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[1962/1]
Hubert van Herreweghen
Drie gedichten
Boer
Tam tam tamme avondklok rimpelt de gele lucht
tot in de praehistorie het gehucht
trager dan koeien traag biddend bij het herkauwen
slaapwandelend de handen op de rug gevouwen
de knotwilg in de wind beweegt de tronk
klompen met wortels waakt de boer zijn honk
een bast begin van bladeren nerven aderen
hars krachtig sap van grond en vaderen
mosgroen de noordzijde naar 't oosten krom
kabouters in de holte van zijn ouderdom
ogen zo scherp en blind gewarige hond
goed droeve wolf een halmspriet in de mond
diep in het hoofd gonst een gedachte in gang
wiegt hem Methusalem een leven lang
op maat van maan en cirkel van 't seizoen
altijd van her eeuwigheid is vandoen.
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Grafmaker
Een grafmaker een oude
krukkige man die strompelt
twee boompjes op zijn schouder
en door de tanden mompelt
de poten zal ik planten
straks lig ik zelf er onder
bij vrienden en verwanten
vals rood vanavond donder
spade blinkend van graven
delven zwaarder na jaren
twee kuilen voor van avond
boeren die jonger waren
dezelfde spa zal linden
op deze grond doen wassen
vreemdelingen en vrienden
onder marmer en grassen
mijn hoofd begint te draaien
nu even rusten, hijgen,
hier zullen takken waaien
waarin mijn sap zal stijgen.
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Meisje
Een meisje op de sterfdag Ons Heren,
Goe-Vrijdag, die knielt voor het kruis
en kust, en het kussen moet leren
aan die bloedende wonden kuis
en die kust de handen en voeten
genageld op 't hout en gestrekt
en de zijde en zij zucht haar groeten
en zij wankelt recht en vertrekt een meisje op de sterfdag Ons Heren,
Goe-Vrijdag, die knielt voor het kruis
is een zwarte non in haar kleren
en gaat als een dode naar huis;
daar zal ze met Pasen verrijzen
met de zon en ik hoor haar al
het zilver van de morgen prijzen
en haar lach is een waterval
en water is een meisje, stromend
door grotte' en over keien klaar
wisslend als water wild of dromend
het leven kleurt en wisselt haar;
zie, anders wiegelt zij bij 't vieren
van Gods geboorte naar de kerk,
zie, anders voedert ze de dieren
anders slaat ze de hand aan 't werk
en anders weent ze op allerzielen
en anders danst ze op karnaval
en anders loopt ze op hoge hielen
en anders als zij baren zal.
En ik, op de sterfdag Ons Heren
die een meisje volg naar het koor
moet mij tegen 't water verweren
dat ik diep in mijn grotten hoor.
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Frans Sierens
De rolschaatsen
Hij had beloofd dat hij om twee uur zou buitenkomen. En omdat zij een klein meisje
was, dat vast geloofde dat iedereen zijn beloften nakwam, zat ze reeds van twintig
na één op de drempel van haar huis en wachtte geduldig tot hij zou verschijnen.
Het was een smalle straat met uniforme, hoge huizen, zodat de hemel er boven
verder af leek dan in de andere straten. Alleen op het einde kreeg zij een ander uitzicht.
Daar stonden de nieuwe huizen. Ze waren breder en lager met kleurige daken en
glanzende verf op het houtwerk. Enkele hadden zelfs een inrij naast het huis met een
rijtje populieren en een kortgeknipte haag.
Daar woonde hij. Zijn vader was rijk en de mensen spraken kwaad van hem. Als
hij met zijn wagen pronkerig door de straat reed, zeiden ze dat er wel veel veranderd
was sedert de tijd dat hij als kind achter de stootkar van zijn vader aanzeulde en
overal ging bellen om te vragen of men geen kachelhout nodig had.
Liesje hield de oude portemonnee in haar hand geklemd. Het was de veiligste
plaats waar hij hem kon houden. En vooral nu moest zij voorzichtig zijn, nu ze bijna
haar doel bereikt had. Ze moest zich klein maken en stil zijn, zodat iedereen vergat
dat zij nog bestond, tot het twee uur zou zijn en hij buitenkwam.
Er waren veel gevaren. Haar moeder had de kleine Willy in zijn bed gestopt en
als die zich begon in te beelden dat hij niet wilde slapen, zou hij het hele huis overeind
schreeuwen. Dan zou haar moeder misschien wel besluiten onmiddellijk naar hun
tante te vertrekken. Ze zou die beslissing zelfs gemakkelijker nemen, omdat zij min
of meer van Liesjes plan op de hoogte was en reeds duidelijk haar afkeuring had
laten blijken.
Liesje luisterde aandachtig. Maar het was stil in het huis. Het wilde niets zeggen.
De kleine Willy lag soms een lange tijd stil in zijn bed, tot hij plots vond dat hij
genoeg van de kamer gezien had.
Een ogenblik dacht Liesje eraan zich te gaan verbergen. Maar dat vond ze te
gewaagd. Als zij zich in één van de inrijen verstopte, zou zij
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misschien moeilijkheden krijgen met de eigenaars. En als hij dan buitenkwam en
haar niet onmiddellijk bemerkte, zou hij zeker denken dat ze van gedachte veranderd
was, en terug naar binnengaan.
Ze verlangde de rolschaatsen meer dan zij het ooit gedaan had. Ze herinnerde zich
het binnenplein, toen zij bij haar tante aan zee was, de kinderen, die 's avonds van
de appartementen kwamen en rond de bloemperken speelden. Enkelen hadden
rolschaatsen. Ze schoven op de knersende wieltjes van de ene kant van het plein naar
de andere en maakten lange zwenkingen, als zij probeerden te stoppen. Ze was de
jongens nagelopen tot ze op een avond zelf eens de rolschaatsen had mogen aandoen.
Het ontmoedigde haar niet dat ze nauwelijks overeind kon blijven en geen meter had
kunnen rijden.
Liesje geloofde dat men grote dingen slechts kon krijgen, nadat men ze lang en
hard genoeg verlangd had. Toen ze weer thuis was, had ze haar moeder om
rolschaatsen gevraagd, wel wetend dat zij ze toch niet zou krijgen. Ze had haar plagen
volgehouden tot Sinterklaas. Toen zij die morgen echter naar beneden kwam en voor
de volle tafel stond, zocht zij vergeefs naar de rolschaatsen. Maar omdat haar vader
zo gelukkig leek, had ze niet willen tonen hoe ontgoocheld ze was.
Maanden later had ze voorgoed ontdekt dat zij nooit rolschaatsen zou hebben. Ze
had er haar moeder weer een hele avond voor lastig gevallen. Haar vader maakte
zich ten slotte kwaad en vroeg waarom ze dat kind niet een paar rolschaatsen kocht,
al was het maar om van dat gezanik af te zijn. Haar moeder vloog op en riep dat hij
waarschijnlijk niet wist wat die dingen kostten. Ze hadden hun geld meer dan nodig
met die nieuwe kleine die er zeker niet zou geweest zijn, had het aan haar gelegen.
Ter wille van haar vader en van het broertje had Liesje dan maar afstand van de
rolschaatsen gedaan.
Toen kwam Alain in de straat wonen. Niemand mocht hem. Het was een brutale,
verwende jongen, die meende dat iedereen gemaakt was om hem te gehoorzamen.
Na enkele dagen waren de jongens in de straat zijn inmengingen en baasschap al
zodanig beu dat zij op een avond onder de leiding van taaie Maurice plechtig
vergaderden. Ze besloten dat iedereen, de meisjes inbegrepen, Alain zo groot als hij
was, voortaan links zou laten liggen. Wie zich niet aan de regel hield, zou zijn verraad
duur betalen.
Toen Alain 's anderendaags de beslissing van de jongens vernam, draaide hij zich
om en ging naar huis, alsof hij zich de hele zaak niet aantrok. Een beetje later sleepte
hij zijn houten fort buiten en begon op de vensterbank al zijn soldaten op te stellen.
Alsof dat nog niet genoeg was, haalde hij zijn fiets te voorschijn, zijn revolvers, zijn
vlieg-
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tuigen, en vulde de straat met heerlijkheden die de jongens anders slechts in de
magazijnen van de stad te zien kregen.
De eerste afvalligen werden mild beloond. Ze mochten met het fort spelen, op de
fiets rijden of liepen triomfantelijk met de revolvers rond, alsof zij ze gekregen
hadden.
Voor de anderen toonde Alain zich al wat veeleisender. Hij stelde zekere
voorwaarden, vroeg wederdiensten of liet zich het gebruik van zijn speelgoed betalen
met een of ander klein bezit dat zijn begerigheid opgewekt had. Het speelgoed was
zo aantrekkelijk dat zij zonder morren de ruil aanvaardden. Toen bijna iedereen
overgelopen was, zei taaie Maurice dat het allemaal labbekakkers waren, en ging in
de andere straat spelen.
Tussen zijn speelgoed had Alain ook rolschaatsen. Twee stellen zelfs: een paar
splinternieuwe en een paar oude, helemaal verroest en met gebarsten, lederen riempjes.
Het was een hele opwinding, toen de jongens het ontdekten. Iedereen wilde de
schaatsen aan zijn voeten hebben en probeerde Alain te overtuigen dat hij er meer
recht op had dan de anderen. Ofwel namen zij hem apart om hem iets te tonen, dat
zij in ruil voor een rit met de oude rolschaatsen wilden afstaan. De nieuwe mocht
niemand aanraken.
Het succes van de rolschaatsen was echter van korte duur. Op Liesje na bracht
niemand het verder dan wat gegrabbel in de lucht of een wriemelen langs de muur
om recht te blijven. Na enkele keren kon Liesje er zelfs al beter mee overweg dan
ze wilde tonen. Maar toen had ze reeds haar plan gemaakt en ze vreesde dat haar
vorderingen eerder een reden zouden zijn om het te doen mislukken. Ze bracht het
zelfs zover dat zij ten slotte geen belangstelling meer toonde voor de schaatsen en
wachtte tot Alain haar zelf voorstelde om ze eens te gebruiken. Dan trok zij ze aan
en liet duidelijk blijken dat zij het slechts deed, omdat hij het wenste.
Haar gewilligheid vleide hem. Hij begon haar karweien op te dragen en ze diende
hem zo slaafs dat de kinderen achter haar rug zeiden dat zij zijn lief was. Ze stond
haar nieuwe prentenboeken af, deed boodschappen voor hem, ruimde zijn speelgoed
op en aanvaardde dat hij haar openlijk vernederde. Eens had zij hem zelfs in de gang,
toen zijn moeder weg was, iets toegelaten, waarover zij nu nog beschaamd was.
Intussen volbracht zij het andere deel van haar plan. Ze spaarde. Het was niet
gemakkelijk. Haar moeder controleerde de inhoud van haar spaarpot en Liesje wist
dat zij daaruit zeker nooit geld zou krijgen voor een paar oude, verroeste rolschaatsen.
Zo stal ze nu en dan een frank uit het sigarenkistje in de commode, zeurde bij het
boodschappen doen, ging een zondag eens niet naar de cinema, liet de andere meisjes
haar
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het verhaal vertellen en zei thuis dat ze toch geweest was. Zoals ze de jongens het
had zien doen, keek ze op haar weg in alle keldergaten om te zien of er geen geld in
lag.
Toen ze vijftig frank bijeen had, vond ze dat het ogenblik gekomen was om haar
slag te slaan. Ze wachtte tot ze op een avond met Alain alleen was.
‘Ik heb gehoord,’ zei ze, ‘dat jij je rolschaatsen gaat verkopen’.
‘Van wie’?
‘Ik weet het niet meer, maar het wordt verteld. Het zou mij niet verwonderen. Je
hebt er toch twee paar en die oude kunnen eigenlijk niet meer dienen’.
‘Ik ga eten,’ zei hij. ‘Anders ben ik te laat voor de televisie. Zet mijn fiets binnen’!
Hij stond recht en ging verveeld naar de deur.
Ze keek hem na en toen riep ze snel: ‘Ik wil de rolschaatsen kopen’.
‘Jij’!
‘Ja, ik,’ zei ze. ‘Hoeveel moet je er voor hebben’?
‘Ha,’ zei hij. ‘Waar zou jij het geld halen’?
‘Ik heb geld!... Hoeveel’?
‘Honderd frank!’ zei hij.
Ze schrok. ‘...Maar je hebt mijn prentenboeken al en je hebt...’
‘Je prentenboeken betekenen niet veel. Je mag ze terughebben. Daarbij, waarom
zou ik mijn rolschaatsen verkopen? Ik heb toch geld genoeg’.
‘Vijftig frank,’ zei ze. ‘Vijftig frank en je mag mij daarna al vragen wat je wil’.
‘Goed,’ zei hij. ‘Ik zal ze je morgen verkopen’.
‘Waarom nu niet’?
‘Ik moet ze nog zoeken’.
‘Ik zal wachten’.
‘Nee,’ zei hij. ‘Ik heb geen tijd. Morgen’!
‘Wanneer morgen’?
‘Morgen namiddag. We hebben toch geen school’.
‘Wanneer kom je buiten’?
‘Om twee uur,’ zei hij. ‘Het is beloofd’.
***

Het was nog altijd stil in het huis. Misschien was de kleine Willy uiteindelijk toch
ingeslapen. In dat geval mocht ze gerust zijn: hij zou de eerste twee uren niet wakker
worden.
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In het souterrain begon de oude op haar naaimachine te stikken. Het gaf een
regelmatig, ronkend geluid.
Wat later hoorde ze iemand de trap afkomen. Het was de oude Célestin, die boven
hen woonde. Hij stapte langs haar heen en grommelde dat die lamme jongens altijd
in de weg zaten.
Op de straat begonnen de kinderen buiten te komen. De jongens lummelden naar
de hoek om naar het verkeer op de laan te kijken. Eén van de meisjes vroeg aan Liesje
of ze meeging naar de bakker. Maar Liesje schudde van neen en zei dat ze naar haar
tante moest.
Het huis aan het einde van de straat was nog altijd gesloten. Misschien moest hij
nog naar de rolschaatsen zoeken of misschien wou hij haar opzettelijk doen wachten.
Liesje had haar moeder niet helemaal buiten haar plan kunnen laten. Ze kon
moeilijk met die rolschaatsen thuiskomen zonder te verklaren waar ze vandaan
kwamen. Maar ze had niet gezegd dat zij ze zou kopen. Ze zou ze ruilen voor haar
prentenboeken. Daarop had haar moeder geantwoord dat zij wel gek was twee zo
schone boeken te ruilen voor een spul dat juist goed genoeg was om er zijn nek mee
te breken.
Liesje werd bang. Ze was al een paar keren tot aan het einde van de straat gegaan,
maar er was geen beweging in het huis van Alain. De jongens waren op het stuk
braakland aan het voetballen. Ze stond er naar te kijken, toen ze de schelle stem
hoorde van haar moeder. Maar het was slechts om in de krantenwinkel een poeier
van het Witte Kruis te halen en een pakje sigaretten.
Toen Liesje met de boodschap bovenkwam en zich reeds haastte om weer weg te
gaan, zei haar moeder: ‘Wel, trunte, heb je die rolschaatsen nu al’?
Liesje bleef staan. Ze keek haar moeder aan, maar ze zei niets. Toen glimlachte
ze en liep buiten.
Het was al na vier uur, toen Alain met een nieuwe bal in zijn hand buitenkwam.
Hij stak de straat over en op het braakland ging een gejoel op.
Liesje wachtte tot de jongens de bal genoeg bewonderd hadden en weer begonnen
te spelen. Ze drentelde naderbij en bleef staan aan de overkant van de straat tegenover
het braakland. De jongens renden achter de nieuwe bal. Alain trad op als arbiter. Hij
stond aan de kant, hield een blinkend fluitje in zijn hand en schreeuwde nu en dan
dat ze moesten voorzichtig zijn. Het was zijn bal.
Hij moest haar nu wel gezien hebben, dacht Liesje. Maar hij liet het niet blijken
en deed alsof hij haar niet kende. Het verontrustte haar niet. Hij deed het alleen maar
om haar zijn macht te tonen, om haar te doen
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twijfelen aan zijn belofte. Het hoorde bij de verkoop. Het hoorde er bij, als men grote
dingen verlangde.
Maar het duurde toch te lang. Hij had al driemaal naar haar gekeken, maar telkens
wendde hij zich af. Er was iets in zijn ogen dat haar niet aanstond. Misschien wilde
hij haar vernederen. Misschien was hij kwaad op haar. Ze vroeg zich af waarvoor.
Toen schopte iemand zo hard op de bal dat hij over de straat vloog en in één van
de inrijen neerkwam. Eén van de jongens wou hem achternagaan, maar Alain hield
hem tegen. Luidop, zodat iedereen het hoorde, riep hij dat zijn meid hem wel zou
gaan halen.
De jongens lachten. Maar Liesje stoorde er zich niet aan. Ze liep naar de inrij,
grabbelde de bal vast en snelde er mee over de straat.
Ze durfde nu zelfs naast hem gaan staan. Een lange tijd zeiden ze niets. Maar toen
kon ze niet langer wachten. Ze vroeg: ‘Ben je het nog niet vergeten’?
‘Wat vergeten?’ zei hij.
‘Weet je het niet meer’?
‘Nee,’ zei hij, ‘en laat mij gerust. Ik moet op het spel letten’. Opzettelijk blies hij
op zijn fluitje en riep dat er een hands was.
Ze zag opnieuw de vreemde uitdrukking in zijn ogen. Hij keek naar het spel, maar
ze wist dat hij het niet zag. Hij dacht aan iets.
Ze zei: ‘Je hebt mij gisteren iets beloofd’.
‘Ik jou iets beloofd’?
‘Ja,’ knikte ze.
‘Ik herinner mij niet dat ik je iets beloofd heb’.
‘Toch wel,’ zei ze. ‘Gisterenavond. Je hebt zelfs gezegd dat je er vandaag om twee
uur mee zou buitenkomen’.
‘Dat kan niet,’ zei hij. ‘Ik moest om twee uur naar de televisie kijken’.
Nu begon ze toch te twijfelen. Misschien was het wel eigen aan grote dingen dat
men er ten slotte te veel aan dacht en begon te geloven dat men ze gekregen had.
Snel zei ze: ‘Je hebt mij gisteren beloofd je rolschaatsen te verkopen, de oude,
voor vijftig frank. Ik heb ze bij, hier in mijn portemonnee. Vijftig frank voor je oude
rolschaatsen’.
‘Heb ik je dat beloofd’?
Hij deed verbaasd, maar nu had ze hem door. ‘Ja,’ zei ze. ‘En je moet het nog
wéten, want je wou eerst honderd frank hebben’.
‘Ik heb je niets beloofd,’ zei hij. Hij draaide zich om en wou zich verwijderen,
maar ze ging voor hem staan en riep: ‘Je hebt het beloofd. Voor vijftig frank en mijn
twee prentenboeken’.
‘Je denkt toch niet dat ik je smerige prentenboeken zou willen,’
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zei hij. Weer wilde hij zich omdraaien, maar ze greep zijn arm vast en weerhield
hem.
‘Laat me gerust,’ riep hij. Hij rukte zich los en deed enkele stappen. Maar ze sprong
hem achterna, greep hem vast en trok tot hij haar weer aankeek.
‘Je hebt het beloofd,’ schreeuwde ze.
De jongens hadden opgehouden met spelen. Ze kwamen naderbij, keken
verwonderd naar het tweetal en bleven toen staan. Niemand kwam tussenbeide. Ze
dachten dat het meisje razend geworden was. Aldoor huilde ze maar: ‘Je hebt het
beloofd, je hebt het beloofd...’
Alain duwde haar weg en riep: ‘Ik heb je niets beloofd’. En tegen de jongens zei
hij: ‘Beeld je in dat ik haar zou beloofd hebben mijn nieuwe rolschaatsen te verkopen
voor vijftig frank’.
De jongens begonnen te lachen. Maar ze schreeuwde: ‘Je nieuwe niet, je oude,
die geen vijftig frank meer waard zijn, die...’ Ze stikte bijna van woede.
‘Mijn oude rolschaatsen! Hoe zou ik haar gisteren kunnen beloofd hebben mijn
oude rolschaatsen te verkopen! Ik heb ze twee weken geleden zelf in de vuilbak
gesmeten’!
Maar Liesje luisterde niet meer. Ze boog door, greep met haar beide handen haar
kleine, magere buik vast. Toen draaide zij zich om en begon te lopen. Ze liep de
straat door tot aan haar huis. Ze duwde de voordeur open en rende de trappen op. Ze
rende maar, voorbij hun appartement, voorbij de kamer van de oude Célestin, altijd
maar hoger en hoger, tot ze niet verder kon, onder het gesloten valluik op de treden
neerviel en begon te schreien zoals zij nog nooit in haar leven geschreid had.
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Anton van Duinkerken
Gerard Bruning
N.a.v. Verontrust Geweten. Verzameld werk van G. Bruning. Uitg. Desclée
de Brouwer, Brugge, 1961.
Gerard Bruning stierf als jonge man van zevenentwintig jaar, voordat zijn rijke aanleg
zich ten volle had kunnen ontwikkelen. Hij liet een opstel over Rembrandt na, enige
korte prozastukken en gedichten en een handvol letterkundige kritieken, tezamen
genoeg om zijn sterke karaktereigenschappen te vertegenwoordigen, maar te weinig
om het evenwicht van hun onderlinge samenhang op eerste aanblik te doen schatten.
De strevingen van zijn geest staan duidelijk gebundeld in zijn nagelaten bladzijden,
voorzover die verzameld werden in een enkel boekdeel. Ze zijn beslissend geweest
voor de richting van de jongere katholieke letterkunde in Nederland tussen 1920 en
1930. Dat achteraf enig voorbehoud gemaakt kan worden bij onze bewondering en
verering voor de gestorven voorganger en vriend, doet aan het feit van zijn diepgaande
inwerking op onze gemoederen niet af. Bij hem begon een nieuwe gesteldheid in het
katholieke geestesleven van Nederland.
Bij hem alleen begon ze. Misschien is het nog juister, te zeggen, dat ze begon bij
zijn eenzaamheid. Hij bezat in hoge mate de geestelijke ongenaakbaarheid van de
geniaal omhoogstrevende mens, die zich spontaan afsluit voor het alledaagse en
laag-bij-de-grondse. Pijnlijk voelde hij niettemin het gemis van een bezielende
gemeenzaamheid, omdat hij dagbladschrijver was en in deze betrekking reeds op
jonge leeftijd het openbare katholieke leven van zijn dagen scherp doorzag. Het
stootte hem tot walgens toe af. Er bestaat geen reden om dit te ontveinzen. Iedere
poging hiertoe wordt door elke bladzijde, die hij schreef, weersproken.
Als leider van het kritische maandblad De Valbijl, waarvan drie nummers
verschenen in 1924, heeft hij het ten overvloede bevestigd. Hij wanhoopte zelfs niet
meer aan een vernieuwingsmogelijkheid voor de katholieke pers. Ze liet hem
onbewogen. Onder de schuilnaam Jos
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van der Hoog schreef hij kritieken en aantekeningen in de vooruitstrevende krant
‘De Morgen’, die te Helmond verscheen. Het dagblad ‘De Gelderlander’ te Nijmegen,
waaraan hij in vaste dienst verbonden was, gebruikte hij nauwelijks als een
gelegenheid tot het verspreiden van zijn persoonlijke inzichten. ‘Ik schrijf niet voor
de 26.000 lezers van mijn krant, maar onder die 26.000 raak je er hier een en daar
een en ginds een, misschien een enkelen keer maar één in het geheel, - dat is genoeg.
Die paar, die je te pakken hebt, dragen het wel weer verder, als het nodig is. Ik
bekommer mij eigenlijk heel weinig om het resultaat’.
Op zijn oordeel stelden zijn werkgevers minder prijs dan op zijn rusteloze
arbeidskracht, die onverminderd bleef tot kort voor zijn vroegtijdig sterven. Hij wist
dit, maar trok er zich weinig van aan. Soms klaagde hij terloops in een brief: ‘De
journalist is niet een mensch, maar een ding’. In zijn vrije tijd deed hij zijn eigen
werk, hartstochtelijk, scherp en gesloten van karakter. Al zijn vrienden hielden van
hem. Na zijn dood zouden zij, bij elk verschil van aard of mening, verenigd blijven
in de verering van zijn nagedachtenis, die bij uitzondering op een onsmakelijke
manier werd uitgespeeld in de literaire partijstrijd van groepjes, blaadjes of
opvattinkjes onder elkander.
Hij haatte de katholieke journalistiek van zijn tijd, omdat zij in alles de mening
van de meerderheid volgde met een angstig ontzag voor alle overheidsbekleders.
Vooral deze blinde onderdanigheid stond hem tegen. De krant beïnvloedde de
openbare mening niet langer; zij werd er geheel door gemaakt, zij was er commercieel
en ideëel geheel von afhankelijk. Gerard Bruning onderscheidde hierop geen enkele
uitzondering. Hij zag nauwelijks nog verschil tussen héél slecht en minder slecht,
nu hij het goede nergens waarnam.
Mede om deze reden werd hij eenzijdig genoemd. Hij bevestigde met kracht, dat
hij dit was en dat hij het wilde zijn. Hij had hoger goed te verdedigen dan het
welslagen van een katholieke publiciteitsonderneming. De geest van het katholieke
geloof zag hij versmoren onder de verstelselde bestaanvorm, waarin de katholieke
organisaties zich hadden verzameld. Scherp gispte hij de fouten van dit
maatschappelijk bestel. Ze betekenden volgens zijn inzicht een diepe vernedering
voor de heiligheid van het geloof.
Zijn kritiek was vlijmend als een chirurgijnsmes. Nimmer ontzag ze de wond.
Gerard Bruning wist, dat hij anderen pijn deed, doch hij was overtuigd, dat dit moest.
‘Er worden nu eenmaal werken geproduceerd, waarbij ook een katholiek beoordelaar
zich de weelde moet kunnen permitteeren ze af te wijzen. Toen Brom eenige jaren
geleden in De Beiaard het werk eener katholieke romancière allergrondigst neer-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

13
hamerde en ter prullemand verwees, moet dat wel als een verademing gevoeld zijn.
Niet uit leedvermaak tegenover de schrijfster, die gaf wat zij kon - dat zou onedel
zijn - maar als een daad van rechtvaardigheid tegenover andere katholieke schrijvers,
die wel de pretentie mogen laten gelden: kunstenaar te zijn die het vaak zoo uiterst
moeilijk hebben om een minimum van waardeering bij het doorsnee-publiek te
vinden’.
Nooit wapperde hij schijnbaar barmhartig met de mantel van de liefde, wanneer
een goede bedoeling werd aangewezen ter verontschuldiging van een bedroevend
resultaat. Hij vond deze manier van doen niet eerlijk, te meer niet, omdat hij volop
gelegenheid had gekregen om te zien, hoe ze werd toegepast. Overal maakte hij zich
vijanden zodat hij door menige beoordelaar verdacht werd van roekeloze
polemiseerzucht. Wie heel zijn werk kent, weet, hoe zijn vurige natuur aangedreven
werd door eenvoudige en samenhangende beginselen, die de grondbeginselen van
een modern katholiek leven konden zijn. Hij had de moed, hieraan trouw te blijven
tot het laatste. Krachtens dezelfde diepe overtuiging, waarvoor hij hardnekkig had
gestreden, deed hij afstand van alle strijd, toen eenmaal de dood kwam. Hij verbloedde
glimlachend. Nu eerst was alles tot klaarheid gekomen.
In zijn sterven heeft hij het evenwicht van zijn diepste wezenstrekken gevonden.
Achter het boek met zijn nagelaten werk levert zijn jeugdige dood de afdoende
verklaring. Wat hij verwierf en wat hij prijsgaf kan niet op volle waarde geschat
worden met de gewone normen van de literatuurkritiek; daarvoor is het te groot en
ook te innig verbonden met geheel zijn katholieke menselijkheid, die hunkerde naar
geestelijke bewegingsvrijheid in een tijd van knellende bindingen.
‘Terzij de horde’ koos hij zijn eigen plaats, even afkerig als Thijm van de
stelselmatige meerderheidsvorming, waardoor iedere beslissing werd overgelaten
aan de ‘helft plus één’. Hij ging fel te keer tegen de ‘waanzin der democratie’, niet
omdat hij de kapitalistische belangen wilde beschermen, die geschaad zouden worden
bij een volledige rechtsverwerving van de maatschappelijk zwakkeren maar omdat
zijn zelfverworven inzicht geen gewetensdwang door een meerderheid van
onbevoegden verdroeg. De dagbladpers beschouwde hij als de meest verrotte vrucht
van dit meerderheids-stelsel. Zij zag de kiezers naar de ogen en verlaagde het
persoonlijke inzicht tot een karakterloze, door de partij gekleurde, anonimiteit, die
ieder middel te baat nam, omdat de verantwoordelijkheid kon worden afgeschoven
op het gehandhaafde stelsel. De naamloosheid van de partijpolitiek, gelijk die door
dagbladredacties gevoerd werd, haalde de eerlijke strijd van persoonlijke meningen
neer tot een grijs gemodder, dat niemand voor zijn eigen rekening wilde of
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durfde nemen, doch waarin allen berustten, omdat het gebruikelijk en gemakkelijk
was en omdat het aan iedere dagbladschrijver of diens vriend gelegenheid tot actie
openstelde, ongeacht of hun naam en persoon de verzekering konden geven van de
eerlijkheid en onbevangenheid van hun bedoelingen.
Kritiekloos werden allen naar de ogen gezien, die het gebracht hadden tot een
officieel ambt. Naamloos werden allen onmogelijk gemaakt, wier tegenstrevend
optreden gevaarlijk zou kunnen worden voor deze rustige rust. In zijn zelfgekozen
eenzaamheid beschouwde Gerard Bruning dit partijdige collectivisme van
onbeduidendheden als een ontluistering van de geest. Hij verachtte het als een domme
machinatie, te werk gesteld door een geldelijk en stoffelijk nog machtige, maar
geestelijk uitgeteerde en overleefde behoudzucht. Voor hem had de macht van het
getal in het geheel geen waarde.
Hij achtte de geest geroepen om deze macht te breken. Ieder die geestkracht bezat,
beschouwde hij als de natuurlijke vijand van de horde, omdat iedere horde een
gezworen haat in zich draagt tegen al wat oorspronkelijk is. Overeenkomstig deze
opvatting beschreef hij het karakter van de getourmenteerde en miskende Rembrandt
tussen de machthebbers en gelijkkrijgers van diens tijd. Ook Vondel liet hij zijn
Joseph-drama's schrijven als klachten van de verstoten visionair, die door zijn broeders
wordt verkocht, omdat hij van sterren droomt en dit niet gebeteren kan.
Het conflict tussen de geniale enkeling en de behoudzieke massa, later door Menno
ter Braak beschreven in Het Carnaval der Burgers, heeft Gerard Bruning het diepst
van alle hedendaagse schrijvers doorgrond, omdat hij het dieper dan een van de
anderen heeft ondergaan. Een tweespalt, die zij grotendeels moesten uitvechten
binnen hun eigen gemoed, verplaatste hij met grote geestkracht naar de samenleving,
waarin hij onverschrokken zijn eenzame post koos.
Dit eiste van hem een standvastig volgehouden durf, die te meer van hem vroeg,
omdat hij zich hierbij bewust bleef, geestelijk te leven in gemeenschap met duizenden
en duizenden. Tegenover de horde plaatste hij niet de vrije hartstochten van een
toevallig sterk impulsief individu, maar hij onderwierp zijn zielsbewegingen aan de
persoonlijk geldende wetten van de katholieke levensorde. Zijn werk als letterkundig
criticus bracht geen blinde toegenegenheid of wrevelige afkeer onder woorden, maar
zocht naar de grondslagen tot opbouw van een nieuwe katholieke kunst.
Zijn vinnig verweer tegen het ethisch humanitarisme, zijn flitsend inzicht in de
destructieve werking van een paganistisch vitalisme, berustten op een snel ontwikkelde
gevoeligheid voor de tijdgeest maar
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ze getuigen even stellig van de bezielingskracht, die hij vond bij zijn traditioneel
geloof, hoe wars dit ook in hem bleef van alle conventie. Vurig verzette hij zich tegen
de geestdodende sleur in het katholieke geestesleven van ons land. Als leek stelde
hij de hoogste eisen aan ieder, die openbaar de geloofswaarheid beleed of zich opwierp
tot haar getuige in het dagelijks beleid van het openbare leven.
In het begin van zijn loopbaan, toen hij bij het beoordelen van verschijnselen nog
niet onafhankelijk was van de scholing, die hij had doorlopen, verleidde deze
apologetische houding hem tot een simplisme. Hij eiste, dat de katholieke kunstenaar
een apostel zou zijn. In het allereerste nummer van het jongeren-maandblad Roeping
schreef hij een artikel over dit vraagstuk, waarin hij zijn overtuiging uitsprak, dat
een positief getuigenis ten gunste van de katholieke geloofs- en zedenleer, ook in de
kunst, met name de literatuur, noodzakelijk is. Hij pleitte voor een ‘krachtig
uitgesproken katholieke strekking’ in het kunstwerk, noemde zijn bijdrage ‘het
apostolaat van den katholieken kunstenaar’ en stelde de katholieke kritiek voor als
geroepen tot wegbereidster van dit apostolaat. Reeds in dit eerste tijdschrift-artikel
bekommerde hij zich echter over de vraag, hoe de vormen van deze kunst zouden
kunnen zijn om het schoonst deze inhoud tot uiting te brengen. Toch vroeg hij stelliger
herziening van de levensvorm dan herziening van de kunstvorm. Hij was meegestuwd
in de algemene ethische reactie, die zich kort na de eerste wereldoorlog overal
vertoonde.
Later onderscheidde hij kunstenaarschap en apostolaat met scherper blik. Hij
begreep, dat vereenzelviging van de twee zou leiden tot vooropgezet propagandisme
in de letterkunde. Dit duidelijker inzicht werd hem geen vrijgeleide tot artistieke
losbandigheid, al bracht het hem in verzet tegen bang moralisme en benepen
levenskritiek. De orde van de natuur staat in haar geheel aan iedere mens ter
beschikking. De katholieke kunstenaar aanvaardt haar in haar geheel, doch hij
aanvaardt haar als een voorbereiding. Niets wijst hij af, als zou het onbruikbaar zijn
tot bouwstof voor een zuivere orde. Allerminst wijst hij de schoonheid af. Hij ordent.
Wanneer de wanorde om hem heen algemeen zegeviert, zal hij de moed vinden,
eenzaam te blijven als verdediger van het zuivere inzicht. Niet het werven van
aanhangers voor een idee is het doel van het denken, maar het bewaken van de
zuiverheid in de gedachte. Dit zonder bijval doelbewust te ondernemen vraagt meer
zedelijke moed dan het luidruchtig voeren van propaganda.
Gerard Bruning kwam fel in opstand en reageerde bitter, wanneer hij zijn ideaal
ontluisterd zag. Toen een priester zich welbehagelijk bezondigd had aan een onnozel
stukje literatuur-nabootsing, schimpte hij: ‘de koningen spelen halma’! Tegenover
kleurloze staaltjes van
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berijmde stemmingsdevotie beriep hij zich op de eenzame grootheid van de mystieken.
Deze wanverhouding tussen werkelijkheid en ideaal vast te stellen was uitdagend.
Het leverde hem het verwijt op, dat hij het program van een overspanning verdedigde.
De leider van een tijdschrift voor geestelijk leven wees op het gevaar van een
roekeloos supernaturalisme, dat bij het werk van Gerard Bruning een aanvang zou
hebben genomen en dat zijn vriendenkring bedreigde. Zulk een gevaar was kort na
1920 niet geheel denkbeeldig, want menige katholiek herinnerde zich toen het
kankeren van een woekergewas in het geestesleven, dat zich had aangediend als
integrale geloofsmoed. Toch wordt dit niet bezworen door angst voor het
binnendringen van gewetensspanningen of godsdiensternst in de literatuur.
Wie het geestelijke leven van de katholieke bevolkingsgroep in het eerste kwart
van onze eeuw overziet, vraagt zich veeleer af, of een waarneembaar gebrek aan
evenwicht niet het gevolg is geweest van de bedroevende omstandigheid, dat de
leken gedurende lange tijd weinig te vernemen kregen over de hoogste stijgingen
van het genadeleven, alsof ze zich in hun alledaagse staat tevreden moesten stellen
met de voldoening aan de minimaalste kerkplichten en met een aantal stichtelijke
devoties. Losbandigheid of opgewondenheid in de streving naar een bovennatuurlijk
leven is ongetwijfeld een schadelijke vorm van beunhazerij in het godsdienstige. Dat
er door priesters tegen werd gewaarschuwd bij de eerste opkomst van een
onmiskenbare felheid in de jongere literatuur, laat zich achteraf wel verontschuldigen;
van zijn kant kon Gerard Bruning toch moeilijk de broddelaars in devote lyriek op
betere voorbeelden wijzen dan die welke de Nederlandse gemoedstraditie zelf
aanbood!
Een krachtige opleving van de aandacht voor de katholieke mystiek is wellicht de
belangrijkste aanwinst van het algemene geestesleven in onze eeuw geweest. Ze
heeft zich bestendigd in een hernieuwd begrip van de middeleeuwse geschiedenis
en de middelnederlandse letterkunde, nadat er veel geharrewar ontstaan was over de
vraag, of de werken van Ruusbroec in hedendaagse versie beschikbaar mochten
gesteld worden en aan welke voorwaarden in dit geval een verklaring van die
geschriften zou moeten voldoen. Misschien is de winst wat te spoedig gemaakt. Ze
werd gemaakt op een zo langdurige en schimmelige vergetelheid, dat geen mens
zich kon verbazen, toen de resultaten niet beperkt bleven tot een heilzame
omwenteling van de literair-historische kennis, maar zich even stellig, weze het dan
minder veilig, lieten gelden in de actuele letterkunde.
De herontdekking van de mystiek uit het eigen verleden en de herwaardering van
geestelijke geschriften en stromingen kon en mocht
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trouwens ook niet zonder invloed blijven op het religieuze zelfbesef van jonge
intellectuelen. Niet steeds vond deze invloed een geschikte bedding bereid om haar
rustig te ontvangen. Er werd geestdriftig ontgonnen. Er werd ook stormenderhand
veroverd en bezet. Een uitgestrekt gebied van de middelnederlandse mystiek ligt
sedert de eerste wereldoorlog open. Zijn toegankelijkheid voor kloosterlingen, leraren
en letterkundigen kon slecht voorbereide verkenningstochten en scheve gevolgen in
het vooruitzicht brengen. Hadewych, Ruusbroec, Beatrijs van Nazareth, Dirc van
Delf, Hendrik Herp, Zuster Bertken, Ludovicus Blozius betekenden voor het
cultuurbesef van de jongere katholiek in 1920 veel meer dan vijftig of zelfs dertig
jaar tevoren het geval was. De nieuwverworven kennis prikkelde tot navolging,
aanvankelijk wel allereerst tot literaire navolging. De ervaring, dat het mystieke leven
in de middeleeuwen zo rijk en zo diep was, dwong tot vergelijking met hetgeen de
gelovigen werd voorgehouden in kerkboek, preek en stichtelijk vertoog. Hieruit
ontstond een scherpe reactie van het katholieke geweten. Ze vond haar uitdrukking
in enkele kritische artikelen, die op eerste gehoor oneerbiedig klonken en in een
aantal gedichten, waarvoor later de naam godslyriek werd uitgevonden toen ze
grotendeels reeds wegdreven in vergetelheid. Het verzet tegen deze reacties kwam
even spontaan uit de heersende opvattingen te voorschijn, minstens even voorbarig
als de verwachting, dat nieuwe aanwinsten dadelijk gemeengoed zouden worden.
Een opdringerige hevigheid, een uitbundige vitzucht en een pathetische holheid
kunnen aangewezen worden in allerhande werk van jonge katholieke schrijvers uit
die dagen als de weerwerking op een slaperige tamheid, een gezapige tevredenheid
en een zelfverzekerde nadrukkelijkheid. Hierin een wederkomst te zien van het
teruggedrongen integralisme van tien jaar geleden, doet weinig recht aan de
begrijpelijke gang van zaken.
Gebrek aan goede smaak in het geestelijke leven, gebrek aan rustig evenwicht in
de beleving van de godsdienst, laten zich gemakkelijk waarnemen als de
puberteitsverschijnselen van een jonge generatie. Dit houdt niet in, dat elke
verontrusting van het geweten schadelijk voor de broederschap in de samenleving
moet zijn. Het voorbeeld van Gerard Bruning en van enkele auteurs, naar wie hij
verwees, werkte na in gemoederen, die niet door een even helder verstand als het
zijne werden beteugeld. Strevingen, die na zijn dood stuwkracht vonden bij de
gepassioneerde bewogenheid van zijn kritiek, vloeiden omstreeks 1932 samen tot
een ‘ethisch integralisme’ gelijk de theoloog G. van Noort dit verschijnsel noemde.
Later verzandde het in politiek.
Hiervoor kan het werk van Gerard Bruning tot prikkel hebben gediend, hijzelf
draagt er geen enkele aansprakelijkheid voor. Het radica-
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lisme van zijn uitspraken en de eenzelvigheid van zijn optreden vormden een
geestesgesteldheid, die veel van haar gloed ontleende aan haar karakter van
weerwerking op bestaande toestanden. Voor de letterkundige geschiedenis is
onderzoek naar dit karakter onontbeerlijk en ook voor de algemene
geestesgeschiedenis levert het zijn nut op. Gelijk de Tachtiger Beweging eerst zuiver
beoordeeld kan worden bij voldoende kennis van de zogenaamde domineespoëzie,
waaraan zij een einde gemaakt heeft, zo kan ook de jongeren-mentaliteit, die tussen
1920 en 1940 verontwaardiging wekte bij een deel van de katholieke bevolkingsgroep,
niet rechtvaardig beschreven worden zonder kennis van de heersende
angstvalligheden, die zij uit de weg ruimde. Een overtuigend verschil tussen haar
werking en die van de integralisten uit de jaren vóór de eerste wereldoorlog levert
de openheid op, waarmee de jongeren het apologetisch zelfverweer van de katholieken
op het peil van een onbevangen gesprek brachten. Hierin is Gerard Bruning
voorgegaan in zijn briefwisseling met Marsman en in de toonhoogte van zijn
letterkundige opstellen. Telkens heeft hij betoogd, dat het verlangen naar culturele,
politieke en sociale gelijkwaardigheid van de katholieke bevolkingsgroep met andere
landgenoten uitsluitend te bevredigen zou zijn door onbevangenheid in de omgang
met hen.
Thijm verzette zich er tegen, dat grote katholieke figuren uit de middeleeuwen
werden ingedeeld bij de voorlopers van de reformatie. Dat dit gebeuren kon, schreef
hij toe aan de angst van het katholieke volk om de geest van deze stoutmoedige
middeleeuwers in eigen kring te aanvaarden en vrucht te laten dragen. Hij noemde
Ruusbroec, Geert Groote en Erasmus als zulke voorgangers met wie de katholieke
wetenschap van de negentiende eeuw nauwelijks voor de dag durfde komen, omdat
enkele protestantse geleerden algemeen christelijke levenswaarden in hun geschriften
hadden ontdekt. De revindicatie van dit erfgoed nam tijd in beslag en die tijd was
niet verstreken, toen Gerard Bruning in 1920 begon te schrijven. Gedurende zijn
korte loopbaan heeft hij geen groot aandeel genomen aan dit historisch onderzoek,
evenzeer belemmerd door zijn gemis van gelegenheid tot diepergaande studie als
door zijn voorwaarts gerichte jeugdidealen. Hij bezat echter in sterke mate het
vermogen om het eigentijdse historisch besef vruchtbaar te maken voor de geestelijke
actualiteit. Zijn geestesaanleg drong hem naar de diepte. Hij vergenoegde zich niet
met beweringen, die hij niet zou kunnen waarmaken door gedegen kennis van zaken.
Wel bekende hij ronduit, sterk de invloed te hebben ondergaan van Léon Bloy, maar
diens werk, waarin de opgezweepte schrijfwoede vaak een rechtvaardige
verantwoordelijkheid voorbijstreefde, vereerde hij vooral als een vurig pleidooi voor
de herleving van het katholieke verlangen naar de toppen
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van het geestelijke leven. Zijn stijl mocht hartstochtelijk zijn als die van Bloy, nooit
schreef Gerard Bruning roekeloos of onbeheerst. Een krachtig intellect, buiten strikt
wijsgerige scholing tot verwonderlijk vroege rijpheid gekomen, blijft ook in zijn
meest bewogen bladzijden controlerend aanwezig.
Tegen zijn forse studie Rembrandt, de realist, die in 1925 in Roeping verscheen,
is het bezwaar geopperd, dat ze kunsthistorisch te zwak gefundeerd zou zijn en de
gestalte van de schilder vertrokken zou hebben naar overeenkomst met een portret
van de schrijver. Voor een goed deel heeft Gerard Bruning dit bezwaar ontkracht in
twee voetnoten, die zijn bedoeling toelichten en het kader van het opstel scherp
begrenzen. De afzonderlijke uitgave, in 1927 bij De Gemeenschap te Utrecht in het
licht gegeven als tweede deeltje van de Dom-serie, bevat de eerste voetnoot in de
vorm van een korte inleiding. Ze begint met de woorden: ‘Dit opstel werd geschreven
naar aanleiding van het boek van Huib Luns: Rembrandtiana’. De voetnoot aan het
einde van het essay besluit met de bekentenis: ‘Het boek van Luns werd uitsluitend
als voetschabel gebruikt’.
Hoe het essay tot stand is gekomen, wordt uit deze berichten achterhaalbaar. Het
is, gelijk de meeste kritische opstellen van enige lengte, die Gerard Bruning heeft
geschreven, te voorschijn gekomen uit een gevoel van verzet. Dit gevoel werd
opgewekt door het geschrift van Huib Luns, die met neo-barokke geestdrift en zwier
voorbijholde aan hetgeen voor Gerard Bruning de kern van Rembrandts genie was:
de onafgebroken worsteling om een bovenzinnelijke werkelijkheid. ‘Wie Rembrandt
nadert, moet de eenzaamheid vermoeden kunnen, waarin deze mensch een leven
lang gehuld kon gaan, - eenzaamheid, uit wier barsten nood het zelfportret in
machteloos verweer, hunkerend naar bevrijding, wordt opgestooten’.
Deze visie verschilt grondig van de manier, waarop Huib Luns de schilderijen van
Rembrandt toegankelijk probeerde te maken voor een publiek van volksuniversiteiten.
Ze richt zich geheel op geest en leven van de geniale enkeling in de gemeenschap.
Of ze hierin geen trekken bespeurt en bespiedt, die pas na de romantiek voor
wezenskenmerken van het genie werden gehouden, zodat Rembrandt zich van hun
bestaan lang niet zo nadrukkelijk bewust is geweest als Bruning hem voorstelt, mag
voor kunsthistorici een open vraag blijven. Het essay als afzonderlijke kunstvorm
laat toe, dat de beschreven gestalten belicht worden uit een persoonlijke gezichtshoek,
indien de feiten geen geweld wordt aangedaan. Krachtens dit recht kan het essay
bewerken wat aan het samenvattende handboek of de wetenschappelijke monografie
niet mogelijk is: de waardebepaling van een object binnen het geestelijke
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klimaat van de schrijver. Dit hebben Carlyle en Emerson met de door hen geschetste
gestalten gedaan, maar ook Sainte-Beuve en Busken Huet met de historische figuren,
die zij portretteerden.
Onder verwijzing naar Brunings opstel schreef Gerard Brom in 1936: ‘Sommige
schrijvers vol troebele sentimenten en nog troebeler ressentimenten hebben in de
vermomde autobiografieën, die ze studies over Rembrandt noemen, al hun eigen
opstandigheid blind op de meester overgedragen. 't Is trouwens al erg genoeg, wanneer
een door eigenmachtige personen meer tot doel dan tot middel gemaakte kunstkritiek
de schilderijen, in plaats van ze rustig voor zichzelf te laten spreken, onder lege
woorden bedelft. Zulke schrijvers gunnen de meester hoogstens nog achter de
schermen van hun druk vertoon te schilderen. De grootheid van zijn kunst moet
alleen door hun grote mond blijken, omdat zij geen ander instrument hebben dan
hun luidruchtige taal... Rembrandts genie is overgeleverd aan de literaten, die zich
bij monde van een Lodewijk van Deyssel veroorloven, de kenners te verachten en
zich weleens eindelijk de waarschuwing van een gevoelig geleerde (bedoeld is
Huizinga) mogen aantrekken: ‘niet te veel literatuur!’ (Rembrandt in de literatuur,
blz. 30-31).
Zulk een onvoorwaardelijke scheiding tussen de schrijvers en de kenners lijkt met
meer wrevel dan rechtsgevoel ontworpen. Bij de beschouwing van kunstwerken dient
iedere wetenschap te worden ondersteund of opgeheven door de kritische smaak.
Ook dit laatste is mogelijk, want het eigenaardige orgaan, dat smaak wordt genoemd,
proeft waarden altijd opnieuw zonder zich rekenschap te geven van de vraag, hoe
zij officieel genoteerd staan. Trouwens Brom zelf begon zijn redevoering met de
opmerking: ‘Het kost ons moeite om te bedenken, hoe Rembrandts onvergelijkelijk
genie toch bij allerlei talenten werd achtergesteld. Er zijn een paar eeuwen nodig
geweest voor het begrijpen van zijn werk; en dit proces kunnen we grotendeels in
de literatuur volgen’. Met literatuur is hier zeker iets anders aangeduid dan bellettrie
of essayistiek, maar voorzover ook dit andere bijdroeg tot het ontstaan van een
nieuwere of betere waardering vond het zijn oorsprong niet zozeer in toegenomen
wetenschap als in gezuiverde smaak. Iedere generatie leest de grootste klassieken
opnieuw en legt ze een andere toets aan. De toets van Gerard Bruning was niet het
barokke vormgevoel van Huib Luns, dat hij na enkele snerpende sarcasmen in zijn
waarde liet, maar het was de eenzaamheids-doorgronding van zijn vurige ziel. Zijn
opstel is verantwoord door zijn inzicht in de roeping van het schone. Voor hem heeft
Rembrandt deze roeping op ideale wijze vervuld.
Hij betoogt, dat de schoonheid altijd eenzaamheid schept voordat zij
gemeenzaamheid kan vinden. Zich met de andere mensen te verzamen,
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was volgens hem ‘de vergeefse hunkering van Rembrandts leven’ want de grote
kunstenaar blijft altijd omhuld door zijn ongenaakbaarheid, die hem gelijktijdig
uitzondert en beschermt. ‘Het is de vloek der schoonheid, dat zij betaald wordt met
het leven, - het is haar lafheid en verbeten onmachtigheid. Zie, daar zijn uren, waarin
een mensch de schoonheid, zooals enkelen, enkelen haar vermochten te openbaren,
haten moet met een starren haat; uren, waarin den mensch een vreemde angst overvalt,
dat alleen waar het leven steriel geworden is, de schoonheid op zou staan als een
gedrochtelijke leugen’.
De kunstenaar, zegt Bruning elders, is ‘eenzaam om het weten der Werkelijkheid’.
Zijn eenzaamheid wordt niet verbroken door de roem, die maar ‘het misverstand (is)
en het o ja!, waarmee een naam de generaties erflijk heeft belast’. Ook Rilke kwam
in zijn opstel over Rodin tot deze uitspraak: ‘Der Ruhm ist schlieszlich nur der
Inbegriff aller Misverständnisse, die sich um einen neuen Namen sammlen’. De
georganiseerde beroemdheid in het openbare letterkundig leven heeft Gerard Bruning
met een hoge glimlach veracht. De schijnbare trots van deze houding verloochende
nochtans de liefderijke mildheid van zijn bewondering niet. Hoewel hij de moed
behield, alleen te staan tussen de mensen, onbegrepen te blijven en door kleinhartigen
in zijn nabijheid te worden benijd of gesard in de kinderachtige strijd om vakbelangen
en naamsbekendheid, wilde hij toch de starre eenzaamheid van Holbeins zwijgen
niet goedkeuren, omdat in deze hooghartige eenling ‘het geloof, de hoop en de liefde
der middeleeuwen stierf’.
Met een schroeiende liefde beminde hij het leven, maar hij zocht de levensorde.
Hij beleed, dat brute, doelloze vitaliteit zichzelf verwoekert. In een grote studie over
de Franse letterkunde van André Gide tot André Breton bepaalde hij nadrukkelijk
zijn standpunt. Bezat hij moed tot eenzaamheid, hij bezat ook moed tot de
eenzijdigheid van het beginsel. Zijn katholicisme was het geloof van een
hartstochtelijke mens, die ten volle trouw bleef aan de kerkleer, omdat in zijn ziel
de omkeer had plaats gevonden van een traditioneel overgeleverd stelsel van
leerstukken tot een verantwoordelijke belijdenis en beleving. Hij kreeg weinig tijd.
Met de koortsige haast van kunstenaars, die hun vroegtijdig einde schijnen te
vermoeden, stempelde hij de beeldenaar van zijn ziel in het gloedhete lak van de
taal.
Zo komt het, dat ‘hij uit een sidderend ongeduld naar de beslissing, de geboorte
niet afwachten kon, als hij schiep,’ gelijk Marsman het uitgedrukt heeft. De
genaderijke bezetenheid van de inspiratie te ondergaan tot de diepste bezinking,
vorderde in hem een wijsheid, die zijn kokende levensdrift zelden opbracht. Wel
stelde hij zijn kritisch verstand krachtig te weer tegen het vormeloze en vage. De
snelheid van
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zijn voorbijgang aan het leven heeft hem belet, de harmonie te vinden, waarnaar zijn
wezen streefde, ofschoon zijn jeugd haar schuwde als een zelfverlies. ‘Bevreesd en
werkeloos overdacht hij de situatie: voor altijd torste hij den last, toeschouwer van
zichzelf te zijn, op den rand der eeuwigheid zijn leven te zien vervluchtigen: wat
bleef er als hij zich des avonds gewroken had op de zonen van den revolutionairen
lakei, aan wie de wereld voor altijd vervallen scheen?’, staat in zijn vertelling
‘Bitumen’.
Zestien gedichten, in 1954 voor het eerste gebundeld, vertonen in de woordenkeus
een overgang van het ironische of bittere adjectief naar het ‘kervende’ naamwoord,
gelijk het toen heette. Het thema van deze verzen is, dat het leven verminkt wordt
tussen asfalt en cement, dat het zinloos voorbij schiet, dat de statistiek van het bestaan
elke spontane opwelling van edelmoedigheid afsnoert, dat het gevecht van de
droomschimmen is gerationaliseerd, dat de geestesruimte van de verbeelding wordt
ingeklemd tussen engten van benauwdenig en dat geen verzet hiertegen er iets aan
veranderen kan. ‘Hoorloos verglijdt dit leven’. De beeldspraken openen einders van
zee of woestijn, ruimten van aarde, snijdende poolwind, jachtige ontvluchtings-ritten
en weidse sterrenvelden aan de hemel tegenover het verdorde huis, de schrale muur,
de grijze steen, de beklemming, de insnoering en de benauwdheid. Naast werkwoorden
als ruisen, zingen, varen, rijden, ademen, waaien en spelen, staan: kreunen, gillen,
klemmen, schuifelen, verminken, kwellen en ontwrichten. Bij het ontwaken in een
kille hotelkamer wordt Bruning bevangen door een gevoel van opgesloten te zijn
tussen versleten wanden: ‘de dunne ruit rilt in den valen dag en ieder zwijgend ding
wordt een alarm’. Er stijgt in zijn gedichten een verlangen naar bevrijding, dat door
heengaan of dromen niet meer kan worden bevredigd. De vrijheid moet eindeloze
ruimten openbreken. Als een visioen ziet hij het splijten, scheuren en ontwrichten
van muren en daken: ‘Ontwrichten wij het blind gewelf!’. De laatste regel van de
bundel vraagt: ‘Wie ontwricht de as der aarde’?
Het verhalend proza, opgenomen in de eerste uitgave van zijn Nagelaten Werk,
wordt doorhuiverd van een beklemmende angst. Het is een angst voor hetzelfde
leven, waarvan Gerard Bruning de heerlijkheden hymnisch beleed: een angst, omdat
dit leven vergankelijk is, omdat het alle krachten sloopt en alle spanningen verslapt;
een angst voor het samenvallen van geestelijk evenwicht met psychische
verschrompeling; een angst voor de ontdekkingen van de hersens, die de vuren in
de ziel kunnen doven; een angst voor de kilheid van het ouder worden en voor het
compromis in de verantwoordelijkheid. Hij vreesde de inlijving, waarmee iedere
opstandigheid eindigt. ‘Iedere opstand
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eindigt met een inlijving en nadien arbeiden wij dagelijks aan het handhaven der
renommée, welke den eindelijken vrede waarborgt’.
Hij wilde de natuurlijke en onstuimige moed van zijn jeugd niet prijsgeven, maar
die verhevigen en verzaligen tot een doelmatige kracht binnen de orde van een hoog
en heilig leven. Te sterk toegerust met zelfironie, begreep hij evenwel tot zijn
schaamte, dat niemand duurzaam op hoogvlakten kan verwijlen. Anecdotisch
beschrijft hij in een van zijn vertellingen de zelf-ontgoocheling van de idealist: ‘Toen
zijn spijtigheid zich temperde geloofde hij de menschen miskend te hebben en sprak
met Martha eenige malen over algemene broederschap, hetgeen hem teleurstellingen
bereidde. Eindelijk dronk hij drie glazen cognac en zwoer, dat het zich nu voltrekken
zou. De kellner had een goor bedeljongetje in zijn vodden gegrepen en stootte hem
van 't terras. Roger echter gaf het jochie een kwartje en beval den kellner: breng
dezen heer een kop chocolade, hij is mijn vriend. Maar toen het jongetje, lurkend
aan de chocolade, hem verwonderd bestaarde, voelde hij zich ongemakkelijk en
berekende, dat de kellner hem spottend begluurde; hij wilde ijlings vluchten; er was
iets niet goed. Toen betaalde hij boos en schoof de fooi langs den kellner naar het
jochie: voor jou. Een week later wist Roger, dat deze caprice - een caprice geweest
was’.
Wie hartstochtelijk iets in de toekomst verwacht, schrijft zijn eigen geschiedenis
voor zich uit met de haast van een droom. Maar wat is een droom dan de schichtige
vlucht van de laatste doorslapen seconden naar een vergetelheid, die niemand peilt?
Er zijn mensen, die worstelen tegen de nacht, doch als het in hun slaapkamer weer
licht geworden is, weten zij al niet meer, dat zij vochten om hun leven. Zij herinneren
zich niet wat hen benauwde. Gerard Bruning was bang voor zulk een ontwaken in
vals licht. ‘Onder den heeten palm van het oosten zagen zij het dier de aarde afvreten’.
Dit droomgezicht van de werkelijkheid mocht hij niet verliezen, want dan zou zijn
weerstand worden gebroken. ‘Zijn mager lijf trainde hij tot een snellen en spitsen
sprong op elken waan en in zich, beschermd in een beangsten lach, droeg hij het
Koninkrijk, dat aan oorsprong en einde der dingen grenst’.
Zijn visioen van de splijtende benauwenis heeft hij kort voor zijn dood eenmaal
verwerkelijkt mogen zien, toen hij te Bourges de kathedraal bezocht en daar het
roosvenster bewonderde. Dit fragment is bij zijn leven niet gepubliceerd, doch het
belicht de bevrijdingsdrang uit de gedichten als met een verheerlijkte gloed van
onverzwakbare felheid: ‘Alles hieraan is redeloos en alles orde. Maar een ravijn splijt
het gemuurte en het is enkel nog maar alsof wilde en stormende menschen één wilde
en stormende eeuw lang al de woedende vreugden van hun lijven en zielen, al het
wit van hun heiligen en al de boosheid hunner
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zondaars in dit ravijn gestort hebben. En zie: nu brandt het ravijn blauw en paars en
purper en rood en wit en groen en violet. En in dit blauw groeven zich al de
blijdschappen der kinderen en aan dit paars werd de verstilde verrukking der
beschouwing vertrouwd en door dit purper schrijden hun rechte bisschoppen en in
dit rood stolde het dure bloed der koningen en het dure bloed van Guillaume de
Cabastaing, wiens troubadourenhart werd uitgerukt en gegeten door zijn vrouwe, en
in dit wit knielen de zielen der monniken en in dit groen lachen en huilen roovers,
narren en hoeren, en allen allen torsen zij door dit violet in pij en asch hun
boetvaardigheid. Wij wankelen aan den rand van dit ravijn. Maar dwars door de
vervaalde eeuwen boort het zich naar de weinigen, die nóg nóg aan oorsprong en
einder der dingen zich klampen’.
In het prozastuk, dat op zijn tijdgenoten het diepst heeft ingewerkt, Klondyke,
spreekt hij de zucht uit: ‘eenmaal geheel zee (te) mogen zijn’. En elders zegt hij:
‘mocht ik den rooden meidoorn zijn!’. Die drift naar zelfontwording tot natuurelement
geeft te verstaan, hoe sterk in hem de weerzin was ontwikkeld tegen de grauwe
dagelijksheid van alles wat ons te zeer nabij komt en niet van het koninkrijk is. Een
verzoening met het dagelijkse leven leek haast niet meer voorstelbaar, toen hij de
magistrale formule vond: ‘Delven wij waar wij staan, want waar wij staan is
Klondyke’. Deze ene regel, tientallen malen aangehaald na zijn dood, prest de
boodschap samen, die hij in zijn verhalend proza wilde doorgeven: de wekroep tot
geestelijke zelfontginning. Wanneer Aernout in de vertelling ‘Bitumen’ de
conférencier Roger tegenover zich ziet staan, vormt hij zich als bij ingeving een smal
en afdoend oordeel over diens persoon: ‘hij is van hen, die tot het laatste uur waken;
hij is van hen, die staande sterven’.
Deze onmiddellijke gewaarwording van karakterkracht ontwikkelde zich in Gerard
Bruning uit een zwaar ontmoedigende neerslachtigheid. ‘Een menschenlichaam is
te nauw en klein en al te snel verbrandt een handvol leven’, schreef hij in de
schrijnende novelle, die de laatste tocht van Rimbaud door Parijs tot onderwerp heeft.
Hier verhult hij nauwelijks de autobiografische grondstof, die ook in zijn andere
vertellingen bespeurbaar blijft. Zijn scherpe levensweemoed kreeg haar
scheidingstinten van de naderende dood. Hoe weerbarstig die droefheid zich wapende
tegen romantische gevoelerigheid en laffe koestering van eigen pijn, ze doortrekt
zijn proza met aders van herfstkleur. De novellen dragen de dood in hun verhaalgang
en danken aan het hijgend ritme van de uitputting een pijnlijke, kwellende ernst. Ze
spreken over de toekomst als iemand, die eraan wanhoopt. De onvolgroeide gedaanten
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van Aernout en Paul zijn zelfportretten van een stervende. ‘Jean Arthur Rimbaud
rijdt naar God’.
Zonder de doodsmelancholie, die ze voltooit, zouden het fragmentarische proeven
van tastende prozakunst zijn, waarin een ongeduldige drift naar dynamiek de stijl
vergeweldigt. Twee voorstellingswijzen doorkruisen elkaar. De ene is nuchter,
prozaïsch en zelfs een beetje kleinsteeds-ironisch; de andere magisch, autoritair met
een bijklank van absolutisme. Te zwaar beklemtoonde herhalingen, te krachtig
beeldende werkwoorden, te schreeuwerig-moedwillige adjectieven doen de volzinnen
zwellen, die halsreiken naar het poëtisch-volstrekte, terwijl hiernaast de weergave
van het alledaagse bestaan opzettelijk sarcastisch wordt gehouden door
geringschattende diminutieven en spottende vergelijkingen. Op de bodem van de
doodsmelancholie woekert een dieper onbehagen, dat de jonge schrijver overwinnen
wil, maar niet volledig van zich af kan zetten.
Het is een aangeboren wantrouwen jegens de levenslust, waardoor de beschrijving
van de werkelijkheid zwartgallig en schril wordt, als droegen alle bakkers, zonder
het te weten, tragische feestneuzen, alle notarissen papieren hoedjes en alle
politieagenten aangeplakte snorren van zwartgeverfd geitenhaar. Een trek naar het
chagrijn bedreigt de humor, die bij Gerard Bruning nooit opwelt uit een onbezwaard
plezier aan zijn omgeving en hierdoor bijwijlen aanmatigend klinkt: ‘Zij beluisteren
- onttogen aan zichzelf, want méér hebben zij niet in, - den gepommadeerden
chansonnier. Zij laten zich door het wreede pianistje gewillig bespelen. Zij zien
zichzelve niet, zij zien elkaar niet’. Deze eigendunkelijke visie op ‘de anderen, de
velen’ maakt de toon van zijn proza soms nodeloos wrang.
Hij was intelligent genoeg om bij zichzelf deze tekortkoming te onderscheiden.
Het wrangst is daarom zijn zelfironie in de passages, waar hij het kantoorwerk
beschrijft van de journalist Aernout of de boekhouder Paul. Beiden zijn dromers, die
hun ziel uitdijen tot het einderloze, maar onderwijl op tijd aan hun bureau moeten
zitten en zich koest houden, willen zij niet ontslagen worden. ‘En terwijl Paul de
groote boeken met heldere cijfers beschreef, beschreef hij het vloeiblad met
loszinnigheden, die den chef den schedel deden fronsen. Want de chef had nimmer
den Boom uit de aarde zien wassen. Het colbertje echter keek dan zeer verwijtend
naar Paul en Paul keek zeer beschaamd naar het colbertje. Maar des avonds liep hij
door duistre straatjes en in zijn bed huilde hij als een bange jongen tegen het
verduisterd gemuurte. Want zijn hart was groot en rood en hij kon het hameren niet
temmen. Hij kon het hameren niet temmen van een hart, waaraan het roode bloed
van duizend harten zich ontpersen wilde, opdat zij róóder zouden
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zijn en gelegerd om het bivakvuur dat hij ontstak, - wild zingend en vermetel schreit
het ten valen hemel’.
Dit mengsel van de twee stijlsoorten, die de spanning in de verhalende fragmenten
opschroeven door hun toegespitste tegenstrijdigheid, wijst op de wil van de schrijver
om zich te ontworstelen aan de endogene wrangheid van zijn pennenvruchten, maar
het laatste vertelsel besluit met de woorden: ‘Ik ben moe en tusschen muren. Klondyke
is ver’. De strijd bleef onvolstreden. Het gevoel van ingemetseld en vastgesnoerd te
zijn wilde niet wijken voor de vrijheidsvreugde tot op het ogenblik, dat de dood
vleugelen gaf aan de ziel. Haar opwaartse stuwing werd niet door genotzucht gestuit,
maar door een sombere verbittering van de gemoedskern. Deze verbittering kon hem,
als hij zich niet zo heftig hiertegen had te weer gesteld, verwezen hebben naar het
lot van de pedante criticaster, die zure stukjes bijdraagt aan provinciebladen en over
tijdelijke roem triomfen viert in krakende cynismen.
Voor dit gevaar geen oog te hebben was een groot gevaar! De kunst om zich met
een spitse doodsteek af te maken van alles, dat hem in zijn omgeving of lectuur
mishaagde, was Gerard Bruning aangeboren. Hij werd gemakkelijk gehinderd. Hij
had geest. Hij reageerde snel. Hij dacht scherp. Hij verborg zijn sentimenten gaarne
achter snedigheden. Alle voorwaarden waren aanwezig om uit hem een droge sarcast
te laten opschieten, die over de dingen van de dag zijn weetje wel wist. Maar zijn
hart was niet dor! De vlijmende scherpte van zijn kritieken, waarvan soms de titel
al een moordende trouvaille was, werd niet gewet aan een stenen gemoed. Oprechte
geestdrift vuurde hem aan. Hoe juichte hij, toen ‘Manus Peet’ van Querido verschenen
was, over deze ‘vulkaanuitbarsting in een kleipolder’! Hoe werd hij vertederd door
‘De School der Poëzie’ van Herman Gorter als door een openbloeiende bloesemtak.
Hoe hunkerde hij in zijn bewondering voor Léon Bloy naar onvoorwaardelijkheid!
Hij gunde ze zich niet, omdat hij ‘de bittere liefde van de rechtvaardigheid’ kende,
maar ‘die groote, heete snik naar God, waarvan de kunst van Léon Bloy het hevigst
vervuld is’, ontroerde hem tot in het merg. ‘Er is een kunst, waarvan ik houd, omdat
ze mij raakt, recht en meedoogenloos, ráákt zóó recht en meedoogenloos, dat ik
daarmee vechten wil en mijzelf meten aan den zwarten ernst van dit zelfgericht; en
er is een kunst, waarvan ik houd omdat het niets is dan een witte blijdschap’.
Angst, dat het zelfgericht, de geloofsdrift en de blijdschap aan levenskracht zouden
verliezen door te verliteraturen scherpte bij Gerard Bruning de letterkundige kritiek
tot de moordende felheid, die sommige tijdgenoten voor godsdienstige intolerantie
hielden. Hun opvatting is aantoonbaar onjuist. Bevangenheid in religieus dogmatisme
zou Gerard
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Bruning hebben teruggehouden van bewondering voor Israël Querido of Henriëtte
Roland Holst, Gorter of Marsman. Tegenover hun werk viel zijn strijdbaarheid weg
in een mannelijke overgave en ontwapening. Maar de eenzijdigheid van zijn
kunstwaardering gaf hij toe. Hij werd niet getroffen dor de schilderijen van Vermeer
van Delft. Hij zag wel in, dat ze schoon moesten zijn, maar ze deden hem niets. Het
korte lied, dat Goethe te Ilmenau schreef: ‘Über allen Gipflen ist Ruh’, noemde hij
waardeloos, omdat het volgens zijn mening wegdeinde op gevoelsvertederingen, die
niets reëels, niets wezenlijks bevatten. Daartegenover stelde hij het gedicht ‘Herbst’
van Rilke als iets bevrijdends. Of hij er zo over zou zijn blijven denken, is een andere
kwestie. Ook de esthetische ontroering kent haar middagduivels en die heeft Gerard
Bruning nooit ontmoet.
Een persoonlijke neutraliteitsverklaring ten aanzien van het klassieke vormschoon
was in 1920 al lang niet meer nieuw, maar hoorde toch bij het program van
expressionisten en vitalisten, die geen beroemd verleden huldigen, indien het zichzelf
niet opdrong door overeenkomst met het moderne. Bewonderen betekende toen:
iemand of iets uit de geschiedenis optillen en tot tijdgenoot van de modernen verheffen
zonder ontzag voor de oorspronkelijke plaats. Dit kon gebeuren met Amenophis de
Vierde, met Villon, met Shakespeare, met Breeroo en het kon nagelaten worden met
Demosthenes, Froissart, Milton of Langendijk. Tot op de gymnasia drong in die jaren
de opvatting door, dat Cicero een omkoopbare woordenkramer geweest was, Horatius
een gewetenloze viveur en Vergilius een tweedehandse mooiprater, die ‘ons vandaag
niets meer te zeggen hebben’. Dit soort meningen kon Gerard Bruning in overvloed
putten uit de geschriften van Ernest Hello, voor wie hij een warme bewondering
koesterde. Hij is er zich niet aan te buiten gegaan. Een vergissing over Constantijn
Huygens daargelaten, wiens gemoed hij niet doorgrondde, zodat hij deze dichter tot
de exponent maakte van de vaderlandse kooplieden, die Rembrandt lieten kreperen,
betrok hij de verzekerde klassiciteit zo weinig mogelijk in zijn beschouwingen. Hij
deed niet erudieter dan hij was en voor een jonge van zesentwintig jaar wist hij
bepaald niet weinig. Door kunst moest hij in heel zijn wezen worden aangesproken,
pro of contra, anders kon het verschijnsel hem weinig schelen. Zijn aandoeningsleer
had bijna geen normatieve beginselen; ze was experimenteel, zoals ongeveer in heel
Europa de esthetica dit was na de eerste wereldoorlog.
Steunde hij zijn eenzijdigheid toch op een zeker dogmatisme, dan was dit niet
zozeer confessioneel als persoonlijk van strekking. Hij was en bleef jong. Dit gaf
hem de stoutmoedigheid om een instinct voor het waarachtige, hem in ongewone
mate eigen, blindelings te vertrouwen.
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Dit instinct was veeleisend. Het snoof wild als de reuk van een jachthond. Het liet
zich niet op vals spoor dringen, ‘omdat hem enerzijds uit het leven zelf (dat onze
liefste dingen verwoest, maar op de puinen bouwen wij verder: Fortinbras gaat
voorwaarts over de dode schedel en het dode hart van Hamlet) en anderzijds ook
langs den weg van het verstand, duidelijk was geworden, dat een verhouding van
kunst en leven, zooals die aanvankelijk door de jongeren is gesteld, ...ganschelijk
imaginair was en bij handhaving zoowel het leven als de kunst vernedert en
vervalscht’.
Levensvervalsig bestond voor hem allereerst in levens-verliteraturing, de schamelste
vlucht uit verantwoordelijkheid voor de persoonlijke keuze tussen ware vrijheid van
geest en voorgewende vrijgeesterij. ‘Elke keuze is schrikwekkend, want altijd
impliceert zij een afstand van al het andere; wie zich in een keuze fixeert, beperkt
zich, sluit uit’. Hij eiste deze uitsluitendheid. Zijn stuk over André Gide is hier het
onvermurwbaar getuigenis van. Het werd geschreven in zijn sterfjaar. Dit is de tijd,
waaruit zijn meest vlijmende kritieken dateren: de verbeten aanval op Dirk Coster
is van januari 1926, het spottend stuk over Karel van den Oever werd in maart
geschreven; de genadeloze uitval tegen Top Naeff is van juni, de schimpende
verwijten tegen J.C. van Schagen werden uitgebracht in augustus en in oktober stierf
Gerard Bruning. Hij heeft werkelijk gevochten met de rug tegen de muur; dit is in
zijn geval nauwelijks beeldspraak. Het artikel tegen Coster volgde precies een week
op het artikel over A. Roland Holst. Dit waren dagbladkritieken en onderwijl begon
in De Gemeenschap de heftige afrekening met de mentaliteit van André Gide te
verschijnen. Tussendoor werden de stukken over Holbein, over Gorter, over
Baudelaire geconcipieerd, jachtig, met de dood op de hielen, maar vervoerd door de
gedachte, dat het leven niet vervalst, niet vernederd, niet verminkt en niet versjacherd
mocht worden. Door niets op de wereld mocht dit gebeuren maar bovenal niet door
de kunst.
Deze dwepende vrees voor afbraak en ontbinding van het leven kan een verborgen
drang hebben aangeprikkeld om eigen innerlijke conflicten te overwinnen in projecties
naar de buitenwereld. Zeker heeft Gerard Bruning zijn vonnis over de door hem
hardhandig afgestrafte letterkundigen niet willen opdringen als het enige oordeel,
dat op grond van de katholieke geloofsleer mogelijk was. Het bleef, ook voor hem,
zijn oordeel, waarvan hij alle consequenties voor eigen rekening nam, maar dat hij
niet als een kerkelijk boekenverbod aan de man bracht. Naarmate de dood hem met
snellere aandrang terugdreef op het behoud van de eigen wezenskern, zocht hij in
ieder oordeel met grotere felheid zulk een drift gebiedend op te leggen aan anderen.
‘Want het is nu
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eenmaal zoo, - laten wij geometrisch zijn! - dat de gemiddelde kwaliteit der
‘verstaans’-objecten binnen een bepaalden cirkel-omtrek van edeler gehalte is dan
de gemiddelde kwaliteit der ‘verstaans’-objecten binnen een cirkel met tweemaal
grootere straal. Wie bezorgd is den cirkel te vergrooten, verliest! - Wee hem, daarom,
die den omtrek ‘klein houdt’, schrijft hij Dirk Coster voor.
Het klinkt als een decreet, maar is het geen angst voor eigen innerlijke expansie?
Gerard Bruning kón de cirkel van verstaansobjecten niet meer uitbreiden, hoewel
zijn scherp verstand gedurig uit was op studie en ontdekking. Overal zocht hij waarden
voor het innerlijk leven en brandstof voor zijn zielsgloed. ‘Maar ik wil dit niet, - nee
zóó niet! Want dit is geen leven en dit is geen hartstocht, - dit is een bleeke ziekte
in een krachtloos verkwijnen!’ oppert hij als bezwaar tegen de lotsverbeelding in
een roman van Top Naeff. Opnieuw klinkt hier de beveltoon van de zelfbevechter:
‘ik wil niet! zóó niet’! Aan de ‘pitoyabele heiden’, waarvoor hij J.C. van Schagen
uitmaakt, verbiedt hij woorden te gebruiken, die geen spoor nalaten in de ziel van
de lezer. ‘De schrijver, die geen spoor laat in de zielen is als een dier dwaze maagden,
die een lamp hadden maar geen olie’.
In de kritiek op A. Roland Holst wordt nog de overgave aan de jaren aansprakelijk
gesteld voor het vlottend raken van de vers-toon: een stilstand, meent Gerard Bruning,
in de strakke vaart naar geestelijke zelfvernieuwing, die hij met jeugdig ongeduld
bij iedere echte kunstenaar wilde waarnemen. ‘Een zinneloos zingende koning der
Herinnering mocht Roland Holst in déze verzen nog zijn. Denk! denk! - een
tandelooze grijsaard, een kindsche vorst loert in ieder onzer’.
Plotseling wijkt dit motief van de ‘inlijving’ door de gewoonte, de groei naar de
gestalte van de vader, de stompzinnige versuffing in aangeleerde zekerheden voor
het nieuwe overheersende thema van de destructie en de vorm-ontbinding. Op het
snijvlak tussen die twee dominanten verscheen de aanval tegen Dirk Coster. Dit stuk
klonk ongehoord fel in die dagen, zodat Marsman schreef: ‘hij worgde Coster; hij
bestrééd hem niet meer’. Het ontstelde de lezers. L.J.M. Feber vond het ‘kosmisch
vlegelachtig’ en Gerard Bruning verweerde zich tegen die aantijging met het zwakke,
mar pijnlijk-juiste argument: ‘Voor driekwart ging mijn opstel buiten Coster om en
greep het een levenshouding aan, die in een ethisch dilettantisme ontaard is, hetgeen
veel en veel gevaarlijker is, veel verwarrender en misleidender dan het aesthetisch
dilettantisme en daarom met veel meer kracht bestreden moet worden’.
Voor die driekwart kreeg het artikel een onderwerp, dat met het ‘Verzameld Proza’
van Dirk Coster slechts in zoverre samenviel als
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het er zijn aanleiding in had gevonden. De oorzaak tot deze bijna onbehouwen uitval
tegen de relativistische verdraagzaamheid, die aan de uitdaging tot een beslissende
keuze ontglipt, moet gezocht worden bij een plotselinge gemoedservaring van Gerard
Bruning. Ze overkwam hem aanwijsbaar tussen 15 en 22 januari 1926. Ze houdt
waarschijnlijk verband met de aankondiging van zijn fysieke doodsoorzaak aan zijn
levensgevoel, hetzij objectief doordat in die week het kwaadaardige karakter van de
kwaal werd vastgesteld door een dokter, hetzij (wat waarschijnlijker is) subjectief
doordat de patiënt een innerlijke waarschuwing kreeg, waaruit hij voor het eerst de
ernst van zijn toestand besefte. Toevallig las hij in diezelfde week het werk van
Coster. Hierin miste hij de onverbiddelijke durf tot consequentie, die opeens aan
hemzelf werd gevraagd door het lot. De ‘bleekzuchtige en onmachtige, vervloeiende
en vlottende bedenkselen der vrijzinnigheden’, waarop Dirk Coster zich terugtrok
om zijn kritisch oordeel te vrijwaren tegen het verwijt van tyrannieke willekeur,
waren tot dusver voor Gerard Bruning nooit van doorslag-gevende betekenis geweest.
Tot januari 1926 lieten ze hem betrekkelijk onbewogen; nu ineens hakt hij er op in:
‘Het critische standpunt, dat Dirk Coster zichzelf gesteld heeft, is niet te handhaven;
deze critiek vernietigt krachtens haar beginselen zichzelf. Handhaaft zij zich toch,
dan durft zij de consequenties van haar beginselen niet aan: een volkomen geestelijke
anarchie’.
Op deze laatste woorden komt het aan. Of ze in hun volle geldigheid toepasselijk
waren op de vroegst gebundelde prozastukken van Dirk Coster, kan na vijfendertig
jaar betwijfeld worden. Deze stukken vertegenwoordigden in hun tijd een principe,
dat vergelijkenderwijs anarchistisch genoemd kon worden door wie het aan een
vastere overtuiging toetste, maar dat uit zichzelf zeker niet anarchistisch wilde zijn.
Gerard Bruning was de eerste, die de stuurloosheid aanwees, waarheen het ethische
humanitarisme van het maandblad De Stem zijn redacteuren en voornaamste
medewerkers op de duur moest leiden. Doch over die toekomstige ontwikkeling zegt
hij weinig. Het motief van de voortgaande tijd, die alle vurigheid uitdooft, krijgt het
aspect van de voortschrijdende democratie, die godsdienstoorlogen door
handelsoorlogen verving en de strijd om ideeën door de strijd om petroleum.
‘Eenzijdig te zijn en onverdraagzaam is een disqualificatie geworden (ook onder
katholieken werd men hiermee besmet), waarna de getroffene eigenlijk niet meer en terecht! - als sociabel is te beschouwen en min of meer als ontoerekenbaar, omdat
hij de historische noodzakelijkheid miskent’.
Zelden is Gerard Bruning dichter genaderd tot de zienswijze van de voormalige
integralisten in het roomse kamp, die ook van geen vooruitgang of verdraagzaamheid
wilden horen en de demokratisering van de
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openbare instellingen als de oorzaak van verslapping en verval der beginselvastheid
aanwezen. Deze mentaliteit hoorde thuis in het voorspel van het fascisme, toen dit
als nieuwe vurigheid nog een aantrekkingskracht op allerlei jonge idealisten
uitoefende, die het als brute partijpolitiek spoedig zou verliezen. De later wel eens
uitgedrukte mening, dat Gerard Bruning bij verdere ontwikkeling van zijn denkbeelden
zeker de zijde van het nationaal-socialisme zou hebben gekozen, steunt, of ze gunstig
of ongunstig werd bedoeld, op veel te schamele gegevens om kans op
waarschijnlijkheid te bezitten. Zijn ontwikkeling was nog in volle gang, toen hij
stierf. Haar voortgang vertoonde nergens de ongebroken logische rechtlijnigheid van
een harteloos intellect. Wat hij Coster onder meer verweet, was ‘dat deze schrijver
louter uit een definieerend intellect’ leek te bestaan, en ‘ware het niet, dat hij zich in
alles matigt, op den dag, waarop hij ontdekken mocht, louter intellect te zijn, zich
een hart (en zij 't d'occasion) zou verschaffen’.
Aangenomen, dat deze veronderstelling over het hart ‘d'occasion’ in een
letterkundig opstel niet op haar plaats is en dat ze moedwillig en nodeloos grieft,
kunnen we er toch de waarde aan toekennen van een beklemtoonde ontkenning der
idee, dat alleen het intellect genoeg zou zijn voor een consequente ontwikkeling. In
zijn levensbeschouwing hield Gerard Bruning een grote bewegingsruimte over voor
de christelijke caritas, zelfs wanneer in ‘het woeden van een hoge, wilde superbia’
hij tijdelijk de ‘uiterst-tedere, zichzelf verliezende magnanimiteit’ opzij drong, die
evenzeer tot zijn karakter behoorde. ‘Gerard Bruning’ schreef Marsman, - ‘heeft
bijna steeds uit liefde voor het witste leven, de superbia in zich trachten te breken,
en gebroken’. Ze schijnt zonder tegenwicht neer te daveren op het kritisch talent van
Dirk Coster, dat onder deze zware druk verpletterd wordt. Toch erkent Bruning in
zijn tegenstander de ‘bekwame lettré’, - ‘een onzer scherpzinnigste critici, beschikkend
over een wat vlakken, maar hecht gevoegden en overwogen stijl, gefundeerd in een
soliede kennis der literatuur’. Wat hij te lijf ging, was meer een kwaal dan een
schrijver; misschien moet ik zeggen: meer de kanker dan de medemens.
Die kanker was het vlottende en vegeterende bestaan van de subjectivistische
beginselloosheid. Dit noemde Gerard Bruning: een volkomen geestelijke anarchie.
Hij legde het bloot in de grondgedachten van Dirk Coster. Die blootlegging geschiedde
ruw, met graaiende handen, met weinig ontzag voor het maatschappelijk
gerespecteerde optreden van de bestredene, wiens reputatie er aan ging door deze
éne vechtpartij, zodat E. du Perron in zijn latere brochure niet veel meer af te maken
vond dan hetgeen Gerard Bruning onaangetast had gelaten: de literatuurkennis en
de schrijftrant van Dirk Coster. Diens vaag-
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humanitaire levenshouding was in 1926 reeds drastisch veroordeeld. Het verschil
van uitgangspunt rechtvaardigt de opvatting, dat E. du Perron op zijn manier iets
oorspronkelijks ondernam door tegen Dirk Coster te schrijven, maar het resultaat is
pover voor de onbevangen blik, die zijn boek vol herhalingen tegelijk met het kernige
opstel van Gerard Bruning overziet.
‘Het essayistisch betoog was zijn lyriek, omdat zijn lyriek militant was’, heeft
Menno ter Braak over Gerard Bruning geschreven. Onder enige voorbehoud is deze
uitspraak als juist te aanvaarden: ze klopt niet helemaal met het hoofdmotief van de
lyriek, die Gerard Bruning in vers-vorm heeft geschreven en waarin de drang naar
bevrijdende ruimte het wint van iedere strijdlust. Bovendien mag ze niet worden
gebruikt om de scherpe bewijsvoering van Gerard Bruning te ontkrachten, als keerde
hij zich in zijn essays niet tegen de opvattingen, die hij hartstochtelijk bestreed, maar
enkel tegen de genegenheden van zijn hart. Tactisch komt een polemist er altijd wel
uit, als hij wordt uitgedaagd, zulk een bewering wáár te maken. Om André Gide zo
grondig te kunnen bestrijden als hij gedaan heeft, moest Gerard Bruning wel het
werk van André Gide langzaam en aandachtig, toegewijd en ontledend lezen. Welnu:
dan hield hij in zeker opzicht van dit werk! Anders had hij die gespannen lectuur
nooit kunnen volhouden. Dus: door Gide te bestrijden, bestreed hij in feite zijn eigen
aanhankelijkheid jegens Gide.
Met zijn verhouding tot Dirk Coster zou het niet anders gesteld zijn. Hij kwam
tegen diens inzichten in verzet, omdat hij ze beminde. Ze boeiden hem. Hij wilde er
niet door geboeid zijn. Dus worstelde hij er zich van los in een essayistisch betoog,
dat wij moeten verstaan als een stuk militante lyriek. Deze goocheltoer is te simpel!
Gerard Bruning schreef dan in het geheel niet tegen de ideeën van Dirk Coster. Hij
schreef tegen zijn eigen gefascineerdheid door deze ideeën.
Aldus verklaard, wordt iedere kritiek de neerslag van een innerlijke zelfstrijd.
Ieder beginsel wordt een gestold sentiment. Iedere haat wordt een hulde. Iedere
schimp wordt een liefkozing. Betogen is dan geen weg banen naar het zuivere inzicht,
maar een vluchtgang openbreken uit de verwarring. Het een kan echter met het ander
samengaan. In de gedichten van Gerard Bruning zoekt de ruimtedrang naar een
uitweg voor het vitale besef, dat zich ingemetseld voelt tussen muren en beklemmende
gewelven. Deze zelfbevrijding van het ik beogen ook de vertellingen en verhalende
fragmenten. Iets ervan te willen achterhalen in het essayistisch werk van dezelfde
schrijver, kan geen ongemotiveerde nieuwsgierigheid worden genoemd, maar de
vondst van de lezer mag niet met het doel van de schrijver gelijkgesteld worden! Bij
de kritiek op A. Roland Holst vreesde Gerard Bruning nog bovenal het verstarren
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in ouderdom. Bij de aanval op Dirk Coster vreesde hij de ontbinding. Voor zover
een strijdbare dichtersnatuur hem inspireerde tot zijn letterkundige kritiek, mag
wellicht aan haar helderziendheid de overgang worden toegeschreven van het ene
hoofdmotief op het andere.
Zonder die overgang zou Gerard Bruning zijn belangrijkste werk niet hebben tot
stand gebracht. Het bestaat slechts in schijn uit de krampachtige afwijzing van enige
figuren, die omstreeks 1926 een gunstige reputatie genoten in de letterkunde. Hun
namen blijven in het betoog vervangbare grootheden. Wij weten uit de stukken, hoe
Gerard Bruning op hun werk reageerde, maar niet, hoe hij dacht of gedacht zou
hebben over Barrès, Proust, Couperus of Adwaïta. Verstelseling van zijn inzicht is
onmogelijk en ongeoorloofd, want het liet plaats aan iedere verrassing en iedere
verrukking. Wel weten wij echter, welke vitale krachten hij tegen de destructie te
weer bracht.
Het waren geloofskrachten. Dit woord is moeilijk te doorgronden omdat zijn
betekenis meestal aprioristisch wordt verstaan, als gold het enkel de vaste gehechtheid
aan geformuleerde leerstellingen. Zo vatte Menno ter Braak het op. Hij ondernam
een ijverige poging om het militante lyrisme van Gerard Bruning in tegenstelling te
brengen tot de geestdrift voor kathedraalbouwers en kruisvaarders, waarmee Marsman
het in een beeldspraak had vereenzelvigd. Had Gerard Bruning in de middeleeuwen
geleefd, dan zou hij even recalcitrant zijn geweest tegen toenmalige vervlakking,
vergroving en verdoffing als hij het was in de twintigste eeuw. Dus was zijn
kruisvaardersdroom maar een dichtersillusie, toevallig voortgekomen uit de
jongensdromen van zijn schooltijd op een roomskatholieke instelling van onderwijs!
In zijn diepste wezen nam Gerard Bruning een protesthouding aan. Hij verdedigde
de kwetsbare droom tegen de brute daad: ‘In zijn Rembrandtessay,’-schrijft Menno
ter Braak, ‘heeft Gerard Bruning zich eigenlijk reeds volledig gemanifesteerd. Hij
verdedigt daar de protestante Rembrandt tegen de protestante heren der Oost-Indische
Compagnie, omdat hij begreep, dat het protestantse ideaal en het protestantse batig
saldo nog niet één en hetzelfde zijn, omdat ze beide protestant heten’.
Nergens gebruikt Gerard Bruning het woord ‘protestant’ in zijn verdediging van
Rembrandt! Nergens wijt hij de sjachergeest van de kooplieden aan hun
protestantisme. Dit schuift Menno ter Braak er onder op een plaats, waar de tekst
deze bijgedachte niet wekt en niet vraagt. In het essay over Rembrandt spreekt Gerard
Bruning over de onbegrepen drift van de schilder naar werkelijkheid. Het
protestantisme komt heel terloops ter sprake in het opstel tegen Dirk Coster: ‘Want
tenslotte toch is Costers critische werkzaamheid een continueering van het
subjectivisme, dat sinds Wittenberg en de humanisten de Euro-
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peesche cultuur heeft aangevreten en regelrecht naar ontbinding voert’.
Was de geloofskracht dan toch niet meer dan een kerkelijk voorgeschreven
dogmatisme? ‘In der eeuwigheid zijn alle waarheden nooit iets anders dan uitingen
eener schoone en groote menschelijkheid’, staat in hetzelfde opstel te lezen. Dit is
de kern-regel van hetgeen Gerard Bruning uit zijn innerlijk ervaringsleven mee te
delen had. Hieraan is niets te bekennen, dat strijden zou met de rechtgelovigheid van
een goed katholiek. ‘Delven wij waar wij staan, want waar wij staan is Klondyke’ moet verklaard worden in het licht van deze zekerheid, dat ook de gelovige zijn
waarheden binnen zich draagt. Hij weet, dat ze objectief formuleerbaar zijn in
leerstellingen, maar even zeker, dat ze tot geen vrucht gedijen bij een dode
aanhankelijkheid. De geloofskracht, warmee Gerard Bruning streed tegen alle
ontbinding en alle destructie, was de kracht van een levend geloof. Gelijk men christen
humanist kan zijn op grond van het geloof aan de incarnatie van het Woord, kan men
christen vitalist zijn op grond van het geloof in de bezieling door de Heilige Geest.
Zulk een christen vitalist was Gerard Bruning. In dit opzicht heeft hij de belofte van
zijn oudste tijdschrift-artikel over het apostolaat van de katholieke kunstenaar gestand
gedaan.
Maar een christen vitalist is door zijn levensovertuiging niet gedwongen, de
meningen en praktijken over te nemen van het conservatieve integralisme uit een
voorbijgegaan tijdperk! Het is mogelijk, dat Gerard Bruning in zijn jongensjaren
kennis gemaakt heeft met quasi-wijsgerige dwepers, die hun onmaatschappelijke
eigengereidheid als levenswet opdrongen aan de christelijke samenleving. Onder de
schrijvers, die hij vroeg bewonderde, stonden Richard von Kralik en Léon Bloy als
integralisten te boek. Hij ontleende zegswijzen aan hun geschriften, en laadde
voorlopig die uitdrukkingen met hun starre woede tegen elke vorm van
verdraagzaamheid, meegaandheid, slapheid en democratie. Maar hij leed onderwijl
aan de benauwenis. Zijn gedichten hunkeren naar een doorbraak. Voor integralisten
bestaat de veiligheid in opsluiting en de beginselvastheid in afsnoering. Hierin
verschilde hij van hun verstokte principialiteit. Hij haakte naar ruimte. Hij vond haar
in de liefdesgedichten van Herman Gorter, waar nooit een leerstellige fanaticus van
de geloofszekerheid haar zou zoeken. Hij durfde een geestelijke en maatschappelijke
vrijheid aan, die integralisten als duivelswerk vreesden. Hij matigde zich niet in zijn
oproerige begeerte naar zelfstandigheid. De eigenwettigheid van het oorspronkelijke
gedicht stelde hij boven de voorschriften van iedere school, zoals hij in leven en
kunst de bezieling verheerlijkte boven de doodse welgemaaktheid. Doch het
ongevormde en ondoordachte wees hij krachtdadig af. Wat in hem rijpte, was niet
enkel gloed. Het was ook inzicht.
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Maurice Roelants
Brief aan een missionaris over kleine dingen
Uw brieven van voor en na de grote catastrofe der onafhankelijkheid van Kongo
ademen dezelfde geest. Zij reduceren het moeilijke en het lastige tot het goed
doenbare. Er komt geen enkele klacht in voor, en zeker niet een woord van
zelfgenoegzaamheid. Ten hoogste wordt de glimlach over onnodige menselijke
plagerijen er even in vervangen door een ernst, waarin verontwaardiging doorbreekt.
De opperste dwaasheid kan u kregelig maken. Zij drukt u niet terneer.
Zo staat ge dan sinds recente overstromingen in de modder en de met geen messen
te snijden eindeloze nacht. Het onderwijs werd stopgezet. Het komt er nu op aan
duizenden zwarten, wier hutten verdronken zijn, op een andere manier dringende
hulp te bieden. In de gehele streek wordt met noodmiddelen het leven verder gedragen,
- het leven en de dood. Uw scherpzinnige improvisaties komen u zo gewoon voor,
dat wonderlijke reddingspogingen nergens naar heroïsme aarden. Heroïsme, het zij
zo spoedig als overbodig opgemerkt, komt in het taalgebruik van u en uw confraters
niet voor.
Er zijn ogenblikken, dat deze zo streng gedomestikeerde deugd mijn hart
samenwringt. Een straal van liefde schiet er dan uit op. Pascal heeft gelijk: boven
iedere moed en alle wetenschap komt in de orde der waarden de caritate. De geringste
daad van liefde is onovertrefbaar.
Wij vernemen langs pers, radio, televisie dag in dag uit allerlei over de politieke
perikelen van de arme drommels aan wie het regeringsbeleid over een immens
tropenrijk is toevertrouwd. Dat zij in maalstromen van verwarring en politieke
Stanley-falls worstelen op leven en dood verwondert mij niet. Verwonderd zou mij
hebben, dat zij, teruggestort in hun voorvaderlijke oerwouden en geconfronteerd met
de wildernis van de wereldpolitiek, met de povere overblijfselen van een
uiteengetrapte koloniale orde, maar dan toch een orde, in staat zouden geweest zijn
zonder bloed en tranen naar een betere samenleving over te schakelen.
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Over u, missionaris, solidair gebleven met de miljoenen zwarten, waarover doffe
wanhoopstamtams in de ijlte klinken en ons nauwelijks nieuws brengen, over u en
uw confraters vernemen wij alleen wat achter de hand gefluisterd wordt of tussen de
regels van een brief te lezen staat.
Kan het zijn dat mijn hart u sterkt? Dat er een uur is waarop sterking van een oude
wankele man, naast die van ons Geloof, u van enig nut kan zijn? Wij leven hier, in
het Westen, te midden van duizend vormen van rijk uitgewaaierd tijdverdrijf en
welvaart. Gij kent ze min of meer, maar voor u zelf hebt ge er van afgezien.
En kijk, ik heb daar tussen een jonge vrouw en een jonge man, van de nieuwste
weldenkende huize, een gesprek bijgewoond en er op voort-gebouwd. Zij zijn
opgegroeid in de leer van Sartre. Zij weten dat God dood is en het leven uit zichzelf
geen zin heeft. In zijn plaats vereren zij de god van het ogenblik in onze westerse
beschaving: de verveling. Een groot kunstenaar in die aura van roet is hij, die van
de verveling van het prilste ochtenduur tot het onverzadigbaar uur der verveling in
het diepste van de nacht het stiptste en volledigste beeld geeft. Een in die zin
hooggeprezen romanschrijver is de Italiaan Moravia. Een der best-sellers is zijn boek:
De Verveling. Hij volbracht daarin de ware krachttoer dat nihil aantrekkelijk voor
te stellen. Het is waar, dat de lusteloze leegte erin om enige sexuele avonturen roept.
Het is bijna overbodig op te merken, dat zij geen uitstaans hebben met de wellust,
die binnen omschreven grenzen de Christenen in de zelfvervulling verkwikt. Zij zijn
al evenmin een bloei van een warmhartig pantheïsme. De leegte en verveling zouden
de leegte en de verveling niet meer zijn, als een bloei van het vlees ze met vuur en
rozen kon sieren. Wat zijn zij dan? De stuiptrekkingen van de doelloosheid.
Niemand was door Sartre's existentialisme aan een bepaalde evolutie gebonden.
Het bestaan had geen zin. Men kon het de inhoud geven, die men wilde. Een middel
daartoe was het vrij ‘engagement’. Van ‘engagementen’ in een andere zin dan de
sociale en politieke omwenteling, die naar de communistische religie moet leiden,
viel er weinig te bespeuren. In elk ‘engagement’, al dan niet gebaseerd op de
zinledigheid van de existentie, beoefent de mens toch iets van zijn ingeboren adel,
ook al gelooft hij: L'enfer, ce sont les autres. De verveling echter is een lijdelijk
verzet tegen, neen, een kwaadwillig ondergaan van die kwaal, het leven. Hoe vreemd,
dat het hart niet uit lood en mist is gemaakt. Pascals diep woord is gewijzigd. Le
silence éternel de ces espaces infinis m'ennuie. Dat heerlijke gekken die eindeloze
ruimten verkennen opent aan hen die zich vervelen geen enkel vergezicht op oceanen
van tijd en eeuwigheid. De verveelde ziel krimpt toch ineen.
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Aan het eind van deze redenering zag ik, missionaris van mijn hart, uw rustig gezicht.
Er kwam evenwel in mij een mengsel van vreugde en angst om u en uw gezellen.
Gijlie hebt geen tijd voor de luxe der nietsnutten, de verveling. Het gebed, de
contemplatie, het weldoen, in een zwarte wereld die instort, vorderen u op. Plotseling
stonden achter mijn ogen al de tranen, die ik eens heb moeten onderdrukken, toen
een uitgewekene, atheïst naar hij mij bekende, die uw loyale medewerker is geweest,
mij over u nieuws is komen brengen. - ‘Zij slaan er zich door. Voor mij was het een
hel geworden. Zij waren zo “chic” mij te helpen om er uit te geraken’. - ‘En wanneer
komen zíj terug?’ - ‘Zo ooit, zullen zij de laatsten zijn’.
Bij ons worden er trouwe verslagen opgemaakt over die eeuwigheid, de verveling.
Zij dringen tot u niet door. Zoals wij van u nauwelijks vernemen hoe gij uw dag
besteedt. Maar dank voor het bericht over de broessepater, uw buurman, die ik eens
op zijn wisselend werkgebied in het woud heb bezocht. Zijn helper was een zwarte,
wiens kennis gelijk te stellen was met die van een jongetje uit de tweede klas van de
lagere school. De negers, waarmee hij een vriendelijk gevecht voerde om ze uit hun
oerstaat op te tillen, deelden met hem een leven van tropische donkerte, waarin er
een lichte schemering begon door te breken. Ik ondervroeg hem, genadeloos, of er
nooit twijfel over de ontzettende inspanning en het mager resultaat zijn eenzaamheid
zwaar om dragen maakte. Hij boog het hoofd en stamelde: - ‘Soms is men op het
punt te wankelen en te vloeken: waartoe sta ik hier? Maar als dan twee ogen u aanzien
en u danken zijt ge opnieuw tot alle offers bereid’. Diezelfde broessepater heeft na
veel jaren een paar maanden verlof in ons stralend Westen doorgebracht. Dank u
voor het bericht: - ‘Hij is terug’. Ik vertaal het. Een mens gaat weer in het donker
stil aan de slag. Hij blijft zich wijden, in een verloren gebied, aan arme stakkerds,
zonder dat men hem ziet, alleen, met minder hulp en met meer gevaren dan ooit. Een
mens overstijgt de mens in zich, al zijn kleine lusten en vervelingen, zelfs de
oerwoudverveling, om een God die hij sacraal vereert en die hem tot de dienst van
de armen, de nederigen en vernederden oproept. Een mens stelt zich in dienst van
het schepsel, waarin de mens nog te ontbolsteren valt. Ik beef er blijde om. Hij randt
al mijn lusteloosheden aan. Van onder mijn hoofd neemt hij 's duivels oorkussen
weg als ik de slaap niet vind en als de geest op avontuur slaat.
Er staat, ontdek ik met voldoening, in een van uw jongste brieven een verheugend
bericht. Ge herinnert u toch, dat ge ons onder de grote uittocht van vorig jaar wat
geruststellend nieuws hebt gezonden in een schrijven. Ge hadt het toevertrouwd ‘aan
de laatste vrouw, die het in uw streek, zo groot als een Belgische provincie, had
uitgehouden en
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nu eindelijk naar het moederland terugkeerde’. Sindsdien hebt ge onder uw korte
vacantie die toevallige vergissing hersteld. Ge hebt een kort afscheidsbezoek afgelegd
aan de naburige missie waar een oude Nederlandse pater - drie termijnen van samen
veertig jaar - op zijn post bleef, bijgestaan door twee jonge Italiaanse kloosterzusters.
Waren zij dan niet de laatste vrouwen? Zoals gijzelf en uw confraters - gedurende
een korte tijd, een heel korte tijd! - zijt opgesloten en afgeranseld geweest, is haar
missiehuis bestormd en één, de kleinste en schrielste, had zich verdedigd op een
manier, die voor u allen een raadsel gebleven is. Zij heeft vóór een deur tot
manshoogte koffers opeengestapeld, die geen van u allen opheffen kon. Tegen één
ontroering is zij, al evenmin als haar kloostervriendin, opgewassen geweest: tegen
de ontroering van het voorgenomen afscheidsbezoek van u en uw confraters. Gij
hebt een geschreven bericht gevonden: - ‘Wij blijven. Gaat u gerust. Wij zien u wel
als ge terugkomt. Nu liever niet’.
Het was menselijk zo goed te begrijpen. Als in de tropen een streek kantelt, zoals
een kapseizend schip, waar nog twee vrouwen besloten zijn aan boord te blijven, is
het te hard om zeggen: - ‘De groeten aan Europa, aan ons Italië, aan al wie ons
nastaan’. Zij hebben enkele maanden geen andere blanke geloofsgenoot meer gezien
dan de oude pater, alleen, in de zwarte tuin der Oliveten, verzoend met het zwarte
volk, dat hen in een beschaamde roes heeft aangevallen.
En nu uw bericht, dat mij met ontroerde dankbaarheid vervult. Zij hebben een jaar
niet versaagd en, beloning of beroving, zij zijn door vijf Spaanse kloosterzusters
afgelost. Geen enkele van haar allen komt in de actualiteit, tenzij als het haar
beschermlingen in rampspoed te bar wordt en men van die rampspoed terloops eens
een beeld wil geven. Al de andere dagen van het jaar vervullen zij haar duistere taak.
Wel, mij dunkt dat haar en uw bestaan een zin heeft. De liefde heeft u allen
uitverkoren. Met al ons speelgoed vergaan wij van verveling en angst. Bij u: werk
en betrouwen. Onder uw kleine berichten lees ik: ‘Onze dokter, een oud-koloniaal,
zegt dat er wel meer malaria zal komen en bij de zwarten meer dysenterie, maar voor
de rest vreest hij niets speciaals... Maak u dus vooral geen zorgen. En wordt het
nieuws nog tien keer slechter, denk dan maar dat het een beetje minder goed gaat,
maar dat wij ons toch uit de slag trekken’.
De mens in het Westen verveelt zich licht. Misschien is het slechts dof heimwee
naar een menselijke waardigheid, die hem ten dode bedroeft. Inmiddels leven en
werken onopgemerkt stervelingen, die in het donker met licht gekleed gaan.
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Maria H. vanden Broucke
De spelbreekster
Blauwbaard had zijn zoveelste jonge vrouw in huis gebracht en toen hij op het punt
stond van huis weg te gaan, zei hij, zoals hij dat met zijn andere vrouwen gedaan
had:
- Luister, lieve kind, ge moogt alle kamers van het huis binnengaan behalve die
ene kamer rechts, aan het einde van de gang.
- Zeer goed, mijn heer, zei de jonge vrouw.
- Want gaat ge ondanks mijn verbod in die kamer, vervolgde hij met donderende
stem, dan moet ik u, zeer tot mijn spijt, ter dood brengen.
Zijn jonge vrouw hief haar blauwe ogen naar hem op:
- Waarom zou ik iets doen wat ge mij verbiedt, mijn heer? vroeg ze.
Blauwbaard bromde iets in zijn baard en liet haar alleen. Hij bleef drie dagen weg
en toen hij weer thuis kwam liep zijn jonge vrouw hem tegemoet om hem te omhelzen.
- Wel, vroeg hij, wat hebt ge al die tijd gedaan?
- Ik heb op de luit gespeeld en gezongen, ik heb geborduurd en gedroomd, ik heb
bloemen gezet in alle vazen en ik heb op u gewacht, mijn heer, antwoordde ze.
- En het huis? vroeg hij. Hebt ge het huis bezichtigd?
- Jawel, mijn heer, ik ben in alle kamers geweest behalve in die ene kamer rechts,
aan het einde van de gang.
- Waarom zijt ge die ene kamer niet binnen gegaan? vroeg hij bars.
- Omdat gij het verboden hadt, mijn heer, antwoordde ze.
- Toon me uw handen, beval hij bars.
Ze opende haar smalle blanke handen en hij bekeek ze, vinger voor vinger. Hij
draaide ze om en bekeek de rug, dan weer de handpalm.
- Hoe komt het, vroeg hij, dat ik geen bloed aan uw handen zie? Met welk
heksenmiddel hebt gij het doen verdwijnen?
- Waarom zou er bloed aan mijn handen zijn, mijn heer? vroeg de jonge vrouw
en ze lachte. Ik heb me toch nergens geprikt of geschramd?
- Ge liegt! bulderde Blauwbaard. Ge liegt!
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- Waarom zou ik liegen, mijn heer? vroeg ze.
Hij boog zich over haar en zijn blik boorde diep in haar blauwe ogen, maar hij
vond er niets dan rust en lieftalligheid.
- Ai mij... kreunde Blauwbaard en hij wendde het hoofd af.
De volgende dag maakte hij zich gereed om weer van huis te gaan.
- Luister lieve kind, zei hij. In mijn kamer staan zeven koffertjes met sieraden. Op
ieder koffertje steekt een sleutel. Zes van de sleutels zijn van goud en de zevende is
van zwart metaal. De koffer met die zwarte sleutel moogt ge niet openmaken. Al de
andere wel.
- Zeer goed, mijn heer, zei de jonge vrouw.
- Maar maakt ge hem toch open, zei hij dreigend, dan moet ik u ter dood laten
brengen!
- Waarom zou ik iets doen wat gij niet wilt, mijn heer? vroeg ze.
Het duurde een volle week vooraleer hij weer thuis kwam en er speelde een vals
lachje om zijn mond, toen ze naar hem toeliep om hem welkom te heten.
- Ik heb u wel lang alleen gelaten, zei hij. Wat hebt ge al die tijd gedaan?
- Ik heb op de harp gespeeld, mijn heer, en een lange brief naar mijn moeder
geschreven, en ik heb een paar wollen sokken voor u gebreid.
- En de koffertjes met sieraden, vroeg hij spottend, hebt ge die niet opengemaakt?
- Jawel, mijn heer, en voor de spiegel heb ik het ene sieraad na het andere gepast.
- En was er in het zevende koffertje geen dat u meer dan de andere beviel? vroeg
hij en hij boorde zijn blik in de hare.
- Dat zevende koffertje mocht ik toch niet openmaken, mijn heer? vroeg ze terug.
- Toon me uw handen, siste hij en hij wrong haar kleine handen open.
Ze zag bleek want hij had haar pijn gedaan. Hij trok haar handen vlak bij zijn
gezicht.
- Niets, zei hij hijgend. Ik wil weten wie u behekst heeft!
- Behekst, mijn heer? herhaalde ze bevend van kop tot teen. Waarom denkt ge dat
ik behekst ben?
- Omdat ik zeker ben dat ge zowel die kamer als dat koffertje opengemaakt hebt,
en er toch...
- Ik heb geen van beide opengemaakt, mijn heer, zei de jonge vrouw en schudde
hierbij haar hoofdje. Waarom zou ik het gedaan hebben? Ge hadt toch gezegd dat
het niet mocht?
- Juist daarom, riep hij uit. Juist daarom!
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De helderblauwe ogen drukten een zo diepe verbazing uit, dat Blauwbaard de handen
van zijn jonge vrouw losliet.
- Begrijpt ge het werkelijk niet? vroeg hij.
- Neen, mijn heer. Als ge iets verbiedt is het toch niet opdat ik het wel zou doen?
En als ge me iets gebiedt, mijn heer, zou het toch niet zijn opdat ik het zou laten?
Ze hield haar hoofdje schuin terwijl ze op zijn antwoord wachtte.
- Ai mij... kreunde Blauwbaard. Waar hebt ge zoiets toch geleerd?
- Moet men dat leren, mijn heer? vroeg ze. Dat weet men toch uit zichzelf?
Blauwbaard zuchtte diep.
- Ik weet niet wat ik met u moet aanvangen, verweet hij haar. De andere... alle
andere vrouwen zijn zo nieuwsgierig dat het volstaat ze van iets te willen afhouden
opdat ze het zeker zouden doen.
De jonge vrouw haalde haar schoudertjes op en lachte onbevangen.
- Hoe is het mogelijk? riep ze uit. Zijt ge er wel zeker van, mijn heer, dat vrouwen
zo kinderachtig zijn?
- Wilt ge me wijsmaken, vroeg hij, dat gij anders zijt dan alle andere vrouwen?
- Ik ken er geen andere dan mijn moeder, antwoordde ze, en die heeft me nooit
geleerd dat ik zo moest worden.
- Dan was zij geen vrouw zoals de andere! beet hij haar toe en sloeg met zijn vuist
op de tafel.
Zijn jonge vrouw was bang en met trillende stem vroeg ze:
- Mijn heer, als ge me weer iets verbiedt, wilt ge dan dat ik het toch zou doen?
- Ai mij... kreunde Blauwbaard. Hoe is het mogelijk! O, kind, kind, ge weet niet
wat ge me aandoet.
Hij zag er zo gebroken uit dat ze naast hem neerknielde. Ze vleide haar hoofdje
tegen zijn knie.
- Mijn heer, ik ben nog zo jong en zo onwetend. Kunt ge geen geduld met mij
hebben? Kunt ge me niet leren hoe ik moet zijn om u te behagen?
Hij stootte haar van zich af.
- Laat me, beval hij. Morgen ga ik weer van huis. Maar pas op ditmaal! Ik zal er
wel voor zorgen dat ik alles weet! Op de tafel in uw kamer laat ik zeven boeken
neerleggen. Zes ervan hebben een groene band en de zevende een donkerrode. In de
zes groene moogt ge lezen maar de zevende, die donkerrode moogt ge zelfs niet
aanraken. Doet ge het toch...
- Ik zal het niet doen, mijn heer, zei de jonge vrouw, behalve wanneer ge me zegt
dat het uw wens is, dat ik niet zou gehoorzamen.
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Ze dacht even na en glimlachte dan.
- Maar dan ben ik toch weer gehoorzaam, mijn heer?
- Waarom wilt ge vooral gehoorzamen? vroeg hij.
- Zo hoort het toch, mijn heer? Waartoe dient het anders dan dat iemand beveelt
of verbiedt? Als hij niet wil gehoorzaamd worden heeft het toch geen zin?
Blauwbaard antwoordde niet, maar in drie grote stappen was hij bij de deur. Het
volgend ogenblik viel die met een smak achter hem dicht.
De jonge vrouw bleef nadenkend staan. Als ik wist hoe ik het mijn heer en gemaal
naar de zin kan maken zou ik het doen, dacht ze bij zichzelf, maar ik weet het
werkelijk niet. Hij is een eigenaardig man.
Blauwbaard was ditmaal niet van huis gegaan, maar had zich in zijn kamer
opgesloten en boorde een gaatje in de wand, om zijn jonge vrouw te kunnen bespieden.
Zo vaak zij in haar kamer zat, sloop hij naar de muur en lei zijn oog tegen het
gaatje. Hij zag haar in de groene boeken lezen, hij zag haar breien en borduren, hij
zag en hoorde haar op de harp en de luit spelen, hij zag haar een brief schrijven naar
haar moeder of voor het venster staan dromen, maar hij zag haar zelfs geen vinger
uitsteken naar het donkerrode boek. Hij hield het tien dagen uit en kwam dan te
voorschijn.
Hij nam het zevende boek en gooide dat in het vuur. Hij nam het zevende koffertje
ging er mee naar de vijver en liet het in het water vallen. Hij trok de sleutel van de
deur van de zevende kamer en stak hem in zijn zak.
Van die dag af ging hij niet meer van huis. Hij sprak geen woord en at niets anders
dan af en toe een stuk droog brood. Hele dagen zat hij bij het venster somber voor
zich uit te staren, en als de avond viel ging hij naar buiten, en liep uren lang op het
terras heen en weer.
- Mijn heer, vroeg de jonge vrouw op zekere dag, zijt ge ziek? Kan ik niets voor
u doen?
- Niets, antwoordde hij. Laat me met rust. Ik wil rust, begrijpt ge? Vroeger... Neen,
vroeger had ik die ook niet, maar dit is iets anders.
- Heb ik er schuld aan, mijn heer? vroeg ze schuw.
- Schuld? schreeuwde hij. Wie spreekt hier van schuld? Wilt ge zwijgen? Ik wil
geen woord meer van u horen! Het is al erg genoeg dat ge...
Hij liet zich in een stoel vallen en sloeg de handen voor zijn gelaat.
- Mijn heer, smeekte de jonge vrouw en ze streelde zijn arm, kunt ge me niet
zeggen wat u zo zwaar drukt?
Hij schudde het hoofd.
- Kom, zei hij.
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Hij nam haar bij de hand en trok haar mee naar buiten.
- Kom.
Hij liet een paard zadelen, sprong er op, tilde haar van de grond en zette haar voor
zich neer. Hij gaf zijn paard de sporen en in een wilde vaart jaagde hij het tot voor
de deur van haar moeders huis. In zijn armen droeg hij haar naar binnen.
- Haar plaats is hier, zei hij hijgend. Zorg voor haar en bewaar haar goed. Misschien
kom ik haar terughalen. Later. Misschien.
Hij is echter nooit terug gekomen. Men vertelt dat hij in een klooster was gegaan
en zijn leven niet lang genoeg was om voor al zijn misdaden te boeten.
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Om het lijk van Coster
of
Hoe partijzucht het oordeel vertroebelt
door Bert Ranke
Onlangs verschenen bij Sijthoff te Leiden in drie delen de Brieven van Dirk Coster.
In Het Boek van Nu van oktober '61 (nr. 2, 15e jg.) werd deze uitgave door Garmt
Stuiveling op vernietigende wijze uitvoerig besproken. Ongeveer gelijktijdig (21
oktober '61) verscheen in De Standaard der Letteren een even uitvoerige maar
piëteitvolle en kritiekloze hulde-recensie over hetzelfde werk, van de hand van Urbain
Van de Voorde. Men kan zich geen volstrekter tegenstelling in waardering van mens
en werk indenken als de simultane reactie van beide critici. En ook geen flagranter
voorbeeld van ongenuanceerd partijdig oordeel aan beide zijden, - zó flagrant, dat
geen zinnig en op eerlijke informatie gesteld mens één van beide stukken kan lezen
zonder achterdochtig te worden. Hardheid en bitterheid om persoonlijke, blijkbaar
buiten-literaire redenen liggen er wel al te tastbaar bovenop.
De aanhef van Stuiveling geeft al dadelijk de toon van zijn artikel aan: ‘Is het al
moeilijk Costers bijeengebrachte brieven met plezier te lezen, veel moeilijker is het
er met enig plezier over te schrijven. Want behoudens de bedoeling is alles aan deze
uitgave mis: de tijd van verschijning, de wijze van bewerking, en het resultaat. En
zelfs ten aanzien van de bedoeling ben ik niet heel zeker’. Hij betoogt terecht dat het
uitgeven van verzameld werk een daad is van bewondering. Maar, voegt hij er dadelijk
aan toe, ‘ik ben er niet zeker van dat de verhouding tussen bewondering als aandrift
en volstrekte objectiviteit als werkmethode’ in dit geval heeft bestaan. En hij insinueert
dat, aangezien klaarblijkelijk niet de volledige correspondentie werd gepubliceerd,
men deze onvolledigheid ‘echt’ heeft gewild en uit het voorhanden zijnde materiaal
een bloemlezing heeft samengesteld op subjectieve grond. ‘En mocht dát inderdaad
het geval zijn, dan is voor mij zelfs de bedoeling onaanvaardbaar. Een halve waarheid
is een hele leugen; daarmee is niemand gediend, de nagedachtenis van Dirk Coster
het minst’.
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Zeer juist. Maar ten overstaan van een hypothetische kwade trouw lijkt de toon wel
erg opgewonden. Hoe reageert Van de Voorde op deze onvolledigheid? Terwijl
Stuiveling meent dat ‘een correspondentie van vijftig jaren (...) veel omvangrijker
(moet) zijn geweest dan deze drie delen met nog geen duizend vrij kleine bladzijden
druks’, wordt Van de Voorde getroffen door de grote omvang van deze briefwisseling.
Het is wonderlijk, zegt hij, ‘dat vrijwel iedereen die ooit brieven van Dirk Coster
heeft ontvangen, ze heeft bewaard. Want hoe zou het anders mogelijk zijn er drie
delen mee te vullen, drie delen Brieven, respektievelijk gaande over de jaren
1905-1930, 1931-1949 en 1950-1956, (...) gericht aan meer dan vijftig verschillende
personen, meest Nederlandse schrijvers, waaronder een half dozijn Vlamingen, maar
ook vrienden, vriendinnen en andere relaties’! ‘Twintig pagina's per jaar is te weinig’,
zegt Stuiveling daarentegen, ‘bij iemand van wie men heeft gezegd dat hij de briefstijl
cultiveerde: het jaar 1933 omvat zeven bladzijden, het jaar 1944 twaalf, één per
maand’. Ook Van de Voorde beseft nochtans dat het hier slechts om een ‘keuze’ uit
Costers brieven gaat, maar hij vindt er blijkbaar geen graten in.
Hetzelfde geldt voor het tijdstip van verschijnen. Terwijl Van de Voorde daarover
met geen half woord rept, meent Stuiveling dat vijf jaar na het overlijden van de
briefschrijver een té korte tijdspanne is voor dergelijke publicatie omdat het eenvoudig
nog niet uitgemaakt kán zijn, of de overledene ‘formaat genoeg behoudt om zijn
correspondentie van literair, cultureel of historisch belang te doen zijn’. Vreemde
ogen en een langere tijd zijn volgens hem nodig ‘om de waarheid te zien zonder
bastaardering door herinnering en wens’. En vijf jaar is volgens hem ook te kort ‘om
de levenden te vrijwaren voor een postume inbreuk op hun maatschappelijke positie
of hun goede naam’. Hij betreurt dat geen enkele wet dergelijke voorbarigheid of
ondeskundigheid voorkomt. ‘Vandaar nu déze editie: in alle opzichten prematuur’.
Deze kritiek op het tijdstip van verschijnen hangt natuurlijk samen met Stuivelings
volstrekt negatieve waardering voor Coster en zijn werk. Had het gepubliceerde
ondanks die korte tijdspanne sinds het overlijden van de briefschrijver een
opmerkelijke waarde in zijn ogen, hij zou juichen omdat het kostbare materiaal voor
verdere studie reeds zo vroegtijdig ter beschikking wordt gesteld. Dat is trouwens
de reden waarom Van de Voorde zich niét ergert over deze haast: hij bewondert
Coster en kent zijn werk, - ook zijn brieven -, een zeer grote waarde toe. Het beste
bewijs daarvoor ziet hij in het feit ‘dat wie een brief van Coster kreeg, die zorgvuldig
bewaarde’, waarschijnlijk, zegt hij, om dezelfde redenen ‘als deze welke ons iets
kostbaars doen bewaren’. Want, betoogt hij verder, deze brieven hebben ‘een zeer
biezonder
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karakter’, gekenmerkt als ze zijn door het ‘zeldzaam menselijk en geestelijk niveau’
waarop ze zich bewegen. Het waren deze blijken van ‘volstrekt superieure geestelijke
ontgloeiing’ die de meeste van Costers correspondenten het gevoel hebben gegeven
‘met iets precieus en zeldzaams te doen te hebben, dat in geen geval verloren mocht
gaan’.
Hoe Stuiveling daarover denkt, zullen we verder nog zien. In afwachting heeft hij
een halve bladzijde kritiek op de manier van uitgeven zelf, die hij dilettantisch noemt:
de spelling ‘zo maar’ gemoderniseerd; de interpunctie verschoolst; de volgorde soms
bewijsbaar onjuist; de teksten soms geheel, dan weer gedeeltelijk opgenomen; zonder
enige inlichting, toelichting of voorlichting; zonder aanhef der brieven en zonder
slotformule enz. Soms ‘te hooi en te gras’ een voetnoot, ‘soms ter zake, vaak
overbodig, zelden volledig en niet eens altijd juist’ (met voorbeelden ter staving).
Het is volgens hem niet minder dan ‘een klein schandaal’, vooral omdat er twee
universitaire namen mee gemoeid zijn van personen ‘die in de eerste plaats tegenover
de Rijksoverheid verantwoordelijk (zijn) voor de besteding van een niet onbelangrijke
subsidie’. Voor al deze inderdaad zeer wezenlijke tekortkomingen van de uitgave
als zodanig heeft Van de Voorde in zijn sterk affectief getinte bespreking geen oog.
Zo blijkt reeds uit de toon der genadeloze kritische instelling bij de een, en uit het
barmhartig negeren van de kwetsbare plekken bij de ander, beider bevooroordeeld
vertrekpunt, hetzij pro of contra.
Waar Van de Voorde deze epistels een ‘ongewoon hoogstaande letterkundige
waarde’ toekent, en ze een menselijk document noemt ‘énig wellicht in de
Nederlandse literatuur van deze eeuw’, terwijl ze volgens hem bovendien ‘het
denkbaar levendigste, want onmiddellijk geregistreerde beeld van het literair klimaat
in Holland en gedeeltelijk ook in Vlaanderen gedurende een tijdperk van niet minder
dan vijftig jaar’ vormen, geeft Stuiveling slechts blijken van misprijzen en weerzin
voor deze brieven en hun schrijver. Van hem die Van de Voorde ‘een doordringende
hooggekultiveerde geest’ noemt ‘die zijn leven onbeperkt in dienst heeft gesteld van
de literatuur’, zegt zijn antagonist koeltjes dat in de algemene literaire mening Dirk
Coster tegenwoordig doorgaat voor een niet onbelangrijk tijdschriftleider uit de jaren
'20, ‘die omstreeks '30 door Forum en speciaal door Du Perron is afgekraakt vanwege
zijn retoriek en die sindsdien niet meer ten volle heeft meegeteld’. Sommigen, zegt
hij, hebben deze gang van zaken betreurd en hebben zonder succes geprobeerd door
een ereburgerschap van Delft en een eredoctoraat te Amsterdam een eerherstel op
touw te zetten, waarvan dit driedelige brievenboek deel uitmaakt ‘als kroongetuige
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van een levenslange grootheid, naar talent en karakter beide, die tegen de sombere
miskenning des te stralender afsteekt’.
Weinige schrijvers in de wereld der hedendaagse Nederlandse literatuur, zegt
inderdaad Van de Voorde, zijn door de kritiek ‘gekleineerd, gesmaad, gehoond’
geworden als Coster. Maar ondanks deze campagne ‘tegen een der schoonste geesten
van onze dagen’, hebben zovelen - ook zij die dichter bij zijn tegenstrevers dan bij
zijn vrienden stonden - ‘met devotie’ zijn brieven bewaard als kostbare en
onvervangbare kleinoden. Hoe Stuiveling over die juwelen van epistolografie denkt,
moge blijken uit volgende appreciatie: ‘...hij schreef soms lange brieven, praatbrieven
die een echt gesprek zouden vervangen. Maar is dit dan werkelijk het resultaat
daarvan, dit proza zonder smaak of geur, dit gebabbel achter matglas, gelijkmatig
grijs en onhelder, ongeacht stemming of ontstemming, ongeacht wijsgerige
bespiegeling of huisbakken verslag? Coster spréékt nooit, het is altijd en eeuwig
maar beschreven papier. De Stem hoort men vaak, maar zijn stem nooit. De treffende
ernst in de brief over Boutens is een hoge uitzondering. De grapjes die Coster bij tijd
en wijle maakt, zijn muf en mat, de polemische uitvallen die hij doet, missen iedere
puntigheid. Ik zie geen kans in dit epistolaire proza de luidkeelse klank van een
levende persoonlijkheid te horen; de pretentie dienaangaande lijkt me absurd’.
Volgens Stuiveling bevestigen de brieven bladzij na bladzij de juistheid van zijn
indrukken die hij bij een kort contact met Coster jaren geleden heeft opgedaan, en
waarvan hij de kortheid nooit heeft betreurd: ‘Ik vond zijn beleid als voorzitter
afwezig, zijn voorkeuren pijnlijk, zijn motiveringen breedsprakerig, zijn helft van
het juryrapport in alle opzichten te dik, en de toespraak waarmee hij het ministertje
dit rapport aanbood, een staalboek van serviele retoriek’. We zijn wel ver verwijderd
van de adoratie waarop de auteur blijkens Van de Voordes mening aanspraak mag
maken. ‘Intussen’, zegt deze laatste, ‘is men, als men die brieven leest, verbaasd wat
al nulliteiten hebben gemeend tóch op Coster te mogen schimpen’. Volgens een
uitlating in een brief aan A. Roland Holst voelde Coster zich na de aanvallen van Du
Perron als een opgejaagde. Het werpt ‘een bijna beangstigend licht’ zegt V.d.V. op
het geestesleven in Holland in de jaren na de jongste oorlog, ‘gedrenkt als het was
(en tot op zekere hoogte nog is) van de cultus van kreaturen als Ter Braak en Du
Perron, wier brutale bek oneindig groter was dan hun talent’.
Is dit schrijnend onbegrip aan beide zijden, deze bittere onverzoenlijkheid, alleen
een kwestie van generatie? Is het niet veeleer een illustratie voor het feit dat ook in
literaire aangelegenheden men de mens zo diep kan kwetsen en vernederen dat hij
er zijn leven lang door ge-
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tekend wordt tot een wrokkige verbitterde? Het is Costers wanbof geweest, zegt Van
de Voorde, de gezaghebbende criticus te zijn die hij was, en als zodanig van Ter
Braaks en Du Perrons pennevruchten niet bijster veel te houden. In ‘hun mateloze
ambitie zagen ze geen andere uitkomst dan met alle middelen het kritisch gezag te
breken dat hun eigen glorie in de weg stond’. Dat ze daarin konden slagen wijt hij
Costers bloemlezing Nieuwe Geluiden, waardoor vele niet opgenomen dichters zich
verongelijkt voelden, wat een atmosfeer van vijandigheid en wrevel schiep, waarin
de systematische aanvallen van zijn vijanden konden gedijen. De verbetenheid van
deze aanvallen schrijft V.d.V. toe aan het innerlijk besef bij de aanvallers, van hun
effectieve middelmatigheid en hun woede over het feit dat de criticus hen dóórhad.
In deze versie is Coster de heraut van het literair fatsoen, die zo nodig ook de
verdiensten zijner vijanden kan erkennen.
Enigszins anders ziet Stuiveling het. Iedereen kan uit deze brieven zien, zegt hij,
‘hoe zeer hij hecht aan welwillendheid, eerlijkheid en grootmoedigheid, waarvan hij
het tekort bij anderen telkens constateert. Maar in 1932 noemt hij Du Perron “de
parvenu van zijn kasteel” en Slauerhoff “de parvenu van zijn zeemanschap” (II, 42);
Ter Braak “is een man die aan de ene helft rot-rijp is, aan de andere kant hardgroen
onrijp” (43); in 1935, als de NRC geen verslag brengt van Costers lezingen in België,
heet het “deze pro-Forumpolitiek nadert toch werkelijk 't gewetenloze” (76); in
december 1938: “Het reclamebureau Marsman-Du Perron-Ter Braak” (108). Dit
alles klinkt niet welwillend, eerlijk en grootmoedig, maar het is tenminste van vóór
mei 1940, over lévende tegenstanders. In juli 1940 zijn allen dood. Zelfs in Delft
kon men het weten. Dan schrijft Coster: “De intriges en de slogans zullen wel
doorgaan, het zoodje is te diep verrot en te best georganiseerd” (128); in oktober
1940: “Ik bestudeer op 't ogenblik de nieuwe Nederl. poëzie. Wat een zeldzame
verrottenis” (129). En als dan de bevrijding komt, volgt in oktober 1946: “De kliek
erven Du Perron beheerst alles” (216); in oktober 1947: “dit nieuwe Vlaanderen van
Jan Greshoff en zijn gevolmachtigden” (250); in maart 1948: “de totale verzieking
van onze jongere literatuur in sadisme en brutaliteit is het rechtstreeks gevolg hunner
edele bedrijvigheid” (270); en op 15 januari 1949: “Geboren fascisten (genre Ter
Braak enz.) fungeren als strijdende democraten” (295); enzovoort’.
Het is alles niet zeer fraai en hartverheffend. Maar zegt Van de Voorde niet dat
zijn tegenstanders Coster hadden gescholden voor ‘hoogdravende zedepreker,...
gezwollen, bombastische wauwelaar...’ enz? Het wordt een onverkwikkelijk en
onontwarbaar kluwen van onheuse verwijten en verdachtmakingen, van onwaardig
schelden en ver-
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nederen, van genadeloos treffen in wat iemand het dierbaarst en het heiligst is: zijn
geloof in zijn werk en zijn taak, zijn overtuiging van eigen goede trouw en
rechtzinnigheid. En dat maakt de mens niet beter, maar bitter en onrechtvaardig.
Achteraf is het als na een oorlog: de schuldvraag wordt opgeworpen, men tracht het
begin van de verwording op te sporen; en dat stelt opnieuw de erfgenamen van de
strijdende partijen vijandig tegenover elkaar. Had men deze uitgave niet liever met
de onbewogen belangstelling van de historicus moeten ontvangen, in plaats van ze
tot aanleiding te maken van nieuwe grimmige en kwetsende overwegingen? Het is
goed mogelijk, zegt Van de Voorde dat Coster zich nog postuum vijanden zal maken
‘onder diegenen wier werk hij blijkens zijn brieven niet bijster hoog stelt en die
misschien in de waan verkeerden dat hij tot hun bewonderaars behoorde’. Inderdaad,
dat is het lot van elke kritiek, maar was het nodig daar nog een schepje bovenop te
doen met eigen uitlatingen als deze: ‘De platte prikkellektuur die een Piet Van Aken
of een L.P. Boon produceren en die men hier als superieure romankunst blijkt te
aanvaarden’... of door het blijkbaar instemmend citeren van Costers mening over het
NVT waarvan een bepaald nummer hem voorkomt als ‘het vakblad van een N.V. de
Verenigde Hoerenkasten’? Voor Van de Voorde is dat alles ‘geestelijk en zedelijke
verwildering die over wijde gebieden der literatuur is vaardig geworden’ en Costers
houding er tegenover, kenschetst hij als ‘de manier waarop een rechtschapen man
en groot criticus erop reageert’.
In Stuivelings ogen daarentegen is Coster geen van beiden. ‘Het gebod uit
Mattheus’, zegt hij, ‘Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt, is veel minder
een ethisch voorschrift dan een onontkoombare psychologische wet. Het vonnis
typeert in het gunstige geval de beklaagde, altijd de rechter; en een rééks vonnissen
heeft voor latere ogen altijd de rechter als object. Met al zijn gepraat over openheid
en relativisme, blijkt Coster een schoolvoorbeeld van bewustzijnsverenging: in zijn
brieven zijn “de” mens en hijzelf verwisselbare grootheden, net als Europa en Delft.
De tragiek van zijn leven zit dan ook niet in de befaamde aanval van Du Perron, want
zonder Costers eigen innerlijke zwakte zou die maar een slag in de lucht zijn geweest;
de tragiek zit in de tweespalt tussen schijn en wezen, die na Forum voor niemand
meer een geheim kon zijn, behalve blijkbaar voor Coster zelf. (...) Het raadsel Coster
dat nu definitief opdoemt uit de mist van deze drie delen brieven, is precies het
omgekeerde van wat zijn bewonderaars menen: niet, hoe zijn literaire invloed opeens
kon worden vernield; wel, hoe zijn literair gezag ooit kan zijn ontstaan. Zonder het
belang van de jaren '30 te onderschatten, zie ik dus in de jaren '20 de wezenlijke
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vraag; en er zal veel en nauwgezet bestuderen van mensen, feiten en ideeën uit die
periode nodig zijn om tot een redelijk antwoord te kunnen komen’.
Hopelijk wordt deze studie dan aangevat zonder de vooringenomenheden waarvan
beide thans voorliggende besprekingen getuigen. Ongetwijfeld zal ze aan het licht
brengen dat de waarheid genuanceerder is dan de twee huidige recensenten
vooropstellen, en dat Coster noch het perfiede leeghoofd is waarvoor hij bij Stuiveling
doorgaat, noch het onkreukbare genie dat Van de Voorde in hem vereert, maar zoals
ieder mens een schier onontwarbaar mengsel van goed en kwaad in daden en
gedachten, een subtiel en zeer kwetsbaar psychisch mechanisme, uiterst gevoelig
voor, en sterk beïnvloedbaar door pijn en vernedering. Van de Voorde spreekt van
ontgoocheling, van gekwetste menselijkheid en een zekere moedeloosheid die uit de
brieven blijken. Stuiveling heeft daarvoor geen oog; hij is meer begaan met het leed
in de gelederen der andere partij: ‘Zowel de levenden met wie ik bevriend ben, als
de doden die ik eerbiedig, had ik dit alles graag bespaard. Maar het was
onvermijdelijk: want er zijn ándere doden die ook om eerbied vragen en die postuum
in deze postume brieven zó worden behandeld dat geen ander woord zich opdringt
dan infaam; doden wier vriendschap tot de kostbaarste herinneringen van mijn leven
behoort en van wie ik maar één authentieke brief in handen hoef te nemen om mij
opnieuw te overtuigen van meer karakter, meer smaak en meer talent, dan in deze
duizend pagina's bij elkaar’.
Het is een zegen voor de mens dat hij niet ál het leed van iedereen kan omvatten,
het zou hem verpletteren. Maar het is ook zijn tragiek. Want deze beperktheid maakt
hem gevoelloos en wreed tegenover hen wier fundamentele geaardheid hij krachtens
de gesteldheid van zijn eigen wezen niet deelt. Dit geldt zowel aan de ene als aan de
andere zijde. Dit fundamentele anders-zijn van hen die in deze strijd tegenover elkaar
zijn komen te staan, en dat ook duidelijk aan het licht treedt in de steeds tegengestelde
appreciaties van hetzelfde letterkundig werk, ligt m.i. aan de basis van de hele
controverse die mettertijd is uitgegroeid tot een verbitterde en genadeloze guerilla.
Ook dát zou uit het door Stuiveling vooropgesteld nauwgezette literair-historisch
onderzoek blijken, meen ik.
In afwachting zou het in deze tijd van streven naar wederzijds begrip en
verdraagzaamheid op het literaire vlak, niet schaden indien gecultiveerde geesten
zoals de opponenten inzake Coster, een hogere graad van persoonlijke onthechting
en sereniteit van oordeel zouden betrachten.
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Proza
Charmant anachronisme van Daisne
door Lieve Scheer
Met Johan Daisnes laatste roman Hoe schoon was mijn school (Uitg. Ontwikkeling,
Antwerpen) belanden wij in volle negentiende eeuw. Weg met probleemstelling,
zelfuitrafeling, metafysische wanhoop. In de plaats daarvan treedt een gevoelige
belichting van schoonmenselijke verhoudingen. Wij kennen dit genre zoals het door
onze vroegere gemoedswarme realisten beoefend werd: het liefdevol aanroeren van
voorbije dingen, met als toon: een mengsel van blijde scherts en weemoed. Wij
denken aan Tony's herinneringen aan de goede tante Bertha of, op Europees plan,
aan Dickens. Hier is de hoofdfiguur die met een aureool van zachte herinneringen
omgeven wordt, een leraar die van na de eerste wereldoorlog tot ongeveer 1950 vier
uurtjes Duits doceerde aan een meisjesnormaalschool.
Naargelang men in de lectuur van dit goedgeschreven boek vordert, stelt zich
echter meer en meer de vraag naar de identiteit van dit met tederheid geschetste en
in het zonnetje geplaatste personage. Daisne heeft hier voor de zoveelste maal een
spelletje van openhartigheid en mystificatie gespeeld en wij kunnen niet aan de
verleiding weerstaan de aureool rond de leraar - die Herman heet - te vergelijken
met de aureool rond Havelaar, die Douwes-Dekker heette. (Wij zeggen wel:
Douwes-Dekker; de latere dollemansagressiviteit van Multatuli is in Daisne-Thiery
niet te vinden). De karakterschepping van de twee helden gebeurt op dezelfde manier,
uit dezelfde behoefte, in dezelfde toon, is in menig opzicht gelijk, en het is daarbij
zowel bij de ene als bij de andere onmogelijk uit te maken of wij de auteur
onuitstaanbaar moeten vinden om de naïeve en bijwijlen sentimentele
zelfingenomenheid waarmee hij zichzelf in zijn omgeving tekent, dan wel bewonderen
om de heilige ernst waarmee hij deze projectie van zichzelf niet alleen mooie,
gevoelvol-menselijke kleurtjes bijzet, maar een hele rommelzooi van onbenulligheden
even ernstig mee uitstippelt.
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Eerst en vooral is er hier natuurlijk bij Daisne de zoveelste tweeslachtigheid van het
verhalend ik en het onderwerp. Dit verhalend ik kan onmogelijk iemand anders
geweest zijn dan de leraar zelf. Want overal heeft hij de leraar begeleid. Jarenlang
heeft hij het wachten van de leraar vóór de schoolpoort kunnen observeren en
bespieden, maar hij heeft even goed de feestelijkheden in de school bijgewoond, als
het binnentreden van de inspecteur in het leraarszaaltje. Verder wordt verteld dat hij
gedurende de vakanties samen met de leraar uit de schoolbuurt wegbleef, dat hij de
geschiedenis van Fran(1) - zij heette niet Fran maar Simone, vernemen wij nu - uit de
verbeelding van de leraar overgepend heeft, en het nagelaten werk van de leraar in
zijn bezit heeft. De leraar anderzijds kan, naar onze stellige indruk, niemand anders
zijn dan een idealisatie van de vertellende Daisne. Toch blijkt het verhalend ik zich
nergens met de leraarsfiguur te willen identificeren. Integendeel. De mystificatie
wordt heel het boek door trouw volgehouden. Het ik ‘bespiedt’ de leraar, wordt door
zijn houding geïntrigeerd, stelt vast dat er plots dit of dat met hem veranderd is, denkt
na over zijn vreemde woorden, begint iets van zijn geheim te vermoeden, en weet
het ten slotte te ontraadselen.
De karakterschepping gebeurt sterk deductief, a priori. Het vertellend ik komt
voortdurend van achter de coulissen vlug op het podium een kijkje nemen of iedereen
in de zaal wel goed kan volgen, zoals te merken is in toegevende zinnetjes: ‘Ik weet
wel...’, aantonende gebaren: ‘ziedaar’, speciale affirmaties: ‘Ik zeg wel...’,
verwijzingen: ‘als gezegd...’, vooroplopingen: ‘Voor dat einde van het einde zullen
wij hem dan nog even terugvinden’, een voorzichtig wikken en wegen: ‘meende
ik...’, doorslaande conclusies: ‘In elk geval...’, uiteenzettingen over de gang van zijn
betoog: ‘maar alvorens die laatste jaren te vertellen...’, die soms de vorm aannemen
van kleine wegwijzertjes: ‘welnu...’, opschorsingen: ‘het Geheim van de Leraar dat
ik nog niet mag onthullen’. Al deze inleidende of commentariërende zinstukjes, die
ook bij Multatuli te vinden zijn, horen thuis in een deductief betogende stijl.
Het karakter van de leraar wordt trouwens ontleed op een manier die sterk verwant
is aan Havelaars karaktertekening. Zijn karakter is een ‘vreemde mengeling’ van
eigenschappen, ‘vreemd want soms schijnbaar tegenstrijdig’. Hij was ‘een mengeling
van koketterie (...) en van een zekere komiekigheid; (...) van modern en ouderwets
(...) van nuchtere zakelijkheid (...) en poëzie’ (132), van ‘ernst en scherts’ (33-34),
‘nuchtere verdroomdheid’, dichterlijkheid en

(1) Cfr. De man die zijn haar kort liet knippen.
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‘vreemd realisme’ (29), stipt en toch houdend van ‘ongewisheden’ (16), zenuwachtig
en toch op vreemde wijze niet geduldloos (26). De roman doet dan verder het
bewijsmateriaal voor deze analyse aan de hand. Wie er de Havelaar op naslaat zal
verwonderd de overeenkomst ontdekken. Toch verdenken wij Daisne niet in het
minst van nabootsing. Heel die zorgvuldige analyse van een personage dat in de twee
gevallen blijkbaar de auteur zelf is, wijst op een zeer grote ik-gebondenheid. Het
geboeid zijn door de veelzijdigheid van het eigen wezen is daarbij een passie gelijk
een andere, dat betekent: zij is exclusief. Wij krijgen in deze roman geen objectieve
kaleidoscopische tekening van verscheidene personages en hun onderlinge
verhoudingen, maar de a-priorische belichting van één centraal karakter. De andere
figuren worden maar bijgewerkt voorzover zij nodig zijn om een bepaald facet van
de hoofdpersoon te helpen belichten. Daisne heeft als ik-gebonden auteur geen oog
voor de school zelf met haar krioelend leven, maar enkel voor de eigen ervaringen
van zijn ik-held, de belevingen van goed-zijn en goeddoen, van teergevoeligheid,
dankbaarheid, offervaardigheid of eerbied die de school of haar toebehoren in hem
heeft gewekt, evenals Douwes-Dekker slechts oog had voor Tine, Verbrugge of
Duclari voorzover zij tot de subjectiviteit van zijn Havelaar betrokken waren,
voorzover zij bij deze projectie van zijn beter ik gevoelens van huiselijkheid of
vriendschap wakker riepen. Als titel voor deze roman ware dus juister geweest iets
als ‘Hoe goed, edel en geniaal kon mijn leraar - mijn beter ik - zich voelen in zijn
school’.
Hoofdaspect van de schone menselijkheid die Daisne zijn hoofdpersonage toekent
is de eerbied die hij als mannelijke leraar voor de vrouw in zijn leerlingen heeft
bewaard. Waar hij de kracht put om die eerbied te bewaren is het ‘Geheim’ dat de
auteur ons na veel omslachtigheid uit de doeken doet. Toch moeten wij zeggen dat
wij het feit dat de leraar bv. de deugd van de verliefde Michelle eerbiedigt, helemaal
niet zo buitengewoon heldhaftig vinden. Men moet werkelijk een beest zijn om als
opvoeder het moment van eerste hulpeloze gevoelsopenbloeiing egoïstisch uit te
buiten.
Daarnaast heeft de leraar natuurlijk vele andere kwaliteiten. Eerst en vooral is de
man buitengewoon populair, zo populair dat ‘iedere klas’ een onbeduidende
namenvergissing, - gelijk elke leraar ze maakt - jaar aan jaar altijd ‘weer’ doorvertelt
zoals ze ‘vele afgestudeerde klassen geleden eens gebeurd was’; dat alle afgestudeerde
leerlingen hem altijd blij blijven groeten; dat hij - hoe vreemd - ondanks het stilaan
groeiende verschil in generatie zijn populariteit bewaart. (Wij vinden daar tussen
haakjes niets vreemd aan, want wij weten uit ondervinding dat alle mannelijke leraars,
zelfs wanneer ze gehate wiskunde
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onderwijzen, in een meisjesschool populair zijn, vooral wanneer het Adamsexemplaar
van het soort is dat af en toe een traan weg te pinken heeft)! Verder is die leraar
uitstekend dichter, zoals bij voorbeeld moet blijken uit het feit dat zijn leerlingen
zijn pennevruchten bewonderen, en zelfs vragen om ze te mogen overpennen, en dat
de Duitse dichter Hans Leip hem feliciteert om zijn vertaling van Lili Marleen. Te
onzen gerieve last de auteur de bewonderde fragmenten dan maar in, terwijl hij,
evenals Havelaar de voordracht van een van zijn geesteskinderen liet voorafgaan
door een ‘o, verrukkelijk’, onze lof of kritiek anticipeert met de uitspraak dat het
gedicht wel ‘voor zichzelf’ spreekt. Die leraar had ook kunnen dingen naar een
leerstoel aan de universiteit, en had een indrukwekkend ding van dat soort zelfs
geweigerd. Van de wetenschapsmens zien wij anders weinig, wel van een gevoelige,
alleenwonende man, die uit sentimentaliteit een paar lesuurtjes in een school vol
dweperige meisjes boven wetenschap stelt. Later wordt de leraar dan toch academicus,
zodat mijnheer de inspecteur hem bij de volgende ontmoeting het eerst heeft te
begroeten, terwijl hij ‘geïmponeerd het hoofd boog en vereerd zijn hand drukte’.
Daarmee was de weegschaal dan eindelijk in evenwicht gesteld, want de leraar had
de zelfingenomen inspecteur zowel in gevatheid als kennis en moedige
vaderlandsliefde reeds grandioos de loef afgestoken. Ook de moeder van de leraar
was zulk een fenomeen; zij had de eerder onvriendelijke Mevrouw Von Papritzen
voorbijgestreefd door te slagen in haar examen voor inspectrice, maar zij was zo
grootmoedig haar vroegere school niet te inspecteren. In alle geval luisteren de
gecommitteerden nu geboeid naar zijn mondelinge examens. Ook is de leraar bron
van velerlei goede en originele initiatieven die op school genomen worden, de redder
wanneer de school in verlegenheid zit, zoals bij de begrafenis van Jenny. De leraar
munt verder uit in menslievendheid. Zijn autootje staat ter beschikking van directrice
en collega's, ja zelfs tot de andere kant van de stad voert hij ze. Juffrouw Lams, die
door de inspecteur achtervolgd wordt, neemt hij speciaal in zijn bescherming, en
juffrouw De Moor tracht hij te troosten op het ogenblik dat iedereen haar links laat
liggen. Zulk innemend personage kan niet anders dan de mensen voor zich winnen,
zoals dan ook blijkt uit het feit dat hij bij het simpele kleermakersechtpaar vóór de
bloedeigen dochter Jeannot komt te staan, of uit het feit dat bij de uitvaart de zusters
uit de kloosterstraat alle op hun drempel komen staan en een kruis slaan voor hem
die hen altijd zo minzaam gegroet had. Ten slotte geeft die leraar natuurlijk interessant
les. Dat wordt heel het boek door aangetoond. Ter illustratie last de auteur maar een
les in dictee naast een literaire verklaring of een uiteen-
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zetting over het enjambement of een paar voorbeelden van levend
grammatica-onderwijs in.
Daisne heeft die leraar trouwens niet alleen met zelfingenomenheid getekend,
maar onbewust als uiterst ik-gebonden geschetst, zoals blijkt uit de afscheidsrede
voor Mevrouw Nopjes, de grafrede voor Jenny of de ‘goedkeurende’ blik voor
Juffrouw Lams' vergevingsgezindheid (98). Toch heeft deze zelfingenomenheid, met
al haar onuitstaanbaarheid, iets naïefs-innemends omdat ze met zulk een heilige ernst
wordt gedebiteerd.
Dat Daisne reageert tegen de zovele facetten van het moderne leven, zowel tegen
het experimentalisme van ‘de jonge baardmensen’ ofte ‘culturele nozems’, het
verdwijnen van de hoge hoed, het weghakken van oude kastanjelaars voor een lomp
boerologengebouw, als tegen de democratisering van de 20e eeuw en de moderne
pedagogische methodes, moet voor een groot deel te verklaren zijn uit deze
eigenaardige geldingsdrang, die hem haast onbewust doet partijkiezen tegen al wat
in voege is. Ook hierin gelijkt Daisne op Douwes-Dekker.
Wat bouw en stijl betreft geldt hier wat wij al lang van Daisne kennen. Het verhaal
springt bij voorbeeld van een kerstfeest dat plaats heeft in de grote gymnastiekzaal,
langs een uitweiding over die zaal die de auteur brengt tot het nut van die zaal, naar
de examens die plaatshebben in die zaal, tot het examensysteem dat de leraar erop
nahoudt, om te belanden bij de drievoudige geschiedenis van het lied, het boek en
de film Lili Marleen. Twintig bladzijden verder wordt de draad dan weer opgenomen
en gaat het kerstfeest verder. De stijl is eveneens een aardig boeltje natuurlijk: half
Duits, half Frans, met een beetje Nederlands ertussen, opgesmukt met de nooit
ontbrekende woordspelingen. Speciale vermelding verdienen de vele overdrijvingen
die de stijl, zoals het bij schoolliteratuur past, iets branieachtigs-jeugdigs geven.
In zijn geheel genomen is de roman echter bij de merkelijk grotere ordelijkheid
veel minder boeiend en veelzijdig dan bv. De Neusvleugel der Muze. Natuurlijk blijft
hij behoorlijk om Daisnes speelse, aardige verteltrant en zijn romantische
sfeerschepping. Hij behoort tot de fijne aangename ontspanningslectuur. Lectuur die
de lezer geen slapeloze nachten zal bezorgen noch zijn haren ten berge zal doen
rijzen, maar aangenaam gedoseerd met die typische, licht-sentimentele
negentiendeeeuwse gewoon-menselijkheid, waar Daisne zo voor blijkt te voelen.
Lectuur waaraan je knusjes in je zetel met een achtergrond van stemmige muziek en
bij het drinken van een lekkere tas chokolade, bladzijde voor bladzijde aan kan
peuzelen.
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Franse letteren
Het dagboek van Julien Green door Eugène van Itterbeek
‘L'art consiste à rejeter le mystère derrière l'explication’
(Julien GREEN, Journal 1928-1938, Parijs, Plon, 1961, p. 102)
Een Journal, zo rijk aan gebeurtenissen en wisselende gemoedsstemmingen als dat
van Julien Green, zou aan elk criticus voor immer de moed kunnen ontnemen zijn
speurtocht verder te zetten in het geheimzinnige rijk van de literatuur. Brengt het
ons dichter bij de kunstenaar? Bladzijde na bladzijde onthult de auteur zijn geestelijke
evolutie. Op een warme namiddag van april 1919, tussen Passiezondag en Pasen,
kiest de jonge Green tussen God en de wereld: ‘En remontant l'escalier de la crypte,
je me suis arrêté un instant sur une marche, le coeur débordant de tristesse à l'idée
du monde que j'allais quitter, ainsi que de tout ce qu'il aurait pu me donner et que je
refusais pour me retirer dans un monastère’. En verder: ‘Un poids immense me fut
ôté au même instant: c'était le poids de la Croix’ (p. 385). Daarna komt er een periode
van onuitsprekelijk geluk, die haar hoogtepunt bereikt rond het jaar 1930. In 1935
blijkt er langzamerhand een kentering te komen in Greens innerlijk leven. Op 4
februari van dat jaar schrijft hij: ‘Je crois que dans le cahier que j'achève en ce
moment, on verra les indices d'un changement intérieur, bien que les circonstances
de ma vie extérieure restent les mêmes’ (p. 191). De ommekeer, die tussen 1935 en
1936 plaats heeft, groeit uit een diepe nood aan inkeer en aardse onthechting. In 1939
komt Green terug tot de Kerk: in 1915 had hij zich reeds tot het katholicisme bekeerd.
Het is slechts door een voortdurende meditatie over zijn persoonlijke ervaringen en
de gebeurtenissen rondom hem, dat hij die verschillende omwentelingen in zijn
geestelijk leven, als 't ware vanop afstand, kan bepalen en dateren. De herinnering
is voor Green een zeer belangrijke denkakt. Zo stelt hij op 27 juni 1941 vast: ‘Un
des plus grands faits de ma vie, je commence à le comprendre aujourd'hui, c'est qu'au
printemps de 1939 je suis passé d'un plan à
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un autre, ou plutôt, j'ai franchi une porte...’ (p. 401). De oorlogsjaren, die Green als
vluchteling doorbrengt in de Verenigde Staten van Amerika, hebben hem geleerd de
deugd van armoede te beoefenen. Voor hem betekenen ze, wat Péguy zou noemen,
‘la retraite intérieure, celle de la vie intérieure, intellectuelle, morale et, s'il y a lieu,
religieuse’. Eigenlijk zou dit van heel Greens leven kunnen gezegd worden. Enkele
jaren na de oorlog, vooral tussen 1946 en 1948, bekruipt hem weer een onmenselijke
angst, die hem doet wanhopen aan de uiteindelijke gelukzaligheid, waartoe hij zich
geroepen voelt. Hij maakt dan zware crisissen door en blijkt in een ongeneeslijk
pessimisme te vervallen. Zo schrijft hij op 30 juni 1948: ‘Pendant plusieurs minutes,
j'ai été la proie d'une tristesse horrible et très voisine du désespoir. Le christianisme
m'est apparu tout à coup comme une chimère’ (p. 716). Die datum blijkt zeer
belangrijk te zijn, want op 12 juli noteert hij: ‘La crise religieuse que je traverse a
commencé le 30 juin’ (p. 718). Tijdens diezelfde periode, meer bepaald in de loop
van augustus 1948, ontstaat in zijn geest de figuur van Joseph Day, de held uit Moïra.
Uit de geestelijke brand, die zijn geloofsleven dreigde te ruineren, heeft Green dan
een roman gehaald, Moïra, zijn naoorlogs meesterwerk, dat in 1951 verscheen.
Nu we zeer snel de geestelijke evolutie van Green geschetst hebben, volgens de
gegevens van zijn Journal, kan men zich afvragen of de betekenis van zijn romans
duidelijker is geworden. Begrijpen we thans beter zijn kunstwerken als artistieke
uitdrukking van een zeer woelig en soms onevenwichtig zieleleven? Hebben we een
nauwkeuriger inzicht gekregen in de esthetische beginsels van Green als kunstenaar?
Kunnen we zijn werk nu ook zuiverder genieten dan voorheen? De auteur van het
Journal antwoordt: ‘Mon vrai journal est dans mes romans’ (p. 736). Waarom zou
immers een personage de werkelijkheid anders zien en ervaren dan de auteur ervan
in zijn Journal? Joseph Day, Adrienne Mesurat, Wilfred, kennen we beter dan hun
schepper. Wat wij van hen weten kunnen we nu, dank zij het Journal, beter situeren
in de kontekst van Greens innerlijk leven. We kennen nu Green beter door en in zijn
personages, daar de scheidingslijn tussen fantasie en werkelijkheid scherper kan
getrokken worden. Anderzijds wordt ook bevestigd op welke punten de problemen
van de personages werkelijk ervaren wijsgerige en religieuze problemen zijn van de
auteur en in hoever zij gedramatiseerd worden in de tragiek van de romanhelden,
zodat we nu ook beter de personages kennen door de verhoogde kennis van Greens
problemen. Alzo belichten kunstwerk en Journal elkaar. Fictie en werkelijkheid zijn,
na lezing van Greens dagboek, beter te
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onderscheiden. Onze bedoeling is het na te gaan wat de werkelijkheidservaring van
Green, zoals ze in zijn dagboek tot uiting komt, en die van sommige belangrijke
personages uit zijn oeuvre, te maken hebben met zijn ideeën over stijl en schoonheid.
Hierbij sluit het probleem van de zonde in de kunst zeer nauw aan.
***
Wie Greens wereldbeschouwing wil benaderen, moet uitgaan van zijn gedachten
over de dood: ‘En y réfléchissant, j'ai constaté que la plus importune de mes phobies,
et la plus persécutante, est celle de la mort. Elle est dans tous mes livres’ (24 december
1932). Op 27 december 1914, overlijdensdag van zijn moeder, maakt hij voor 't eerst
kennis met de dood. Haar strenge, edele gelaat moet op hem een zeer diepe indruk
gemaakt hebben: het vervulde hem weliswaar niet met vrees, maar heeft hem, volgens
zijn getuigenis, de weg gewezen naar de onzichtbare werkelijkheid van het geloof.
Niet zozeer de dood zelf, als wel het gevoelen ‘niet klaar te zijn’ maakt hem angstig.
Die verlammende angst overvalt hem soms plotseling, zoals op een septembermorgen
van 1938 in een hotelkamer te Rotterdam, waar hij zeer scherp de totale verwoesting
van de wereld ervaart of zoals in 1920 tijdens een wandeling in de boomgaard van
zijn oom in Virginië, waar de doodsgedachte hem, bij verrassing, treft als ‘un coup
en pleine poitrine’ (p. 592). Dit voorval zou een totale ommekeer teweeggebracht
hebben in zijn leven. Een andere keer durft hij zich niet ter ruste leggen, alsof hij
sterven zou door zich uit te strekken op zijn bed. Bij de minste pijn maakt de gedachte
aan de dood zich van hem meester. Ook is hij bevreesd voor de wanhoop die zovele
stervenden bedreigt en beproeft in hun geloof. Met pijnlijke, soms ziekelijke aandacht,
buigt Green zich ook neer over het serene gelaat van Gide op zijn sterfbed en verhaalt
hij de lange lijdensgeschiedenis van zijn vriend Poupet.
Niet alleen in zijn Journal is de dood aanwezig, maar ook in zijn romans. In Chaque
homme dans sa nuit, dwaalt zij rond onder de gedaante van oncle Horace: ‘La mort
était partout, au coin de la rue, dans les églises, au magasin, dans les bars, dans les
lits, dans les corps des hommes et des femmes. Il (Wilfred) se rappela les yeux d'oncle
Horace à la dernière minute de leur entretien, c'étaient les yeux d'un homme qui
coulait à pic. On coulait à pic...’. Die gedachte doet Wilfred huiveren van vrees: ‘La
mort nous observe de l'intérieur de la maison’. In Moïra, in Advienne Mesurat,
Varouna en in zovele andere boeken, wordt de mens geconfronteerd met de dood.
Niet altijd is ze angstwekkend. Julien Green noemt ze soms ‘le plus beau de tous les
pays
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lointains’ of nog, ‘le grand pays lumineux qui s'étend par delà la porte noire’ (Journal,
pp. 156 en 273). Zeer dikwijls toont hij zich wrevelig en misnoegd over de droefheid
van de zangen en de kerkgewaden bij de begrafenis van een of andere vriend.
Blijdschap en aardse onthechting, droefenis om het vroege einde en een weliswaar
bedwongen verlangen naar aardse genietingen: tussen die tegenstellingen blijkt ook
de gedachte aan de dood bij Green gevangen te zitten.
Over heel het werk van Green hangt er een sluier van zware ernst. Niet alleen de
doodsgedachte, maar ook een zeer sterk angstgevoelen dragen hiertoe bij. Wanhoop,
vrees, innerlijke onrust, gejaagdheid: in die psychologische toestand worden vele
personages van de auteur van Moïra uitgebeeld. Slapeloze nachten, lange dwaaltochten
langs verlaten wegen, eindeloze discussies: dat is de sfeer waarin zij leven.
Merkwaardig is het dat de angst gepaard gaat met een zeer diepe nood aan liefde.
Wilfred, uit Chaque homme dans nuit, Adrienne Mesurat en Joseph Day, de held uit
Moïra, zijn niet in staat hun sexuele driften op harmonische wijze te bevredigen.
Joseph Day vreest Moïra: die vrees wortelt in zijn gerefouleerde verlangens naar
gemeenschap met een vrouw. Zijn angst is ook een hevige reactie tegen het instinct
van de dood, dat in hem wakker wordt geroepen door het wilde verlangen waarmee
hij zijn sexuele instincten tracht te onderdrukken. Hetzelfde verschijnsel doet zich
voor tussen Wilfred en Max, vooral in de scène waar Max, die zeer duistere
betrekkingen angeknoopt heeft met zijn vriend, Wilfred vermoordt. Zeer
waarschijnlijk heeft Julien Green in beide boeken de psychologische theorieën van
de Weense psychiater Wilhelm Stekel uitgewerkt. Stekel is het geweest die de angst
in verband gebracht heeft met het instinct van zelfbehoud en het geslachtsleven. In
zijn boek, Les états d'angoisse nerveux, drukt hij die gedachte uit als volgt: ‘L'angoisse
est donc la réaction contre la poussée de l'instinct de la mort, engendrée par la
domination de l'instinct sexuel ou de l'instinct vital’, en verder: ‘Toute angoisse est
en première ligne l'angoisse de l'anéantissement du moi; c'est donc l'angoisse de la
mort’(1). Op Joseph Day's avontuur is letterlijk volgende zin van Stekel toepasselijk:
‘L'amour et la mort sont intiement liés’ (p. 25).
Is Julien Greens angstgevoelen van dezelfde aard als dat van zijn personages? Al
schrijft hij zelf in zijn Journal: ‘le drame intérieur de Joseph est aussi le mien, avec
les transpositions nécessaires’ (p. 765), toch willen wij op die vraag niet ingaan,
omdat dit onderzoek buiten de eigenlijke literatuurstudie valt. Wel zullen we trachten
het angst-

(1) W. STEKEL, Les états d'angoisse nerveux et leur traitement (vert. uit het Duits van Dr. L.
HAHN). Parijs, 1930, p. 25. Dit boek wordt herhaalde malen door Green geciteerd in de
loop van zijn Journal.
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gevoelen van de auteur, zoals hij het uitdrukt in zijn dagboek, nader te omschrijven.
Green voelt zich soms bedreigd door ‘la peur du vide’ (p. 599), door ‘le sentiment
si vif du néant du monde’ (p. 676 en 680), door ‘une tristesse horrible et très voisine
du désespoir’ (p. 716). Hierbij gaat het om een angstgevoelen dat gesitueerd moet
worden op een zuiver geestelijk plan. We hebben te doen met de angst van een man
die zich schuldig voelt aan de zonde van het vlees en daardoor zijn bovennatuurlijk
leven in gevaar voelt. Diezelfde ‘instinct de la mort’ is het, maar op een hoger niveau:
Green wil met heel zijn wezen opgenomen worden, vergaan, in Gods liefde. De
bestaansvoorwaarden van de mens maken deze zuivere opgang onmogelijk. De auteur
is zich sterk bewust van wat hij noemt ‘le problème des deux réalités: la réalité
charnelle et la réalité métaphysique’ (p. 636). ‘Vais-je leur servir de champ de bataille
jusqu'à la fin de mes jours?’, vraagt hij zich af op dezelfde bladzijde. Uit vrees voor
zijn bovennatuurlijk geluk, vreest hij ook de wereld. Die vrees noemt hij: ‘Ce vague
sentiment de danger que j'ai toujours éprouvé simplement à vivre dans le monde’ (p.
833). Het is het drama van de heiligheid. Dat is ook het drama van Joseph Day:
‘J'aurais voulu être un saint comme les saints des premiers temps’. Dat is het drama
van Wilfred: ‘C'était cela qu'il voulait, l'enfance’. Dat is ook, volgens zijn dagboek,
het drama van Julien Green: ‘J'aurais voulu être un saint’ (p. 285). Door ‘de wereld’
vaarwel te zeggen, staat de auteur voor het probleem ‘Dieu ou rien’ (p. 680). Hij is
er zich bovendien van bewust dat de wereld van de geest niet bewezen kan worden,
non prouvable is. Dit beangstigend gevoel stort hem soms in afgrondelijke diepten
van tragische eenzaamheid. De hoogste hoop raakt aan de diepste wanhoop.
***
Op het kruispunt van de weg naar de hel en de hemel staat de zonde. Green schijnt
alleen de zonde van het vlees te kennen: de zonde van het vlees is, zoals elke zonde,
een zonde tegen de geest. Op het sexuele leven lijkt in zijn werk een soort vloek te
wegen. De auteur van Adrienne Mesurat ziet de zonde echter niet louter negatief.
Hij ziet er een gedesoriënteerde streving in naar het absolute: ‘Il n'y a jamais eu que
deux types d'humanités que j'aie vraiment bien compris, c'est le mystique et le
débauché, parce que tous deux volent aux extrêmes et cherchent, l'un et l'autre à sa
manière, l'absolu’ (p. 368). Zo haalt Green een gesprek aan dat hij op 8 juni 1948
had met Albert Béguin; het ging over ‘la grâce du péché’. Alleen zondaars, zo betoogt
Béguin, al zijn ze armer dan heiligen, kennen de genade van Gods stem die hen terug
roept.
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Green zelf schrijft elders in zijn Journal: ‘Je crois qu'au sein même du péché, Dieu
veille sur nous d'une façon extraordinairement attentive comme sur une proie, mais
non comme les livres édifiants ont coutume de le dire’ (p. 950). Die afschuw en vrees
voor de zonde en die enigszins bedekte tegemoetkoming en dat menselijk begrip
voor de zondaar vindt men ook terug in Greens houding tegenover de natuur en de
wereld. Nu eens vervult de wereld hem met afkeer en schildert hij ze af met donkere
kleuren, dan weer is hij gevoelig voor ‘le balancement d'une branche dans le ciel’
en voor ‘la splendeur du monde visible’ (p. 1003). De werkelijkheid komt hem echter
meestal voor als onwerkelijk: ‘Pour ma part, la vie ne m'est jamais apparue comme
quelque chose de tout à fait réel’ (p. 36). Over het leven spreekt hij als ‘un grand
songe’. Elders schrijft hij: ‘J'erre dans cette vie comme dans un rêve’ (p. 915). De
wereld van Julien Green is een soort ‘no man's land entre deux mondes, le réel et
l'imaginaire’ (p. 352).
Bewust van de gevaren die zijn geestelijk leven bedreigen, zoekt Julien Green het
geluk in de stilte van zijn mijmeringen over het doel van het leven en zijn verhouding
tot God. Hoe ziet hij dat geluk? ‘Nous avons perdu la route du bonheur’, schrijft hij
op 12 juli 1943. Het geluk komt niet van de mens: ‘il fond sur nous, sans raison
apparente, au plus fort d'une maladie, ou pendant une promenade à travers des prés,
ou dans une chambre obscure où l'on s'ennuie; on se sent tout à coup absurdement
heureux, heureux à en mourir...’ (p. 115). Die toestand is van zeer korte duur: ze is
zuiver geestelijk en praktisch niet te beschrijven. Juist zoals de angst overvalt het
geluk hem geheel onverwachts, op zijn kamer, tijdens een wandeling, op het terras
van een drankhuis, in een schouwburg... Hij noemt het soms ‘un subit retour de toute
mon enfance’ (p. 122). Dat gevoelen duikt ook op in perioden van diepe droefheid
over voorbije vreugden en slaat dan om, ‘par je ne sais quelle alchimie’, in een soort
nostalgie naar een haast onbereikbaar geluk. Meestal echter kan Green de bron ervan
niet aanduiden. Tenslotte beschouwt hij het als ‘l'état normal de l'humanité arrachée
au mal, je veux dire le bonheur que connaîtrait l'humanité si elle revenait à Dieu’
(pp. 525-526). In de grond gaat het dus om een religieus gevoelen.
Uit voorgaande beschouwingen over de doodsgedachte, de angst, de zonde en het
geluk bij Julien Green valt het op, hoe wisselend en extreem die gemoedsstemmingen
bij hem zijn, althans voor zover zijn Journal ons daarover inlicht. Nu lijkt het ons
bijzonder boeiend na te gaan in welke maat Greens ideeën over esthetische problemen
beïnvloed zijn
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door zijn vizie op de werkelijkheid. Als het de mens niet gegeven is totaal gelukkig
te zijn in dit leven, zal het hem dan mogelijk zijn schoonheid te scheppen, die totaal
vrij zou zijn van zonde? Of bestaat er geen kunst zonder zonde? Hoe ziet de auteur
van Moïra het probleem van les bons et les mauvais sentiments en littérature? Welk
is tenslotte Greens kunstfilosofie?
***
Buiten Camus is er waarschijnlijk geen enkel hedendaags Frans auteur die zo diep
de geestelijke spanningen van het kunstenaarschap heeft beleefd als Julien Green.
Voor de auteur van Varouna is de literatuur geen création absurde(1). Als het leven
zin heeft, dan heeft de kunst het ook. Is er op dat punt echter geen conflict mogelijk
tussen het wezen van de kunst, meer in het bijzonder tussen de wetten van de roman,
en het uiteindelijk doel, volgens de kristelijke levensbeschouwing, van het bestaan
op aarde? Is het schrijven van een roman geen ‘zondig’ bedrijf? Green stelt de vraag
als volgt: ‘je voudrais savoir si le fait d'écrire un roman est compatible avec l'état de
grâce’ (p. 588). ‘Un roman est un monstre’: de romancier ondergaat de wetten van
dat monster. Hij is medeplichtig aan de zonden van zijn personages. Op dat punt
mag hij, volgens de auteur, niet te gewetensvol zijn: ‘Dans la crainte d'offenser Dieu,
il écrira de prudentes platitudes’ (p. 588). Om die reden zag André Gide in Greens
bekering van 1939 een bedreiging voor de artistieke loopbaan van zijn jongere vriend.
Het geloof beschouwde Gide als een hinder voor de vrije ontwikkeling van alle
menselijke ervaringen, waaraan de kunstenaar zijn inspiratie moet putten. Bij hem
ging het eerder om een probleem van artistieke creativiteit dan om een eigenlijke
vraag van esthetica, zoals dat het geval is bij Green. Voor de auteur van Adrienne
Mesurat valt de schoonheid niet onder de moraal: ‘La fleur n'a que faire de morale,
pas plus que l'oeuvre d'art qui ne se soucie que d'être belle’ (p. 579). Indien een
kunstwerk nu aanleiding is tot zonde, heeft de kunstenaar hieraan dan schuld? Op
die vraag antwoordt Green in de vorm van een paradox: ‘L'artiste (peintre ou
romancier) fait un mal à peu près incalculable et demeure, à mes yeux, innocent’ (p.
580). In de wijze waarop André Gide het probleem stelt zou Green wel een verband
hebben kunnen zien met de moraal. Bij de auteur van La porte étroite gaat het veeleer
om de levenswijze van de kunstenaar, bij Green om het kunstwerk zelf.
Hebben het geloof en wat Green zijn ‘ingouvernable faim charnelle’

(1) Albert CAMUS, Le mythe de Sisyphe, pp. 127-159: ‘A cet égard, la joie absurde par
excellence, c'est la création’ (p. 130).
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noemt, zijn werk beïnvloed? Zijn romans zijn gegroeid uit een konflikt tussen beide
levensfaktoren. In volgende uitspraken is dit zeer duidelijk: ‘Le roman que j'écris
est un long cri de colère contre l'instinct...’, en ‘La foi est cause de ce violent conflict’
(p. 795). De psychologische omstandigheden waarin Greens oeuvre geboren is, zijn
niet relevant voor de schoonheidswaarde ervan. Zijn romans zijn er immers niet
schoner of beter om, wel anders. Al zou de schoonheid niets te maken hebben met
de moraal, toch blijft de vraag bestaan naar de verantwoordelijkheid van de kunstenaar
tegenover zichzelf en tegenover de evenmens. De auteur is zich daarvan diep bewust,
maar voelt zich als 't ware machteloos tegenover dit probleem. Dat besef bedroeft
hem: ‘Il faut hardiment passer outre et prendre sur soi la responsabilité du mal qu'on
peut faire aux autres et à soi-même, mais il résulte de tout cela une tristesse
abominable’ (p. 724). Julien Green beleeft zijn kunstenaarschap als een stuk van zijn
levensdrama, dat groeit uit een immer onvoldaan verlangen naar authentieke
heiligheid. Wie de hevige, maar hautaine discussies gelezen heeft die, rond de jaren
1920, gevoerd zijn tussen Jacques Rivière en Henri Massis over les bons et les
mauvais sentiments in de literatuur, wordt getroffen door de tragische onmacht en
de absolute eerlijkheid van Green tegenover dit probleem.
De tragiek van Green wordt nog verhoogd door het feit dat schrijven voor hem een
levensbehoefte is. Een roman of een toneelstuk worden bij hem meestal slechts
geboren in perioden van zware melancholie. Moïra is daarvan een goed voorbeeld.
In de grond gaat het om een voortdurende nood aan meditatie, wat zeer scherp in de
stijl tot uiting komt. Opvallend is het hoe weinig Green gebruik maakt van
beschrijvende bijvoeglijke naamwoorden. Het is alsof de wereld slechts bestaat in
de geest van de dichter: hij ziet de werkelijkheid met wat men ‘l'oeil intérieur’ zou
kunnen noemen. Hij heeft er op de eerste plaats geen zin in bomen en weiden te
beschrijven: ‘Autant j'aime les arbres et les prés, autant cela m'ennuie de les décrire...’
(p. 972). De dingen rondom hem zijn als een souvenir, geladen met herinneringen
aan het verleden. Vandaar komt de lichte droefheid die over Greens wereld hangt:
‘Le voile de mélancolie jeté sur les plus beaux jours. Tout est triste, puisque tout doit
finir. La fin de la journée est une mort’ (p. 962). Tenslotte voelt de auteur zich niet
thuis in de wereld, hij is een wereldvreemde: ‘Je me sentirai toujours étranger en ce
monde et il me sera toujours impossible de comprendre pourquoi...’ (p. 988). De
enige echte werkelijkheid is de onzichtbare: ‘Le grand péché du monde moderne,
c'est le refus de l'invisible’ (p. 988). Daarin ligt Greens afkeer voor een nauwkeurige
stijl als die van Flaubert. Een
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roman als Madame Bovary, hoe schitterend ook geschreven, beantwoordt niet aan
zijn esthetische beginselen: de beschrijvingen van situaties en personen zijn er te
nauwkeurig om visionnair te zijn. De overgang tussen droom en werkelijkheid wordt
er door onmogelijk gemaakt. Het is een gevoelloze stijl: ‘...le fameux style de Flaubert
se place comme un écran entre le sujet et l'émotion que ce sujet doit produire, un
écran magnifique, j'en conviens, un écran tout hérissé de joyaux’ (p. 52). In romans
als Adrienne Mesurat, Varouna, Chaque homme dans sa nuit en zovele andere worden
de dingen niet genoemd, maar gesuggereerd. Het is geen kunst om de kunst. Green
wordt niet gedreven door de liefde tot het woord, maar door de liefde tot de
onzichtbare werkelijkheid van de poëzie.
***
Uit deze bladzijden is duidelijk geworden dat het werk van Julien Green, zowel zijn
romans als zijn Journal, een diepe eenheid vertoont. Wie zijn laatste roman, Chaque
homme dans sa nuit, gelezen heeft, zal vooral merken hoe gering de afstand geworden
is tussen het zuiver creatief oeuvre en zijn dagboek. Ook in zijn leven blijkt er
langzamerhand berusting te komen. In 1949 schrijft Green nog: ‘Mon plus grand
péché aura été de ne vouloir pas accepter la condition humaine’ (p. 748). Thans blijkt
hij als mens, dichter, kunstminnaar en gelovige de harmonie te hebben gevonden,
waarvan zijn hele leven, dat immer gewijd is aan de kunst, tot nu toe de inzet is:
‘Beaucoup pensé à la beauté de la vie, regarder le feu, ouvrir un livre, écouter de la
musique, tout cela est donné, tout cela est saint. C'est le cadeau que Dieu nous fait
tous les jours. Aimer surtout’ (p. 977). Zo heeft Green, in de stilte van zijn
studeerkamer, de weg gevonden naar de schoonheid en het geluk.
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Duitse letteren
Wolfdietrich Schnurre: voltooid eksperiment
door Carlos Tindemans
Wat bij de thans 40-jarige Wolfdietrich Schnurre het meest opvalt, is het feit dat hij,
in tegenstelling tot zijn medestanders bij de ‘Gruppe 47’, zich nog steeds niet aan de
roman heeft gewaagd. En afgaande op de bijzondere metodiek die hij zich langs
poëzie, novelle en hoorspel ontwikkeld heeft, ziet het er voorlopig niet naar uit dat
dit ook gebeuren zal. Want ondanks de aanwezige voorbeelden van Heinrich Böll
(Billard um halb zehn), Günter Grass (Die Blechtrommel), Alfred Andersch (Die
Rote) of Uwe Johnson (Mutmassungen über Jakob) vertegenwoordigt hij het
modernistische beginsel dat de roman een dood genre is. Daarvoor acht hij niet in
de eerste plaats verantwoordelijk een technisch andersgeaarde belangstelling of een
persoonlijke tematiek die principieel onepische situaties behandelen wil, maar de
dwingende noodzakelijkheid de traditionele indeling der literairestetische genres te
her-denken. Door het bewuste opgeven van de strikt epische logika, het versplinteren
van de kronologie, het versmelten van lyrische en dramatische stijlelementen rond
een berichtskern heeft Schnurre het totnogtoe meest konsekwente voorbeeld gebracht
van de moeilijke speurtocht naar eigentijdse formele schema's, die de interfererende
krachten het eerlijkst in idee en taal omzetten.
Nu Wolfdietirch Schnurre in ‘Man sollte dagegen sein’ (Walter Verlag, Olten und
Freiburg, 1961) zijn debuutverhalen (1945-1947) gebundeld heeft, is het mogelijk
zijn evolutie, zijn waarde, zijn zwakke plekken maar tevens zijn onbetwistbare
verdiensten af te wegen tegen zijn totnogtoe krachtigste werk, ‘Das Los unserer
Stadt’ (Walter Verlag, 1959). Daartussen liggen nog een zevental bundels, waarvan
‘Aufzeichnungen des Pudels Ali’ en ‘Als Vaters Bart noch rot war’ de meest
opmerkelijke zijn.
Schnurre, te Frankfurt-am-Main in 1920 geboren maar sedert 1928 fanatiek
Berlijner, behoort uiteraard tot die generatie, die zich na 1945
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de oorlogservaring van het lijf heeft geschreven en daarbij een totaal andere toon
aansloeg dan deze na 1918. Ook Schnurre heeft zich niet in het wereldbeschouwelijke
hoekje teruggetrokken als heraut van een scherpgeformuleerde kollektiviteitsidee
maar zich in een engagement, dat anarchistisch en zelfs nihilistisch genoemd mag
worden, koelbloedig uitgesproken voor een strikt individualistische houding. Voor
dit individualisme is minder verantwoordelijk de bewustheid waarmee hij zichzelf
als uitzonderlijk fenomeen aan de gemeenschap onttrekt, dan het inzicht dat
zelfanalyse nu eenmaal samenvalt met het peilen van de nieuw ontstane kollektiviteit.
Alleen wie de dans ontsprong, heeft belang. Bijgevolg geen gejammer over eigen
noodlot, over schuld of onschuld, over verantwoordelijkheid. Schnurre kijkt naar
zichzelf, omdat de delinkwent in hemzelf huist. Maatschappelijke kritiek is zelfkritiek.
Deze intraverte verhouding tegenover uiterlijke realiteit haalt de normen uit hun
voegen. De onverbiddelijke ernst waarmee Schnurre zichzelf als allereerste objekt
van de eigentijdse analyse beschouwt, doorbreekt de traditioneel objektieve wereld,
of die nu realistisch dan wel illusionistisch is opgebouwd. Dit decor mist het
spelelement, de fiktie, de betoverende of afstotende elegantie, en ook de uitdaging.
Dergelijk klimaat verstoort de estetische rust en de opdringerigheid van de
persoonlijke ‘Aussage’ wijst de geijkte vormen af. Schnurre staat daarmee lang niet
alleen. De moderne Duitse romancier (Gerd Gaiser met ‘Schlussball’ als prima
voorbeeld) wil waarschuwen, voorlichten en bekeren en komt in het essay terecht.
De dramaturg, die didaktiek vooropstellen wil, moet de normale ‘Einfühlung’
weigeren, uit zijn figurale rol vallen en à la Brecht episch doen. De lyricus, die zoals
Enzensberger wil vingerwijzen of eksemplarisch ‘deuten’, kan niet zonder de satire
of het episerende moment met vaak sententieuze fragmenten. Overal manifesteren
zich neiging tot onderricht, voorkeur voor het traktaat.
Voor de roman heeft dit kompositorische konsekwenties meegebracht van radikale
aard. Het encyclopedische stapelhuis van de 19e-eeuwse roman schrikt de moderne
auteur af. De erudiete uitstalling van wereldwijsheid verdwijnt voor het intuïtieve
aanvoelen van mens en omgeving. Een Freudiaans uitpakken met echte of
para-psychologische verschijnselen wijst hij af voor de behaviouristische weergave
der feiten waarbij aan de lezer de autonomie wordt overgelaten de dingen samen te
rijmen, en op eigen houtje konklusies te trekken. Nu de schrijver reeds zoveel hinder
ondervindt om met zichzelf in het reine te komen, deinst hij er voor terug de
waaghalzerij te ondernemen een niet in persoonlijke ervaring onder de knie gekregen
wereld-buiten-het-ik samen te persen binnen een romanesk stramien. Zo ontstond
het nieuwe toverwoord: beperking. Voortaan spiegelt niet meer de roman-fleuve een
breedvoerige
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realiteit, maar herleidt de parabel haar tot de essentie. Niet het luksueus gestoffeerde
panorama verschaft waarheid en inzicht, maar enkel het onvolgroeide, het nauwelijks
vermoede, het fragmentaire symboliseren de wereld op de snede van het verval.
Voortaan geen nuancering, geen imitatie, geen natuurgetrouwheid, geen uit de mond
opgetekende woordenschat. Wel een gereduceerde woordflits, een gehalveerde
kontekst, een principiële schraalheid, de lezer moet de opgegeven kodewoorden zelf
aanvullen en interpreteren. Materieel resulteert deze, beslist niet op de doorsneelezer
afgestemde, werkmetode in het opgeven van de biografische volheid, het lanceren
van het levensekstrakt, de voorkeur voor de anekdote, een eenzijdig grijpen naar de
epigrammatische vergelijking. Van de wijdgrijpende roman wipt men over naar de
gekoncentreerde novelle. Wolfdietrich Schnurre onderneemt in het kader van deze
evolutie de poging veelgeschakeerde samenhangen op te roepen in één enkele situatie,
die ruimtelijke en tijdelijke korrelaties samenperst in een syntetisch koncentraat.
In ‘Man sollte dagegen sein’ worden erg uiteenlopende, maar voor de
tijdsverhoudingen karakteristieke situaties behandeld. Telkens herhaalt zich het
grondmotief: aan de ene zijde het hulpeloze, rondgedreven, gemartelde en vluchtende
individu - aan de andere zijde de kille, vijandige, gruwelijke wereld. Of het nu pubers
zijn die naar het front oprukken (Der Ausmarsch), of het vluchtelingen zijn die hun
kind laten verhongeren (Auf der Flucht), of het Duitse krijgsgevangenen zijn die
door de Russische steppe dwalen (Die Grenze), ze zijn allen fenomenaal eenzaam,
vooral nog als ze door talloze leedgenoten omgeven zijn. En bovendien weerloos,
ook als ze trachten op te tornen tegen de geschiedenis lijk in de titelnovelle, waar de
held op een bediende der gasmaatschappij losgaat, omdat hij diens kledij voor een
militaire uniform aanziet.
Dit is het stamelen van een jonge kerel, die in 1945 op zijn beurt ‘draussen vor
der Tür’ staat, en de hele bundel is de schreeuw van een vertegenwoordiger van een
wel bedrogen, maar nog niet verloren generatie. Hem interesseren niet de karakters,
wel de situatie, niet de ontwikkeling van een historische omstandigheid, maar de
gezamenlijke konstellatie in menselijk perspektief. De rauwe en hese stem van de
noterende criticus verbergt nog dikwijls de intellektuele superioriteit, zijn proza is
nog uitgelaten dynamisch, maar het poëtische doorzicht en de verrassende beheersing
van de realistische miniatuur kondigen de volwassen auteur aan. Want de uiterlijke
aanleiding van het tragische fait-divers mag er ons niet van weerhouden in deze
eerste tekens van literair leven het einde van zijn neorealistische aanloop te herkennen.
Ondanks de situering in de objektieve wereld tendeert de uiterlijke fabel
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naar een abstraherende grondkonceptie, en het vaak naturalistischgetrouwe taaltje
der personages belet nergens het experiment met de syntaxis. We vinden hier reeds
de essayistische montage; de sociale kritiek, de mengeling van ervaring met
verbeelding, de verwaarlozing van de epische volledigheid en tevens van de
psychologische aanvaardbaarheid, de berekende afwisseling van bericht en aktie,
het uithollen der handeling door een overbelichten van ‘voor’ en ‘na’, het zijn alle
elementen die voorlopig niet de technische kern aantasten, maar die de reeds
persoonlijke stem van de auteur verraden en bovendien de verdere evolutie van
Schnurre vooroplopen.
‘Das Los unserer Stadt’ verhaalt over een geografisch noch historisch te situeren
stad, die door langgesabelde ruiters stormenderhand veroverd wordt maar anderzijds
al met ruimteschepen is uitgerust. Schnurre schudt niet alleen oudheid en
middeleeuwen, heden en toekomst door mekaar om er een soort van ‘Überzeit’ uit
te distilleren, hij wist ook de grenzen uit tussen het dieren- en het mensenrijk: ratten
en forellen verkeren op minnevoetjes met jonge Germanen, kraanvogels en uilen
vinden een baan als dienstknecht of ziekenverpleger. Maar achter dit stoute
surrealistische spel verbergt Schnurre kritiek op onze beschaving en politieke
pedagogiek, en in de op het eerste gezicht gekste verhalen bekampt hij
jodenvervolging, thuisfront en herbewapening.
In deze over haar gehele lengte onverzwakt satirische verzameling bereikt
Wolfdietrich Schnurre het einde van zijn leerperiode. De in 1945 reeds in de kern
aanwezige eigenschappen zijn thans vol uitgegroeid tot wat konservatieve critici een
zielloos maniërisme hebben genoemd, maar dat metodisch en konsekwent is afgestemd
op tematische en stilistische efficaciteit. Wat ook maar enigszins als opsmuk of
dekoratief zou kunnen worden getakseerd, is onverbiddelijk weggesnoeid; wat
eigenlijk de hoofdzaak, de boodschap van het verhaal uitmaakt, het krisismoment
zelf, wordt verzwegen; tussen eenvoudige zinnetjes gaapt een denkkloof. De lezer
zelf wordt in staat geacht de epische zelfstandigheid verder te zetten en aan te vullen,
bruggen te slaan van alinea tot alinea en de kontekst te interpreteren. Ook nu omramen
‘voor’ en ‘na’ als premissen en conclusio een witte vlek, de medius uit te drukken
is niet de taak van de auteur. Wat aanvankelijk eventueel als zwakheid of ‘tic’ kon
beschouwd kon worden, blijkt nu bewuste techniek, de metode van het episch teater.
Schnurre vertrouwt op het understatement, hij sluit zijn handelingsclimaxen in, hij
breekt de aktie door de associatie of het korrelatief en vermijdt openhartigheid. Patos
is daarbij uitgesloten vermits de analyse nooit verder reikt dan tot de aanleiding of
de periferie. De lezer wordt voor zijn eigen verant-
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woordelijkheid geplaatst en Schnurre bereikt wat W. Jens noemt ‘pathographische
Kühle’.
Schnurres kronologie is nooit rechtlijnig. Van het hoorspel (vooral Günther Eich
naar mijn gevoel, al hebben Ilse Aichinger en Hans Erich Nossacks novellen hem
zeker in zijn volharding gesterkt) heeft hij de flash-back geleend en het ‘blenden’,
het terugschakelen naar een andere ruimte of tijd, die ook verbaal geschakeerd worden.
Dit leidt tot een spel met paradoksen, het uitkienen van een vreemde poëtische logika,
de konfrontatie van heterogene elementen en vooral tot wat Schnurres meest eigene
stijlkenmerk mag genoemd worden, tot de parabool. Deze paraboliek is uiteraard
altijd vervreemdend van de werkelijkheid, antinaturalistisch; ze toont niet het
alleenstaande feit, het onherhaalbare, maar wel het type, ze verlangt groteske, geen
rustige humor. Zo is Schnurre verplicht geweest, op grond van technische
vooropgezetheid, de surrealistische schepselen binnen zijn beeldmagie op te nemen.
Het mag bijgevolg geen wonder heten dat deze op dramatische verdichting,
ironische pointering, lyrische associatie en essayistisch-toegespitste formules bedachte
auteur zich op de novelle heeft gegooid. Zo staat hij thans in de belangstelling als
een prozaïst, die als figuren die complexe gestalten verkiest, die niet van buitenuit
te benaderen zijn, die zelden meer dan één handelingsaspekt bezitten en die hij
ontleden kan als konkretisering van slechts één probleem, met de hulp van één stijl,
opgebouwd uit een serie van antagonistische vormelementen.
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De laatste ronde
Sartre en het kristendom
In zijn dagboek schreef Julien Green ergens over Sartre: ‘Un de ces jours, s'il n'y
prend garde, il va découvrir l'Evangile’ (Journal, 1961, p. 830). Ter gelegenheid van
een filmvertoning over onze tijd, waarop o.m. Gide, Jean Rostand, Picasso en Green
aanwezig waren, had de auteur van Le diable et le bon Dieu een korte toespraak
gehouden over de verantwoordelijkheid van elk van ons tegenover de naaste. Hij
moet er gesproken hebben als een moderne Christus. Wie zijn laatste toneelstuk, Les
séquestrés d'Altona (1960), leest, wordt getroffen door de figuur van Frantz, de
verworpen zoon van een Hamburgs grootindustrieel, die zich opgesloten heeft op
een kamer in het ouderlijk huis. Hij is een soort Christus.
Tijdens de oorlog verstopte Frantz een rabbijn op zijn kamer, die hij had helpen
vluchten uit een concentratiekamp dat de Duitse overheid gebouwd had op gronden
die zijn vader voor dit gebruik aan het Rijk had afgestaan. Dat was zijn weerwraak
op die verkoop. Hij werd echter naar het Oostfront gestuurd. Terug van het front
nam hij de schuld op zich van een moordpoging van Leni, zijn zuster, op een
Amerikaans militair die haar wilde verkrachten op een feest bij hen aan huis. De
Amerikaanse bezettingsoverheid verplichtte hem dan de wijk te nemen naar
Argentinië. De dag voor zijn vertrek sloot Frantz zich op. Op verschillende punten
beantwoordt Frantz aan een kristelijk levensideaal.
Frantz neemt de schuld op zich van een moordpoging, hij lijdt onder de
onmenselijkheid van de maatschappij waarin hij leeft, hij verwijt zijn vader niet mee
te lijden met zijn medemensen, hij verwijt hem geen ‘Christus’ te zijn: ‘Père, vous
me faites peur: vous ne souffrez pas assez de la souffrance des autres’. Hij verwijt
hem niet te zijn zoals hij. Frantz is een toonbeeld van kristelijke zelfverloochening.
Hij is de grote beschuldigde van het stuk, omdat hij de verantwoordelijkheid voor
al de misdaden van de wereld op zich neemt, al is dat onmogelijk. Dat kon alleen
Christus. Daarom noemt zijn vader hem ‘un abstrait’. Frantz is ook een moderne
Atlas. In de oude mythe gaat het echter om een straf wegens een persoonlijke fout
waarvoor Atlas moet boeten. De held uit het toneelstuk van Sartre vertegenwoordigt
het geweten van de ganse mensheid, waaraan de wereld het zwijgen oplegt met de
woorden van vader Gerlach: ‘Petit prince! Petit prince! Tu veux porter le monde sur
tes épaules? Le monde est lourd et tu ne le connais pas. Laisse. Occupe-toi de
l'entreprise...’ (IIe bedrijf, sc. 2). Collectieve misdadigheid wist men echter niet uit
met compromissen.
Frantz, hoe tragisch diep hij ook lijdt onder de criminaliteit van de wereld, kan
aan dat lijden geen zin geven. Hij is een ‘ongelovige Christus’. Zijn smart heeft geen
zuivere geestelijke dimensie, wat ze ook minder menselijk maakt. Daarom gaat hij
eraan ten onder. Frantz gelooft niet meer in de ‘Onderneming’, in ‘l'Entreprise’, noch
in de macht van de mens. ‘Dans six mois ce crâne sera vide, ces yeux ne verront
plus, les vers boufferont ces lèvres et le mépris qui les gonfle’, zegt de zoon, met een
niets ontziend cynisme, tot zijn vader die lijdt aan een kankergezwel in de keel. Ook
de Hamburgse scheepstimmerwerf en de schepen hebben geen zin: ‘Mort, vous serez
une flotte’. In deze zin heeft Sartre ook duidelijk de macht van de materie
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laten aanvoelen: de mens is geen meester meer, maar de dingen. ‘Mon pauvre petit!
Je voulais que tu mènes l'Entreprise après moi. C'est elle qui mène. Elle choisit ses
hommes. Moi, elle m'a éliminé: je possède mais je ne commande plus’ (Ve bedrijf,
sc. 1). Frantz en zijn vader, het zijn twee tegenstrijdige standpunten. Voor de ene
geldt alleen de gewetensvraag over de zin van het lijden en over de universele
misdadigheid, voor de andere bestaan alleen schepen, havens, banken, zaken. Met
heimwee neemt hij van hen afscheid. Frantz heeft niets gedaan in zijn leven, volgens
zijn vader: hij is dik geworden van 't filosoferen. ‘Je n'aime pas les remords, Frantz,
cela ne sert pas’: daarmee kan men geen zaken doen. Wie heeft gelijk?
Op die vraag kan de ‘moderne Christus’ van Sartre, de humanist die bezwijkt
onder de last van de misdadige en liefdeloze wereld, geen antwoord vinden. Zijn
‘hoop’ is gevestigd op de totale vernietiging: ‘Peut-être n'y aura-t-il plus de siècles
après le nôtre. Peut-être qu'une bombe aura soufflé les lumières. Tout sera mort: les
yeux, les juges, le temps’. Zo gaat men nog smeken om wat men vreest. Ook het
tribunaal van het geweten zal dan zwijgen: ‘Nuit. O tribunal de la nuit, toi qui fus,
qui seras, qui es, j'ai été!...’. Is het daarom dat vader Gerlach vreest dat er geen God
zou bestaan?
E. VAN ITTERBEEK

Gedicht uit Cadenabbia
Uit Cadenabbia, dit lome schrijven
Van hem die water zocht waarop de zon
In duizendvoudig glanzen zich laat drijven
En aan de bergen vroeg zijn horizon
Met wilde lijnen grillig te versieren...
Hij hunkert niet naar 't einde van een dag,
Hij kijkt naar hagedissen en naar mieren
En denkt geen ogenblik aan traan of lach.
Hij krijgt het warm na al dit zonnebaden
En eist van 't water koelte tot in 't merg.
Water en zon schenken elkaar genade.
Heel hoog staat er een kerksken op een berg.
't Is San Martino, denk hij, onbewogen,
Een heiligdom, ik kom er straks, misschien;
Want overheerlijk is 't, van uit dit hoge
En verre plekje 't ganse meer te zien.
Ziehier, zegt hij, en hij vertaalt dan: Ecco!
Dit meer vormt een azuren ypsilon:
Een punt naar Como en een hoek naar Lecco.
En al dit blauw en groen vertelt van zon.
De geel-en-blauwe Villa Adenauer,
Hotels Belle Isole, Britannia,
Bergwegels smal, steeds hoger en al nauwer:
Griante dààr; hier: Cadenabbia.
Terrassen aan den oever van het water:
Kom, wandelaar, zoek lommer en koop drank,
Verbroeder thans met heilige en met sater,
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En zeg hier aan de ganse Schepping: Dank!
Zeilscheepjes glijden, motorboten razen
Met waterskiërs, rechtstaand in het licht.
O zalig uur voor dromers en voor dwazen,
O zonrijp lichaam, perzikzacht gedicht.

1-8-1961
JAN SCHEPENS

Spaanse peper
Er is niets zo goed om de Vlaamse fierheid onzer jeugd, die met de jaren en naarmate
we onszelf en ons fiere volk beter leren kennen een beetje weeps dreigt te worden,
weer wat te pigmenteren, als een reis naar Spanje. Vooral in Spanje vernemen we
hoe we in de wereld heel wat zijn... geweest. We zien hier Vlaamse kunstwerken,
warvan we het bestaan niet vermoedden. Aanhoudend spreekt men van Vlaamse
kunstenaars, van wie wij nooit gehoord hebben: Juan de Flandes, de Campania (De
Kampeneer), Danckaert enz. En we beluisteren de volgende conversaties.
- Wel, wat denkt u van ons land, vraagt de Heer Hinojar, die uitstekend Frans
spreekt.
- Hm, groot land... Eigenlijk veel te groot om geen autostrades te hebben.
- Nja. Maar we hebben 15 km Vlaams tapijtwerk, zegt hij trots.
.........
In het Alhambra te Granada treffen wij een gids, die zich aandient als een
‘Hispanologue arabisant’. Gewoonlijk heeft het
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geen zin aan een gids vragen te stellen. In het beste geval zet hij zijn mechanisme
opnieuw in beweging en herhaalt hij het deuntje, dat hij zo pas heeft ten beste gegeven.
Hij is een juke-box met slechts één plaat.
Deze man is anders. Hij is beslagen, erudiet en zelfs poëtisch. Hij evoceert het
Alhambra, zoals het vroeger was. De sterren die flonkerden tussen de gouden naden
van het netwerk der doorprikte arcades en weerspiegelden in het lauwe water, dat
bestendig over de marmeren vloeren stroomde. De Moren waadden door de sterren,
tussen twee hemels.
Onze gids leest en vertaalt de citaten uit de Koran, die de wanden versieren en
knoopt er beschouwingen aan vast over de wijsheid en de levenswijze der Moren.
Ik wil ook mijn duit in het zakje doen en laat opmerken dat de Spaanse ‘j’ (chotta)
ook van de Arabieren overgenomen is. Maar hij wijst mij terecht. Wat nu chotta is,
zegt hij, werd oorspronkelijk geschreven en uitgesproken als de Franse ch. Dus: don
Quijote werd uitgesproken Quichotte, zoals de Fransen het doen. Maar de Vlamingen
in het gevolg van Karel V, die trouwens geen gebenedijd woord Spaans kende, lazen
de ch zoals de Nederlandse ch. Daar de Vlamingen toen in Spanje de toon aangaven,
werd dat mode en zo ontstond de chotta.
Bij mijn terugkomst heb ik daarover een leraar Spaans aangesproken, maar hij
antwoordde mij droevig dat hij de kwestie nog niet had ingestudeerd.
.........
Soms bekomt die Spaanse peper echter helemaal niet.
Gesprek in het Prado: Curieus dat men hier niets meer van de Vlamingen ziet na
de 18e eeuw.
- Bent u ooit in Antwerpen of Gent geweest?
- Neen. (kleine leugen uit nieuwsgierigheid)
- Wel tussen de Vlamingen van vroeger en die van nu is ongeveer evenveel verschil
als tussen de Atheners van Pericles en die van... Jamais le Dimanche!
P. LEBEAU
‘BAND EN ZUIDERKRUIS’
In 1942 werd in het voormalige Belgisch-Kongo een Nederlandstalig kultureel
tijdschrift gesticht door en voor Vlaamse kolonisten: ‘Band’. In januari 1960 werd
door jonge Nederlandstalige beoefenaars van de letterkunde in onze voormalige
kolonie ‘Zuiderkruis’ opgericht. Beide tijdschriften zijn nu versmolten, en herdenken
hun vierde lustrum in de sombere stemming na de katastrofe. Zij willen zich in België
handhaven en zich, voorlopig althans, bezig houden met het sociaal probleem van
de wederinschakeling van de oud-kolonialen in de nationale gemeenschap. Nadien
hoopt het tijdschrift uit te groeien tot een band onder de Vlamingen die overal ter
wereld buiten het vaderland leven.
Die hoop wordt geformuleerd ter inleiding van het vierde lustrumnummer
(december, 1961). Het bevat hoofdzakelijk literaire bijdragen van Vlaamse auteurs,
die in de jongste jaren een literaire studiereis naar Kongo ondernamen: Walschap,
Demedts, Coole, Van Hemeldonck, Jonckheere, Buckinx. Daarnaast vinden wij heel
wat bijdrage van kolonisten of missionarissen die jarenlang in Kongo verbleven.
Hier en daar heeft ons een bijdrage met enige kwaliteit getroffen, o.m. van de
missionaris Jac. Bergeyck, die o.i. een der weinig zeer begaafden is in die sector, en
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van Albert van Hoeck. Voor de rest lijkt ons het peil van wat men de
‘Vlaams-Afrikaanse’ letterkunde wil noemen, maar dit o.i. nooit is geworden, vrij
zwak. Alle sociale sympathie van het streven van ‘Band en Zuiderkruis’, mag ons
niet beletten dit verschijnsel met ernstige literaire normen te beoordelen.
ALB. W.

Miniatuurgolf Menaggio
Zij spelen golf. Of liever leren
De kans met ballen te bezweren.
Het zou nog zin hebben, alleen;
Doch àl die kijkers om hen heen.
Ze zijn verplicht een rol te spelen.
Aanstellerij: niet te vermijden;
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Want toeschouwers en spelers beiden
Zoeken verpozing bij vervelen.
De banen rood, en groen het gras,
Met lampen die het park beschijnen:
Een schouwspel schier als achter glas.
De rosse maan zal dra verschijnen.
Maar onverstoord wordt voort gestoten:
Zovele gaten, zoveel schoten,
En 't spel moet kloppen: evenwicht.
Banale mensen, strak gericht
Op bezigheden zonder zin.
Het wordt mij duidelijk, 't valt mij in,
Waarom de gekkenhuizen bloeien,
Terwijl musea vlug vermoeien.
Jan SCHEPENS

Vers
Ik was nog zestig meter van mijn huis,
Toen kwam het vers, en met bekwame spoed
Schoot ik naar binnen, langs de regenbuis...
Een sleutel had ik niet, maar muzen klimmen goed.
Ik schreef vlug op: De lucht blinkt rond de zon,
Een mus beoefent etnische muziek,
Een koe speelt in de verte bombardon,
Een melkwegsuite witte romantiek.
Voilà, alweer een vers, en... vrij origineel!
Zou de Warande het niet publiceren?
Nu, voor de zegel die 'k ermee verspeel
Kan ik het best wel eens aldaar proberen.
Hoewel het altijd voeten in de aarde heeft
Eer men het plaatst, - zij hebben geen metode!!!
Als het verschijnt, is het voorbijgestreefd
En zit ik in een andere periode.
Louis VERBEECK

Brief aan redactie
‘Mag ik U even wijzen op het eigenaardige gebruik van de titels: Zuidnederlands,
Noordnederlands en Vlaams in de lopende jaargang van Uw tijdschrift?
Het is mogelijk, dat de redactie Nederlands-Nederlandse en Belgisch-Nederlandse
literatuur om bepaalde redenen als afzonderlijke gegevens wil behandelen. Maar
waarom H. Vos (p. 971) dan niet, en M. D'Haese (p. 674) wel ‘Vlaams’ wordt
genoemd, is me niet duidelijk. Ook heb ik me de vraag gesteld waarom die verhalen
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van D'Haese ‘Vlaams’ en niet ‘Zuidnederlands’ worden genoemd, zoals het werk
van Walschap (p. 510), Lampo (p. 285) en Vansina (p. 133). Dat is waarschijnlijk
wel toevallig! Ook de overige betitelingen van dit soort zijn waarschijnlijk niet om
principiële redenen aanwezig (of niet aanwezig).
De poëzie heet ook afwisselend Zuidnederlands en Vlaams, zonder dat de lezer
duidelijk is waarom. Beide termen behoorden eigenlijk toch niet door elkaar te worden
gebruikt.
In veruit het grootste aantal gevallen kon een dergelijke etikettering beter
weggelaten worden, geloof ik. Want meer dan de geboorteplaats van de schrijver is
er gewoonlijk niet als grondslag daarvoor aanwezig. Of anders zou het tijdschrift
eens een duidelijke verklaring in dit verband moeten afleggen. Maar tot een dergelijk
provincialistisch anakronisme acht ik het gelukkig niet in staat!’
G.G. (Leiden)
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Boekbesprekingen
Bibliografie
Als aflevering 4 van de ‘Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften’ schenken Dr. R.
Roemans en Dra. H. van Assche ons een volledige bibliografie van de tijdschriften
Band (1942-1960) en Zuiderkruis (1956-1959). De betekenis van die tijdschriften
in ons hedendaags letterkundig leven lijkt ons zeer gering. Dit neemt niet weg dat
elke bibliografische arbeid, hoe bescheiden zijn object ook zij, voor de geschiedenis
enige waarde heeft. De uitgever is Heideland te Hasselt.
Bij dezelfde uitgever verscheen van Georg Hermanowski en Hugo Tomme een
bibliografie over Zuidnederlandse literatuur in vertaling. Het werk is kennelijk
zonder langdurige, rustige navorsing opgesteld en de auteurs blijken er zich van
bewust te zijn dat ‘vooral voor de periode 1900-1945 diverse vertalingen niet meer
konden geraadpleegd worden’. Een zo omvangrijk en moeilijke arbeid als het
ontdekken en verzamelen van al wat van 1900 tot 1960 in alle talen uit het Nederlands
werd vertaald, verdiende o.i. een rustiger voorbereiding. Af en toe worden ook
vertalingen van filosofische werken vermeld, maar ook hier is men verre van volledig.
Dit betekent niet dat deze bibliografie waardeloos zou zijn. Een goede inspanning
werd gedaan en het boekje kan ter raadpleging nuttig zijn.

Hadewych
Hadewych is een van de topfiguren van onze letterkunde, die in onze eeuw grote
faam geniet ook in de bredere milieus van letterlievenden. Toch heb ik tot op heden
onder literatoren en liefhebbers van poëzie weinig mensen ontmoet die haar werk
grondig en volledig hebben gelezen. Er zijn zo van de reputaties in de letterkunde
die weinig of niet op persoonlijke ervaring steunen en grotendeels op een algemene
opinie die men gedwee aanvaardt. Dit geldt vaak voor dichters uit het verleden.
Hadewych is in haar oorspronkelijke taal voor de niet-filoloog moeilijk te begrijpen.
En zelfs een filoloog, die niet in het Middelnederlands is geschoold, zal - vermoed
ik - haar taal soms weerbarstig vinden. Daarom was het een prijzenswaardig initiatief
van Prof. Dr. E. Rombauts en N. De Paepe, van haar Strofische Gedichten, haar beste
lyrisch werk, een moderne bewerking te geven. Naast deze getrouwe maar zo vlot
mogelijk geformuleerde omzetting in Nieuwnederlands publiceren zij de
Middelnederlandse tekst zodat de poëzieliefhebber de lyrische taalschoonheid van
de dichteres in de oorspronkelijke taal kan genieten, maar tevens bij elke moeilijkheid
de moderne versie kan radplegen.
De tekst steunt op de uitgave van Pater van Mierlo (1942) en slechts hier en daar
werd een verbetering aangebracht. De bedoeling van deze uitgave was trouwens niet
wetenschappelijk tekstkritisch. Ook de tekstverklarende noten werden sober gehouden.
Het geheel wordt voorafgegaan door een Inleiding over leven, werk en betekenis
van de grote dichteres. Zij munt uit door gave aanduiding van het essentiële en gave
synthese. Dat de figuur van Hadewych hier zo duidelijk in een algemeen-Europees
geestesleven en literair klimaat wordt gesitueerd, deed ons bijzonder genoegen. Ook
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de stijltechniek van de dichteres - waaraan in de toekomst bijzondere studie zou
mogen worden gewijd - wordt bondig maar treffend aangeduid.
Wij hopen dat deze uitgave, die ver-
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scheen in de reeks ‘Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde’ (N.V. Tjeenk-Willink,
Zwolle, 1961), bij de poëzieliefhebbers en de leraars belangstelling zal wekken. Zij
hebben nu zeker geen verontschuldiging meer om de lof van Hadewych te maken
zonder haar werk te hebben gelezen.
ALB. W.

Verschuerens modern woordenboek
Dit woordenboek is bij ons zo overbekend dat het geen introductie meer behoeft.
Een zijner belangrijkste aspecten is zijn veelzijdigheid. Het is eerst en vooral
taalkundige raadgever die van meer dan 125.000 woorden de spelling, uitspraak,
geslacht, etymologie en vaak ook definitie geeft. Ten tweede is het een encyclopedie
in beknopte vorm die over alle mogelijke termen, feiten en begrippen die de moderne
mens wetenswaardig toeschijnen, uitsluitsel geeft. Een der belangrijke vernieuwingen
van deze uitgave is de toevoeging van een aardrijkskundige atlas van de gehele aarde
- 100 bladen met 175 kaarten -, samen met een alfabetisch register. Uiteraard is het
ons onmogelijk zulk omvangrijk woordenboek grondig op zijn waarde te onderzoeken.
Blijvend op mijn eigen gebied, heb ik geconstateerd dat heel wat namen van literaire
en artistieke personaliteiten ontbreken, Nederlandse en buitenlandse. Misschien kan
bij een volgende uitgave wat meer inspanning in die richting worden gedaan. Doch
zulke aanmerking wil geenszins de degelijke informatie-waarde van het werk in
twijfel trekken. Stippen wij ten slotte aan dat Pater Verschueren in deze nieuwe
uitgave de voorkeurspelling als norm aanvaardt. Van elk woord worden én
voorkeurspelling en zgn. progressieve spelling gegeven. Dit verhoogt natuurlijk de
waarde van dit woordenboek. (Uitg. Brepols).
ALB. W.

Cyriel Buysse
Over deze begaafde verteller bezitten wij steeds geen volledige, grondige en
biografisch-gefundeerde studie. Wel kunnen wij beroep doen op het werk van Achilles
Mussche dat als voortreffelijk essay de betekenis van de auteur smaakvol schetst,
maar de volledigheid van de wetenschappelijke studie niet bezit. Een aanloop tot
zulke complete historische schets vinden wij in de publicatie Cyriel Buysse. Uit zijn
leven en werk (Deel I) van Prof. Dr. A. van Elslander. Het eerste deeltje behelst een
relaas van Buysse's leven in zijn ‘Nevelse jaren’ d.i. tot zijn huwelijk, en meteen een
overzicht van zijn eerste literaire werkzaamheden die wij grof-weg zijn debuut kunnen
noemen. De betekenis van dit boekje ligt vooral op historisch plan. Onze bevriende
Gentse collega, die een uitgesproken historische oriëntatie en bevoegdheid op literair
gebied demonstreert, heeft op grond van heel wat interessante brieven en andere
historische documenten een zeer concrete en boeiende ontwikkelingsgang van de
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jonge Buysse gereconstrueerd. Ik hoop dat hij spoedig ook het leven en werk van de
rijpere Buysse zal behandelen (Uitg. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen).
ALB. W.

Kerstpoëzie
Rond de Kerstdagen is de poëzie die aan het heilig feest werd gewijd, nog steeds
populair. Onze Zuidnederlandse erfenis aan kerstpoëzie en onze kerstliederenschat
zijn zeer rijk, maar toch ontstaat wel eens behoefte aan variatie. Daarom is de kleine
verzameling kerstgedichten, door Gabriel Smit uit vreemde literatuurgebieden vertaald
en samengebracht onder de titel Stemmen voor de ster (Uitg. Heideland) zeer
aanbevelenswaardig. Er zijn mooie vertalingen van Richard Crashaw, Boris Pasternak,
W.H. Auden e.a.
ALB. W.

Vlaamse pockets
Als nr. 43 verschijnt een herdruk van De ruiter op de wolken, een der eerste romans
van Hubert Lampo, geschreven vol-
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gens de traditionele geest en formule van de psychologische roman, waarvan hij in
zijn later, orgineler werk wel is afgeweken. Het boek lijkt ons, nu wij het na ca.
vijftien jaar doorbladeren, nog steeds een goed geschreven en in psychologisch
opzicht goed gemotiveerd verhaal. In een ‘Naschrift’ bekent de auteur dat hij in deze
nieuwe uitgave wijzigingen heeft aangebracht en vooral heeft geschrapt. Dit is een
bewijs te meer dat Lampo als auteur in de laatste 15 jaar is gerijpt. Wie zou het
trouwens betwijfelen?
Nr. 44 brengt een volkskundige studie van Dr. Jozef Weyns over Bokrijk: Tuin
van de Vlaamse Volkskultuur. Wie wel eens een familietochtje maakt naar het
Bokrijkse openluchtmuseum en geen genoegen neemt met het mooie weer, de gezonde
lucht, de wandeling in de bosrijke natuur en het oppervlakkig bekijken van pittoreske
oude schuren, boerenkeukens, stallen en landbouwwerktuigen, maar zich daarin ook
werkelijk wat wil verdiepen, wie dus m.a.w. er een volkskundige studie wil van
maken, heeft met het boek van de conservator Dr. Weyns een uitstekende gids bij
de hand.
Nr. 47 brengt een herdruk van twee minder gelezen maar treffende verhalen van
Willem Elsschot Pensioen en Het tankschip.
ALB. W.
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[1962/2]
Gery Helderenberg
Pars verna
Vandaag eet ik as voor brood.
Winter hangt nog in 't riet
dunner ijs dekt de sloot
en onverklaarbaar verdriet.
De vasten zit in 't brevier
purper en donker goud,
de lente opent een kier,
vlug veertig dagen oud.
'k Heet weer catechumeen
verwezen naar 't voorportaal
‘vermurw uw hart van steen’,
de perzikboom staat schraal.
Paus Leo vraagt: ‘Kunt gij dat aan,
blust gij die wereldse brand?’
Mannen die dat verstaan
tel ik op één hand.
Sint Paulus exhorteert
en schrijft met bijtende inkt:
een doorn die mij bezeert
een droesem die bezinkt.
Er is potaarde, water en brood
smaragd en chrysoliet,
door de takken van de dood
de hemel in 't verschiet.
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Ik boet met David in de hoek
over tractus en psalm,
God illustreert Zijn Boek
met buks en pluimgrashalm,
ieder wil een teken zien,
de zee van Jonas' vaart:
niet in 't mirakel, zegt Augustien,
wordt geloof geopenbaard.
Klokslag een voor 't banket,
met zijden hemd en zilvren boord,
Lazarus wordt uitgezet
en verhongert voor de poort,
betast 't skelet van deze man
naakt onder puist en zweer.
Heer, blaas de zemelen uit de wan,
keur niet de vogel aan de veer!
De wijngaard hebt Gij verpacht
en straks ontscheept de Zoon,
wat heeft een gek bedacht
's nachts rond de doornenkroon!
Rebekka lacht om de grap,
Jakob trekt de handschoen aan,
terwijl vader aan de trap
't liefste kind helpt binnengaan.
Schrale vasten rijke buit
op rozenzondag heradem ik,
hoeveel reiner treedt de Bruid,
hoe dieper valt haar snik!
'k Loop achteraan bij de stoet
naast farizeër, dief en vrek,
wie mij medeplichtig groet
bekent de eendere trek.
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Bij Loofhuttenfeest
staan er vijfduizend verzaad,
hoed u voor de zwervende geest,
mijn vriend waar liet gij 't bruidsgewaad?
de deerne betrapt op heterdaad,
vangt Gij ze voor de hel?
Heer, verlos ons van het kwaad
leugen, nijd en overspel.
De heiligen versteken zich
achter neteldoek en satijn
maar voor Maria brandt licht
zij moet bij de Boodschap zijn,
de timmerman naarstig gezind
krijgt rubrieken eerste klas.
In mijn tuin bloeit de hyacint,
de primeur fleurt onder glas.
Met Passiemorgen, 't kruis bedekt,
open ik aarzelend het Boek,
oude beelden rijzen gewekt,
orakelen van Jahweh's vloek,
Jeremias met wijde mond
stamelt a a a lijk een kind,
de Heer plant hem in vette grond
bij ceder en terebint.
Wij zingen lauden schema twee
met miserere voorgeleid:
werd ik opstandig, thans gedwee,
de magere kost bevrijdt,
puur water, onstuimige stroom,
de kruik breekt over de voet,
eindelijk kuis, ten leste vroom,
de neus ruikt wijn en bloed.
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Wagenspel en de statige stoet
koormantels rood en paars,
wat ieder jong mens verdoet
smelt af lijk de wassen kaars.
Christus verschijnt in de deur,
daar loopt de duivel uit,
ik proef een bittere geur,
de geranium voor de ruit.
De absis mag zwart vergaan,
metten in de blote kerk,
responsories, vergruizeld graan,
bliksem over rots en zerk,
ratelaars door de lege straat,
celebranten in donkere rok
en Incipit dat overslaat
naar triomfantelijk barok.
Zaterdag kalmeert uur aan uur
klacht en rouw,
boven de zuidermuur
schuift een streep lichtblauw.
'k Sluit 't brevier een poos
misschien trekt de winter voorbij,
er gebeurt iets vlekkeloos,
ik leg de wereld terzij.
Tot morgen een open vlag,
een hemelse dronk op de tong,
een steen die 'k wegrollen zag
eer Maria Rabboni zong,
klokken van Rome door de lucht
en uit 't ivoor van mijn klavier
en Emmaüs dat klein gehucht
waar ik Pasen vier.
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Daar danst terug dat luttel woord
- wie had het begraven en waar? 'k haal het weer aan boord,
ik klap de handen door elkaar,
voorbij de weken der boet,
over vers en antifoon
alleluia, eb en vloed,
huppelt van toon naar toon.
Onder kolommen vast en breed
doop ik met water en zout,
'k draag een schitterend kleed,
de vogel zit in jong hout,
'k schrijf een triomf en een boog
voor Thomas die de vinger steekt
in de borst en de priester die hoog
in de zon de Hostie breekt.
De Herder speelt in 't gras
en regeert mij onder de staf,
nu hoor ik wat ik las
toen ik mijn handen gaf.
Met pars verna wandel ik voort
de dagen volgen rechts en links,
maar waarom blijf ik bekoord
naar U, van U, beurtelings?
En waarom blinkt de zilverberk
aan de rand van 't bos
en knoopt de heilige kerk
de koord van de boekrollen los?
Zij vertelt dat Hij wederkeert
op torens water en vuur,
'k heb het van kindsbeen geleerd
geen sterveling weet het uur.
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Ik zie twee mannen staan
engelen tussen olijvenhout,
Hij is rustig van hier gegaan
op een cumulus van goud,
dat is hemelvaartfeest
op de lochting van mijn land.
's Avonds voel ik mij verweesd
als ik kniel voor 't ledikant.
Dan waaien winden hard en dor,
'k hoor mei en juni dichtbij,
de psalm zit diep en schor,
welke ziekte hindert mij?
'k loop naar de hoge zaal,
men staat de tafel rond, men wacht.
De Elamieten roepen hun taal
Parten en Meden met kracht.
's Nachts langs de binnenkoer
begint Petrus zijn preek,
verzen aan één snoer
in de rode pinksterweek.
Knaap en kind worden gevormd
en door de bisschop bedacht
met de kaakslag en bestormd
door satan die mij veracht.
'k Leg u terug in de diepe kast
pars verna, lieve gezel,
de nocturn in 't kader vast
voor elke dag een stel.
Drie maanden plus een klein getal,
met purper en goud omrand
en heter dan de glazen bal
valt mij de zomer in de hand.
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Lucien Dendooven
Water 44
Het meisje ontwaakte in de grote keuken waar geen meubels stonden tenzij haar brits
en het oude bed waarin haar vader lag. Alle kaders en andere prullen waren van de
muren verdwenen en de morgenzon van augustus kon ongehinderd het bleke papier
beschijnen. Er waren geen gordijnen meer.
Buiten hoorde men geklots tot tegen de trappen van de ingang. Gelukkig stond
het woonhuis op een hoogte zodat het water niet tot bij de deur kwam, voorlopig
niet. Alleen de zerpe geur kwam binnen.
Dat hadden de Duitsers gedaan. Het was dus mogelijk de ganse streek onder water
te zetten, eerst zoetwater langs de afwateringskanalen met de gewone sluizen. Het
land verdronk geleidelijk. Een wrange geur verspreidde zich overal onder de
zomerzon. Het waterkruid kende een ongehoorde aanwas. Stukken balken en afval
dreven kilometers ver; zwermen groene kikkers kwaakten akelig en men wist dat de
jonge snoeken in dit overstroomde gebied grote scholen vormden. Muggen, groter
dan normaal, hingen bij wolken boven de bomen. Zó was het polderland geworden.
En toen liet men het zeewater binnen, door grote buizen die men dwars doorheen de
dijken legde.
Dat het zo ver zou komen had de vader niet gedacht, een sterke man die nog nooit
te voren een zo goede oogst te groeien had gekregen. Nu juist dit jaar kwam de
overstroming, nu moeder in haar graf was gelegd en hij alleen met het meisje op de
hoeve bleef.
Zij was opgestaan en liep onwennig rond, zegde iets tot vader, maar zweeg algauw,
want het klonk te vreemd in het lege huis. Zij ging naar de deur om haar platte
klompen aan te schuiven. De ene was gebroken, doorgetrapt door de pastoor die een
paar weken tevoren zenuwachtig wegliep omdat hij de Duitsers zag aankomen, op
zoek naar landbouwpaarden.
- Stel het wel, had zij tot de pastoor gezegd.
Dan was het water zeer snel gestegen, en vader had grote lelijke
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zweren gekregen op zijn benen en in zijn aangezicht. Dat was de tyfus, zeiden de
mensen. En dat kwam door in het water te werken. Men moest bezeten zijn om nog
naar de overstroomde hofstede terug te keren. Het was toch verboden.
Maar vader had koren willen pikken. Zijn schoon koren dat een voet in het water
stond. Het meisje had de schoven aangepakt en op het bootje gelegd. Bootjes en
vlotten waren er genoeg. Iedere boer had zijn bootje. De timmerlui van het dorp
maakten nog slechts bootjes.
- Als het water weg is zullen wij blij zijn dat wij koren hebben gepikt, zei vader.
Een vage verontschuldiging voor dit onmenselijke gedoe. Het water was warm aan
hun blote voeten.
Maar gisteravond hadden zij ten slotte hun laatste bezit op de wagen geladen. Zij
moesten naar de stad rijden waarheen al hun huisraad reeds vroeger was gebracht.
Het meisje spande nu het paard voor de wagen. Zij was heus sterk genoeg om het
gareel op te heffen. En dan ging zij voor de laatste keer in het huis waar zij geboren
was en altijd had gewoond.
- Vader, gaan wij nu? zei ze.
- Is het paard aangespannen? zei hij.
- Ik doe de deur op slot, zei hij nog, hoestend.
Hij kroop moeizaam op de wagen en zij hing een deken om zijn schouders.
- Wij moeten dan maar gaan, meisje.
Ja zij moesten toch éénmaal naar de stad gaan. Zij waren de laatsten van alle boeren.
Zij dacht diep na of zij nog iets vergeten had. Dan sloeg zij een kruis. Zij was er
zelf verwonderd over dat het paard zo gauw aanzette en dacht: het is misschien toch
maar een gewone tocht...
De laan was een effen vlakte water, met waterplanten en stukken drijvend hout,
afgebakend door twee rijen populieren. De sintels en het steengruis, waarmede zij
ieder jaar navenant hersteld werd, waren nu heel zacht geworden zodat de wielen
zeker diepe sporen moesten maken. Dat voelde men toch, en men zag het ook aan
de inspanningen van het paard.
Het paard kende de weg. Het wist de verborgen putten te vermijden. Zonder enig
teken van het meisje bleef het bijwijlen staan. Het meisje keek stilzwijgend toe en
voelde zich ellendig. Vader rilde van de koorts, zat met gloeiende ogen te staren naar
de plaats in de verte waar het dorp lag, als een grote hoop puin.
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- Het dorp is stil, zei hij.
- Ja, zei het meisje, als ze maar weer niet beginnen met de kanonnen...
- Hoe zou de pastoor het stellen, zei vader.
Het paard zette weer aan. Het zou niet meer stilstaan eer de steenweg was bereikt.
Het meisje dacht dat de pastoor nog in het dorp was. Hij had een bootje om van de
pastorie naar de kerk te varen. Geen enkele pastorie stond zo ver van de kerk als deze
van zijn parochie. Men had gelachen toen de pastoor uit zijn bootje was gevallen.
De deken had gezegd dat hij het Sacrament moest medenemen naar de pastorie. Als
het te erg zou worden, zei de deken. De pastoor had het verteld aan vader.
- Wanneer is het erg? had vader gezegd.
- Wij mogen doodgaan, zei de pastoor, zolang de kerk er is gaat alles goed.
De pastoor wist dat zijn kerk eeuwen oud was. De kolossale toren was voor nietige
stervelingen een symbool van eeuwigheid. Gaarne preekte hij daarover.
Maar nu stond de kerk er niet meer. Een grote slag, zwaarder dan elke ontploffing
die over de vlakte had gedreund, een dikke stofwolk die de lucht introk om zich dan
op de verminkte huizen neer te plakken: zo was de kerk verdwenen en zo was de
akelige puinhoop ontstaan als de etterende wonde van het vermoorde dorp.
- Zolang de kerk er staat...
Maar zij was vernietigd met dynamiet.
***
Nu waren zij bij het land gekomen waar vader zich had ziek gepikt, wanneer de zon
op zijn rug grijnsde en het meisje met de kleine schoofjes armzalig rondploeterde.
De Duitsers reden dan met hun paarden en legerwagentjes langs de steenweg die nog
niet overstroomd was. Men zegde dat zij mijnen plaatsten, maar niemand wist of het
echt zo was. Want men zei ook dat zij geen mijnen meer hadden, zoals ze ook geen
auto's meer hadden en zich met paard en wagen moesten behelpen. 's Nachts brandde
in de buurtschap een hoeve af, en dit was voor vader een reden te meer om te blijven,
ondanks het aandringen van zijn verwanten ten zuiden van de stad. Het meisje had
altijd gedacht zoals vader en daarom vond zij dit ook goed. Maar nu was vader ziek
en moest zij zelf de teugels houden.
Toen begonnen de kanonnen opnieuw. Het kletterde uit de verte
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over de watervlakte. Maar het paard schrok er niet van. Het dier had de steenweg
bereikt. Zohaast het onder het laagje water de vertrouwde stenen aan de hoeven
voelde, bleef het staan. Net zoals het deed toen het op het land de ploeg trok, en de
voor te lang was, en de boer een sigaret wilde rollen.
Vader zei niets.
Zij keerden hun rug naar het verwoeste dorp toen het paard de steenweg opging
in de richting van de verre stad. Toen werd het meisje erg bang. Zij voelde dat de
afstand oneindig groot was; dat alles verloren was en het oude geluk voor altijd
uitgedoofd. En vader zat daar zo klein ineengezakt naast haar.
Dan trapte het paard op een mijn...
De slag die het verraderlijke water nu mocht weerkaatsen zouden zij niet meer
horen. Maar eer het leven brak, zag het meisje nog de glans van een stukje geluk uit
de tijd toen moeder nog leefde.
Op het ogenblik dat de hemel scheurde, stond de tijd stil. De gloed die door haar
wezen drong was als de warmte op een zomerdag toen zij nog een heel klein kind
was en naar het dorp toeging, - een zomerdag die zo eindeloos lang kon zijn en het
dorp dat vastgegroeid leek in de natuur. Het dorp had zo ver gelegen voor haar
kinderschreden en de pastoor stond zo onfeilbaar en onbereikbaar hoog. Het was een
groot dorp met grote mensen.
Zij zag in een visioen wat haar leven was. De gestalte van haar vader begon te
groeien en werd zo onmetelijk groot als zij zich God ooit voorgesteld had. En dan
was er iets dat wegging, de grote rauwheid der laatste dagen, dat afschuwelijk gekletter
dat de oorvliezen vaneen scheurt, de grote onafwendbare vrees voor iets dat men
overal zoekt en nergens kan ontwaren.
Zij kreeg kennis van alles wat zij gezien had, en zij stamelde dat het zo goed was,
oneindig goed, oneindig goed.
Dan begonnen de stukken van de wagen in het water te drijven.
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Albert Westerlinck
De zuidnederlandse dichtkunst in de 19e eeuw
Een synthetische waardering
Voor Gerard Knuvelder bij zijn 60e verjaardag, met bewondering en
vriendschap.
Het tijdperk van de Zuidnederlandse dichtkunst dat zich uitstrekt tussen 1830 en
1890, is niet glorieus. Die vaststelling geldt voor de Nederlandse dichtkunst als
geheel. Zowel in het Noorden als in het Zuiden vertonen de twee literaire fasen die
dit tijdperk behelst - de romantische en de realistische - slechts weinig grote poëzie.
Alvorens ons bijzonder in de Zuidnederlandse dichtkunst te verdiepen, lijkt het
ons wenselijk op de treffende overeenkomsten in aard, richting, en kwaliteit tussen
de Noordelijke en Zuidelijke poëzie te wijzen.
Voor het geheel van de Nederlandse dichtkunst geldt, helaas, dat zij de ontzaglijke
en complexe ervaringstotaliteit van de romantische beleving slechts gedeeltelijk heeft
geassimileerd. De sprong in de grenzeloze diepten van de menselijke irrationaliteit,
de dooltochten in de labyrinten der verbeelding, de roekeloze overgave aan de
afgronden van het gevoel, de ontdekkingstocht in de werelden van sprookje, exotisme,
mystiek, de radicale beleving van de vrijheid, dit zijn zovele ervaringen waarvan
men in de poëzie der Nederlanden weinig sporen vindt. De grondtoon van de
Nederlandse poëzie is gematigdheid, die zich soms wel eens camoufleert achter de
retorische opgeschroefdheid van het woord. In het Noorden maken wij kennis met
de romantiek van een tamme natie met burgerlijke zeden en beperkte horizon, in
Vlaanderen met die van een halfontwikkeld volk dat slechts schamel
persoonlijkheidsbesef vertoont. Misschien kan de werkelijkheidszin die de
Nederlandse volksaard blijkt te kenmerken, hier remmend hebben gewerkt. Wie de
zin voor poëtisch avontuur vergeefs zoekt, vindt in de plaats een sterk nationaal
bewustzijn met ethisch verantwoordelijkheidsbesef. De nationale bezieling overheerst
in Noord en Zuid, en zij onderwerpt de dichtkunst aan
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een opvoedend didactisch doel. Deze gesteldheid wordt een belangrijke stimulans
voor de hogere ontwikkeling van kunst en letteren, maar zij verengt de geestelijke
horizon. Het algemeen-menselijke, op hoog niveau, is slechts in beperkte mate
aanwezig.
Er zijn tussen de romantische poëzie van Noord en Zuid ook verschillen. Naast
kleine schakeringen in gevoelsleven en thematiek, is vooral het verschil in taal- en
stijlbeheersing van belang. Algemeen gezien, vertoont de dichtkunst van het Noorden
rijker taalbezit, fijner taalgevoel, rijpere stijlbeheersing. Zij ontwikkelt zich ook in
een artistiek-bewustere atmosfeer, terwijl in het Zuiden het esthetisch bewustzijn
zich slechts traag ontwikkelt. De lezers van het Noorden behoren bovendien tot een
hoger ontwikkelde burgerlijke stand, terwijl de meeste Vlaamse dichters, uit de
volksklas gesproten, schrijven voor het gewone volk of voor een schamele elite uit
de kleine burgerij, want de hogere burgerij is verfranst.
De realistische periode, die in de Nederlandse poëzie circa 1840 aarzelend aanvangt,
heeft al evenmin een hoog en in Europees opzicht waardeerbaar peil bereikt. Zoals
voor de romantiek geldt voor het realisme, dat het zin voor grootheid en doctrinaire
volstrektheid mist. In het Noorden zoals in het Zuiden ontwijkt het realisme alle
extremen, alle radicale toepassingen van zijn kunstleer. Het wordt een
zoetwater-realisme, door conventies beperkt, door romantisch gevoel verzacht en
door gemoedelijkheid gedempt. Duidelijk reageren de dichters van het realisme tegen
de excessen van de romantici, hun sentimentaliteit, gezwollenheid,
onwaarschijnlijkheid en retorische wijdlopigheid, doch zij blijven meestal steken in
een zeer beperkte en met zacht sentiment doordrongen schildering van de
werkelijkheid. Zowel in Vlaanderen als in Noord-Nederland treffen de beperktheid
van de milieuschildering, de begrensdheid van het gevoelsleven, de kleinburgerlijke
matigheid in de observatie en kritische bejegening van het leven. Typisch is die
neiging ook in de ironische humor, die na 1840 in beide gewesten van onze literatuur
tot uiting komt. Het is de humor van een jonge generatie die haar romantische
Weltschmerz al glim- of grimlachend relativeert en zonder veel moeite een positieve
levensharmonie aanvaardt in de begrensdheid van het leven.
De meeste poëzie uit ons realistisch tijdperk is anecdotisch. Zij ontleent haar
motieven aan het eenvoudige dagelijkse leven - de liefde, het huwelijk, de huiselijke
omgang, de vroomheid, de natuur, het volksleven. Zij berust op waarneming, die
haar scherpe nauwkeurigheid echter gemakkelijk prijsgeeft voor een neiging tot
idealisering en doordrongen is met sympathie. Vooral in Vlaanderen, doch ook in
het meer nuchter
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geachte Noorden, overschrijdt het gevoel van de realist wel eens de grenzen van de
sentimentaliteit - men denke aan de Genestet, de Lovelings en Dautzenberg - en vaak
wordt het observatiebeeld met moralisatie vermengd. In heel het Nederlandse
taalgebied scheen deze mengeling van zachte werkelijkheidsliefde en teder
idealiserende gevoeligheid te beantwoorden aan de diepste behoeften van het lezende
volk.
Is de gehele Nederlandse poëzie van de 19e eeuw vóór de vernieuwingsbewegingen
die zich Noordelijk rond 1880 en Zuidelijk rond 1890, parallel voltrokken, niet groot
en heeft zij op Europees niveau weinig betekenis - het énige fenomeen, Gezelle, niet
te na gesproken -, dat betekent geenszins dat zij onze belangstelling niet verdient.
Die vaststelling geldt ook voor de Vlaamse poëtische erfenis uit vorige eeuw in het
bijzonder.
Een der belangrijkste kenmerken van de Vlaamse dichtkunst in de 19e eeuw is haar
innige verbondenheid met de Vlaamse strijd. Er is geen dichter te vinden die de
thema's van de nationale herwording niet heeft bezongen. Wij lezen in onze tijd nog
weinig van deze duizenden strijdliederen, tijdzangen, lierdichten en volksdeuntjes.
Hoezeer wij ook van de diepe werkelijkheidszin van deze strijdende of belijdende
nationale verskunst overtuigd zijn en in haar blijvende historische betekenis geloven,
toch lijkt haar toon ons meestal te hoogdravend of sentimenteel om ons modern
gevoel nog te behagen. Dit geldt ook voor de frisse, eenvoudige volkspoëzie, die
men in het Zuiden meer aantreft dan in het Noorden, doch die meestal literaire
gestileerdheid mist, en al evenzeer voor de sociale poëzie, die in onze gewesten veel
vroeger dan in Holland tegen de ellende van het proletariërsleven protesteert, maar
meestal het nodige vormtalent ontbeert om ons heden nog poëtisch te boeien.
Dichter bij ons staat de natuurpoëzie uit die tijd, al kan men zich afvragen of de
meeste hedendaagse lezers, die in de technische civilisatie van onze tijd gevangen
zijn, zich niet te ver van de natuur hebben verwijderd om deze eenvoudige, landelijke
dichtkunst nog ten volle te genieten. De Vlaamse poëzie van de 19e eeuw is door en
door landelijk. Vertoeven in de kleine wereld van deze dichtkunst is vredig wandelen
doorheen het landelijke Vlaanderen, waar vanaf Van Duyse tot Van Langendonck
de gouden korenvelden eeuwig golven, waar de boekwijt van Ledeganck en de tarwe
van De Mont even eeuwiglijk ruisen, waar de groene weiden voor iedere dichterlijke
blik eindeloos bloeien en met onnoemelijk bonte tapijten van liefelijk geurende
bloemetjes zijn versierd. Daartussen slingeren, als in een wonderland, zilveren beekjes
en kronkelen lommerige veldwegen, die de zalige wandelaar schaduwrijke verpozing
of lust tot vrijage schenken. Daar bloeit de Dautzenbergse
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hazelaar. In de verte liggen hier en daar hoeven verspreid of lokt een landelijke
herberg aan de baan, waar af en toe een postwagen voorbijhobbelt, en ginder rijst
een spitse dorpstoren die van Maria Doolaeghe over Jan van Beers tot Victor dela
Montagne het vrome Angelus klept. Boven dit beminnelijke Arcadia hangen
onophoudelijk de zingende vogels in het zonnige uitspansel, in die onveranderlijk
‘blauwe sferen’ die men van Ledeganck tot Van Langendonck bezingen hoort.
Zulke wandeling in gezelschap van zo talrijke Vlaamse natuurdichters, van Maria
Doolaeghe tot Pol de Mont, herinnert mij aan die stille en tevreden
zomerzondagnamiddagwandelingen die ik in mijn jeugd samen met ouders en zuster
in de velden rond ons dorp heb gemaakt, weliswaar enkel op die al te zeldzame
zondagen waarop het weder zeer mooi was. Bij onze dichters echter zijn de lentes
altijd glanzend mooi, de zomers schitterend en warm, de morgens zonnig en fris, de
avonden stil en vredevol. Zonder somber regenweer, omnevelde horizonten, vuile
en drassige wegen, snibbige wind, wispelturige temperaturen en mislukte oogsten,
straalt Vlaanderen in deze poëzie, méér dan een halve eeuw lang, als één zonnige
vakantiedag onder blauw azuur. Blijkbaar betrappen wij hier een algemeen verspreide
dichterlijke illusie. Men kan om ze gedeeltelijk te verklaren beroep doen op de sinds
eeuwen vigerende bucolische traditie, die in de poëzie van het Noorden schier
ononderbroken heeft voortbestaan. Aan die aloude dichterlijke verbeeldingsnood
heeft de romantische drang naar evasie in een idyllische wereld, nieuw voedsel
gegeven. Van de romantische geest is immers universeel bekend, dat hij gaarne de
werkelijkheid ontvlucht. Dit verklaart ook de hunkering van zovele Vlaamse dichters
uit de 19e eeuw naar die ‘verre geboortegouw’ (Dautzenberg) of ‘dat verre gehucht’
(Van Langendonck). Provincialisme, kunnen wij zeggen. Kleine gebondenheid aan
de heimat! En wij hebben enigszins gelijk. Maar als wij modernen, die toch niet zo
provinciaal denken of niet romantischer zijn dan nodig is om een compleet mens te
zijn, in ons diezelfde neiging bespeuren - die niemand onvergetelijker heeft bezongen
dan Gezelle in zijn gedicht ‘Terug’, - dan vraag ik me af of daarin niet iets universeels,
algemeen-menselijks schuilt? Toch kan men wél redelijk de vraag stellen of in een
klein land, dat de werkelijkheid van politieke dwingelandij, industriële rampen,
landbouwcrisissen, armoe en ellende, schrijnender voelde en deemoediger droeg dan
elders het geval is, de behoefte om zich door genadige verbeelding te vermeien in
die vredige, zonnige landelijkheid niet dringender was dan ergens ter wereld?
Anderzijds bewijst juist de stralende glans van die dichterlijke natuurwereld hoe
onverwoestbaar in deze Vlaamse dichters, die schreven in een tijdperk van frustratie
en vernedering, de levensliefde wortelde. Wat
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ook onze strijdpoëzie bewijst. Het is wel de moeite waard even vast te stellen dat in
de 19e eeuw, ondanks de ellende van de Vlaamse toestanden, de strijdpoëzie, het
volkslied en niet het minst de natuurlyriek van de Vlaamse dichters van meer
levensvreugde getuigen dan de Noord-Nederlandse dichtkunst. Die levensliefde
wisten zij echter, blijkens de kleinheid en de argeloosheid van het paradis artificiel
dat zij zich droomden, door maatgevoel en bescheidenheid te beperken.
Zoals schier alle romantici ter wereld, zoekt de Vlaamse dichter in het landelijk
leven de vrede voor zijn gemoed. De rust van het hart en het evenwicht der gevoelens,
die Ledeganck en Van Duyse in het buitenleven vonden, weerklinken nog in de
natuurmijmeringen van de semi-realist Jan Van Beers wanneer hij ‘'t kalme en diepe
genot dat de ziele smaakt op 't veld’ bezingt, en men voelt nog diezelfde geest op
het einde der eeuw bij Verriest en Van Langendonck, wanneer zij de sfeer van kalme
zielevrede in hun natuurgedichten oproepen. Zelden spreekt uit onze
negentiende-eeuwse poëzie de onrust of de problematiek van het stadsleven. Wel is
zij latent aanwezig, in zover zij wordt veracht of gevreesd:
Bij de kinderen der beschaving
kent men niet de zielelaving
Die de boekweitblom hier biedt,

schreef Ledeganck; haast een halve eeuw later zal Prosper van Langendonck de stad
nog ‘die boze’ noemen en dromen ‘van het heil aan die boeren beschoren’. Van uit
dit perspectief gezien, de optiek van de afkeer voor de moderne civilisatie - die
grotendeels door morele angst is geïnspireerd -, krijgt de idealisatie van het landelijk
leven weer een nieuw (belangrijk) aspect, dat wij hierboven nog niet vermeldden.
Ook bij Gezelle had die diep existentiële en deels morele weerzin voor moderne
beschaving grote betekenis en werd een der componenten van zijn glorieuze
natuurdroom.
Af en toe openbaart die landelijke vredesdroom echter nog een diepere, en wel
metafysische dimensie. Hij schenkt de kunstenaar de aanvoeling van een oernatuurlijk
en paradijselijk leven dat aan de oorsprong lag. Niemand heeft dit verlangen naar
communie met een oerzuivere schepping zo compleet beleefd en geadeld tot een
religieuze mystiek als Guido Gezelle. Doch behoudens bij hem en de jonge
Conscience, die de eerste huiverende bladzijden schreef van zijn Boek der Natuur,
vindt men nooit die volstrekte intuïtieve overgave aan het mysterie van het zijnde.
Wel vindt men glimpen van geloof in de paradijselijke zaligheid, die de natuur ons
symbolisch openbaren kan, in de poëzie van Ledeganck en Van Duyse en tientallen
na hen. Meer dan een halve eeuw later zal Arnold Sauwen nog zijn Vaderhuis
dromend omgeven met al de
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wijding van een patriarchaal, haast bijbels mysterie. Helaas, te zelden krijgt het
natuurbeeld zulke diepte en sacrale wijding. Het is of een vreesachtige gematigheid,
soms zorgvuldig achter retorische pathos en frazen gecamoufleerd, de Vlaamse
dichter belet zich ten volle over te geven aan de genaden der zielsverrukking. Hij
blijft verwijlen binnen de vaste grenzen van het bewuste gevoel en schrijft van daaruit
over de natuur, in plaats van, door intuïtieve communie met de ziel der dingen, hun
diepste wezen zelf te bereiken en in de taal te vangen. Daarom ligt het opperste
bereiken van onze natuurpoëzie - enkele zeldzame extatische bladzijden niet te na
gesproken - in een delicate stemmingskunst, die een min of meer vergeestelijkte
natuurindruk in gevoelig melodische verzen vangt. Men vindt reeds zulke
atmosferische momenten, met vloeiende taalmuziek doordrongen, in het beste werk
van Ledeganck, en gans de eeuw door, tot in de latere generaties waartoe Verriest,
De Mont, Van Langendonck, Sauwen e.a. behoren. Het is bescheiden maar eerlijke
natuurpoëzie.
Een der lievelingsgedaanten van de mens in de Vlaamse dichtkunst is de landman,
die in het dorp of op de boerderij in de gezegende natuur zijn noest en nederig leven
leidt. Zijn levenswijze is sober. De hymne van Ledeganck op de boekweit vindt haar
laatste climax in de evocatie van de nederige maaltijd die het gezin geniet aan de
aartsvaderlijke haard:
Dra was 't aan de dis gezeten,
Waar 't een feestgerecht mocht eten,
Waar noch specerij noch wijn
Bij behoefde, om alle smarten
Te doen vlieden uit de harten,
En wat mocht dit feestmaal zijn?
O! wat zou het anders wezen
Dan 't aartsvaderlijk gebak,
In ons Vlaanderen steeds geprezen
Onder 't veldelijk dak!

In zijn onvergetelijk gedicht Terug laat Gezelle heel het bewogen, van ontroering
soms haast sprakeloze herinneringsbeeld van zijn bezoek aan het geboortehuis zijner
moeder, culmineren in de ideaaldroom van een schamele koffiemaaltijd rond de ruwe
boeretafel:
Zalige lieden, al
te argloze mensen,
weinig begeerdet gij,
groot was uw hert!
Kon het maar helpen, met
wenen en wensen,
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weer ate ik roggebrood,
naast u, aan het berd!

En ook Van Beers laat zo gaarne zijn nederige landman, die hij met een onzichtbare
aureool van landelijke, haast bijbelse eenvoud omstraalt, 's avonds na de vermoeiende
dagtaak vroom en tevreden zijn avondpap uitlepelen. Dát alles is Vlaams. Misschien
zal deze rurale en klein-volkse levensstijl sommigen doen glimlachen om zijn
beperktheid; voor mij heeft hij óók zijn charme en schone wortelvastheid.
Af en toe duikt wel eens de kleinstad op. Alle Vlaamse steden zijn in de dichtkunst
van vorige eeuw kleinsteden. De dichters beleven ze kleinburgerlijk, amper zelfs,
want vooral volks. Stadsbeelden die aan bod komen bij Vuylsteke, Dodd, Van Beers
of wie ook, hebben op hun manier dezelfde bescheiden beperktheid die de landelijke
dichtkunst kenmerkt. Hoe opvallend verschilt de Vlaamse letterkunde in dit opzicht
van de zelfbewuste burgerlijke geest, die in de gelijktijdige literatuur van het Noorden
overheerst.
Onder alle menselijke verhoudingen krijgt de familie de meest liefdevolle aandacht.
Zij wordt bezongen in een intieme, wijdingvolle sfeer. Een der mooiste gedichten
uit onze romantiek is de elegie Natalia van Prudens Van Duyse, een verheven hulde
aan de bloedverwantschap die de echtgenoten en hun kroost onderling in een diep
gevoelde en sacrale band samensnoert. Het vaste geluk van de echtverbondheid, in
een sfeer van vrede beleefd, heeft vanaf Maria Doolaeghe tien- en tientallen Vlaamse
dichters tot zingen verlokt. Vooral de zaligheid van het moederschap, de heilige band
van moeder en kind is een der meest geliefde thema's, door Ledeganck, De Cort,
Hiel, Antheunis en zovele anderen ontroerend bezongen. Huwelijks- en familievrede
is voor onze negentiende-eeuwse dichters een paradijsje van huiselijk geluk, intiem
en veilig in de kleine woonst besloten. De schamele hut van de landman, het kleine
dorpse binnenhuis, of het nederig vaderhuis in het verre dorp, zijn de uitverkoren
plekjes waar de dichter zijn intimistische taferelen droomt. In zulk klein en vriendelijk
milieu schetst Jan Van Beers ons zijn Tante Geertrui, situeert Gerard Dodd zijn
intieme schetsjes:
De moeder slaapt in 't hoekje van de haard,
De vader rookt een beste pijpje Gouda's,
Terwijl hij peinzend naar de gensters staart,
En 't poesje bromt bij de warme houtas.

en ook Victor dela Montagne kan zich het liefdegeluk niet idealer dromen dan in een
.....huizeke klein en rein
met bloemen in alle hoeken,
een gouden zonnestraal op de vloer
en hier en daar wat boeken.
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Indien deze verliefdheid op de vast-omsloten, kleine vrede van het familiale geluk
hart en geest van de dichters blind maken voor de intense beleving van 's levens
diepste en eeuwige geheimen, dreigt natuurlijk bornering. Ik zou niet durven beweren
dat de Vlaamse poëzie van vorige eeuw daaraan is ontsnapt. Ook Anthonie Donker
in zijn uitstekend essay over de Karaktertrekken der vaderlandse letterkunde wees,
wat het Noorden betreft, op hetzelfde gevaar. Toch geeft de huiselijke poëzie in
Vlaanderen een levenséchtere indruk dan de veelal stichtende, huisbakken dichtkunst
die rond dezelfde tijd in het Noorden floreert. Zij lijkt ons frisser en in al haar soms
onhandige eenvoud, spontaner uit de levensbron gesproten. Het is duidelijk dat de
‘moderne’ poëzie in onze eeuw zich in thematisch opzicht nog weinig bekommert
om de eenvoudige vreugden en blijvende zegeningen die het gemeenschapsleven in
een harmonisch familieverband kan schenken, doch men is niet verplicht dit als een
van haar verrijkingen te beschouwen. Het levensbeeld dat zij ons schenkt is er zeker
niet gelukkiger om.
In de liefdebeleving ontwijkt de Vlaamse dichtkunst van de 19e eeuw angstvallig
de hemelen van extase en de hellen van drift en conflict om met beide voorzichtige
voeten te wandelen in een kleine, nabije heimat van idealiserende rust. Het klinkt
onthutsend dat juist een priester, met name Guido Gezelle, de eerste is geweest om
de liefde - en wel de bijzondere, die vriendschap heet - in haar volstrektheid te
bezingen, met al haar extreme tegenstellingen van jubel en wanhoop, angst en
verrukking. De eigenlijk erotische poëzie is meestal kalmer. De jonge vrouw verschijnt
doorgaans als de ‘maagd’, de onaanraakbare, fysisch fris maar vaag getekende
schoonheid, die teder en vroom, met min of meer platoniserende verering wordt
gehuldigd. Heel de 19e eeuw door zal de idyllische, frisse schoonheid van dit tot fee
omgetoverde volkskind in de Vlaamse liefdepoëzie op de troon worden geheven.
Nog zal de laatste generatie vóór Van Nu en Straks haar reine bloei met stille, kalme
gevoelens vereren. Zo bezingt Arnold Sauwen de ‘bloem der meiden’ en Victor dela
Montagne, die zijn ‘schalkse en blonde’ vereert, voelt door haar zijn ‘gedachten
gereinigd, kalm en goed’.
De vrijage krijgt liefst haar fris en zonnig verloop in de pastorale lentenatuur, zoals
Dautzenberg ze levenslang bleef dromen, of in het gemoedelijke binnenhuis, zoals
Dodd het zacht bezong. Kloeke, gezonde, soms uitbundige zinnelijkheid vindt men
wel eens bij onze realistische volksdichters, Frans De Cort, Emmanuel Hiel, J. De
Geyter, of bij ironisten als Vuylsteke en Dodd. Aan hun pen ontsnapt af en toe een
pikante stoutigheid, zoals de radde Nolet die vroeger wel eens aandurfde. Rond de
negentigerjaren zal Pol de Mont de zinnelijke passie
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in vuriger toon en met vlammender verbeelding bezingen. Maar, kan men ook bij
hém van levensdiepe hartstocht spreken?
Dieper accent en bewogenheid krijgt de liefde in de wilde Sturm und Drang van
Rodenbach, in de stille, haast verzwegen elegieën van Victor dela Montagne en in
de cerebrale passieverbeeldingen van Prosper van Langendonck. Toch verschijnt de
eros in de dichtkunst van vorige eeuw, algemeen gezien, als een rustige
levensharmonie, waarin liefelijke zinnelijkheid en tedere idealisatie gemakkelijk tot
een beperkt en voorbeeldig evenwicht komen, dat zich bestendigt in een zachtaardige
huiselijkheid, zoals Alfred De Smet die in zijn Saaibol heeft gedroomd. Verboden
liefde wordt liefst getransponeerd naar het rijk van de legende (Van Duyse's Ondine,
Bliecks Kapucijn) of van de mythe (Rodenbachs Tannhäuser). De gehuwde vrouw
krijgt spoedig de wijding van het moederschap, die van de dichter al zijn genegen
verering vergt, maar amoureuze gevoelens wekt zij minder. Minnares is zij trouwens
nooit geweest. De levenslange liefdedroom kan best worden geresumeerd in de
ultieme, huiselijke wens, die Prudens van Duyse met vrouw en kroost formuleert:
wanneer ‘des levens winter nadert, allen nog vergaderd (te zijn) rondom
aartsvaderlijke haard’.
Het meest essentiële kenmerk van het wereldbeeld in geheel deze Zuidnederlandse
poëzie is zijn omgrensde kleinheid. Noch in het godsdienstig leven noch in de liefde
bereikt het, ondanks de schijn van hoogsprakerige retoriek, de toppen of afgronden
van de beleving, welke de lezers imaginair doorgaans het liefst meeleven. Het
kantonneert zich in een kleine ruimte, waaruit zich haast elk mens - al dromend of
al lezend - gaarne wil bevrijden. Doch dit vermindert m.i. de bescheiden en reële
levenswaarde van deze dichtkunst niet. Wellicht staat dit soort poëzie immers dichter
bij de canon van normale en reële algemeen-menselijkheid dan het andere soort dat
zich tragedies of extasen of demonische spanningen schept. De aurea mediocritas
is zeker in de 19e eeuw een geliefkoosde norm van het Nederlandse, ook Vlaamse
kunstenaarschap. Indien deze poëzie excessen demonstreert, dan zijn ze meestal
louter verbaal. Haar visie ontwikkelt zich zonder veel spanningen binnen kleine
verhoudingen. Slechts twee Vlaamse dichters hebben zich, een korte tijd, in de
beleving van het mateloze geslingerd: de jonge Gezelle, en hij zweeg spoedig en
werd trouwens niet begrepen; de jonge Rodenbach, en zijn leven brandde erin op.
In het Noorden heeft één enkele zich roekeloos uit de gevestigde orde losgewrongen:
Multatuli. En hij werd uitgestoten. Zelfs de romantische Ledeganck, die zich soms
wel eens aan pathos te buiten gaat, plaatst boven een van zijn beste gedichten als
motto het citaat uit Bilderdijk ‘Den wijze is niets gering’ en Gezelle heeft nergens
zijn ouderdomswijsheid van
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de bescheiden middelmaat kernachtiger geformuleerd dan in Tussen de Twee
(Rijmsnoer):
Ik schuwe
de hillen, (heuvels)
ik vluchte
de wee: (weide)
daar, best van
al, jeune ik
mij, tussen
de twee.

Onze romantiek geeft minder blijk van vrije en roekeloze verbeeldingsvlucht dan
van piëteitvolle aandacht voor de kostbare wereld der vertrouwde dingen. Hoezeer
geldt dit ook voor onze grootste dichter! Zonder opvallende verbeeldingskracht, wars
van abstractie of experiment, put hij al zijn scheppingskracht uit de mysterieuze
wereld der omgeving, die hij met zijn betoverende loupe onophoudelijk bekijkt. Geen
dichtsoort heeft dan ook in Vlaanderen - en in geheel de Nederlanden - groter bijval
gekend dan de genre-poëzie, die de dagelijkse gebeurtenissen met nauwkeurige en
tedere liefde observeert. Virginie Loveling heeft niet enkel de doctrine van de
realistische dichtkunst maar ook een grondtrek van het Nederlandse dichterschap
uitstekend geformuleerd toen zij schreef:
Niets is ons onbeduidend,
Wij zamelen 't al bijeen
En scheppen wonderbeelden
Uit kleine nietigheên.

De innigheid die deze aandacht voor het geringe kenmerkt, wordt wel eens
overgevoelig. De Vlaamse poëzie van de 19e eeuw - en ook wel eens de vroegere,
van de Middeleeuwen af - is doorwoekerd van verkleinwoordjes, die schijnen te
wijzen op een neiging om zich met behaaglijk en troetelend gevoel over te geven
aan de kleine goedheden van het leven. Het verschijnsel doet zich ook in het Noorden
voor, al wordt daar de uiting van gevoeligheid meer geschuwd en gedempt dan in
Vlaanderen.
Ook de humor, die men aantreft bij Julius Vuylsteke, Gerard Dodd e.a. is, als
ironisch verweer tegen de droom, typerend voor een levensvisie, die zich als vanzelf
en zonder absolute ambities met de werkelijkheid verzoent en zich binnen de grenzen
van het relatieve en anecdotische begeeft.
Deze algemene gemoedstendens schenkt aan de Vlaamse poëzie van de 19e eeuw,
vooral die van het realistisch tijdperk, een zekere unifor-
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miteit, misschien zelfs monotonie; ook een beperktheid in gevoelsleven en observatie,
waarvan iemand als Dautzenberg zich bewust was toen hij schreef:
Een grote zanger word ik nimmer,
'k Gevoele dit maar al te wel;
Want zing ik, 't geldt mijn dorpje immer,
En 't een of 't ander beuzelspel.

Diepe menselijke beleving komt in heel dit tijdperk te zelden voor. Volmaakte
religieuze lyriek vinden wij slechts bij Gezelle, aangrijpende religieuze accenten ook
bij Van Duyse en Van Langendonck. Voor de rest bestaat slechts onopvallende
vroomheidspoëzie, meestal in affectief romantische toon geschreven en af en toe wel
eens poëtisch geslaagd (Servaas Daems, Cuppens). Weinigen kunnen zich optillen
tot authentieke beleving van het sublieme, de ‘onmeetbaarheid’ van leven en cosmos,
tenzij weer Prudens van Duyse - wiens indrukwekkende persoonlijkheid, ondanks
de waardering die Van Langendonck en Van de Woestijne hem schonken, nog steeds
wordt onderschat - en Albrecht Rodenbach; enkele andere zeldzame gedichten niet
te na gesproken. Het geestelijk bewustzijn van het tragische vinden wij voor het eerst
bij Jan De Laet, die in zijn meesterlijk sonnet Ontgoocheling de Weltschmerz tot
prangend filosofisch bewustzijn heeft verdiept; later ontwaren wij het in gedichten
van Rodenbach, Van Langendonck, en soms gedempt bij Virginie Loveling, P.C.
Verhulst, Dela Montagne en anderen. Doch meer dan eens is het pessimisme te
sentimenteel en het optimisme te naïef.
Het zou echter onjuist zijn te beweren dat onze poëzie tot de komst van Van Nu
en Straks heeft moeten wachten om het dichterlijk individualisme, begrepen als het
bewuste bezit van een innerlijke persoonlijkheid met diepte en dimensies, te
ontdekken. Wie de beste gedichten van de jonge Gezelle, van Van Duyse, De Laet,
Rodenbach, de Lovelings heeft beluisterd, weet dat zij in zekere mate de
smartelijkheid en jubel, angst en hunkering van het mens-zijn, de honger naar
levensruimte en de martelende levensdrift hebben gekend, lang vóór Prosper van
Langendonck heel deze innerlijke wereld het ‘mensdom van (ons) hart’ heeft
genoemd.
Het meest fundamentele bezwaar dat men in onze tijd tegen de Vlaamse lyriek
van vorige eeuw kan formuleren, is dat haar lyrisch gehalte zuiverheid en pregnantie
mist. Zij bereikt te zelden de geheimzinnige essentie der poëzie. Lyrisch scheppen
is voor het innerlijk mysterie van de ziel vorm zoeken in het mysterie van de taal.
Te weinig dichters van onze 19e eeuw waren zich bewust van de essentiële roeping
van de dichter: zich te verdiepen in het mysterie van de taal, het steeds
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onbekende leven van woorden, klanken, beelden, ritmen. Te weinig hebben zij dan
ook aan hun lyrisch werk een toverachtige schoonheidsharmonie, een volmaakt
sluitende vorm en een diep-irrationele uitdrukkingskracht gegeven, zoals de goede
lyriek doet. Alleen Guido Gezelle heeft zich met zijn schier onbewust, intuïtief genie,
soms roekeloos, aan het geheim van de taal overgegeven om van uit haar
ondoorgrondelijke schoot zuiver lyrisch te scheppen. Bij de anderen bleef de
verhouding tot de taal te extern. Zij schreven wel met gevoel en verbeelding en heel
wat vaardigheid, maar zij gaven zich niet over aan hun diepste zelf noch aan de
geheimenis van de taal, en konden aldus uit haar wonderbaar erts het alchemische
goud van de zuivere lyriek niet puren.
Dit betekent dan weer niet dat al dit werk waardeloos is. Blijve de zuivere lyriek
het ideaal, toch weten wij dat de ontelbare dichters der mensheid vrij zelden deze
kwintessens uit hun scheppingsprocessen hebben gepuurd. Ons esthetisch genot moet
zo vaak bescheidener zijn. Zulk bescheiden maar gaaf genot wordt ons geschonken
door het beste werk van K.L. Ledeganck, die voor het eerst onze arme, stuntelige
volkstaal heeft doen zingen. Na hem zal meer dan één romantisch dichter ‘een lied
vol melodij’ met muzikale zoetvloeiendheid schrijven. Ook de retoriek, van
classicistische herkomst, die vanaf Jan Frans Willems in geheel onze romantiek
vigeert en er meestal tot wijdlopige taalbouwsels leidt, heeft literaire verdienste.
Alleen Guido Gezelle weet ze wonderbaar om te scheppen tot muzische lyriek, doch
bij vele anderen schenkt zij ons toch literair genoegen. Ook de metrisch-ritmische
oefeningen van de zogenaamde formalisten (Van Droogenbroeck, De Cort e.a.) onze eerste experimentelen! - hebben enige verdienste. Hoe extern hun verhouding
tot de lyrische essentie ook bleef terwijl zij speelden met metra en versschema's, toch
hebben zij ruimere aandacht gewekt voor de esthetische beleving. Vooral aan hun
vele navolgers, waaronder Pol De Mont, kan men om de sier en bekoorlijkheid van
hun taal, geen externe stijlwaarden ontzeggen. En wie ten slotte zou geen genot
beleven aan de fijnzinnige demping van het woord, de delicate stemming, de feilloze
geslotenheid van de vorm in het beste werk van onze realisten, de Lovelings, Dodd,
dela Montagne, Sauwen, enz.
Als geheel beschouwd noopt de Zuidnederlandse dichtkunst van vorige eeuw, tot
aan Van Nu en Straks, mij niet tot enthousiaste bewondering, maar wel tot oprechte
waardering en vaak tot stille vreugde. Er is in haar poëtisch gehalte weinig zuiver
goud - de énige Gezelle niet te na gesproken! - maar wel heel wat glanzend zilver
en nog meer warm-huiselijk tin.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

99

Karel van Deuren
Het huis
Een toneelspel in Drie Bedrijven
Personages:
De Onbekende
Rut, een vrouw
Rost, een rebel
Kar, een man
Een Stem.
Stemmen.
***
Terwijl het licht in de zaal gedoofd wordt, door de luidsprekers gitaarspel, los, aarzelend.

Een akkoord, en dan:

STEM:

In dit verhaal is bijna niets verzonnen en zo komt het dat er slechts enkele personages
in voorkomen. De hoofdrollen worden trouwens gespeeld door de dorst, en de hoop...
en ook door de verlatenheid, die als een vreemde vogel op de schouders zit van Kar
en Rut, en door het licht dat leeft tussen Kar en Rut,...u gaat het weldra zien.
Er kan niet veel over gezegd worden, omdat het zo vloeibaar en helder is als water.
En ja, er is ook - het water zelf. Het water speelt een grote rol, samen met de dorst,
- maar ze zijn natuurlijk geen echte personages, omdat ze geen tekst hebben.
(Even stilte)

Maar ze zijn voortdurend aanwezig, - vooral omdat ze geen tekst hebben. Trouwens
ook de man en de vrouw in dit verhaal, zult u
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vooral leren kennen als ze zwijgen. Er is ook de Onbekende. Hem vooral leert u
kennen in de stilte, in de grote stilte.
En dan is er nog een personage: het huis.
(De zaal is nu helemaal donker geworden)

Het huis waarin de stilte woont in al de kamers, tegen de ruiten, de stilte van de nacht
en de stilte van de morgen, de stilte die tussen de lusters staat en de stilte die wakker
is in de verste hoeken van het dak. De stilte die glimlacht onder de snaren.
(Gitaarspel - HET DOEK GAAT OP)

Maar kijkt u...
(De scène is donker. Een jonge man, in open hemd, zit met rug naar publiek. Speelt gitaar, silhouet
in hard spotlight. Jonge vrouw zit met gezicht naar de zaal. Beiden roerloos, het is heet. - Even
vermoeid gitaarspel.)

(Kijk, nu beginnen beiden te spreken. Twee zittende silhoueten, gitaar als decoratief element. Zij zijn
Rut en Kar. Zij spreken stil, nog in halve woorden, - een opflitsend gesprek in licht en donker.)

RUT:
(glimlachend, zich verontschuldigend):

Het is vreemd dat wij hier zijn.
KAR:

Het kon niet anders.
RUT:

Ik weet het.
KAR:

Ik was reeds in de woestijn vóór wij hierheen trokken.
RUT:

Dat zeg je dikwijls.
(Stilte.)

KAR:

Je zult het later begrijpen, - als ik het zelf helemaal begrepen heb.
(Rut kijkt voor zich uit.)

RUT:

Waarom ben IK in de woestijn?
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KAR:

Omdat RUT:
(hem snel onderbrekend):

- je moet het niet zeggen. D a t moet je nooit zeggen. Je moet het bewaren.
KAR:

Ook dat is vreemd.
(Stilte. - Zij kijken beiden vor zich uit.)

RUT:

Zullen wij ooit de woestijn verlaten?
KAR:

Dat kunnen we niet weten, nu niet.
RUT:
(sneller):

Vroeger zei je: we gaan dóór de woestijn naar de nieuwe stad.
(Stilte.)
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KAR:

Ik heb dorst. - Ik heb ontzaglijke dorst.
RUT:

Ik ook. De oude stad Haïfa ligt aan de zee.
KAR:

De zee is ver.
STILTE:

Als ik op mijn gitaar speel is de stad plots dichtbij (Rut glimlacht, stralend.)

dan is de stad om ons heen, en diep in ons met al haar licht en duisternis, de stad met
haar torens en buildings en straten en riolen en het ondergronds leven van haar
ingewanden, (Hij speelt op de gitaar.)

RUT:

Nu zijn we niet meer in de woestijn.
(Zij luistert, ze gaat languit op de grond liggen, ze luistert, een geluidloze lach op haar gezicht.)

(Stilte.)

(Daar is een man. - Een vreemde verschijning, gekleed in lompen, die als voor een verre tocht rond
zijn lijf gebonden zijn. De reiziger is moe en grijs. Weerzinwekkend van alledaagsheid, hij is het stof
dat overbodig is en hinderlijk.

Dat is de Onbekende. Hij is de man die nauwelijks bestaat, hij is uitgedoofd, en aanvaardt dat. Zo is
hij verschrikkelijk. Beiden zien naar hem op.

Kar is nu rechtgestaan.)

KAR:

Komt u naar ons?
DE ONBEKENDE:

Ik reis in de woestijn en ik heb dorst.
(Rut verdwijnt in de duisternis en komt terug met een brede kom water. Ze geeft hem te drinken.)

DE ONBEKENDE:

Waarom zijn jullie in de woestijn?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

KAR:

Ik kon niet anders dan naar hier komen. En ik wou niet vluchten.
Ik heb gedaan wat ik moest doen.
Ken jij de woestijn?
DE ONBEKENDE
(langzaam, niet met nadruk, eerder vermoeid):

Ik b e n de woestijn.
KAR:

Weet je dan niet? DE ONBEKENDE:

Jij moet het ook weten, waarom je in de woestijn bent, daarom vraag ik het je. Anders
geraak je er nooit uit. Je blijft in de woestijn zolang je niet weet waarom je er bent.
KAR:

Kan jij me helpen?
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DE ONBEKENDE:

Wil jij de waarheid kennen?
RUT:
(snel):

Maar natuurlijk, willen wij DE ONBEKENDE:

Voorzichtig, niet voortvarend KAR:

Wat moet ik d o e n om eruit te geraken?
DE ONBEKENDE
(met een zweem van een glimlach):

Dat moet je niet vragen. Je zult het z i e n , wat je moet doen. Als je weet waarmee
je de woestijn verdiend hebt, zul je alles om je heen zien, - waarachtig, in licht en
kleur. Je zult weten wat je moet doen en dan verdwijn je uit de woestijn.
RUT:

Naar de stad?
(De Onbekende glimlacht, op een vreemde, emigmatische wijze.)

DE ONBEKENDE:

Wie weet. Ik heb ze lief, de woestijn.
(Rut is behoedzaam geworden.)

Ik ben het hart van de woestijn.
(Een koud blauw bevend magnesiumlicht over Kar. Hij staat daar verschrikt, radeloos als een man
op een nachtelijke autostrade.)

KAR
(snel sprekend):

Ik ben naar hier gekomen omdat ik alleen was. Ik kon niet meer bij de mensen zijn.
Ik was zand, ik was dorheid geworden.
(De Onbekende luistert. Rut heeft het hoofd afgewend.)

Hoe kwam het dat die man gedood werd? Ik kende hem nauwelijks.
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(Kar ziet verschrikt de zaal in. Hij blijft het antwoord schuldig. Het beangstigt hem. Begint om zich
heen te kijken.)

Ik kende hem nauwelijks en toen hij verdwenen was, kende ik niemand meer.
(Rut laat het hoofd zakken. De schrik van Kar is over zijn paroxisme heen.)

KAR:

Toen trok ik de woestijn in.
(Hij kijkt in de zaal. Het is alsof hij ontwaakt en er niets gebeurd was. - De Onbekende komt bij hem.)

KAR
(zakelijk, rustig):

De anderen die naar de woestijn komen, zijn met velen, ze hebben een taak. Zij
maken de woestijn vruchtbaar voor hun kinderen en kleinkinderen. Ze zijn in grote
families en hebben hun bedden bij. Ze komen in colonnes met vrachtwagens en
tractors en graafmachines met vlaggen erop, ze zingen liederen en dragen uniformen.
Ze zijn gelukkig, ze hebben een tààk in het leven.
RUT:
(fluisterend):

Wij kwamen alleen.
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KAR
(droog):

Soms speel ik op mijn gitaar, als het avond wordt. Toen ik naar hier trok, dacht ik
aan de vele troepen pioniers die de woestijn gingen bezetten en overal ceders plantten
voor de toekomst. Ik dacht: met hen kan ik een tijd leven, tot ik de weg vind naar de
andere stad.
(De Onbekende staat nu vlak naast hem en legt de hand op zijn hoofd. De Onbekende wordt in zijn
houding en stemintonatie steeds een meer geruststellende, innerlijk vaste figuur, een man van
zekerheid.)

KAR:

Het was een vergissing. We zijn met onze tent steeds verder getrokken. Onze weg
leidde nérgens heen.
DE ONBEKENDE:

Tenzij naar hier.
KAR:

Wij zijn nergens.
(De Onbekende heeft een glimlach. Kar kijkt de zaal in.)

En daarom trekken wij verder, Rut en ik. (Plots, zonder overtuiging.) Wij zoeken...
(aarzelend.)

RUT:

...een andere stad, voorbij de woestijn.
KAR:

...waar wij alleen kunnen zijn én bij de anderen.
KAR:

Het leven in de nederzettingen was ontzettend; de warme kudde die lacht en dicht
tegeneen leeft. Ze kookten samen en sliepen samen en als er gedacht werd, dachten
allen hetzelfde. 's Avonds werden de onderrichtingen gegeven voor 's morgens, en
dan werd er afgemarcheerd. Allen bedienden samen de machines van de troep en er
werden liederen over welvaart gezongen. Allen hadden dezelfde broeken en hemden,
dezelfde schoenen, dezelfde glimlach, dezelfde woorden op de lippen, dezelfde
deugden, dezelfde afkeur, dezelfde haarsnit, dezelfde nestels, dezelfde snorren,
dezelfde hoop en dezelfde verdachte en geheime misère, dezelfde vrees op onbestemde
ogenblikken, dezelfde bitterheid en vooral dezelfde geestdrift, de mannen hadden
allen dezelfde vrouwentypes, de vrouwen dezelfde pioniers-van-mannen, dezelfde,
dezelfde, dezelfde, dezelfde...
(Even stilte, dan geheel anders:)
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RUT:

Ook de kinderen waren allen dezelfde, - maar dat was heerlijk... En er was water.
Hier hebben we dorst.
KAR:

We creperen van de dorst en spelen gitaar als het avond wordt. Morgen trekken we
verder naar de andere stad, - daar zullen wij leven, Rut en ik.
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DE ONBEKENDE:

Waarom zoek je hier geen water?
(Bijna bezwerend.)

Je moet het water uit de wolken halen, uit de rotsen slaan of uit de aarde graven.
RUT:

Is dat mogelijk?
DE ONBEKENDE:

Het is in de woestijn, dat men het water en de vruchtbaarheid vindt, daar worden de
nieuwe, overvloedige bronnen aangeboord.
(Kar en Rut zien verbaasd op naar de Onbekende.)

De geologische ligging is niet ongunstig voor bronnenonderzoek.
(Stilte. Vijandigheid.)

Ook al ben je alleen.
(Donker. - Gitaarspel.)

DE ONBEKENDE
(zeer neutraal):

Later kan je wellicht uit een pionierscolonne een graafmachine in bruikleen krijgen
- en als het ernst wordt - wie weet...
(Langzaam licht, thans over heel de scène. - In de achtergrond is een zeer ruime vierkante tent
opgetrokken in grote zeemachtige vellen, die aan stokken opgespannen zijn. Hier wonen Rut en Kar.
- De tent is breed opengeslagen aan de voorkant.)

RUT:

Het zal heerlijk zijn.
KAR
(ondervragend):

Wat zal heerlijk zijn?
RUT:
(dromend):

Ons huis, - in de andere stad.
KAR:
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O ja, het huis.
(Stilte.)

Word je niet ongeduldig?
RUT:

Ik geloof het niet. Je mag niet denken dat ik het ben.
KAR:

Nee, nee, ik denk het niet, Rut. Wellicht word ik zelf ongeduldig.
(Kar loopt wat rond, bekijkt de gitaar, luistert of ze juist afgestemd is.)

Denk jij dat ik het er moet op wagen?
(Rut heeft het direct begrepen.)

RUT:

Ja, wellicht heeft de Onbekende gelijk. Ik geloof dat hij juist daarin volkomen gelijk
heeft.
KAR:

Ik vind hem een ellendeling, - mar hij kan gelijk hebben.
(Rut glimlacht.)

Stel je voor dat ik hier nu inderdaad begin te graven, - is dat niet
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fantastisch dwaas? En hoelang gaan we hier dan blijven? Misschien weken, of
maanden? Zo bereiken we nooit de stad.
(Rut bespiedt Kar's reacties.)

RUT:

Waarom zou je het niet wagen? Als we hier water vinden, dan kunnen we van hier
uit een grote reserve meenemen, en dan kunnen we ook zoveel verder trekken zonder
aan water te moeten denken.
(Zij lacht.)

We zouden een eigen bron hebben, Kar. Heb je daar ooit aan gedacht?
(Kar bekijkt haar ongelovig.)

KAR:

Nee, daar heb ik nooit aan gedacht.
(Nadenkend, lachend.)

Maar we blijven niet langer dan negen dagen.
RUT:

De negende dag zullen we zien hoever we staan en dan kunnen we beslissen of we
blijven of verder trekken.
KAR
(verwonderd gelaten):

Ik zal beginnen.
(Rut omhelst hem. Kar wil iets zeggen, mar zij houdt haar hand voor zijn mond. Beiden lachen mekaar
toe.)

RUT:

Over het belangrijke moet je niet praten. Hoe meer je praat, hoe meer het zijn waarde
verliest.
KAR:

Als we terug in de stad zijn, gaan we in een huis wonen, een schoon, zorgvuldig
uitgekozen huis. Een omhelzend huis, waarin je geborgen bent als in een pelsmantel,
- waarin je kan slapen als in mijn handpalm.
RUT:

Een echt huis, Kar! Een huis.
(Ze staat erbij te dromen.)
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Een huis om echt in te leven, om vrij te zijn. Muren en kamers om vrij in rond te
zwerven, zo vrij als in een bos. Een huis met veel trappen die als klavieren rechtop
in de gangen staan. Een huis waarin je hardop tegen jezelf kunt praten en waarin je
z i e t dat het buiten waait, - maar binnen in het huis is alles stil en roerloos. Een huis
met vensters die licht maken voor al mijn spiegels en voor onze ogen, voor al mijn
nagels en tanden. Licht voor mijn haar en voor mijn hals, licht voor mijn katten en
mijn schelpen, - voor mijn glazen kasten. Licht voor mijn lampen en koepels, voor
de flessen en de bokalen, voor het water en het kristal dat ervoor gemaakt werd in
de bergen, licht om te leven. Een huis met licht voor de duisternis, diep in het zwartste
van de haard en in de hoeken en tussen de toetsen van de trappen en in de buik van
de gitaar, -
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duisternis voor de liefde als Kar plots thuiskomt. Een huis met een plaats voor het
boek en voor het bed, voor de tafel en het brood, een heel huis om stilte te bewaren
tussen de muren, waarmede we de geluiden van de nacht horen, de bomen, het krijsen
van de spreeuwen. Een huis voor de stoelen en voor de opgeprikte prenten en voor
de zigeuners die er voorbij komen met waarzeggerij en gouden tanden (Zij lacht geluidloos, innig, met een open gezicht.)

KAR:

Een huis RUT:
(hem bekijkend, de ogen vol van het huis):

- om in te leven.
KAR:

Zodra we uit de woestijn geraakt zijn zullen wij een huis hebben.
RUT:

Ja, we zullen een huis hebben, maar anders dan wij het ons voorstellen, Kar.
(Stilte.)

Ik laat het aan jou over. Ik kan best helpen door gewoon te kijken, hoe jij het doet,
en door te geloven dat het huis er komt. En ik zal nooit ongeduldig worden of het
zeker nooit laten merken. Ik zal gewoon heel dicht bij je zijn.
Als ik denk dat je je vergist zal ik liever over iets anders praten en ik zal dan
geloven dat het allemaal terecht komt. Als je je vergist, dan is het omdat ook dat
nodig is. Zonder vergissingen komen we nooit bij het huis.
Ik zal je helpen door met mijn ogen en mijn lippen te zeggen dat je werk goed is.
KAR:

Ik geloof, dat ik van het huis alleen iets kan terecht brengen als ik er niet voortdurend
aan denk.
RUT:
(stil, zingend):

Zoek jij de stad, ik zal aan het huis denken.
(DONKER)

(Als het licht vlug weer over de scène vloeit is er een personage meer: een jonge man met lage laarzen
en kort haar; hij zou een soort soldaat kunnen zijn. Hij is moe, uiterlijk strak en innerlijk van een
grote passionele schittering. Het is R O S T , - een pathetisch type.
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Rost zit aan de tafel in de tent die volledig opengeslagen is. Rut en Kar bekijken hem, het gesprek
loopt reeds. De gitaar ligt vooraan op de scène.)

RUT:

Hoe ben je veilig de grens over geraakt?
ROST:

Ik had een goede gids, die de woestijn kent.
KAR:

Wij kennen ze nu ook.
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RUT:
(argwanend, met tegenzin):

Hoe is alles begonnen in Rachaya?
(Zij wil het gesprek leiden.)

ROST:

Het gebeurde in zoveel andere landen. Het volk werd uitgebuit, de kinderen hadden
holle ogen en zongen niet, de vrouwen waren grijze buit, trompetten van honger. En
de mannen stof en razernij. In elke schedel hing een vlag uit een oude tijd, een flarde
van hoop. Hoop in flarden.
(Stilte. - Beiden kijken Rost aan.)

En toen gebeurde wat duizend maal gebeurde. Er kwam opstand. Als een aansluipende
storm die dieren onrustig maakt en alleen met een plots geritsel aangekondigd wordt.
Iedereen wist dat hij moest komen, er was jarenlang aan gewerkt, de regeringstroepen
stonden klaar. De vrouwen trokken met hun kinderen in hun krotten en wij kwamen
op straat, in zwarte trossen, nek tegen nek. Wij verspreiden de stank van het onrecht
die in onze overalls vastzat. En wij wachtten.
(Het zweet breekt hem uit. Snel:)

Het heeft weinig zin het te vertellen maar ik wil dat Kar weet wat er gebeurd is.
(Aarzelend.)

En ook Rut, natuurlijk.
RUT:

Ja, wij willen wéten wat er m e t j o u gebeurd is.
(Zij bekijkt Kar van terzijde.)

ROST:

Het leger kwam door de straten met lichte tanks die straalden in de zon - zij slopen
met een ijzeren lawaai over de straatstenen, - op ons toe. Wij stonden tegen de huizen
aan. Er hing een compacte stilte over Rachaya en daarin alleen het gejoel van de
tanks. Wij voelden ons lijf als een gevangen konijn.
(Stilte, hij kijkt om zich heen.)

Toen begin ik te roepen, - anderen antwoordden, samen stormden wij op de tanks
in. In de verte werd een lied aangezet dat weldra op ons toegolfde. Wij zongen. Wij
wilden RUT:
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(koel):

Ja, wat wilden jullie?
ROST
(bekijkt Rut star, gaat niet in op de vraag):

Toen werd er geschoten, en altijd opnieuw. Hun automatische wapens deden
uitstekend werk. Velen van ons vielen neer, het bloed liep uit hun mond in rode
riviertjes. Wij moesten vluchten, tot we uiteengedreven werden. Voorlopig hebben
we verloren, maar de strijd is nauwelijks begonnen.
RUT:

De ellende moet nu in Rachaya veel groter zijn dan voorheen?
(Kar is rechtgestaan, hij begint rond te wandelen. Hij bekijkt de tent waarin hij woont en hij ziet plots,
als voor de eerste maal: Rut en de gitaar.

En nu is Rost daar, Rachaya, de stad die brandt.)
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ROST:

De ellende is hier bij jullie.
RUT:

Wat is dat? J i j zit hier.
ROST:

Dat stel jij je alleen maar voor.
(Hij staat recht.)

Ik ben de ellende van Rachaya zelf.
RUT:
(verschrikt):

Wat stel jij je aan! Als een soort profeet?
ROST
(tot Kar):

Ik kom je halen. De ellende van Rachaya komt je halen en belooft u àl haar ellende:
honger, angst, wanhoop, ziekte, kwetsuren, zelfmoorden om je heen, bedrog. Maar
Rachaya geeft je daarvoor het gevoel te bestaan t e g e n de ellende in en ondanks de
ellende. Rachaya geeft je ook wat onafwendbaar is en betekenis heeft. Ellende werpt
je in de toekomst, - het geluk kleeft altijd aan wat voorbij is. Ellende laat je voelen
dat je leeft. Je wordt tijger en held, afgrond en zee.
RUT:

Jij bent volkomen krankzinnig!
KAR:

Rost bedoelt RUT:
(roepend tot Rost):

Jij raaskalt!
ROST:

Mijn ellende heeft betekenis, maar de ellende van mijn stad is ontzettend.
(Rut bekijkt hem steeds meer ongeloviger, bevreemd, zich afwerend als een kat.)

RUT:
(koppig):
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Jij bent gek.
ROST:

Maar de ellende van de duizenden van Rachaya heeft geen enkele betekenis.
(Plots.)

Kar, ik kom je halen.
KAR:

Ik ga met je mee als vrij man of ik ga niet mee.
RUT:
(er tussen):

Jij blijft bij me.
ROST
(tot Kar):

Zo je wil, maar niemand gelooft dat. Je bent niet vrij. Hóór je niet de stem van
Rachaya?
(Rost staat recht-op in het donker.)

(SPOTS op Kar en Rut.)

KAR:

Het is mogelijk dat ik ze moet horen, - maar ik hoor ze niet. Wat moet er met Rut
gebeuren?
ROST
(uit het duister):

Zij kan zich aansluiten bij een der pioniersgroepen tot de opstand voorbij is. Dat
moeten jullie zelf weten.
(Rost is niet meer te zien in het fond.)

(Rut en Kar spreken tot mekaar alsof ze mekaar niet zien.)
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RUT:

Hoor je mijn stem?
KAR:

Ja, ik hoor je stem. Jij - bent - Rut.
RUT:

Waar denk ik aan?
KAR:

Jij denkt aan het huis.
RUT:

Je moet er niet verder over spreken. Je denkt aan mij.
KAR:

Ja, ik denk aan jou.
RUT:
(snel):

Je denkt reeds aan Rachaya.
KAR:

Ik denk óók aan mijn gitaar.
RUT:

De gitaar van jou - zoals zij van jou is, ben ik van jou KAR:

De tent is van ons beiden.
STEM VAN ROST:

Morgen kom ik terug. Maak je ransel klaar.
KAR
(tot Rut):

Ik denk aan je mond en aan mijn zwakheid.
(Stilte.)

RUT:

Morgen komt Rost terug.
(Wachten.)

KAR:
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Ik weet niet of ik meega naar Rachaya. Ik ga werken.
RUT:
(klein, fluisterend):

Je moet een beslissing nemen.
KAR:

Zo zal ik weten wat ik moet doen.
(Kar verdwijnt.)

(Rut is alleen, zoals een mens alleen kan zijn. Er is een glimlach van hoop over haar gezicht. Zij loopt
rond en raakt alles even aan, alsof ze iets zocht om minder alleen te zijn, - om alles iets van zichzelf
mede te delen. Ze gaat vooraan naast de gitaar zitten met de kin in de handen.)

RUT:

Ik vervloek Rost en de ellende van Rachaya. Kar moet bij mij blijven, in onze tent.
Ik ben met mijn heupen en mijn borsten, en mijn wangen aan hem vastgegroeid. Als
hij weggaat, bloed ik dood.
(Stilte.)

Toen ik een kind was leefden Rut en Kar - in een stad, - een grote stad, met miljoenen
huizen. Deze stad heet Haïfa. Ze zouden mekaar ontmoeten, op het ogenblik waarop
ze mekaar nodig hadden. Ze hadden alleen mekaar, Kar en Rut. Rut en Kar. Zij waren
veel te jong om een huis te hebben en daarom liepen zij 's avonds rond in de grote
stad, langs de boulevards, waar in de aquaria der terrassen mensen zaten te eten en
waar een station was waar vierentwintig maal per uur een trein vertrok.
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Soms liepen ze door het station, alleen om mensen te zien die op reis gingen, zoals
zijzelf ook op reis wilden gaan. Een reiziger heeft een vreemde blik, en zij keken
naar zijn valiezen en naar zijn gezicht. Soms ook naar zijn kleren van tweed en leder,
maar vooral naar zijn gezicht. Een station is heerlijk. In een station i s men ergens men komt er a a n . Om er dan weer weg te gaan. - Als men nooit vertrekt is men
nooit ergens.
(Stilte.)

Soms liepen ze 's nachts door het park en luisterden naar het maanlicht dat nooit de
zelfironie zal leren. - Of ze gingen boven op de stalen brug staan en keken alleen
maar naar de hoge hemel - zoals hij in het water was. Met licht en nacht. En stemmen
in al de donkere schitteringen van het water. Dat was heel anders dan het station, en
toch ook hetzelfde.
(Stilte.)

We waren toen jong, klein, wild, zéér blij, oranje.
Plots wilde hij weg.
(Stilte.)

Wat betékende het dat hij plots weg wilde?
Kar zei dat we moesten vertrekken.
STEM VAN KAR:

Nu moeten wij de woestijn in, op zoek of er voor ons een andere stad bestaat.
STEM VAN RUT:

Ik ga met je mee.
RUT:

Ik wilde overal gaan waar Kar heen wilde.
STEM VAN RUT:

Waarom wil je de woestijn in? Het is goed in de stad, laten wij hier blijven, tussen
de huizen.
STEM VAN KAR:

- van de anderen.
STEM VAN RUT:

- in de straten.
STEM VAN KAR:

- met àl die mensen RUT:

Ik was toch bij hem? Was dat niet voldoende?
STEM VAN KAR:
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Wij moeten samen de woestijn in.
RUT:
(bijna vijandig):

Waaróm was dat nodig?
STEM VAN KAR:

Ik ben op zoek naar je, en hier zijn zoveel mensen en zoveel woorden en hier is alles,
zodat ik je niet meer zie.
STEM VAN RUT:

Zie jij me niet meer?
STEM VAN KAR:
(moeizaam, beschaamd):

Ik moet me inspannen, om je te zien. Als ik je niet moest -
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(Zij legt haar hand op haar eigen mond. Zij kijkt naar boven, naar onder, bij het luisteren naar
volgende tekst.)

- zou ik zelfs de kleur van je haar, je ogen, je lippen, je schouders, je handen, je
heupen, je dijen, je benen, je voeten - ik zou ze niet meer zien.
RUT:

Hij wou me geen pijn doen. Hij had me niet meer lief, maar hij wou me opnieuw
liefhebben, hij wou me opnieuw z i e n , - en alles wat hij daar verder over zei diende
alleen om me te troosten. - Het waren woorden. Het leven begon pas. Heel ons leven
moest nog ontstoken worden en Kar wilde reeds vertrekken.
STEM VAN KAR:

In de woestijn is niets meer. Daar kan alles herbeginnen - het leven zoals het diep
en ruim in ons verborgen ligt. Alleen in de woestijn kan het - léven, groeien, heel
onze huid vervallen, met al zijn takken en bladeren uitgroeien in onze borstkas, in
onze armen en benen, in onze schedel, met in het donkere lichtgroene gebladerte de
onbekende vogel - die fluit. In de woestijn zal de vogel fluiten, Rut, daar zullen de
keien fluitende vogels worden en het zand een tuin met groen en water, daar kan
alles herbeginnen. De stad is dichtgesmolten met asfalt en beton. Hier is alles
volbracht.
RUT
(berustend vragend):

Dat zei hij.
STEM VAN RUT:

Ik zou graag alles willen zijn voor je.
STEM VAN KAR:

Wij zullen voor mekaar alles worden. We vertrekken met de tentzeilen. De woestijn
heeft dadels en koude nachten,
RUT:

en luchtspiegelingen en hete zon en cactussen en zand,
STEM VAN KAR:

en rosse kamelen, de witte Bedoeïenen die altijd naar de horizon trekken,
RUT:

en de schorpioenen en de slangen,
STEM VAN KAR:

en de vlinders en de schone zandgeschuurde knoken - van de beesten die creperen
in de woestijn,
RUT:

zoals op de prentjes.
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STEM VAN KAR:

Het paradijs was geen tuin, het moet een woestijn geweest zijn.
RUT:

In een tuin zijn immers geen slangen.
STEM VAN KAR:

De eerste mensen waren zo ongeschonden, ge-
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lukkig dat ze geen tuinen nodig hadden, om zich heen. Zij leefden in de woestijn,
met grote warme tuinen in hun ingewanden.
RUT:

Daarna moesten ze van de woestijn een tuin maken. Eerst een akker, dan een slagveld,
ook wel eens een tuin, - om zich te troosten. Ik wist zo weinig over hem, wat hij ook
vertelde, maar Kar...
(Zij legt beide handen in het rituele gebaar op haar mond. Zij is rechtgestaan.)

STEM VAN KAR:

We gaan dóór de woestijn op tocht naar een andere stad, een nieuwe stad.
RUT:

Nu is Rost daar, de oorlog (LANGZAAM DONKER. - LICHT.)
(Kar is er, bezweet, in open hemd; hij is vermoeid.)

KAR:

Er is iets vreemds.
RUT:

Wat dan wel? Ben je aan het graven?
KAR:

Ja. Ik ben op een cirkelvormige steenlaag gestoten.
RUT:

Wat voor steen is het?
KAR:

Het is geen natuurlijke steenlaag. Het is bouwwerk.
RUT:

Dat maakt het graven niet gemakkelijker. Nu moet je een andere plaats kiezen?
KAR:

Nee, nog niet.
RUT:

Wat ga je doen?
KAR:

Ik ga trachten die steenlaag bloot te leggen. Ik wil weten wat het is.
(Rut lacht.)

RUT:

Ik ben nieuwsgierig.
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KAR:

Ik kan alleen maar graven RUT:

Kijk, komt er ginder iemand aan?
(Beiden zien in de verte. Rut snel sprekend.)

Kar, je moet me nu niet bekijken. Ik wil je wat zeggen. Je moet ook niet antwoorden.
Blijf maar kijken naar de man die ginds door de woestijn loopt. Ik weet niet of je
met Rost meegaat of niet meegaat. Ik wou je alleen zeggen, - als je meegaat, moet
je me terug naar de stad brengen. Ik ga nooit in een nederzetting leven. Ik zou er
sterven, dat weet je toch. Je moet me dan terugbrengen tot
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Haïfa. De man komt dichterbij. Hij komt toch naar ons toe. Nee, je moet nu niets
zeggen, je moet alléén beslissen wat je zal doen, maar je moet daarbij weten wat ik
wil, Kar. Ik wil gewoon terug naar huis. Ja, de man komt zeker naar ons toe. Je moet
niet zeggen wat je daarover denkt, Kar, maar je moet dit toch weten. Het is de
Onbekende. Het is waarachtig de Onbekende weer, Kar. Nu heb ik schrik van die
man.
(Rut klampt zich aan Kar vast.)

KAR:

Ja, het is de Onbekende man.
RUT:

Hij moest ons gerust laten. Zou hij een boodschap hebben voor ons?
KAR:

Heel zeker. Wij hebben voor mekaar altijd een boodschap, - als wij er naar luisteren.
RUT:

In de woestijn luistert men scherp.
KAR:

Het is er zoveel stiller dan elders.
RUT:

Wellicht komt hij helemaal niet naar ons toe.
KAR:

Ik kan hem zeggen dat ik stenen en geen water gevonden heb.
(Terwijl Rut en Kar beiden in de verte zien,
LICHT LANGZAAM UIT, WEER LANGZAAM AAN.
Ze staan er nog in dezelfde houding.
De Onbekende is nu bij hen.)

RUT
(bijna vijandig):

Wat kom je doen?
DE ONBEKENDE:

Ik kom niet uit mezelf.
RUT:

Wie heeft je gestuurd?
DE ONBEKENDE
(met een zweem van glimlach):
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Ik weet alleen wat ik je moet zeggen.
(Kar en Rut luisteren. Rut gaat op de grond zitten; zij is op alles voorbereid.)

DE ONBEKENDE:

Ik kom zeggen dat Kar hier moet blijven.
RUT
(fluisterend):

Voor altijd?
DE ONBEKENDE:

Voorlopig - voor altijd. N U is het - voor altijd.
RUT:

Dat is onmogelijk. Wij willen zo snel mogelijk de woestijn uit; binnen negen dagen
willen we opbreken.
KAR:

Waar haal jij het, ons bevelen te komen geven?
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DE ONBEKENDE:

Dat doe ik nooit. Ik heb niets te bevelen. Jullie zijn vrij mijn - raad al of niet op te
volgen. Ik kan geen dwang uitoefenen. Ik kan alleen zeggen wat ik van jullie verwacht.
KAR:

Wat j ij van ons verwacht?
DE ONBEKENDE:

Je kan het ook als een waarschuwing beschouwen.
KAR:

Als ik wist wie je was, zou ik weten welke waarde je woorden hebben.
DE ONBEKENDE:

Als je wist wie ik was, zouden mijn woorden v o o r j o u geen waarde hebben.
RUT
(nadrukkelijk):

Jouw woorden hebben waarde omdat wij je niet kennen.
DE ONBEKENDE
(zich tot Rut wendend):

Ja, als je me gelooft. Ik geef een teken. Dat is alles.
(De Onbekende laat Rut en Kar achter.)
(LICHT LANGZAAM UIT - LICHT AAN)
(Rut en Kar.)

KAR:

Wat zal Rost zeggen als hij terugkeert?
RUT:

Je moet hier blijven, dat is alles.
KAR:

Het is vreemd. Alles is plots veranderd.
RUT:

Er is niets veranderd.
KAR:

Ik wilde verder trekken, zo vlug mogelijk, tot ik naar water ging zoeken voor de reis.
Negen dagen zouden we hier nog blijven. Toen kwam Rost van Rachaya, die me
opriep om voor hem soldaat te worden.
(Met een glimlach.)
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Nu wilde ik eerst weten wat die steenlaag zou opleveren als de Onbekende me kwam
w a a r s c h u w e n dat ik hier zou blijven.
RUT:

We moeten hier blijven, tot de Onbekende terugkeert. Hij zal zeker terugkeren.
KAR:

Wie weet Nu zijn we gevangenen van de Onbekende.
RUT:

Ik denk dat hij alles weet.
KAR:

Wij weten niet eens waarom wij hem gehoorzamen. Wij geloven hem omdat hij zegt
wat we - tenslotte - willen horen. Ik vrees dat hij tegemoetkomt aan onze lafheid,
Rut.
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RUT:

Dat is niet zeker. Jij bent niet laf. Maar als het zo was, zou ik je liever laf bij me
hebben dan je als een soort held te moeten missen.
KAR:

Het enige wat me rest is te graven. Te zoeken naar water, zodra ik weet wat die stenen
betekenen. Niet meer als avontuur, maar nu als dwangarbeid.
RUT:

- als een passionerende dwangarbeid,
KAR:

- maar toch als dwangarbeid,
RUT:

- maar toch een avontuur.
(Ze maken aanstalten om elkaar te omhelzen. - Beiden doen het niet, het rituele gebaar van het
zwijgen.)
(DONKER.)
(LICHT.)
(Daar is Rost in een meer volledige uniform dan bij zijn eerste verschijning. Hij is de oorlog en de
opstand en het vuur. Hij is macht. - Rut en Kar, klein in de achtergrond.)

RUT:

We hebben Rost niet meer teruggezien.
KAR:

Hij komt terug. Ook Rost is de man die altijd terugkomt.
(Rut ziet dat Rost aanwezig is. Tot hem:)

RUT:

Ben je nog in Rachaya geweest?
ROST:

Dàt was niet mijn werk, maar ik weet hoe de toestand is. Ik ben niet gekomen om
over Rachaya te praten.
KAR:

Je bent gekomen om mij te halen.
RUT
(snel):

En het is niet meer mogelijk, ook als wij het zouden gewild hebben.
(Rost kijkt om zich heen.)
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ROST
(nadenkend):

Jij, Rut, zou het zeker n o o i t gewild hebben.
RUT
(huilend):

Nooit - nooit - nooit. Niet voor Rachaya, en niet voor Haïfa, en niet voor de vrijheid,
en niet voor de toekomst en niet voor het regime en niet tegen het regime en niet
voor Rost en voor geen enkele rebel en niet voor de zege en niet voor alle volkeren
der aarde en niet voor de hemel en niet voor de hel.
(Stilte.)

Alleen voor mijn huis.
En voor Kar.
En voor...
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(Zij legt haar beide handen op haar mond. Rost wordt menselijker, hij wil Rut niet tegenspreken.)

ROST
(tegemoetkomend):

Alles is hier veranderd. Het is vreemd.
(Rut tracht zich te beheersen uit haar heftigheid.)

KAR:

Ja, het is vreemd.
ROST:

Je moet me zeggen waarom je niet met me meegaat.
RUT
(op haar qui-vive):

Hier is een man geweest - na jou.
ROST:

Wie was het?
KAR:

Hij was - een onbekende. Hij kwam ons bevel geven de tent niet te verlaten. Hij zei
dat het een waarschuwing was. Hij wist niet dat je gevraagd had naar Rachaya te
gaan.
(Stilte.)

Het had niets met de oorlog te maken, zei hij.
ROST:

Waar had het dan wel mee te maken?
KAR:

Ik weet het niet.
ROST:

Ik haat de Onbekende. Ik weet dat hij hier ronddwaalt; ik wil hem niet zien - en
daarom ontvlucht hij me. Ik zal hem nooit zien, ik zal met hem afrekenen. KAR:

Het vreemde is dat ik hem gehoorzaam.
RUT:

en dat hij bij mij wil blijven.
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ROST
(tot Kar):

Je wil dus bij die vrouw blijven?
RUT:

Nee, bij mij, - z i j n vrouw, de vrouw van Kar KAR:
(tot Rost):

Het heeft weinig zin of ik je zeg, dat ik wilde weggaan naar Rachaya - of niet wilde
meegaan.
ROST:

Alleen wat men doet is belangrijk. Woorden - dat is veel te gemakkelijk, woorden
om te zeggen waarom men zovele dingen niet gedaan heeft.
RUT
(stil, monotoon):

Waarom men niet heeft liefgehad alleen voor de andere, alleen maar - zoals men
glimlacht - voor de andere KAR:

Toen hij me zei dat ik moest blijven was ik blij voor Rut - en woest voor mezelf. Ik
wilde erbij zijn, ik geloof dat ik dat dacht, om geen misprijzen te moeten hebben
voor mezelf.
ROST:

Dit is alles nu voorbij - voor jou.
KAR:

Diep in jezelf hoor JIJ een stem die je naar de oorlog stuurt.
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Ik word niet naar de oorlog gestuurd. Maar ik zou er mezelf heen gesleurd hebben ROST:

- als de Onbekende het niet verhinderd had?
RUT:

Er zijn dingen die men nooit moet doen, ook al doen de anderen ze. De dingen die
men je komt aanprijzen, wat kan je daar mee doen. Jij kan er oorlog mee maken - en
je kan er duizenden mensen mee helpen, maar je kan er mij niet mee helpen en Kar
niet en allerminst jezelf.
KAR:

De dingen die men aanprijst ROST:

- die zijn er nodig om zovelen hun huid te redden, de honger kapot te maken, gouden
vlaggen aan flarden te halen en met schaamte te bevlekken.
KAR:

Ik hoor je stem niet. Ik hoor ze niet.
(Kar gaat op de grond zitten.)

Als ik met je meeging zou het zijn omdat jij gelijk hebt, omdat ik niets tegen je kan
inbrengen,
RUT:

- maar met de dingen die men komt aanprijzen, geloof ik ROST:

Ik leef ervan. Ik ben de rebel, die vreet aan de grote colère, de verontwaardiging van
het volk. En ik vecht daarvoor. De dingen die ik jullie aanprijs, zijn voor mij de
dingen die moeten gedaan worden.
RUT:

- en vor ons: de dingen die men aanprijst. Een man die aan de deur komt en die wat
aan je kwijt wil. En die je doorstuurt.
ROST:

- als dat enigszins mogelijk is.
(Rondkijkend, onheilspellend.)

Maar als je huis brandt en er komt iemand aan de deur om het je te zeggen RUT:

- gewoon komt men zeggen, dat het huis morgen of overmorgen zal branden. Dat is
gemakkelijker.
ROST:

Rachaya brandt nù.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

KAR:
(zich afwendend):

Het is ontzettend.
RUT
(anders):

Ja, het is ontzettend.
ROST:

Ik kom later terug. Als je me niet verwacht.
(Rut en Kar hebben neiging mekaar te omhelzen in een ogenblik van vreemde angst.)
(DONKER.)
(Als het LICHT wordt:)
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Rut staat alleen voor de tent. Ze wacht. Kar komt opgelopen.)

KAR:
(lachend, bevreemd):

Het is fantastisch. Ik vraag me af wat er nu verder moet gebeuren. Ik heb nu het
stenen oppervlak kunnen blootleggen, het lijkt een kleine ronde koepel.
RUT:

Hoe diep heb je gegraven?
KAR:

Ik heb nu bijna één meter diep gegraven. Het is gele zandkleurige steen. Het ziet er
uit - ik weet helemaal niet hoe het er uit ziet. Een kleine koepel onder het zand.
RUT:

Koepels worden voor de zon gemaakt.
KAR:
(rondkijkend):

Dat is zeker: koepels worden voor de zon gemaakt.
(Hij lacht Rut toe, zij hem.)
(DONKER.)
(In het donker klinkt dan de stem van Rut, koud, hard.)

RUT
(hard reciterend):

Wij moeten doorleven alsof er niets gebeurd was in Rachaya, alsof wij hier woonden
als een vrije man en een vrije vrouw, alsof de Onbekende een vriend was, alsof de
woestijn een paradijs was en deze reistent - een huis in een oude stad aan de zee.
(PLOTS ALLE LICHT.)

KAR:
(invallend):

Rut!
RUT
(legt haar hand op zijn mond):

Ik moet je nog zeggen waarom, en je moet luisteren.
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(Stilte. - Kar luistert.)

RUT:

Ik zal een kind krijgen en het zal een kind zijn van de woestijn.
(Stilte.)

KAR:
(stil sprekend, dan zijn stem verheffend en tenslotte huilend):

Hij zal misschien een dichter zijn, een goed mens met een witte warme gloed achter
heel zijn lichaam, een man die medelijden heeft met ons allen, die innerlijk uitgehold
en jaren slapeloos zal zijn en gekweld tot in de wallen van zijn ogen en tot onder de
nagels van elke zweem van argwaan, een man die opengereten wordt en die een licht
draagt, een man die het leven schenkt en die gestorven is, die geneest en brandt als
een knetterende toorts.
Een man die harp is en mes, hitte en adem, zee en spits, die zichzelf is en de anderen
- een man RUT
(huilend):

Waarom?
(Kar beziet haar verschrikt.)
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KAR:

Hoe zou een kind van de woestijn anders kunnen zijn?
RUT
(zich hernemend en stilte scheppend):

Het zal een kind v a n o n s zijn.
(Kar sluit Rut tegen zich aan als een knaap die een schelp betvaart. - Stilte. - Er is héél ver iets als
volks gezang.)

RUT
(fluistert):

Hoor Rachaya! Ik hoor Rachaya, - hoor jij Rachaya?
KAR:

Nee.
RUT:

Dan hoor ik jou - jij zingt in mij als een heel legioen.
(Kar heeft een open, volkomen open gezicht.)
(DONKER.)

DOEK
(wordt voortgezet)
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Prof. dr. B. Delfgaauw
Existentialisme
De term existentialisme heeft in de laatste decennia verschillende betekenissen
gekregen. De term kan synoniem zijn:
1. met existentie-filosofie in het algemeen;
2. met de filosofie van Jean-Paul Sartre in het bijzonder;
3. met een levenshouding die werkelijk of in schijn voortvloeit uit laatstgenoemde
filosofie.
Het gaat hier alleen om de eerstgenoemde betekenis, om de existentiefilosofie in het
algemeen. Wat existentie-filosofie is, kan op verschillende wijzen omschreven
worden: historisch, terminologisch, zakelijk.

A. Historisch
In de gehele geschiedenis der wijsbegeerte ligt het existentiële element naast
empirische en logische elementen. Waar het existentiële element overweegt, zou
men van existentialisme of existentie-filosofie kunnen spreken, b.v. bij Socrates of
veel later, en met nog meer recht, bij Pascal. Het is echter zinvol, vóór de Deen Soren
Kierkegaard (1813-1855) niet van existentie-filosofie te spreken, omdat hier eerst
de thematiek en het begripsapparaat zijn gevormd, waarmee de huidige
existentie-filosofie werkt.
Het denken van Kierkegaard begint eerst tegen het einde van de negentiende eeuw
buiten Scandinavië bekend te worden, in Duitsland en in Nederland. In de dertiger
jaren van deze eeuw trekt het in Frankrijk de aandacht, later in België, Italië en de
Angelsaksische landen. Aan het begin van deze eeuw is daardoor alleen op de Duitse
filosofie de invloed van Kierkegaard rechtstreeks werkzaam geweest. In andere
landen, met uitzondering uiteraard van Scandinavië en ook van Nederland, is
Kierkegaard eerst ontdekt, nadat zich reeds bepaalde vormen van existentie-filosofie
hadden gevormd. Dit laatste is ofwel in volstrekte onafhankelijkheid van Kierkegaard
geschied, b.v. bij Gabriel Marcel, ofwel is de aandacht op Kierkegaard gevestigd via
de Duitse existentiefilosofie.
De existentie-filosofie heeft in onze eeuw twee perioden gekend: de
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eerste vangt aan kort na de eerste wereldoorlog; de tweede tijdens de tweede
wereldoorlog. De belangrijkste denkers uit de eerste periode zijn in Duitsland Karl
Jaspers (geb. 1883) en Martin Heidegger (geb. 1889); in Frankrijk Gabriel Marcel
(geb. 1889). In de tweede periode blijft het werk van deze denkers een grote plaats
innemen, maar daarnaast vertoont zich een jongere generatie, vooral in Frankrijk.
Denkers als Jean-Paul Sartre (geb. 1905), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961),
Simone de Beauvoir (geb. 1908) en Albert Camus (1913-1960) trekken sterk de
aandacht.
De existentie-filosofie is een ‘stroming’ in het hedendaagse denken, allerminst
een ‘school’. Er is een zeker, moeilijk te omschrijven, gemeenschappelijk denkklimaat,
en er zijn bepaalde gemeenschappelijke inzichten. Maar daarnaast staan even sterke
tegenstellingen, ook op zeer fundamentele punten, zoals de tegenstelling tussen het
atheïsme van Sartre en het Christelijk theïsme van Marcel. Van deze tegenstellingen
zijn de existentie-filosofen zichzelf ook zeer bewust. Vandaar dat sommige zichzelf
helemaal niet als existentie-filosoof willen beschouwen, b.v. Heidegger en Marcel.
Hier kan alleen een poging gedaan worden om het gemeenschappelijke aan te geven.

B. Terminologisch
Een zuiver terminologisch kenmerk kan helpen om te onderkennen of men een
bepaalde denker als existentie-filosoof kan beschouwen of niet. Dat is zijn gebruik
van de termen existeren en existentie. In de wijsgerige traditie betekenen existeren
en existentie bestaan. Bij Kierkegaard treedt een verschuiving van deze betekenis
op. Kierkegaard reageert tegen Hegel. Hij verwijt deze grote denker van het Duitse
idealisme in abstracties te denken. De vraag die de mens persoonlijk het meest
aangaat, is niet, hoe hij het bestaan van alles moet denken, maar wat zijn eigen bestaan
voor hem betekent. Existeren krijgt altijd bij Kierkegaard de betekenis van een
verwerkelijken van zijn eigen bestaan met en in een gegeven werkelijkheid. Dit
verwerkelijken is op de allereerste plaats een zin zoeken. Daarmee komt Kierkegaard
op het thema van een eigenlijke en een oneigenlijke zin van het bestaan van iedere
mens. Het gaat daarbij niet om dé mens als zodanig in zijn algemeenheid, maar steeds
om deze individuele concrete mens, om mijzelf.
Wanneer men in de wijsbegeerte van onze tijd existeren herhaaldelijk omschreven
ziet met termen als vrijheid, ontwerp, zin, dan werkt hier Kierkegaard's invloed door.
Daarnaast wordt echter veelal door andere denkers de term existeren in zijn klassieke
betekenis van bestaan als zodanig gehandhaafd. Het is derhalve de toespitsing op
het specifieke - en als zodanig steeds individuele - bestaan van de mens, die het
karakte-
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ristieke gebruik van de term existeren in de existentie-filosofie bepaalt. Men kan
derhalve bij de existentie-filosofen de term existeren niet door bestaan zonder meer
vertalen, maar alleen als: in vrijheid volgens eigen ontwerp in een gegeven wereld
bestaan.
Veel verwarring vloeit voort uit een over het hoofd zien van de dubbele betekenis
van existeren en existentie in het hedendaags wijsgerig spraakgebruik, naar gelang
dit ‘traditioneel’ is of ‘existentialistisch’. Wij lezen b.v. bij een existentie-filosoof:
de mens existeert, God en de dingen existeren niet. Deze uitspraak betekent: de mens
bestaat op zijn eigen wijze met de hem eigen zich in ontwerpen realiserende vrijheid;
op deze wijze bestaan noch God noch de dingen: want God is volmaakt vrij en de
dingen hebben geen vrijheid.
Vertaalt men nu in een dergelijke uitspraak existeren gewoon door bestaan, dan
krijgt men iets heel anders dan de betrokken filosoof heeft bedoeld: de mens bestaat,
God en de dingen bestaan niet. Deze zin houdt twee wijsgerige gezichtspunten in,
die door de existentie-filosoof als zodanig niet worden bedoeld. God bestaat niet, is
een atheïstisch gezichtspunt, dat sommige existentie-filosofen eigen is, maar anderen
niet (uitgangspunt voor Kierkegaard is juist de verhouding tussen God en de mens).
De dingen bestaan niet, is een idealistisch gezichtspunt, een ontkenning van het
feitelijk bestaan van waarneembare niet-menselijke zijnden, dat door geen enkele
existentie-filosoof wordt onderschreven, maar juist door allen heftig wordt bestreden.

C. Zakelijk
Deze terminologische verduidelijking voert vanzelf over tot de zakelijke karakteristiek
van het existentialisme of de existentie-filosofie. Het gaat daarbij alleen om trekken,
die typerend zijn voor de existentiefilosofie als zodanig. De grote onderlinge
verschillen worden hoogstens aangeduid. Daarbij komen twee fundamentele trekken
naar voren: het vraagstuk van het in-de-wereld-zijn en het vraagstuk van eigenlijk
en oneigenlijk zijn. Het is typerend, dat wij terloops de termen fundamentele trek en
vraagstuk identificeren. De existentie-filosofie heeft immers geen trekken, die eens
en voor altijd vaststaan.
Evenals zij de mens ziet als een zijnde, dat zichzelf voortdurend verwerkelijkt, zo
ziet zij ook de filosofie als een vraagstuk, als een voortdurend voortschrijdende
verwerkelijking van het denken, dat zichzelf steeds tot vraag is.

I. In-de-wereld-zijn
Karakteristiek is voor de hedendaagse existentie-filosofie, dat zij de
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mens nooit losmaakt van de wereld. Historisch kan men zich afvragen, of deze trek
wel op Kierkegaard teruggaat en niet veeleer op de fenomenologie van Husserl. Doch
dit moet hier blijven rusten. Hier gaat het erom, dat het existentialisme oog heeft
voor de betrekkelijke waarheid, die enerzijds in het materialisme, anderzijds in het
idealisme ligt. Zij tracht deze betrekkelijke waarheden in een hogere eenheid samen
te brengen. Het materialisme neemt zijn uitgangspunt in de materiële, objectieve
wereld, die aan ons verschijnt. Het vergeet het menselijk innerlijk voor de uiterlijke
wereld of acht althans dit innerlijk door de uiterlijke wereld volstrekt bepaald. Voor
een radicaal materialisme zijn gedachten alleen interne secreties van de hersenen.
Het idealisme daarentegen gaat uit van het eigen innerlijk, van het cogito ergo sum:
ik denk, derhalve ben ik (Descartes). Voor een radicaal idealisme bestaat alleen dit
innerlijk en is de gehele wereld niets anders dan een projectie van mijn eigen
gedachten.
De existentie-filosofie daarentegen ziet de mens als een verwerkelijking van
zichzelf in een gegeven werkelijkheid (wereld). Men mag zich dit echter niet zo
voorstellen, alsof de mens in de wereld staat zonder daar wezenlijk bij betrokken te
zijn. De mens is een zijnde-in-dewereld wil zeggen, dat de mens alleen mens kan
zijn door de wereld, maar tegelijk ook, dat de wereld een menselijke (daarom nog
niet noodzakelijke een humane!) wereld is. De wereld is geen verzameling van
‘dingen’ om ons heen, maar een geheel van zinvolle betrekkingen. Iets heeft echter
alleen zin in zijn betrokkenheid op de mens. Zo is er geen mens zonder wereld, maar
ook geen wereld (eventueel wel een kosmos) zonder de mens.
De mens verwerkelijkt zichzelf, d.w.z. de mens is geen wezen, dat bij zijn geboorte
reeds af is. De geboorte is slechts het begin van een ontwikkeling, die eerst door de
dood wordt afgebroken. De mens is dus een zich ontwikkelend wezen en wel een
zichzelf ontwikkelend wezen. De mens ondergaat niet passief een ontwikkeling,
zoals de beeldhouwer uit een blok marmer een beeld te voorschijn roept, doch hij
leidt zelf zijn ontwikkeling: hij ontwikkelt zichzelf. De mens beweegt zich
voortdurend van mogelijkheid naar werkelijkheid. Iedere mens heeft steeds een veld
van mogelijkheden voor zich. Van deze mogelijkheden ontwikkelt hij er bepaalde
en laat hij andere voorbijgaan. De mens kiest de mogelijkheden, die hij tot
werkelijkheid maakt, d.w.z. hij verwerkelijkt zichzelf. Een jongeman, die van de
middelbare school afkomt en zich begaafd weet met muzikale en wiskundige aanleg,
moet kiezen aan welke begaafdheid hij de voorrang zal verlenen. Zal hij wiskunde
gaan studeren en de muziek slechts als amateur blijven beoefenen of zal hij naar een
conservatorium gaan en de wiskunde slechts
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als liefhebberij bijhouden? De keuze is geworteld in de menselijke beperktheid. Geen
mens kan alle mogelijkheden verwerkelijken. Men moet bepaalde mogelijkheden
afsnijden of op het tweede plan plaatsen, als men niet wil verongelukken in een
teveel, waardoor men niets goed doet.
Doch betekent dit alles, dat de mens zichzelf verwerkelijkt in een volstrekte
autonomie? In het geheel niet: hij verwerkelijkt zichzelf in een gegeven werkelijkheid.
Deze gegeven werkelijkheid is als het ware het kader, waarbinnen zijn speelruimte
ligt. Deze gegeven werkelijkheid wordt gevormd door wat de meeste
existentie-filosofen de situatie noemen, d.i. het geheel van omstandigheden, waarin
men geplaatst is: het tijdstip waarop en de plaats waarin men geboren is; de
lichamelijke constitutie, de intellectuele en emotionele aanleg, die men van zijn
ouders meegekregen heeft; de taal, die men in zijn jeugd geleerd, en de nationaliteit,
die men verkregen heeft; de opvoeding, die men van zijn ouders ontvangt; de
wereldbeschouwing, waarin men ons heeft grootgebracht; het sociale milieu, waarin
men opgroeit, en het onderwijs, dat men krijgt; de gebeurtenissen, die ons in ons
leven overkomen, en de daden, die wij zelf reeds gesteld hebben. Dit geheel van
factoren vormt de situatie, die voor ieder van ons anders is. Iedereen moet zichzelf
verwerkelijken binnen het kader van deze situatie; hij kan daar niet uitbreken. Wie
geen muzikale begaafdheid heeft, kan geen violist worden. Dat ik in Amsterdam
geboren en opgegroeid ben, zal in der eeuwigheid niet meer ongedaan gemaakt
worden.
Tussen de zelfverwerkelijking en de gegeven werkelijkheid der situatie is een
voortdurende wisselwerking. De mens is steeds tegelijkertijd reeds verwerkelijkt en
zichzelf verwerkelijkend. Zijn verleden is de werkelijkheid, die achter hem ligt; zijn
toekomst de mogelijkheid, die voor hem ligt; het heden is de overgang van
mogelijkheid naar werkelijkheid: de mens grijpt in het heden zijn mogelijkheden of laat ze voorbijgaan, wat tenslotte enkel wil zeggen, dat er andere mogelijkheden
gerealiseerd worden.
In de mens als eenheid van ziel en lichaam kan men een andere uitdrukking zien
van de bovengenoemde eenheid van zelfverwerkelijking en gegeven werkelijkheid.
Het lichaam drukt de gegeven werkelijkheid uit; de ziel (de existentie-filosofen
gebruiken het woord ziel betrekkelijk zelden, in plaats daarvan termen als geest,
bewustzijn, vrijheid, existentialiteit) de zelfverwerkelijking. De gedachte van
Descartes, dat ziel en lichaam twee afzonderlijke zelfstandigheden zijn, wordt fel
bestreden. Ziel en lichaam vormen een eenheid, weliswaar geen identieke eenheid:
dan immers zou er geen spanning mer zijn tussen zelfverwerkelijking en gegeven
werkelijkheid, maar een oppositionele eenheid. Ziel en lichaam
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staan tegenover elkaar en vormen toch een eenheid: zij zijn geen delen van de mens,
maar aspecten.
Door zijn lichaam echter staat de mens in de wereld. Hij is noodzakelijk in de
wereld, want een lichaam zonder wereld heeft even weinig zin als een mens zonder
lichaam. Men kan zich dus het menselijk wezen niet als af denken, als eenheid van
ziel en lichaam, die dan ten overvloede en toevalligerwijze in de wereld wordt
geplaatst. Neen, het zijn in de wereld behoort tot de structuur van het mens-zijn. De
mens is noodzakelijk in de wereld. Hieruit wordt duidelijk, hoe de existentiefilosofie
de mens niet in zichzelf opsluit, zoals het idealisme dat doet, doch hem in de wereld
plaatst als wezen, dat noodzakelijk op het andere betrokken is. Het andere, d.w.z.
de anderen, de andere mensen, en het andere, de natuur en de dingen. De wereld is
immers niet alleen natuur, zij is tegelijkertijd maatschappij. De mens als eenling is
ondenkbaar: hij is eerst mens in zijn gerichtheid op de anderen. Met de andere mensen
staat hij in de natuur en gebruikt dezelfde voorwerpen. Iedere mens betrekt zichzelf
op de wereld, anders gezegd, is alleen in zijn betrokkenheid op de wereld, die dikwijls
- in tegenstelling tot de ‘verticale’ transcendentie van de mens naar God - als
‘horizontale’ transcendentie wordt aangeduid.
Wat de term wereld betreft in de uitdrukking in-de-wereld-zijn, er is nog niet
genoeg gezegd, als men stelt, dat de wereld niet alleen natuur (kosmos), maar ook
maatschappij is. Wereld heeft in de existentiefilosofie steeds de specifieke betekenis
van wereld voor mij en dit tegelijk op twee niveaus. De wereld is niet alleen natuur
en maatschappij, maar tegelijk geheel van betekenissen, van zin. Aldus openbaart
de wereld zich in het menselijk gedrag, in het bijzonder in de taal. Zo is de wereld
een algemeen-menselijke wereld, waartoe wezenlijk behoort het toebehoren van
iedere mens tot bepaalde kringen binnen de mensheid, kringen van cultuur, volk,
klasse, godsdienst. Doch iedere mens verwerkelijkt binnen zijn eigen kring of kringen
weer zijn eigen betekenis-wereld. Hij staat in een voortdurende levende wisselwerking
tussen betekenissen, die hij vanuit de taal ofwel de wereld der anderen ontvangt, en
betekenissen, die hij zelf geeft.

II. Eigenlijk en oneigenlijk zijn
De termen eigenlijk en oneigenlijk zijn of eigenlijk en oneigenlijk existeren worden
in de existentie-filosofie vooral sinds Heidegger gebruikt. Toch gaat deze problematiek
met een zekere verschuiving rechtstreeks op Kierkegaard terug. Kierkegaard
onderscheidt drie mogelijke
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levensvormen: het esthetische, het ethische en het religieuze stadium. Deze
onderscheiding is van het grootste gewicht in zijn werk, maar zij vertoont een sterke
ontwikkeling. De onderlinge verhouding der drie levensvormen wisselt met ieder
werk. Wij beperken ons hier tot een zeer beknopte uiteenzetting van het ‘definitieve’
standpunt, voor zover men daar bij Kierkegaard van spreken kan. De levensvormen
kunnen niet geleidelijk in elkaar overgaan, zodat men van het hoogste punt van de
ene in de onderste laag van het volgende zou komen. Het zijn aan elkaar tegenstelde
levenshoudingen. Men kan enkel met een sprong van de lagere in de hogere komen,
maar men kan ook altijd weer van de hogere vorm in de lagere terugvallen.
De estheticus is de denker zonder bewogenheid. Hij kan denken over alles, maar
hij blijft zelf ‘buiten’ al wat hij denkt. Hij kan het hoogst interessant vinden, maar
het raakt hem tenslotte niet. Hij denkt in de abstracte mogelijkheden van het
puur-rationele. De estheticus is op het uiterlijke gericht: hij is positivist en rationalist.
De beweegreden van heel zijn handelen is uiteindelijk enkel het genot, het
louter-zinnelijk of ook het verstandelijk genot van een denken in afgebakende
begrippen en klare schema's. Hij is op de buitenwereld gericht, die hij wil wijzigen,
maar zijn handelen beroert zijn innerlijk niet.
De ethicus wendt zich af van het uiterlijke en concentreert zich geheel op zijn
eigen innerlijke realiteit. Er geldt voor hem geen andere vraag dan die naar de eigen
schuldigheid. Hij beschouwt de werkelijkheid niet als iets uitwendigs, dat men met
interesse kan bekijken, maar als zijn eigen innerlijk, dat men moet omvormen. Zijn
contemplatie is dus niet steriel als die van de estheticus, maar resulteert in een ethisch
handelen, dat niet een ‘behandelen’ van de buitenwereld, maar van zichzelf is. Maar
de ethicus verlaat nog niet geheel de sfeer van het algemene: hij zoekt zijn
rechtvaardiging of veroordeling in algemene normen.
De religieuze mens verbreekt de laatste banden met het algemene. Hij treedt als
individueel subject in betrekking met de concrete, historische persoonlijkheid van
Christus, die als God-mens de Paradox zelf is. Zijn hoogste interesse ligt niet bij
zichzelf, maar bij Christus, de God die als mens in de tijd geleefd heeft. Aldus treedt
de religieuze mens in de tijd in contact met de eeuwigheid. Het resultaat daarvan is
een volstrekte omvorming van de mens door het geloof.
Ofschoon de stadia drie verschillende zijnhoudingen van de mens zijn, missen zij
toch niet ieder onderling verband. Het ethisch stadium is enkel te bereiken voor wie
het esthetisch stadium doorlopen heeft, en het religieuze stadium enkel voor wie het
ethische stadium doorlopen heeft. Dit betekent echter niet, dat men geleidelijk van
het ene
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stadium in het andere kan komen, maar alleen, dat de vertwijfeling, die de mens op
het hoogtepunt van esthetisch of ethisch stadium overvalt, het hem mogelijk maakt
de sprong naar het hogere stadium te wagen.
Deze thematiek keert, zij het met vele nuances, in de existentie-filosofie van onze
dagen terug. Doch daarin gaat het steeds om een tegenstelling tussen twee mogelijke
houdingen, zoals oorspronkelijk ook bij Kierkegaard het geval was. Ofschoon de
beschrijving van deze twee wijzen van existeren of zijn sterk varieert, kan hier zonder
bezwaar Heidegger's zienswijze als exemplarisch genomen worden, omdat zij het
diepst doordacht is en de sterkste invloed heeft uitgeoefend. Heidegger heeft dit
thema vooral uitgewerkt in Sein und Zeit (1927) en Was ist Metaphysik? (1929).
De mens leeft als zodanig op oneigenlijke wijze. De uiterlijkheid, het
overgeleverd-zijn aan de wereld, is een van zijn wezenskenmerken. Is een eigenlijke
zijnswijze mogelijk, dan moet er een bijzondere toegangsweg bestaan vanuit het
oneigenlijke naar het eigenlijke zijn. Deze toegangsweg is de angst. Angst en vrees
zijn twee verschillende dingen. Vrees ondervinden wij steeds voor een bepaald iets,
dat ons bedreigt, dat wij willen afwenden, maar dat ons tegelijkertijd verlamt. Voor
de angst kan de mens echter geen bepaalde oorzaak aanwijzen. Hij ondervindt de
angst plotseling: hij overvalt hem. De dingen in de wereld verliezen ineens hun
belangrijkheid en hun zin. De mens ontdekt zijn volstrekte eenzaamheid, waarin hem
de werkelijke wereld in al haar zinloosheid openbaar wordt. Hij ontdekt, dat hij in
de grond ‘niet thuis’ is in deze wereld, hij krijgt het besef van zijn wereldvreemdheid
(Unheimlichkeit).
Het eigenlijke zijn is derhalve de erkenning van de tragiek van de mens. Geworpen
in een vreemde en vijandige wereld, waarvan hij in de angst de zinloosheid
doorschouwt; toch gedwongen steeds te handelen, omdat hij nu eenmaal zichzelf
transcendeert naar de toekomst; en reddeloos overgeleverd aan deze zelfde zinloze
wereld, omdat de uiterlijkheid nu eenmaal kenmerk van zijn bestaan is. Er ligt iets
paradoxaals in het eigenlijke zijn, zoals Heidegger het beschrijft: het is innerlijk en
uiterlijk tegelijk. Uiterlijk, want het bestaat juist in de doorschouwing van zijn
noodzakelijke uiterlijkheid; innerlijk, omdat deze uiterlijkheid juist doorschouwd en
daardoor in zekere zin overwonnen wordt. Dit is dan ook de reden, dat Heidegger
het eigenlijke zijn niet tegenover het oneigenlijke zijn stelt, maar als een vorm daarvan
beschrijft. Het oneigenlijke zijn zelf is niets anders dan de vlucht voor het eigenlijke
zijn, het zich afwenden van zichzelf om zich de ontdekking van de eigen tragiek te
besparen. Vergeten wij niet, dat dit oneigenlijke zijn het gewone
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zijn is: de gewone houding van de mens is een vluchthouding, een vlucht vor zichzelf.
Uit deze beschouwingen is misschien de rol van de tijd reeds enigszins duidelijk
geworden. De mens leeft niet in de tijd, maar is tijdelijk. Maar als de mens tijdelijk
is, hoe is het dan mogelijk hem werkelijk te begrijpen? Want wat hij gisteren was,
is hij morgen niet meer. Hoe kunnen wij vatten wat nog niet is? De vraag is, of alle
mogelijkheden van de mens niet verwijzen naar een ‘uiterste mogelijkheid’. Inderdaad;
en deze uiterste mogelijkheid, waarheen zij niet alleen verwijzen maar waarin zij
zelfs begrepen zijn, is de dood. Mens zijn is Sein zum Tode. De dood is het laatste
nog niet van de mens, dat echter alle andere mogelijkheden reeds wezenlijk bepaalt.
De dood is er niet eens te zijner tijd, maar de mens sterft van zijn geboorte af tot aan
zijn dood. Zodra de mens is, is hij reeds zijn eigen dood. Maar ‘men’ realiseert zich
de dood niet, doch gaat op in de uiterlijke wereld en is blind voor de diepste structuur
van zijn wezen.
Wij vinden hiermee tevens een nadere bepaling van eigenlijk en oneigenlijk zijn.
Het oneigenlijke zijn is gelegen in het ‘wegdenken’ van de dood. ‘Men’ denkt de
dood weg: het is mijn beurt nog niet. Het eigenlijke zijn daarentegen is een
aanvaarding van de dood, een de dood onder de ogen zien. Het verwacht de dood:
het weet, dat de dood reeds bepalend is voor al zijn mogelijkheden. En de dood als
uiterste mogelijkheid openbaart het niets. De mens ziet zich alleen geplaatst tegenover
het niets. Daardoor beseft hij, dat al zijn ontwerpen niets zijn. Hier ligt ook de
eigenlijke vrijheid van de mens: zijn dood te aanvaarden of te ontvluchten: Freiheit
zum Tode. Ook het wezen van de angst begrijpen wij nu beter: zij openbaart ons de
dood en het niets als een en hetzelfde.
Een tweede nadere bepaling van eigenlijk en oneigenlijk zijn vinden wij in het
geweten. Het antwoord op de waarschuwing van het geweten is altijd de erkenning
van een schuld. Wat is die schuld? Een schuld is steeds een gemis. Maar het gaat
hier niet over het gemis van een bepaald iets, maar over het feit, dat de mens als
zodanig de grond is van alle gemis. De mens wil steeds zijn eigen zijn volstrekt in
handen nemen, maar hij is daartoe nooit in staat: hij ontdekt zijn volstrekte eindigheid.
Dit de mens inherente gemis, deze eindigheid, kan echter alleen als schuld
aangerekend worden, als de mens ook de grond van dit gemis is. En kan dit wel het
geval zijn? Inderdaad: de mens is de grond van zijn schuld, zodra hij een bestaan
aanvaardt dat hij zelf niet gekozen heeft, zodra hij als een onvolmaakt bestaan wil
bestaan. Door zich als eindig te aanvaarden is hij verantwoordelijk voor die eindigheid.
En aldus is de mens onherroepelijk ‘urschuldig’. De nietigheid is con-
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stituerend kenmerk van de mens, al zijn ontwerpen zijn nietig: dienen tot niets.
Wat leert ons deze ontleding van het geweten voor de nadere bepaling van eigenlijk
en oneigenlijk zijn? De mens bestaat volgens de wijze van het eigenlijke zijn, als hij
de waarschuwing van het geweten verstaat. Het oneigenlijke zijn koppelt deze
waarschuwing vast aan een bepaalde fout en ontneemt haar daarmee haar eigenlijk
karakter, omdat het bang is dit te ontdekken. Het eigenlijke zijn daarentegen durft
de waarschuwing van het geweten te zien zoals zij is: een oproep tot de erkenning
van de ‘Urschuld’, van de volstrekte nietigheid van het eigen zijn. Hier blijkt, evenals
bij de beschouwing van de dood, dat het eigenlijke zijn gelegen is in de
helderziendheid (Durchsichtigkeit), waarmee de mens zijn fundamentele structuur
erkent. Deze zijnswijze is een, verscheuren van de maskerade van het ‘men’. Zij is
vastberadenheid (Entschlossenheit): vastberaden ziet de mens zijn dood en nietigheid
onder ogen. Hij tracht dood en nietigheid niet weg te denken, doch integendeel de
zin van zijn bestaan van uit dood en nietigheid te bepalen. In een verbeten bereidheid
tot de angst verstaat de mens zichzelf als volstrekte schuld ten einde toe, als een
voortdurende dood, als een niets.
In ‘Was ist Metaphysik?’ laat Heidegger zien, hoe de angst wordt voorbereid door
de verveling. Niet door de verveling, die wij kunnen voelen, wanneer een bepaald
werk ons verveelt. Deze verveling verdrijven wij door iets anders te gaan doen. Maar
door de verveling, die ons in niets meer genoegen laat vinden, die alles kleurloos
maakt, zodat ons een onontkoombare lusteloosheid overvalt. Al het zijnde verliest
zijn zin. Dan kan ons de angst overvallen: als al het zijnde zinloos is, dan staan wij
tegenover het niets. Angst heeft dan ook niets met lafheid te maken: zij is eerder
verwant met vermetelheid. Is het niet vermetel de dood en het niets onder ogen te
zien?
Deze gedachtengang van Heidegger is dikwijls, o.a. door Sartre, voor een verbeten
nihilisme aangezien. Uit het latere werk van Heidegger blijkt duidelijk, dat dit een
onjuiste interpretatie is. Het niets is voor Heidegger geen volstrekt of negatief niets,
maar een betrekkelijk niets, het niets van de zijnden. De mens gaat in zijn alledaagse
leven helemaal in de zijnden op en wordt er door van afgehouden zichzelf te zijn.
Vallen nu in de angst de zijnden van de mens af, dan is er voor de mens niets meer.
Maar dit niets is als een duisternis, waarin de mens zich open kan stellen voor het
licht van het zijn. Het zijn openbaart zich in de vreugde, waarin de mens de zin van
zijn existeren ontdekt en van hieruit ontvangen ook de zijnden een nieuwe en nu
eigenlijke zin. Het denken van het zijn opent de mogelijkheid tot het denken van
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het heil en het heilige en van hieruit opent zich de mogelijkheid van een denken, dat
openstaat voor God en het goddelijke.
Aldus blijkt dit thema toch nauw verbonden met dat van het in-dewereld-zijn.
Daar ging het in laatste instantie om de tegenstelling tussen de zin, ofwel het gebrek
aan zin, dat men aan het menselijk bestaan geeft, en de zin, die ik zelf aan het
menselijk bestaan geef en die ik verwerkelijk, omdat het mijn eigen zin is, die
gedragen wordt door geheel mijn eigen existentie. Men ziet, hoe letterlijk men de
termen eigenlijk en oneigenlijk existeren of zijn moet nemen. De mens is op eigenlijke
wijze, als hij zichzelf is, op oneigenlijke wijze als hij bestaat, d.w.z. leeft, denkt, wil,
voelt, zoals men dit doet.
Dit thema van eigenlijkheid en oneigenlijkheid komt men in existentiefilosofie op
zeer verschillende wijze tegen. Bij Heidegger, Jaspers en vele anderen gat het in
laatste instantie om een erkenning en realisering van de eigen vrijheid, die echter
geen ongebondenheid is, maar een opgave zijn eigen in-de-wereld zijn als mens met
anderen in deze wereld te verwerkelijken. Ook Sartre legt sterk de nadruk op de
verantwoordelijkheid, die ik in mijn eigen handelen voor de anderen heb. Maar
anderzijds is er bij hem een opvatting van de vrijheid, waarin deze volstrekte
ongebondenheid wordt. Er ligt hier een tegenspraak, die Sartre zelf tracht op te heffen
door de solidariteitsgedachte van het Marxisme over te nemen, maar hierbij dreigt
het gevaar, dat hij tenslotte niet alleen de ongebonden vrijheid, maar alle vrijheid
opgeeft.
Toch worden in de ontmoeting tussen existentialisme en marxisme zeer wezenlijke
thema's geraakt. De voornaamste vraagstukken zijn daarbij de beide volgende.
Vooreerst of de menselijke innerlijkheid in haar fundamentele humane betekenis
gehandhaafd blijft, terwijl tegelijk de marxistische gedachte van de mens als vormer
van zijn eigen uiterlijke (sociaal-economisch-politieke) wereld wordt opgenomen.
Vervolgens of het menselijk samen-zijn gezien kan worden als een samen-zijn van
allen in één mensheid, zonder dat daarbij in feite de belangen van één groep prevaleren
of de reële spanningen in een slechts schijnbare ontspanning weggedacht worden.
Het vraagstuk van innerlijkheid en uiterlijkheid en het vraagstuk van groep (klasse,
volk, ras) en mensheid zijn twee problemen, waarin de komende wijsbegeerte haar
weg zal moeten zien te vinden.
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Proza
Nieuw werk van Maria Rosseels
door Bernard Kemp
M. Rosseels: Dood van een Non. Twee delen. Uitg. Clauwaert, Leuven.
‘Iedere mens moet op zijn manier God zoeken’. (II, 47)
De nieuwe roman van Maria Rosseels sluit in zeker zin aan bij Ik was een Kristen,
haar vorig werk dat eveneens in twee delen verscheen bij de Clauwaert. Met ‘De
Prior’, een roman die nog niet klaar is, zullen die werken blijkbaar iets vormen als
een trilogie, waarin schrijfster op zoek gaat naar het ware christendom op drie
keerpunten van de geschiedenis: de tijd van Julianus, de tijd van de Hervorming, en
onze tijd. En toch zal men ook terugdenken aan de Elisabeth-trilogie, al was het maar
om de bijzondere vader-dochter-betrekking, die hier weer een belangrijke rol speelt.
Wat echter vooral aan Elisabeth doet terugdenken in de hoofdfiguur van Dood van
een Non is de diepe ernst van deze laatste en de dwingende religieuze bekommernis
die haar ganse levensloop heeft bepaald.
Dood van een Non is een drieledige roman, waarin drie cruciale momenten in een
bewogen vrouwenleven worden uitgediept. In het eerste deel, ‘Het Mirakel’, volgen
we de geestelijke moeilijkheden van Sabine Arnauld. Het meisje groeit op in een
streng milieu: haar familie is overigens rechtstreeks verwant met de grote Angélique
Arnauld, de bezielster van Port-Royal. Dé gebeurtenis die echter haar verder leven
zal bepalen is een soort kinderverlamming. Jarenlang is zij het gebrekkige meisje
dat op ieders hulp aangewezen is, en die toestand wordt voor haar bepaald ondraaglijk,
wanneer haar broer een vriend in huis brengt waarvoor Sabine liefde opvat. Ze wil
genezen, en om die gunst te bekomen ‘belooft’ ze zelfs, dat ze na een jaar geluk met
Joris Marion (journalist), in het klooster zal treden. Wat later komt een Australische
dokter in huis, die vaststelt dat ze eigenlijk geen kinderverlamming gehad heeft, en
dat ze kàn genezen, als ze maar wil. Nu geneest Sabine ook, en ze kan gelukkig zijn.
Het ‘mirakel’ waar ze zo naar verlangde is gekomen. Tegen haar ‘gelofte’ in, zal ze
nochtans met Joris Marion
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huwen, terwijl de wroeging in haar blijft knagen, omdat ze haar gelofte ontrouw
werd. Dat gevoel neemt nog scherpere vormen aan, als achtereenvolgens haar broer,
haar kind, haar echtgenoot zelf sterven. Haar broer is officier en sneuvelt in mei
1940, haar kindje is doodgeboren, Marion wordt bij vergissing door de weerstand
neergeschoten. In al die beproevingen ziet Sabine de vinger Gods, en nadat ook haar
vader overleden is, besluit ze in het klooster te treden, in de strenge contemplatieve
orde waartoe haar zuster reeds behoort. Haar broer, kanunnik, later monseigneur,
die te Rome is, wil er zich tegen verzetten, maar ze luistert niet naar hem.
Zo heeft Sabine zich in haar eigen inbeelding verstrikt: het mirakel was zeker geen
mirakel en haar belofte zeker geen belofte, haar roeping ook geen roeping: ‘Je bent
niet tot het kloosterleven geroepen, en je wéét het’ (II, 24) schrijft haar broer. Er is
een goede dosis zelfbedrog en onoprechtheid bij het meisje zelf: mogelijk is ze
bezeten dor de gestalte van een oudtestamentische wraakgod, maar zeker ook door
een soort zelfverblinding. Ze wéét immers zelf ‘dat geen kloosteroverste mij op die
basis als postulante zou aanvaarden’ (182). Wat kan een kloosterleven op die basis
worden? Ze maakt het allemaal mee, het leven als postulante, de inkleding, het
noviciaat, voorlopige geloften enz. Dit is de gelegenheid voor schrijfster om in het
tweede deel ‘De Sluier’ een blik binnen de muren te werpen waarover dadelijk meer.
Maar het innerlijke leven van Sabine Arnauld gaat zijn gang, en uiteindelijk zal zij,
of liever haar overste inzien, dat ze geen roeping heeft, dat ze in de grond veel te
hoogmoedig is, en dat het inlossen van een ‘schuld’ geen voldoende wettiging inhoudt
voor haar pogingen. Ze maakt nog de pijnlijke laatste dagen van haar zuster mee,
die, na een aangrijpende supreme twijfel, uiteindelijk toch in alle sereniteit overlijdt.
Daarna zal Sabine op uitdrukkelijke wens van haar overste het klooster verlaten.
In het derde deel ‘Ramanatha’ zien we de zo moeilijke en moeizame
wederaanpassing van Sabine aan het gewone leven. Het is haar doem zich nooit
ergens thuis te voelen: als gehuwde vrouw voelde ze zich gebonden aan het
kloosterleven, in het klooster voelde ze zich niet thuis, nu ze uit het klooster is blijft
ze zich kloosterzuster voelen. Door familierelaties komt ze in het verre Oosten, waar
ze ook zowat freelance-journaliste speelt. Ze komt in contact met de zeer eigen
levensfilosofie van het Oosten, en twijfelt tenslotte aan het bestaan van God. Een
geëxcommunieerde bisschop uit China met wie ze herhaaldelijk in contact komt,
opent haar ogen: ‘De God die U gemaakt hebt bestaat niet’ (II, 261). Haar ganse
Godsbeeld dat veel wegheeft van dat van Port-Royal, stort ineen en ze leert inzien
dat ‘men met God geen contracten
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sluit’ (II, 262). Sabine Arnauld is nog niet helemaal in het reine met zichzelf, ze is
radeloos om de God die ze bemint maar helemaal niet kent, die voor haar de grote
afwezige, of liever de grote verborgene is. Op dat ogenblik vindt haar echter de dood
in een verwoestende tyfoon. In die dood is zij de tweelingzuster van Elisabeth uit de
vroeger roman van Maria Rosseels.
Het is goed, geloven we, dat schrijfster het relaas van deze onder zoveel oogpunten
tragische levensgeschiedenis heeft ingebed in een bondige raamvertelling. Het verhaal
wordt voorgesteld als een soort geestelijk dagboek van Sabine Arnauld, dat in de
handen kwam van haar broer de secretaris van het aartsbisdom. Deze maakte, zij het
minder heftig bewogen, dezelfde crisis door als Sabine, maar vindt in dit relaas de
moed om zijn taak verder te zetten en zijn ontslagbrief te verscheuren. Zijn ‘Introïbo’
overstemt tenslotte het ‘De Profundis’ dat ook uit zijn hart was opgestegen.
Zeer tegen onze gewoonte in hebben we een uitvoerige samenvatting van deze
roman gegeven. Het ging ook niet anders omdat de geest en de strekking van het
boek zozeer vergroeid zijn met en gewikkeld in de wendingen van het verhaal zelf.
Dood van een Non beweegt zich immers op zeer verschillende vlakken, die slechts
in het raam van dit resumé kunnen gesitueerd worden. Doch het zuiver psychologische
aspect van het verhaal, - dat in dit overzicht het duidelijkst naar voren treedt, - behoort
blijkbaar het minst rechtstreeks tot de bewuste bedoelingen van schrijfster, al lijkt
ons dit misschien het belangrijkste. Men zou het de psychologie van de roeping
kunnen noemen. Wel moeten wij naar de uitdrukking van Christus zelf ‘volmaakt
zijn, gelijk Uw Hemelse Vader’, maar die opdracht ter volmaking kan niet bestaan
in een soort kampioenschap der volmaaktheid, waarvan schrijfster, in een van haar
zusterfiguren, een bij alle beminnelijkheid toch scherpe karikatuur heeft getekend.
Elke roeping heeft toch haar vertrekpunt en haar wortel in een concrete persoon zelf:
‘Ieder mens heeft immers een bepaalde aanleg; het is niet alleen dwaas maar ook
onverantwoordelijk die te willen forceren en iets anders te doen dan dat warvoor je
geschikt bent’ (II, 19). Gezelle die wondere pedagoog, zei reeds hetzelfde: ‘Every
man must work HIS way to God’. - ‘Iedere mens moet op zijn manier God zoeken’
(II, 47) schrijft Maria Rosseels elders. Het drama van Sabine Arnauld is dan vooral,
dat ze rusteloos heeft gezocht en nooit gevonden, dat haar zoeken een permanente
vlucht is geweest: ‘Eeuwig vluchtend, eeuwig zoekend, speurend naar andere
horizonten, naar een land zonder einders’ (II, 239). Hierin is ze de tragische zuster
van de dichter die ‘The hound of Heaven’ schreef.
Er zijn echter naast dit psychologisch aspect, twee andere aspecten
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die wellicht sterker zullen opvallen, waarvan het eerste in zekere zin pikanter kan
zijn, al zal men de roman verraden door daar te zeer de klemtoon op te leggen.
Talrijk zijn immers in dit boek de bladzijden waarop een onverholen, zij het steeds
eerbiedige kritiek wordt uitgeoefend op verscheidene aspecten van ons christendom.
Men herinnert zich de artikels die schrijfster, n.a.v. de voorstudie tot deze roman, in
een grote krant heeft geschreven over het kloosterleven. Er is zelfs een zekere deining
rond ontstaan, die sommigen misschien nog duidelijk voor de geest staat. De
zijdelingse kritiek in deze roman slaat dan vooral op het uiterlijk decorum van een
Kerk die misschien te veel belang hecht aan prestige, aan verstarde vormen van
geloof waarin elke bezieling gestold is of dreigt te stikken, aan de kitschachtige
religieuze St.-Sulpicekunst die de voorbije halve eeuw ongenietbaar heeft gemaakt.
Maar dieper dan deze uiterlijkheden vreet de kanker van een voos bourgeoisgeloof,
van gemakkelijke zekerheden, van afwijkingen die schommelen tussen naïeve
simulaties en hysterie, en van de traagheid waarmee de Kerk de ingrijpende
veranderingen in de wereld achternahinkt.
Hier en daar breekt toch wel even de wrevel van schrijfster door, in uitlatingen
als deze: ‘Waarachtig, er was voor mij geen plaats in de Kerk. Tenzij die van braaf
toeschouwende leek’ (II, 200 en 203). Elders is er sprake van een ‘verbod te spreken
over noodzakelijke klooster- en kerkhervormingen’ (II, 159). Hiermede, evenals
overigens met dit ganse boek over een kloosterzuster, wordt eens te meer de vraag
gesteld, de brandend actuele vraag van de plaats van de leek in de Kerk. Men zal
geneigd zijn, misschien, schrijfster dezelfde woorden toe te spreken als die welke
Sabine aanhoren moest: ‘U ergert zich nog altijd aan de kleine kanten van de Kerk,
is het niet?’ (II, 264). En misschien is het ook zo, alleszins zijn we persoonlijk geneigd
om te zeggen, dat een greintje humor in deze kritiek niet misstaan zou hebben, maar
indien men deze roman zou herleiden tot een voorwendsel om gemakkelijke kritiek
te uiten, dan zou men hem verkeerd begrepen hebben. Wel wil het ons voorkomen
dat een zekere journalistieke vlotheid die elders een deugd kan zijn, de diepere ernst
van de roman niet ten goede komt. Schrijfster legt inmiddels zelf de betrekking tussen
de kritiek die ze uitoefent en de fundamentele bekommernis die haar bezielt, waar
ze Sabine laat zeggen: ‘Ik weet dat mijn protest op het niveau staat van de trein- en
tramfilosofie, zei hij eens, maar het contact met het kwaad doet mij soms aan het
bestaan van het Absolute Goed twijfelen’ (II, 193).
Immers, bij de tegenzin die schrijfster uitspreekt voor vele valse uiterlijkheden
van een ‘paradechristendom’, zit toch een heimwee voor naar
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‘de Kerk van het evangelie en van de apostelen’ (II, 120). Ze draagt de last van ‘2000
jaar kerkgeschiedenis’. En evenals bij Mauriac groeit bij Sabine Arnauld de wens:
‘ongelovig geboren te zijn om het christendom in al zijn verrassende nieuwheid te
kunnen ontdekken’ (II, 272). Dit verlangen mag naïef en zelfs onmogelijk klinken,
- de verwezenlijking ervan zou het vraagstuk verplaatsen, niet oplossen, - maar het
is toch de uiting van een nood aan oorspronkelijke zuiverheid, en persoonlijke
beleving van het geloof. Om dit tastbaar uit te beelden heeft schrijfster de betrekking
met Port-Royal uitdrukkelijk willen maken door reeds familiebanden te leggen tussen
Sabine en de Angélique Arnauld van Port-Royal. Hierin vond schrijfster een voor
de hand liggende omkleding van het geloof in een God-die-strenge-rechter-is, die
schuld en boete afmeet, die zijn gunsten doet betalen met ‘woekerintrest’ en zo meer.
Hét vraagstuk lijkt voor Sabine te zijn, in God niet de rechter maar zoals haar zuster
de minnaar te zien. Doch uiteindelijk is ook haar God opnieuw een God geworden,
die onmetelijke afstanden in acht neemt tegenover zijn schepsel: ‘Geen mens is het
waard, dat God zich op een bijzondere manier om hem bekommert’ (II, 196). Aan
dat tragisch gevoel zal Sabine overigens tenondergaan. Is het, uit een begrijpelijk
verzet tegen een streng of gemoedelijk Godsgeloof, op zijn beurt geen nieuwe
overdrijving geworden? De grootste ketterijen werden niet uit laksheid, maar uit
strengheid geboren.
Zo wordt deze roman gedragen, soms uiteengereten, door ongehoorde spanningen,
die niet allemaal opgelost worden. We vragen ons b.v. af, of het voor de bedoeling
van deze roman zelf goed geweest is, dat een gegronde en nuttige kritiek op vele
formalismen, - ook soms op de geest van ons geloof -, gedragen wordt door een
roman waarin de hoofdfiguur niet alleen vanuit een jansenistisch perspectief vertrekt,
maar eveneens zo weinig consequent blijft: haar exaltatie uit de ‘mirakel’-periode
maakt in het tweede deel plaats voor een nuchterheid die van haar op zijn minst
verrast. Misschien zal men haar uiteindelijke exasperatie dan toch moeten zien als
een manifestatie naar buiten van haar inwendige radeloosheid. Men begrijpt in dat
geval dan ook waarom géén goede dosis humor Sabine evenwicht en sereniteit komen
brengen. Om de vraag zo ruim mogelijk te stellen: heeft de complexiteit en de
densiteit, de raadselachtigheid van de hoofdfiguur, - die de roman zelf grotere
proporties heeft gegeven, - ten slotte niet het vraagstuk waar het de schrijfster
uiteindelijk om te doen was, enigszins vertroebeld en onduidelijk gemaakt? Men
blijft bezig met die figuur van Sabine Arnauld, ze laat u niet los, maar talrijk zijn de
vraagtekens van godsdienstige, psychologische en maatschappelijke aard, die hier
beroerd werden zonder dat ze ook maar uitgeklaard werden. Tenzij dit ene,
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dat ons paradegeloof en ons erg burgerlijk geloof een verraad zijn tegen het
oorspronkelijke christendom. Sabine Arnauld is haar eigen leven gaan leiden, is
enigszins ontsnapt aan de schrijfster, en ze heeft de hele problematiek van deze roman
naar zichzelf toegehaald: de inadaptatie tussen kritiek en persoonlijke problematiek
komt tenslotte neer op de grote inwendige gespletenheid van Sabine zelf tussen
roeping en vlucht, tussen eerlijkheid en zelfverblinding, tussen liefde en vrees, tussen
eigengereidheid en overgave, tussen hoop en wanhoop, welke laatste uiteindelijk
een paradoxale vorm mag geweest zijn van een grenzeloze hoop, van haar verlangen
naar de onzichtbare God, waarvan ze vergeten was dat ze hem ‘onze Vader’ mocht
noemen. Maar dat is blijkbaar hààr eigen manier geweest om God te zoeken, en, wie
weet, te vinden.
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Woord en bezinning
door Piet Thomas
L'art n'est pas une philosophie, mais c'est la parole qui sert à l'introduire.
Il y a en lui une urgence de philosophie.
R. Bayer
Onder de auspiciën van het Nederlandse literaire maandblad Roeping verscheen een
reeks kleine boekjes waarin naast poëzie en toneel ook essayistisch werk werd
opgenomen (Uitg. Standaard-Boekhandel, Amsterdam). Daaldreef, Pierre Kemp en
Julienne Huybrechts publiceerden er elk een dichtbundel in. Ben Wolken verzamelde
er enkele korte dramatische teksten en C.W.M. Verhoeven en W. Luypen zorgden
voor de essays. De auteurs behoren, behoudens W. Luypen, die met zijn ‘Existentiële
fenomenologie’ elders reeds een ruime bekendheid verwierf, tot de trouwe
medewerkers van het maandschrift. C.W.M. Verhoeven en Ben Wolken maken zelfs
deel uit van de redactie.
De indruk die men doorgaans bij de lectuur van Roeping kan opdoen, namelijk
dat het essayistisch werk het creatieve werk in engere zin overtreft, wordt bij de
lectuur van deze cahiers bevestigd. Veruit het belangrijkste boekje uit de reeks lijkt
mij ‘De fenomenologie is een humanisme’. De titel herinnert zienderogen aan Sartre's
‘L'Existentialisme est un Humanisme’. Daarmee houdt de gelijkenis echter niet op.
Zoals Sartre wil Luypen een apologie schrijven van de wijsgerige stroming waarin
hij zich beweegt. De persoonlijke rol die Sartre in het ontstaan van het Franse
existentialisme gespeeld heeft, zorgt natuurlijk voor een grondig toonverschil. Sartre
schrijft als de wijsgeer die een school in het leven geroepen heeft en zijn verdediging
wordt spontaan een pro domo. Luypen komt aan het woord als iemand die in een
bepaalde wijsgerige stroming ingewijd is en de verschillende scholen in wat ze
gemeen hebben, met waardering en geestdrift aan zijn lezers wil voorstellen.
Bovendien hebben beide geschriften een vulgariserende bedoeling. Voeg daarbij dat
beide auteurs de humanistische waarde van de door hen voorgestane wijsbegeerte
op het oog hebben en U zal met mij toegeven dat de echo-titel van Luypen's boekje
minder offensief en opportunistisch is dan hij op het eerste gezicht zou kunnen lijken.
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In een literaire kroniek zal men uiteraard geen technisch-wijsgerige bespreking
verwachten. Het moge hier volstaan dat ik even inga op enkele verhelderende
gedachten en deze toepas op de literatuur.
Het spreekt vanzelf dat de literatuur meer is dan een verfijnde en gevoelsgeladen
illustratie van wijsgerige leerstellingen. Wijsbegeerte en literatuur ontmoeten niettemin
elkaar voortdurend. Experimentelen en traditionalisten zullen het er wel over eens
zijn dat de literaire taalschepping in haar onverbrekelijke eenheid van vorm en inhoud
een ononderbroken poging veronderstelt om zich in schoonheid uit te spreken over
een liefst zo volledig mogelijke ervaring van de menselijke existentie. Taalschepping
zonder zelfbezinning is ondenkbaar. Dit brengt mee dat ook wanneer de schrijver
niet bewust een bepaalde belijdenis aanbieden wil, het literaire resultaat steeds
medebepaald wordt door de houding die de schrijver in de wereld waarin hij leeft,
aanneemt. Dit betekent niet dat de lyricus, de dramaturg en de romancier hun
levenshouding een doctrinaire grondslag moeten verlenen. De hemel behoede hen
daarvoor! Maar het sluit wel in dat om het even welk schrijver het recht heeft zijn
persoonlijke levenservaring uit te breiden en te verstevigen door af en toe kennis te
nemen van wat in de wijsbegeerte en de zielkunde wordt gepresteerd. In zover de
schrijver werkelijk van zijn tijd is, zal hij aan de vigerende wijsgerige en zielkundige
bezinning niet kunnen ontsnappen. Zo lijkt het mij op dit ogenblik onmogelijk te
veronderstellen dat de literatuur van de tweede helft van de twintigste eeuw niet zou
beïnvloed zijn door de fenomenologische wijsbegeerte. In feite kan men een dergelijke
invloed niet betreuren. Enkele belangrijke thema's en motieven zijn vooral onder
fenomenologische instigatie bezongen en beklemtoond. Denken wij slechts aan de
herontdekking van de lichamelijkheid, aan het verrassingsmoment der psychische
ontmoeting, aan het bewust-zijn historisch-subjectief bij de wereld betrokken te zijn
en aan de tragisch ervaren ontoereikendheid van de menselijke conditie.
Vervolgens heeft de artistieke levenshouding een belangrijke ruggesteun gekregen
in de fenomenologische stellingname tegen de zogenaamde absolute waarde der
positieve wetenschappen. De hybris van het positivisme heeft heel wat aanvallen
van wijsgerige zijde moeten incasseren. Herhaaldelijk is er door fenomenologen op
gewezen dat in het sciëntisme de primaire werkelijkheidservaring verdrongen en
verwaarloosd wordt. De literatuur nu leeft meer vanuit een onmiddellijke, frisse
levenservaring dan vanuit een schools-theoretische nabeschouwing. Waar de
fenomenoloog de dingen in hun oorspronkelijke frisheid benaderen wil, begroet de
schrijver in hem een bondgenoot.
Hoe verwant zijn de beschuldigingen die men tegen de fenomenologische wijsgeer
en de schrijver inbrengt! Hoe dikwijls krijgt ook de
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een toegang zijn tot de herbergzaamheid van het buiten ons bestaande of een
openbaringsmogelijkheid van de bedreigingen die de wereld voor ons inhoudt. Hoe
genuanceerder de lichamelijke afstemming op de wereld wordt, des te meer kans
bestaat er het ken- en verbeeldingsleven te vernieuwen. Voor de literatuur brengt dit
mee dat - in tegenstelling met wat sommigen beweren - het laatste woord over de
dingen nog steeds niet gezegd is. Het hangt namelijk alleen van de diverse, zinvolle
afstemmingsmogelijkheden af of de artistieke inspiratie een vernieuwende uitweg
kan vinden. Dat deze vooralsnog niet uitgeput zijn, mag men geredelijk aanvaarden.
Vervolgens blijkt uit wat Luypen over de wijsgerige kennis zegt, dat de dagelijkse
omgeving waarin het subject zich handelend beweegt, ook voor de literatuur belangrijk
is. Zij helpt langs het handelen het denken losmaken. Zij kleurt ten dele de
voorreflexieve subjectiviteit waarmee het denken en de creativiteit contact moeten
houden.
Ook het belang van de liefdevolle afstemming op de wereld moet in dit verband
onderstreept worden. Zeer terecht merkt Luypen op: ‘Wie volkomen geoccupeerd
is met zichzelf, volkomen gefascineerd door zijn eigen belangen, wie verkrampt ligt
in begeerlijkheid, egoïsme of hoogmoed, ziet eenvoudig niet de betekenis van de
ander als subject. Hij zal met grote stappen door het leven van andere mensen heen
bonken, links en rechts stukken en brokken maken en niets vermoeden van wat er
eigenlijk aan de hand is, wanneer hij ziet, dat anderen zich over de slachtoffers
heenbuigen’ (p. 38). De liefde daarentegen is en blijft de grote katalysator van de
creativiteit. Het zal voor een aanzienlijk deel van de liefderijke belangstelling van
de auteur afhangen (niet van zijn bemoeizuchtige goede bedoelingen) of binnen het
bestek van zijn werk de veelzijdigheid van de menselijke waardigheid geëerbiedigd
en herschapen wordt.
In de fenomenologische visie wordt tenslotte ook plaats ingeruimd voor de
historische kairos en voor haar metabletische verbijzondering. Dit werpt een helder
licht op het fenomeen van de artistieke oorspronkelijkheid. Deze zou dan niet langer
gezien worden als een soort nieuwlichterij of als een fictieve aansluiting bij het
ongenaakbaar scheppingsmoment van de eerste morgen, maar wel als een bijzondere
inleving op een historisch gesitueerd, eigentijds gunstig ogenblik waardoor de
scheppingsaandrift bevrijd wordt, die een nieuwe aanpak mogelijk maakt.
Deze vernieuwende inzichten welke ik op de woordkunst trachtte over te dragen,
suggereren hoe vruchtbaar de humanistische bijdrage van de fenomenologische
wijsbegeerte zijn kan. Luypen legt er nochtans op het einde van zijn cahier de nadruk
op dat het wijsgerig humanisme niet moet gezien worden als beperkt tot de
bewoonbaarmaking van de
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schrijver niet te horen dat hij een relativist, een subjectivist en een irrationalist is!
Verwijt men ook hem niet dat hij door een ver doorgedreven casuïstiek de absolute
orde aantast? Moet ook hij niet horen dat hij illusies najaagt? Wordt ook zijn
wantrouwen tegenover een te vlug abstraherende ratio niet verdacht gemaakt?
Luypen doet er goed aan Merleau-Ponty's ‘désaveu de la science’ gevaarlijk te
achten en te denken dat de pas overleden wijsgeer zich heel wat moeilijkheden had
kunnen besparen door een nauwkeuriger en minder uitdagende terminologie. Maar
uiteindelijk is er in heel de fenomenologie een grondige verloochening waar te nemen
van de vermeende oppermachtigheid waartoe sommige beoefenaars van de positieve
wetenschappen zich laten verleiden. En in zover Merleau-Ponty deze verloochening
lapidair samenvat, is zijn reactie tenvolle gewettigd. Ze wordt als zodanig ook
gewaardeerd door tal van literatoren die het een gelukkig feit achten dat de bekoring
om van de literatuur een wetenschap te maken zeer vlug tot de geschiedenis van de
letterkunde ging behoren.
De schrijver voelt het als een bevrijding aan wanneer in de wijsbegeerte een lans
gebroken wordt voor een meer gedifferentieerde werkelijkheidservaring. Dikwijls
meer als een bevrijding dan als een openbaring. Hem moet men eigenlijk niet eens
zeggen dat de wereld op een andere manier te kennen is dan door het raadplegen van
een geografisch handboek. Hij is gewoon te leven in een wereld waarin de zon opgaat
en ondergaat (Merleau-Ponty), al hoort hij graag dat de wijsgeer die wereld voor
echt verklaart. Hij gelooft intuïtief in een spontaan ervaren Lebenswelt en schuwt
instinctmatig de meetbaarheid waar de experimentele wetenschappen naar streven.
Op zijn manier gelooft hij in een terugkeer naar de zaken zelf. Hij aanziet op zijn
beurt de intentionaliteit als de meest wezenlijke trek van het bewustzijn. Literair
bestaat hij vanuit de spanningen die zijn verhouding tot de werkelijkheid bepalen.
Hij leeft in ‘het gericht staan op’.
De dichter, de romanschrijver en de dramaturg wensen in hun geschriften verslag
uit te brengen van hun aanwezigheid bij de werkelijkheid. Hun creativiteit kan zich
zonder een voortdurend in stand gehouden openheid op de wereld niet ontplooien.
Ook zij willen, zoals dat in de fenomenologische terminologie heet, de werkelijkheid
‘uitspreken’.
Het is verheugend dat de wijsgeer van thans niet alleen de positie van de kunstenaar
consolideert maar hem ook de reddende weg aanwijst waarop hij zowel een eenzijdig
spiritualisme als het monistisch materialisme kan ontlopen. Deze aanwijzing laat
onder meer vermoeden hoe de aandacht voor de menselijke lichamelijkheid verder
kan evolueren zonder onvruchtbaar te worden. De lichamelijkheid kan in dit
perspectief
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wereld, maar dat het een bekroning kan vinden in de openheid voor het Transcendente.
Deze openheid kan op gelukkige wijze de bereidheid onderhouden om in de
godserkenning de verlossende voltooiing te zien van een integrale menselijkheid.
Tot zover mijn bedenkingen bij een wijsgerig geschrift dat in boeiende, vlotte en
zuivere taal gesteld, geroepen is om velen wegwijs te maken. Dat ook de lezer die
zich vooral voor de schone letteren interesseert, zich gerust door Luypen's cahier
mag laten instrueren, lijdt geen twijfel.
De beschouwingen die C.W.M. Verhoeven in ‘Symboliek van de sluier’ verzamelde,
werden minder technisch gehouden en doen veeleer aan als vrij bewegende,
persoonlijke meditaties. Zijn schrijfstijl is nog verzorgder. Het volledig samenvallen
van betekenis en esthetische woordzorg schenkt aan zijn opstellen een speciale
bekoring. Wijsgerige vaktermen die te zakelijk zouden klinken, zijn vervangen door
precies gekozen omschrijvingen die een bekwame en vaardige hand verraden.
In een eerste opstel bespreekt Verhoeven de betekenis van de sluier voor het
symbolisch denken in het algemeen. Van meet af aan onderscheidt hij de sluier als
bekleding van de sluier als symbool. Maar dit onderscheid, ervaart hij, volstaat nog
niet. ‘Omdat nu het symbool zelf een sluier is, zou men kunnen zeggen, dat de sluier
meer is dan een bepaald symbool; hij is hét symbool zelf of liever: de sluier is het
symbool van de symboliek. Hij is de half doorzichtige wade, die gesponnen wordt
tussen de geest en de werkelijkheid in, die elke waarneming tot een indirecte
waarneming maakt’. Alleen in een dualistische levensbeschouwing die een diepere
eenheid aanvaardt, komt de sluier als symbool tot zijn recht. Als bemiddelaar tussen
ding en oog realiseert hij een wederkerigheid waardoor de diepere eenheid wordt
geopenbaard.
Een tweede artikel draagt als titel ‘Sluier en substantie’. Hierin behandelt
Verhoeven de Isjtar-mythe. In deze Babylonische mythe nu is volgens hem de sluier
het symbool van leven en kracht. Ontsluiering betekent dood. Als de laatste sluier
valt, sterft de godin en alle leven op aarde sterft met haar. ‘De sluier is het leven van
Isjtar... de mysterieuze natuur zelf’. ‘Gezien vanuit de kritische geest die zich tegen
het mysterie verzet, is de sluier het symbool van de illusies. Maar wie uit het leven
deze illusies tracht weg te nemen, doodt het leven, omdat zij tot de substantie ervan
behoren’. Zoals Luypen trekt ook Verhoeven van leer tegen de vernietigende krachten
die met een ongenadige rationalistische ontleding samengaan. Door de ware kennis
daarentegen, aldus Verhoeven, wordt het geanalyseerde in zijn integriteit hersteld.
Bijzonder belangwekkend is het derde opstel waarin de verschillen tussen sluier
en masker overwogen worden. Hier wordt namelijk aan
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de praktijk getoetst wat in vorige opstellen als beginsel werd vooropgesteld. Ook het
masker is meer dan een kledingstuk. Zoals de sluier bewerkt het een metamorfose
en is het ingesteld op het oog. Doch het is ondoordringbaar, blind en star. Het kan
niet ‘ontmoet’ worden. Het vermoeit de aandacht. De sluier daarentegen bezit
soepelheid en onthult het mysterie dat hij verbergt. Hij houdt de aandacht geboeid.
Hij vertedert en verdiept ze. Aansluitend bij het ontmoetingskarakter van het
sluier-fenomeen, bespreekt Verhoeven in verband met de kennis het verschil tussen
ontmaskering en onthulling. ‘Ook de waarheid’, schrijft hij, ‘is met sluiers bedekt
en ook hier behoren de sluiers tot de substantie’. Zoals de prereflexieve ervaring de
geest prikkelt en tot verdere werkzaamheid aanzet, zo dwingt ook de sluier de
oppervlakkige aandacht er toe zich te verdiepen en zich inniger met het object te
verenigen. Eigenlijk is de afwijzing van de positivistische hybris hier even sterk
uitgesproken als bij Luypen. Ze is alleen opgenomen in een ludischer vocabularium.
Niet alleen de kennis van de waarheid maar zelfs de directe ervaring heeft de
uitnodigende prikkel en de bescherming van de sluier nodig. Daarover gaat het in
een volgend artikel: ‘De directe ervaring’. De auteur roept de bekende mythe van de
grotbewoners te hulp om aan te tonen hoe de naakte ervaring van de werkelijkheid,
de waarneming buiten de grot, verblinding betekent. In het licht van deze waarheid
krijgt de sluier vooral betekenis als een beschermingsmiddel. Slechts de beschermde
waarneming kan de mens volhouden. ‘Elke aanvang van een directe ervaring zal
hem in een crisis storten, waarvan hij alleen kan herstellen, wanneer hij de
oneigenlijkheid en de illusies aanvaardt en erin berust de werkelijkheid op gesluierde
wijze te ervaren’.
Het is mij niet mogelijk al de overige opstellen grondig te bespreken, daar dit mij
ongetwijfeld te ver zou voeren. Daarom zou ik hier slechts de aandacht willen vragen
voor enkele thema's die in het boekje nog aan de orde komen, en voor het korte opstel
‘Zien en gezien worden’.
Verhoeven heeft het verder nog over de relaties tussen de sluier en het zedige (de
sluier is de bescherming van de openheid der existentie; zij beveiligt de zedigheid
in zover deze een juiste manier van reservatie is), tussen de sluiervorming en de
sacrale reservatie en ook de blos, de lichaamsbeweging en de openbaring in zover
zij verband houden met het onderwerp van zijn boekje.
Waar hij het probleem ‘Zien en gezien worden’ bespreekt, wil hij Sartre's leer over
de menselijke blik corrigeren en aanvullen. Hij beschuldigt Sartre ervan alleen het
spiedende zien ontleed te hebben terwijl het zien ‘alleen als wederkerige handeling
verantwoord en zinvol is’. Alleen de wederkerige blik vertegenwoordigt het echte
zien. Bespieden
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is ontheiligen en schenden. De wederkerigheid van het zien verruimt en verlost. En
hier is het volgens hem weer de sluier die door een subtiele bemiddelingstaak zowel
de blik als het object beschermt en de wederkerigheid mogelijk maakt. Het spreekt
vanzelf dat met deze terminologie de Sartriaanse leer over de menselijke blik niet
op technisch-wijsgerig plan kan aangevallen worden. Wie een technische discussie
verlangt wordt naar elders verwezen. Maar binnen het bestek van de overweging
wordt ook hier aangetoond hoe vruchtbaar de symboliek van de sluier kan zijn,
wanneer zij goed wordt aangewend.
Het symbolisch denken van de auteur bereikt in deze serie artikelen hoogtepunten
die voor meer discursieve, non-stop-rechtdoor gedachtengangen niet toegankelijk
zijn. De schijnbare weerloosheid van het systeemvrije overwegen bezit een
aantrekkelijkheid die wanneer ze, zoals hier, samengaat met een fijnzinnige
filologische gevoeligheid, te zeldzaam is om onopgemerkt te blijven. Door Verhoeven
de gelegenheid te geven deze opstellen te verzamelen heeft Roeping zich uiterst
verdienstelijk gemaakt.
De dichtbundel ‘Au Pays du Tendre mosan’ bevat naast Symfonie der Canadassen
en Franse les in een korenveld ook De Namiddag van een stille katholiek, Elegie om
het verlies van 10 kilo sex-appeal en Tzigana. Stuk voor stuk langademige lyrische
symfonieën. Voor wie de korte verrassingsgedichten kent die Pierre Kemp met milde
vrijgevigheid over tal van literaire tijdschriften verdeelt, betekenen zij een
welgekomen aanvulling van een uitzonderlijk oeuvre. Simon Vestdijk heeft Pierre
Kemp eens ‘de genius der buitenbeentjes’ genoemd. En daar is heel wat voor te
zeggen. De speelse aard en de natuurlijke beweeglijkheid van zijn talent hebben van
deze Maastrichtenaar al vroeg een zeer aparte verschijning gemaakt. Weinigen zijn
zoals hij in staat om de meest alledaagse dingen tot poëzie om te toveren. Hoe
kinderlijk zijn invallen soms zijn, ze bezitten een raffinement dat vrijwel onnavolgbaar
is. Persoonlijk hou ik meer van zijn kortere gedichten. Of komt het alleen maar omdat
ik de door de dichter verstrekte gebruiksaanwijzing niet heb kunnen volgen? Het
lijkt mij inderdaad beter de bundel niet in één vaart door te lezen. Er af en toe aan
snoepen schijnt lonender. De roezerige beeldenweelde van Kemp's snelschrift vermoeit
wanneer de inspanning te lang moet worden volgehouden. Overigens is het genot
dat men aan deze lyriek kan beleven van een uiterste verfijning. De feestelijke
afwisseling van vervluchtiging en concretie, van nauwkeurige waarneming en speelse
versieringsdrang, van deemoed en dartelheid heeft vaak een dwingende kracht waaraan
geen lezer kan ontsnappen.
De broederlijke vertrouwdheid met de kosmos heeft van de dichter
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geen gedwee observator gemaakt. Soms is zijn taal zeer vrijmoedig. Het erotische
weet Kemp zonder enig puritanisme te benaderen. Zijn vrijmoedigheid heeft een
speelse charme die nergens de ergernis van de lezer wekt. Zijn gretig spel bewaarde
een kinderlijke opgewektheid en een inoffensieve bekoorlijkheid die men zich alleen
in een uiterst gespiritualiseerde kunst kan indenken.
Spelenderwijs heeft hij de taal verkend in haar ongewoonste
combinatiemogelijkheden zonder ooit de eenvoud en de bescheidenheid te verliezen
die aan de blijmoedigen eigen is. Het wordt tijd dat zijn werk in Vlaanderen een
ruime verspreiding geniet.
De poëzie van Daaldreef is verrassend eenvoudig voor een debuut. De meeste
beginnende dichters menen zich door een woelige complexiteit aan het publiek te
moeten opdringen. Bij Daaldreef geen spoor daarvan. Poëzie is voor hem merkbaar
een vorm van onthechting. Noodzakelijk en frugiaal tot in de korte regels en de
simpele, meestal volgehouden beeldspraak toe. ‘Vogelbrood’. In de onthechting van
de poëzie hoopt de dichter zich te bevrijden van wat anderen in neurose, angst en
vertwijfeling vastdrijft. Hoe graag zou hij zich zingend vermeien in een zachtzinnige
en onproblematische droomwereld. Het hoort, meent hij, bij zijn jeugd. Slechts wie
ouder wordt, kan aan de wijsgerige kwellingen niet meer ontsnappen. Zo lang men
jong is, moet men zo probleemloos mogelijk leven. Doch in de harde werkelijkheid
van elke dag blijkt deze wensdroom onmogelijk te realiseren. Telkens weer moet de
dichter ervaren hoe weinig hij zich aan zijn burgerlijke plichten kan onttrekken. Hij
zoekt het nieuws van de krant, de dwang van de routine en de praatzucht van de
mensen te ontlopen, maar ziet zich weldra genoodzaakt te erkennen dat hij in het
dagelijkse leven een rol te spelen heeft die niemand anders voor hem spelen kan.
Zijn taak, hoe nederig ze misschien ook is, kan niet door anderen gedaan worden.
Zelfs zijn teleurstellingen kan men niet ontwijken. Al dragen ze zeer gewone namen,
niemand kan ze van ons overnemen. Biedt de liefde dan geen uitweg? Wie liefheeft,
kan inderdaad zijn eenzaamheid ontgaan, maar weet zich meteen bedreigd door
nieuwe zorgen en nieuwe bekommernissen: het kind, de gedeelde vergankelijkheid
van de lichamelijke schoonheid en de onvermijdbare scheiding door de dood. In het
belijden van deze zorgen is Daaldreef op zijn best.
Het moet mij toch van het hart dat hij zich nog te veel op het plan van de
mededeling beweegt. Aan taalschepping is hij vaak niet toe. Voorts kan men niet
ontsnappen aan zijn soms te opzettelijke constructieve bedoelingen. Dit verklaart
ten dele waarom zijn gedichten meer genietbaar zijn als schakels van een cyclus dan
als afzonderlijke groot-
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heden. Zeer duidelijk is dit in de cyclus ‘Adam’ waar de oude Hebreeuwse voorstelling
en de moderne sensibiliteit een modus vivendi vonden in het samenvallen van eenvoud
en spreektoon.
Alles samen is ‘Vogelbrood’ een waardevol debuut. Indien Daaldreef vroeg of
laat zijn mededelingsdrang weet in te lijven in een gerijpte vormschoonheid, zou hij
de toon kunnen vinden die tenvolle overtuigt.
Ook Julienne Huybrechts (‘Klein Spartaans theater’) zoekt in de dichtkunst een
vluchtasiel waar het leven overzichtelijker en langzamer vloeien kan. Ze droomt
ervan haar geluksverwachtingen aan levenswarme en zachte woorden toe te
vertrouwen. In haar gedichten speelt de lichamelijkheid als een nieuw ontdekte
speelruimte van de liefde een belangrijker rol dan bij Daaldreef. Haar taal echter is
minder klaar. Ze laat zich nog te gemakkelijk door niet-gecontroleerde beelden
verleiden. Zo wil ze op blz. 9 ‘het lichaam slijpen als een vruchtmes’. En toch ontroert
zij misschien sterker doordat haar lyriek onmiddellijker aangrijpt, directer bekoort.
Het gevaar dat haar verzen door de rede belast worden is weinig denkbeeldig. Wel
heeft ze onvoldoende afgerekend met een typisch vrouwelijk zelfbehagen dat in de
lyriek slechts in een zeer gesublimeerde vorm aanvaardbaar is. Haar spontaan talent
schijnt nog heel wat bezinning en besnoeiing nodig te hebben om helemaal tot zijn
recht te komen.
Van Ben Wolken had ik een andere publicatie verwacht in deze reeks. De zeer
korte verhalen die van zijn hand in Roeping verschenen en die over het algemeen
voortreffelijk zijn, hadden hier gerust een plaats kunnen krijgen. Dat hij ook
dramatische teksten schrijft, was mij niet bekend. Leesbaar zijn ze alleszins. Of ze
ook speelbaar zijn? Een paar misschien. De lezer zal er ongetwijfeld meer aan hebben.
Van de ‘proloog van de dwerg uit de schrijfmachine’ heb ik, eerlijk gezegd, weinig
genoten. De sprookjesstijl die men er in aantreft, misstaat in een context die eerder
existentieel aandoet. Verder moet ik bekennen dat Ben Wolken dialogen kan schrijven,
ook in surrealistische trant. Zijn taal is nu eens zakelijk incisief, dan weer dichterlijk
bekoorlijk. Een drama wordt echter niet alleen bepaald door dialogen. Het moet
gestalte krijgen in een geheel van geestelijke spanningen en in een minimum aan
uiterlijke actie. Hier schiet Ben Wolken te kort. De opgewekte spanning is soms te
onbeduidend en in de actie zelf is er te weinig afwisseling. Merkwaardig is echter
de wijze waarop hij fantastische topoi uit het moderne Europese toneel weet over te
hevelen naar persoonlijk opgezette taalconstructies. Becket en Ionesco hebben hem
in dit opzicht sterk beïnvloed.
Een goede dosis realiteitszin in de keuze van zijn motieven en een
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natuurlijke feeling voor conflicten die in het dagelijkse leven overal voorkomen, zou
zijn dramatische aanleg goed te pas komen. Dan zal het ook mogelijk worden de
lezer of de toeschouwer de catharsis te doen ondergaan waarop hij blijkens zijn
dramatische belangstelling recht heeft.
Iets meer dan een boeiend experiment kan ik in ‘kleine spelen’ niet zien. In zover
dat experiment de taalvirtuositeit van Wolken verstevigde, zal het op de eerste plaats
voor de schrijver zelf zijn nut hebben gehad.
De Roeping-reeks is goed gestart. Het peil dat de meeste bijdragen bereikt hebben,
laat mij toe te wensen dat ze verder voltooid moge worden en aan vele katholieke
auteurs van en buiten de Roeping-groep de royale publicatiemogelijkheid moge
schenken waarvoor de uitgeversmaatschappij Standaard-Boekhandel (Amsterdam)
zo'n opvallende en tegelijk waardige lay-out bedacht heeft.
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Kroniek
Essay en Kritiek
Kritische opstellen van S. Vestdijk
door Marcel Janssens
S. Vestdijk bundelde een twintigtal opstellen over poëzie, meestal poëziekronieken
en uitgebreide recensies uit De Gids van de jaren 1956-59. De bundel draagt de
suggestieve titel Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie (Den Haag, Bert
Bakker, Daamen 1960, 208 blz.). Deze titel werd ontleend aan het opstel over Leo
Vromans bundel Uit Slaapwandelen van 1957, waarin naar Vestdijks oordeel de
ontploffing steeds in aantocht schijnt te zijn, hoewel Vroman alles deed om ze te
voorkomen. Met de ‘explosie’ wordt natuurlijk het experiment van de Vijftigers
bedoeld. Vestdijk spreekt nochtans in zijn Woord vooraf van nog twee andere, nog
vrij recente ontploffingen in de Nederlandse poëzie, nl. die van Tachtig en Twintig,
en hij oordeelt zelfs dat het explosieve eigen is aan elke poëzie die, buiten alle
kronologie om, vernieuwend en omwentelend werkt door in de traditie vastgeroeste
elementen van taal, stijl en vorm te ondermijnen. Zo gezien, kondigt de titel dus heel
wat meer aan dan het revolutionair experiment der Vijftigers.
De hier bijeengebrachte kronieken staan nochtans allemaal in mindere of meerdere
mate in het teken van de experimentele poëzie. Vestdijk wijdt zijn kronieken aan
dichters, die tot verschillende groepen behoren, gaande van de oudsten A. Roland
Holst, J.C. Bloem en J. Greshoff, over dichters als K. Jonckheere, P. Kemp en G.
Achterberg tot H. Andreus en P. Snoek. (De twee genoemde Vlamingen zijn ook de
enige.) Hij rangschikt deze opstellen in chronologische orde, maar dan ‘naar graad
en aard van explosiviteit’ (blz. 8). Met deze ‘explosiviteit’ is ten langen laatste de
experimentele bedoeld. Naast zuiver dichtwerk bespreekt de auteur nog het
merkwaardig vertaalwerk van F. Schmidt-Degener en de kritische essays en
bloemlezingen van P. Rodenko. Ook
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een belangwekkend theoretisch opstel over non-significatieve poëzie werd
opgenomen.
Het geheel biedt een boeiende, vlot en stijlvol gepresenteerde en, indien men
figuren als Lucebert en Vinkenoog buiten beschouwing laat, ook vrij volledige,
kritische kennismaking met de hedendaagse Noordnederlandse dichtkunst, vooral
dan met diegene die het dichtst bij de jongste explosie staat.
Uit al deze kronieken, ook uit diegene die aan niet-experimentelen gewijd zijn en dat is wel merkwaardig -, blijkt Vestdijks grote belangstelling voor dit
revolutionaire fenomeen, dat hem ten zeerste boeit en dat hij steeds als maatstaf van
‘explositiveit’ in zijn beschouwingen betrekt. Hij spreekt van pre-experimentelen
als Nijhoff, van para-experimentelen als Vroman, Van der Graft, Achterberg en Chris
van Geel, en van niet-experimentelen als de school-loze Wilfred Smit. Waar het
experiment niet als zodanig besproken wordt, is het toch doorgaans als term van de
vergelijking aanwezig. Nochtans schrijft Vestdijk dat de experimentelen hem wellicht
van ‘de gedesinteresseerdheid, zo niet erger, van de nurkse ousider’ verdenken (blz.
181), en dat hij zelf inzake explosief experiment veeleer ‘deskundige’ dan wel
‘ingewijde’ is (blz. 199). Inderdaad, uit deze opstellen blijkt dat de criticus Vestdijk
aan de experimentelen wel een zeer groot belang toekent in de ontwikkeling van de
jongste Nederlandse poëzie, maar dat hij ze anderzijds noch onbezonnen verdedigt
noch ongenadig verwerpt. Wie zich de poëzie-kritiek voorstelt als een superieur
monkellachend schiften van goede en slechte en dwaze verzen, zal verrast opkijken
bij de lectuur van Vestdijks kritisch proza, waarin heel wat meer mild begrip van
een belezen kenner tot uiting komt dan strenge waarde-oordelen van een overstelpt
recensent.
Men verlieze nochtans niet uit het oog dat deze geselecteerde opstellen Vestdijks
kritische activiteit slechts ten dele weerspiegelen. In de grond werden slechts
kronieken over vrij bekende en doorgaans belangrijke dichters weerhouden. Het
ontbreken van een waarderende uitspraak - ongetwijfeld óók een basiselement van
literaire kritiek - verleent aan Vestdijks opstellen wel een neutraal en hoofdzakelijk
beschrijvend karakter, maar zijn eruditie en historisch doorzicht wekken onmiddellijk
de sympathie die men graag voor elke ‘deskundige’ gids betoont, en verlenen hem
als puntje bij paaltje komt toch ook een niet te versmaden autoriteit. Hij is immers
geen nurkse outsider, noch minder een pedante betweter, maar een ruime, erudiete
en scherpzinnige geest, een poëziekenner met intellectuele standing, een
persoonlijkheid in de Nederlandse kritiek.
Overigens is zijn behandeling van het experimenteel avontuur niet zo
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gedesinteresseerd en steunen zijn bedenkingen steeds op subtiel poëtisch
aanvoelingsvermogen, dat m.i. een harmonisch evenwicht vormt met zijn intellectuele
vinnigheid.
Het beschouwend en erudiet karakter van Vestdijks kritische opstellen blijkt uit
talrijke ‘divagaties’ - zo noemt hij het zelf (blz. 11) - die hij naar aanleiding van een
auteur, een bundel of een stilistisch verschijnsel graag ten beste geeft. Zoals ook G.
Stuiveling het in de aanhef van zijn kritische kronieken graag doet, last Vestdijk bij
het begin van zijn bespreking in de regel enkele beschouwingen van algemene,
literairtheoretische of literairhistorische aard in. Deze situeren zijn kritieken van meet
af op een hoger niveau en in ruimer perspectief. Het opstel over F. Schmidt-Degeners
vertalingen van Valéry is zelfs uitgegroeid tot een kleine studie over poëzie-vertaling
in het algemeen. De beschouwingen over de bloemlezingen van Rodenko zijn in de
grond niets anders dan een persoonlijke, kritische situering en beoordeling van het
fenomeen ‘experiment’. Aan het opstel over P. Snoek gaat eveneens een beschouwing
over humor in de moderne poëzie vooraf. Naar aanleiding van de poëzie van H. de
Vries handelt hij bv. over een typologie van de menselijke geest en van de kunst.
Vermits hij de niet-retorische inslag als een belangrijk element van explosieve poëzie
beschouwt, is het niet te verwonderen dat de retoriek in menig opstel ter sprake komt.
Wie deze passages zou samenlezen, zou interessante en originele gegevens over dit
stijlverschijnsel bekomen. Omwille van de ingelaste theoretische bespiegelingen
groeien Vestdijks kronieken doorgaans tot korte essays uit.
De intellectuele inslag van Vestdijks kritiek komt eveneens tot uiting in zijn
zachtmoedige, puntige ironie, waarmee hij sommige extravagante hebbelijkheden
van de experimentelen belicht. De ironie is hier het verweer van de oningewijde
deskundige tegen het ‘experimenteel bombardement’ (blz. 199). Dit wijst andermaal
op de ietwat koele, wellicht wel intellectualistische afstandshouding die hij inneemt
niet alleen tegenover de te bespreken bundels, maar ook tegenover zijn eigen kritische
beschouwingen. Zelf dichter, geeft hij er soms de voorkeur aan als criticus ‘in te
sluimeren’ (blz. 154) en zijn kritisch vernuft aan banden te leggen om zich helemaal
te laten inpalmen door de irrationele luister van een welluidende regel. De
voortdurende speling tussen gedesinteresseerdheid en weetgierige, ook warme
sympathie, die steeds bereid is deemoedig te luisteren, geeft aan zijn kritische
beschouwingen een onverminderd boeiend karakter.
Het merkwaardigst lijkt mij tenslotte de synthetische inslag van al deze
overpeinzingen. Vooral waar Vestdijk een ouder dichter behandelt, streeft hij ernaar
diens dichterschap in zijn continuïteit en oorspronkelijkheid te karakteriseren. Zijn
ongewone belezenheid laat hem toe
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binnen een bepaald dichterlijk oeuvre ontwikkelingslijnen te trekken, parallellen met
andere dichters aan te stippen en op literairhistorische aanknopingspunten in en buiten
het Nederlandse taalgebied te wijzen. Dit neemt nochtans niet weg dat hij levendige
en scherpe belangstelling toont voor zeer concrete en technische aspecten van het
dichten. Vaak verwijst hij naar metrum- of rijmdwang om sommige verrassende of
minder geslaagde elementen in een bepaalde versstructuur langs de formeeltechnische
kant enigszins te verhelderen. Het technische kunnen wordt doorgaans zeer sterk
belicht door deze criticus die als dichter zelf best kan weten en aanvoelen waar het
intuïtieve scheppen soms tegen de weerstanden van het beredeneerde maken stoot.
De poëzie zelf, zij weze explosief of niet, treedt uit deze opstellen naar voor als
wezenlijk polyinterpretabel. Aan het bestaan van nonsignificatieve dichtkunst hecht
Vestdijk geen geloof, maar elk goed gedicht is zo overgevoelig en meervoudig in
betekenis, aldus Vestdijk, dat het zich telkens in het huisje van de schoonheid
terugtrekt van zodra men het in de greep van één analytische parafrase wil vatten.
Ook uit zijn eigen interpretaties blijkt herhaaldelijk dat ware poëzie steeds in onmin
zal leven met kritisch vernuft. En Vestdijk betreurt dit geenszins. Hij houdt het er
zelfs bij dat de moderne dichter er alle belang bij heeft zich zo ‘irrationeel’ mogelijk
voor te doen, precies om de schoonheid van het gedicht te beveiligen, zoals ‘het
mooie meisje, dat zich als een domoortje voordoet om haar visuele bewonderaars de
volle maat te geven’ (blz. 163). Wanneer Vestdijk dan toch enkele mogelijke
parafrasen waagt van de eerste strofe van Engelmans cantilene Vera Janacopoulos
(blz. 158-159), dan wacht hij er zich wel voor tussen de meervoudigheid der
betekenissen een rationeel verantwoorde keuze te doen. Van de onzekerheid omtrent
de definitieve zin van een gedicht, aldus Vestdijk, ‘heb ik even weinig last als bij
het binoculaire zien van de noodzaak om tussen mijn twee ogen een keuze te doen’
(blz. 204).
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Boekbesprekingen
Lode de Visscher
Lode De Visscher publiceerde in de Toekan-reeks van de Standaard-Boekhandel de
roman Kruispunten (155 blz.), waarin hij vertelt over de liefdegeschiedenis van twee
paartjes uit een klein-burgerlijk milieu. Het loopt voor de vier jongelieden uit op een
happy-end in de zuivere liefde en het huwelijk. De grondgedachte van deze
psychologische roman lijkt dan wel te zijn: loutering van frivole verliefdheid tot
liefdetrouw en zuiverheid. Hoewel de hoofdpersonen bijwijlen een loopje nemen
met de morele voorschriften die hun familie en de geestelijken van hun dorp hun
trachten in te prenten, hetgeen aan het verhaal een zekere dramatische inslag verleent,
toch is het geheel m.i. door tekort aan innerlijke spanningen in intrige en
karaktertekening nogal mat uitgevallen, te meer daar de lezer van zo ver voorvoelt
dat alles in een dubbele happy-end-plooi zal vallen.
Technisch gezien is deze roman een interessant experiment: 9 verschillende
personen vertellen in de ik-vorm elk een of meerdere van de 39 hoofdstukjes. Meestal
vertellen de ik-personen, elk van op zijn standpunt, het verhaal gewoon verder; soms
zijn hun verhalen complementair en dekken zij elkaar ten dele. Dit procédé is
allesbehalve nieuw. De auteur van Kruispunten sprong er toch wat al te vrij mee om,
want de versnippering van de verhaalsituatie over zoveel verschillende vertellers
lijkt mij op de duur op loutere willekeur, indien niet op gemakzucht, te berusten.
Ook stilistisch verschilt het relaas van A of B niet van dat van F of G. Dit procédé
van de ikjes-roman biedt de schrijver ongetwijfeld meer mogelijkheden tot
psychologische analyse, vooral dan door introspectie (waaruit de auteur op sommige
bladzijden zeer goede effecten haalt); maar wie deze techniek wil gebruiken, moet
ze in de conceptie van het romangegeven en, secundair, ook stilistisch kunnen
verantwoorden.
M. JANSSENS

Jozef versou
Van Jozef Versou verscheen bij het Boekenfonds ‘Marnix’ te Gent De Paradijsgang,
een sociale roman met marxistische strekking. Personages uit verschillende lagen
van de maatschappij treden op in een moeizaam vorderend verhaal met dunne intrige,
gesitueerd te Brussel kort voor de tweede wereldoorlog. Tot de steenrijke uitbuiters
behoren baron Schoonhoven, eigenaar van de Marollensteeg De Paradijsgang, en de
bankier Broka, beiden kapitalisten van het verfoeilijkste soort. In de schaduw van
de baron beweegt zich Baziel Pot, hoofdhuurder van de Paradijsgang, onderkruiperig
parvenu en ‘verrader’ van zijn klasse. Tegenover hen staan in een verblindend kontrast
de mizerabele bewoners van de steeg, voorgesteld op een manier en in een stijl die
het rauwste pauperistische naturalisme en de ouderwetse melodramatische boekentaal
uit de 19e eeuw nog overtreffen. In de steeg wonen ook nog de bediende Janine, die
het voor kommunistische stakers opneemt, en de hoofdfiguur Daniël Vermeer, raté,
marxist, spreekbuis van de proletarische intelligentsia.
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De werelden van de steenrijken en de straatarmen worden door de auteur in
afzonderlijke hoofdstukken eenvoudig naast elkaar geplaatst. Het antagonisme ligt
enkel op doctrinair vlak, niet in de karakters, noch in de intrige. Het geheel lijkt een
allegaartje van doorzichtig maaksel, dat door al te goedkope antithesen verbluft en
ergert maar
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geenszins ontroert of overtuigt. Zoals de auteurs van tekenverhalen verwijst J. Versou
in voetnoot naar een zijner vorige romans De Proletariër; anderzijds is de
Paradijsgang zelf een straat zonder eind, hetgeen ons doet vermoeden dat schrijver
in zijn aangekondigde roman De Strijd het steegje eindelijk tot kommunistisch paradijs
zal trachten om te bouwen. Ten ware dat eerst in een verder gevolg zou gebeuren...
Intussen kan de auteur alvast de sikkel slaan in zijn taaleigen, want ook hier dringen
zich ‘drastige maatregelen’ op, zoals hij zegt op blz. 77.
M. JANSSENS

Een kritisch experiment
Literaire kritiek houdt zich voor alles bezig met de beoordeling van boeken, op de
tweede plaats, en toevallig slechts met het gebruik dat lezers van die boeken maken.
In An Experiment in Criticism (Cambridge University Press, 1961) is Professor C.S.
Lewis op vernieuwing uit. Het kritisch experiment dat hij zou willen gemaakt zien
- want hijzelf maakt het feitelijk niet, hij suggereert er slechts de mogelijkheden van
- is, deze gewone procedure eenvoudig om te keren: hij zou willen onderzoeken welk
gebruik lezers van literaire werken maken en dààrop een gegrond oordeel over die
werken baseren. Hij steunt daarbij op de vaststelling dat er een fundamenteel verschil
bestaat tussen ‘smaak’ voor waardevolle en ‘smaak’ voor waardeloze boeken. De
grote meerderheid van mensen, die hun plezier vinden in waardeloze literatuur,
reageren op een radikaal-verschillende manier van de weinigen die alleen waardevolle
literatuur kunnen genieten. De eersten ‘gebruiken’, de tweeden ‘ontvangen’. De hele
argumentatie van C.S. Lewis is te lang om met een paar zinnen te worden samengevat,
maar ze komt erop neer dat het mogelijk is over de waarde van een boek te oordelen
volgens de manier waarop de lezers erop reageren.
Ik heb alle respect voor C.S. Lewis als criticus: voor zijn grondige English
Literature in the 16th Century, zijn meesterlijke Allegory of Love, zijn geestige
Screwtape Letters zelfs. Ik wil ook toegeven dat het voorgestelde experiment
theoretisch volledig verantwoord is. Mar de praktische uitwerking ervan is zo utopisch
dat het moeilijk ernstig kan worden genomen. In de reactie van de lezer spelen zoveel
imponderabilia mee dat ‘meten’ hier eenvoudigweg onmogelijk is. Daarenboven
doet het onderscheid dat Lewis maakt tussen de grote massa die boeken ‘verbruikt’
en de enkele uitverkorenen die echte literatuur kunnen genieten zeer sterk aan
snobisme denken. Dit belet natuurlijk niet, dat het boek een hele reeks bladzijden
bevat die het lezen overwaard zijn. De concrete voorbeelden die de schrijver aanhaalt
zijn met zorg gekozen en overtuigend voorgesteld. Een criticus met de belezenheid
en ervaring van een C.S. Lewis heeft altijd iets wetenswaardigs te vertellen. Maar
het kritisch experiment dat hij hier voorstelt zal wel nooit het theoretisch stadium
verlaten.
M. ENGELBORGHS
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[1962/3]
Libera B. Carlier
De kleine reder
‘Met zijn vijven in een hotel is een dure onderneming’, zei mijn vrouw. Vorig jaar
heeft ze hetzelfde gezegd. Twee jaar geleden ook. En telkens heb ik dat met volle
overgave bevestigd.
‘We zouden voor het verlof wat anders moeten zoeken’, zei ik. Nog zo'n zin die
het reeds geruime tijd doet.
‘Ik wil thuis blijven’, zei mijn vrouw, ‘we hebben een mooie tuin en als het weer
wat meewil, is het hier net zo goed als ergens anders’.
‘Dat is het inderdaad’, zei ik vlug. Na een poosje: ‘Maar het weer...’ Over de tuin
wil ik het vooreerst niet hebben. Omdat ik nog niet heb uitgemaakt of de tuin er voor
mij is of omgekeerd. Daarbij zie ik altijd het onkruid, zelden de bloemen.
‘Als het regent ben je thuis nog het best’, zei mijn vrouw.
Tot daar is het gesprek klassiek. Wat volgt is ook nog klassiek. Ik stel voor om
ergens een paar kamers te huren, ver weg, aan zee of in de bergen, maar verwerp het
idee zelf onmiddellijk met de hypocritische opmerking dat Zij aan zo'n verlof niets
heeft vermits de gewone sleur van potje koken en vaat wassen ononderbroken door
gaat. Op die manier maak ik een goede beurt en kan ik het op ‘camping’ gooien.
Mijn vrouw knikt dan. Alsof ze me in mijn gevoelens niet wenst te kwetsen. Daarna
diep ik de reclamefolders op, die van vorig jaar, en cijfer ik uit wat een
kampeeruitrusting voor vijf personen wel mag kosten. Het is uitgerekend, zoals vóór
vijf jaar, om en nabij de vijfentwintig duizend frank. We trekken onze mondhoeken
omlaag en onze wenkbrauwen op en mijn vingers zoeken aarzelend een sigaret. Na
twee keer inhaleren en driemaal om beurten of tweestemmig te hebben gezucht, waag
ik een poging met de caravan. De voordelen van een caravan zijn velerlei. Men ligt
niet op grond, men kan ze desnoods parkeren in volle stad, men hoeft geen cent meer
te verkwisten aan slaapzakken, kookpotten, schotels of luchtmatrasjes, neen, dat is
er allemaal bij. Maar... het kost veertig duizend.
Waarna dezelfde mimiek.
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‘Voor een leraar is het een ideale oplossing,’ zei mijn vrouw, ‘die lui hebben vier
maanden vrij. Maar jij...’
Ik niet. Nog geen vier weken. En ik ben opgelucht als een politieker omdat het
onderwijs er is om mijn wrevel op af te reageren.
Sussend zei ik: ‘We zullen het maar bij het hotel houden. Voor mij is een caravan
een investering die onmogelijk kan renderen.’
‘Of thuis blijven.’
‘Ja, of thuis blijven’, zei ik.
Zo was de situatie toen we over de wallen van Lillo liepen. We keken naar de Schelde
en naar het vruchtbaar land dat door de mens op de zee werd veroverd. Ook naar het
fort dat trots en ongenaakbaar achter de versterkte dijken het dorp beheerst. De huisjes
staan zeer dicht bijeen. Als werd de veiligheid gezocht bij de buurman.
De oudste wees naar een tanker die bij Liefkenshoek voor anker lag en vroeg me
of ik de naam op de roestige boeg kon lezen. Ik zag geen naam, alleen een langwerpige
witte vlek, maar ik las: ‘British Duke’. Ze waren alle drie opgetogen om de goede
ogen van vader zodat ik er tegelijk een beetje warm en tamelijk beschaamd van werd.
Onmiddellijk daarna bedelde de tweede om een ijsje en begon mijn vrouw te
glimlachen. Alsof er iemand gemanipuleerd werd. Ik kocht ijsjes, de eerste vijf van
het jaar en we liepen verder, voorovergebogen om de ijsdrup op onze schoenen te
vermijden. Al likkend kwamen we bij het haventje en dáár zag de derde de boot.
‘Kijk,’ zei hij met een van ontroering doorslaande stem, ‘kijk wat een mooi schip.
En er hangt een bordje op. Kijk wat een enige boot.’
‘Het lijkt wel een gemotoriseerde badkuip,’ zei ik, ‘is dat nu een boot?’
‘Als ik haar had, wat een boot’, zei hij zacht tot zichzelf. Zijn ogen waren zó groot
en zijn mond zó week dat ik even wenste het zoontje van Rockefeller te zijn, ongeacht
de hekel die ik aan het grootkapitaal wel heb. Die vent was toen trouwens nog niet
zoek geraakt. Toen spelde hij met voorzichtige lippen, als vreesde hij iets
onwelvoeglijks te zullen uitkramen: ‘A Vendre.’ Luid vroeg hij aan de tweede wat
dat kon betekenen.
‘Dat ze kapot is’, zei de tweede.
‘Neen,’ zei de jongste, ‘lees maar wat er onder staat.’
In kleine lettertjes schots geschreven stond er: ‘De Koop.’
‘Weer een Brusselaar’, zei de oudste zonder zijn klein wordend ijsje uit het oog
te verliezen. Die jongen heeft federalistische neigingen, ik moet hem daarover eens
spreken. Volgend rapport of zo. Alles wel beschouwd is hij reeds vijftien.
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‘Kom,’ zei mijn vrouw, ‘kom, we gaan verder.’
Ze heeft zijn verheerlijkt gezicht gezien of anders hoort ze, net als ik, die paar
tragisch klinkende, enerverende akkoorden ergens in haar achterhoofd. De bazuinen
waarmee Beethoven begint.
De derde propte de rest van het ijsje in zijn mond, veegde zijn handen af aan zijn
achterste, kuchte en rende vooruit.
‘Ik moet die boot zien’, schreeuwde hij over zijn schouder weg. Bij de bocht trok
hij in volle vaart met zijn hak een pijl in de grond zoals dat in zijn club gebruikelijk
is en verplichtte ons aldus zijn rijrichting te volgen. Hij gilde iets van ‘Wawabo’,
wat in beschaafde omgangstaal moet betekenen ‘wat een boot’. Even later arriveerden
wij. Veel minder enthousiast.
Van dichtbij was het ding helemaal niets. En dat bordje ‘De Koop’ is een elegant
détail want alle zeil-, roei- en motorboten in dit land hebben één karakteristiek
gemeen. Ze zijn te koop.
En toch? Met een laagje verf er op, wat kalfaat er in, een revisie van de motor,
nieuwe kettingen voor het stuurgerei en een andere mast zou het kunnen dat... zou
het misschien wel...
‘Citroën diesel,’ zei de oudste, ‘rebuild’.
Sedert hij de bougie van de grasmaaier heeft vervangen, begint hij geblazeerd te
doen. Mijn vrouw stelde vast dat er epedakussens waren, een ruime proviandkast en
een leuk opklaptafeltje op het achterdek. Ik telde twee roeiriemen en dat stemde me
pessimistisch.
De tweede had zich omgedraaid. Hij is realist. Hij keek naar de woelige Schelde
en de ‘British Duke’ die het anker lichtte en naar de sluis voer.
De derde nam de boot in zijn geheel, zoals hij was.
‘Is de motor erg kapot?’ vroeg mijn vrouw verlangend. Ik kon niet direct uitmaken
of ze wou dat hij stuk was of niet.
‘Hij kan gerepareerd worden’, zei de oudste dubbelzinnig.
‘Of gerestaureerd,’ zei ik, ‘het is een blok uit een vrachtwagen van achtendertig.’
De oudste snuffelde de motor af, zoals een hond wel eens doet en zei toen waardig:
‘Zo slecht is hij niet, pa. Een batterij, de injectiepomp en de sproeiers even nakijken,
de uitlaat vastschroeven en de elektrische leidingen isoleren.’
‘Meer niet?’ vroeg ik.
‘Misschien de starter en de dynamo’, zei hij weifelend.
‘Pa, hier is de schipper’, geeuwde de tweede. Hij wist blijkbaar wat volgen zou.
Een beetje ‘blabla’ en verder niets.
De man was overal even rond. Als vreesde hij dat hij niet voor vol zou worden
aangerekend als hij zijn eten liet. Zijn buikje hing in een
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wollen trui en hogerop ontdekte ik een glimmende zeemanspet met een groen ankertje.
Ik kreeg onmiddellijk het weerbericht en de gemiddelde waterval sinds februari.
Terloops zei hij ook: ‘De motor is goed, mijnheer.’
Dat liet me nadenken. Van een auto die door twee lokomotieven werd gegrepen,
zal men zonder te verpinken verklaren dat de motor uitstekend is. Hoe ben ik zelf
mijn gedeukt wagentje kwijt geraakt?
‘En de boot zelf, is die dicht?’ Want dit is hier ter plaatse te controleren.
‘Het is teakhout’, zei hij fluisterend, als verraadde hij een staatsgeheim.
Op mij maakt geen enkele houtsoort enige indruk. Misschien heb ik een boontje
voor acacia maar daar blijft het dan bij. Er waren trouwens geen acaciahouten boten.
In de huidgang tussen water en wind prikte ik mijn zakmes en overdreef lichtjes
toen ik de maat aangaf hoever het mes er was ingedrongen. Het liet de schipper luid
en aanstekelijk lachen.
‘Dan zou het mes er aan de andere kant uit komen’, zei hij. Daarop ging hij in drie
bewegingen zitten, strekte zijn benen om het zich nog gemakkelijker te maken en
plukte een grashalm af om op te kauwen.
‘Rot,’ zei ik hoofdschuddend, ‘de worm zit er in. Ik wed dat ze water maakt als
een zeef.’
Het grassprietje bewoog op en neer en kriebelde de haartjes in zijn neus, zodat hij
een paar gekke gezichten trok alvorens te zeggen: ‘De motor is prima mijnheer. Als
er een paar planken uit moeten, wel, dát zijn de kosten niet.’ Het klonk zeer luchtig
en troostend en mijn vrouw geloofde hem. Hij zag er trouwens zeer gelovenswaardig
uit en wat hij tevoren over het weer had gezegd was ook juist. Maar ik wikte zijn
woorden en vroeg wat de kosten dan wél zouden zijn?
Monotoon, als was hij reeds bij voorbaat vermoeid van wat komen moest, zei hij:
‘Op het droge halen, kalfaten, pekken en hier en daar een koperen plaatje er tegen
aan en ja hoor...’
Dat ‘ja hoor’ maakte een degelijke indruk. Het klinkt zeer Hollands en niemand
zal durven te beweren dat een Hollander niets van boten afweet. De derde stond voor
op de bak. Evenmin als een reder wou hij iets minder prettigs over zijn schip horen.
Hij hield zijn vlakke hand boven zijn ogen en keek woest naar de horizon. Ik zag
niets anders dan dat stijve misbaksel van een tolhuis maar hij riep schel: ‘Enteren!’
‘Hoeveel vragen ze er nog voor?’ Ik vroeg het zonder interesse, zo vaag mogelijk.
Alleen om eens hartelijk te kunnen lachen. Om hem dat grassprietje te laten uitspuwen.
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‘Ze vraagt twintig’, zei hij. En snel: ‘Maar u krijgt haar goedkoper.’
Goedkoper... ja... die vent met zijn lijzige manier van optreden. En lachen kan ik
niet want ik voel haar in mijn bereik.
‘Waarom wordt ze verkocht?’ - Toe, laat hem een geldige reden uitdenken.
‘Ze is weduwe geworden,’ zei hij, ‘en ze heeft altijd een hekel gehad aan die boot.’
Plotseling werden mijn vrouw en ik elektrisch verbonden. Dit deed de deur dicht.
Met een klap. Want ik heb eens een mahoniehouten vleugel gekocht van een weduwe
die amusicaal was. Het monster heeft zelfs de roepzaal niet meer gehaald. Jarenlang
heb ik het instrument beschouwd als een geldbelegging en het in mijn woonkamer
laten staan omdat men er zoveel glazen kon op plaatsen maar uiteindelijk hebben we
er konijnen in gekweekt wat merkwaardige geluiden verwekte. Van alle dingen...
een weduwe... Wat een weduwe allemaal te koop en te geef heeft. Ik heb een hekel
aan weduwen. Niet alleen omdat ze de sociale orde verstoren maar ook omdat ze een
man lieten doodgaan.
Ik klom uit de boot, krauwelde de berm op en riep: ‘Kom jongens.’
De derde kwam niet. Hij hield een versleten kwast vast en sabelde een paar
tegenstrevers neer. Even later, toen mijn stem doordrong tot in de zeventiende eeuw
werd hij blijkbaar zelf geraakt want hij greep met beide handen naar zijn maag en
slaakte een gil zodat de meeuwen protesteerden. Hij viel languit op het roefje, bleef
liggen en stootte een paar reutelende geluidjes uit naar de verfloze mast.
‘Niet op letten,’ zei de tweede zakelijk, ‘hij is vrij ongevaarlijk.’
‘U kunt met mevrouw eens praten,’ zei de schipper inschikkelijk, ‘ze woont te
Brussel op dit adres.’ Beleefdheidshalve nam ik het kaartje aan.
‘Ze spreekt alleen maar Frans,’ zei de schipper ook nog. Wellicht om de boot een
zeker cachet te geven. ‘Misschien krijgt u haar wel voor vijftien. Doodgewoon omdat
mevrouw haar kwijt wil.’ Doodgewoon, inderdaad. En toch had hij me want ik startte
mijn wagentje zonder contact en met de handrem dichtgetrokken.
De weg naar huis werd stilzwijgend afgelegd.
Een hotel is het symbool van de afzetterij. Een gemeubileerde flat de vleesgeworden
waanzin bijzonder tijdens regenachtige dagen. Tent of caravan, schunnigheid. Moet
je de kampeerterreinen zien! Mijn vrouw heeft geen zin om ingeblikt te worden in
een vluchtelingenkamp, schooiend om een lapje grond en een kubiek meter lucht.
Een leraar kan naar Spanje toe. Of nog verder eventueel. Lissabon? Zeg maar op.
Maar ik
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met mijn miserabele veertien dagen? Bezuiden de dertigste breedtegraad wordt een
tent pas interessant. Als je niet verkracht wordt. Of, wat minder prettig is op
middelbare leeftijd, de schedel ingeslagen zoals die Engelsen te Lurs. Lijnrecht en
omgekeerd evenredig daartegenover staat de boot en de volgezonde grenzeloze
ruimte. Lucht, zon, o zon en zuiverend water. En waarom zou die dame geen weduwe
zijn? Die vleugelpiano? Kom. Het is niet omdat we niet in Sint-Nicolaas geloven dat
hij niet zou bestaan.
‘We hoeven de motor toch niet te laten repareren,’ zei mijn vrouw, ‘als de boot
maar dicht is.’
‘Hoe wil je dan varen?’
‘Niet varen,’ zei ze, ‘een boot wordt niet noodzakelijk gebouwd om te varen. Dat
merk je in de haven toch ook.’
Dat is gedeeltelijk waar. Maar ik vrees toch dat de Staat mijn onderneming niet
zal wensen te subsidiëren. Van hoe groot belang de boot ook kan zijn voor de
volksgezondheid of in tijden van oorlog.
Niet varen. Je kunt haar gebruiken als bungalow tijdens de week-ends, als
onbeweeglijke caravan tijdens het verlof. Je kunt het te pas en te onpas hebben over
je bloedeigen yacht in Lillo. Zelfs het waterdicht-zijn wordt dan bijzaak, vermits je
driekwart van het etmaal aan de grond en in het slib zit en het water, dat er bij hoge
tij instroomt, zal er even fluks weer uitvloeien nog vóór het laag waterpeil is bereikt.
Wat de zaken in niet geringe mate vereenvoudigt en het economisch aspect sterk
beïnvloedt. Niettegenstaande dat alles zei ik ferm: ‘Neen, als we haar kopen gaan
we de plas op.’
‘De plas?’ Zoveel geringschatting neem ik niet. Alsof mijn zeemanschap in twijfel
werd getrokken.
‘Naar Vlissingen, Oostende, Dover, Guernsey’, zei ik.
‘En maar enteren’, zei ze. Haar glimlach maakte me nerveus en ik voelde me
onverhoeds en vroegtijdig gepord.
‘Zullen we dan maar weer derderangshotelletjes afschuimen?’ vroeg ik giftig.
‘Met valiezen slepen, fooien geven, ons alle dagen wassen en scheren om aan tafel
te komen en met een leverziekte huiswaarts keren?’
‘We kunnen thuis blijven’, zei ze. ‘Of ben je hier tegen je zin? Of wil je altijd
weg?’ De toonhoogte van haar stem en het ritme van haar ademhaling waarschuwden
me dat het tijd werd om over stag te gaan maar ik achtte het mijn plicht te zeggen
waar het op stond. En dat deed ik dan ook. Althans gedeeltelijk.
Gelukkig kwam toen de tweede in piama de kamer in. Hoe vaak hebben kinderen
een huwelijk gered? Hun ouders opgevoed? Hij knipperde met zijn ogen tegen het
licht en zei stroef: ‘Hij ligt nog altijd
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wakker en verveelt me met die boot. Je wil dat schaamteloos ding toch niet kopen?’
‘Ik kóóp dat schaamteloos ding’, zei ik en hakte meteen alles door. Hij hees zichzelf
de trap op, altijd aan die leuning hangen, stommelde in zijn bed en riep wat naar de
derde. Kraaiend wipte de jongste op en neer op de springveren matras, weer al die
pluisjes op de vloer, en ik bulderde: ‘Bek dicht daarboven.’
De tweede mompelde nog wat met zijn dubbele stem. De puberteitsjaren van dat
kereltje duren me te lang. Hij wil geen boot. Hij alleen niet. Nooit heb ik een zo
negatieve jongen kunnen dromen. Links werd hij geboren, eet links, schopt links en
ligt almaardoor op zijn linkerzij. Heeft hij van toen hij nog piepklein was. Als er
cowboy werd gespeeld wou hij nooit de held zijn. Altijd de valsaard. Een betweterig
kreng van een knaap is dat. Reken dat ik hem vandaag of morgen een draai rond zijn
oren geef, puberteit of geen puberteit, met of zonder complexen.
Mijn vrouw legde haar hand op mijn schouder. Als wou ze het goed maken. En
dat wou ze inderdaad. Ze weet wat het wordt wanneer ik met een paardenhumeur
het bed inkruip. Het is zelfs bedenkelijk met een goed humeur. Zegt ze. Omstreeks
middernacht, na een uur te hebben gewoeld, besloten we voor de tweede keer dat ik
naar die weduwe toe zou rijden. Ja, net als toen met die vleugelpiano.
Ik begon met haar een goede middag te wensen, bood haar vervolgens mijn innige
deelneming aan en informeerde naar de boot. Toen haar ogen zakelijk begonnen te
glanzen, net als bij dat wijf met de vleugel, achtte ik me aan niets meer gebonden.
Haar man was trouwens reeds twee jaar dood. Zijn foto hing nog tegen de muur want
zij had zich nog niets anders aangeschaft. Ik ontleedde zijn gezicht zeer nauwkeurig
in de hoop haar op die manier te kunnen benaderen. Hij was er eentje geweest van
het soort met het mannelijk uiterlijk dat op jeudige leeftijd met zware motorfietsen
rijdt om een minderwaardigheidsgevoel te compenseren. Robuust en onverschrokken
maar doodsbenauwd dat een gevoelerig woord hem tot tranen toe zou ontroeren.
Eentje dat een vrouw boven zijn krachten huwt en belazerd wordt. Al zag zij er zo
niet uit. Maar ze stond nog tussen mij en de boot.
Ik keek naar haar en dan weer naar de foto. En plots trof me iets aan zijn ogen,
iets dramatisch. Zodat ik ging twijfelen of hij een dronkaard was geweest of een
getuige van Jehova. Ze merkte dat ik medelijden had met hem en bijgevolg minder
met haar en ze zei: ‘Hij hield meer van de boot dan van mij. Iedere vrije minuut heeft
hij er aan besteed.’
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Ze wachtte een ogenblik en nam me zeer oplettend op. Misschien had die man niet
veel vrije tijd.
‘Soms was het wel gezellig,’ zei ze, ‘dan aten we mosselen en garnalen op het
plechtje, veilig gemeerd, weet u zelf? Maar als hij buiten voer, in het schroefwater
van de grote zeeschepen werd ik misselijk. Hij stond dan groot rechtop achter het
stuurwieltje en veerde door zijn knieën en riep “Ahoy” en lachte bulderend wanneer
het water over de cabine spatte. Maar ik was ziek. En bang.’
Ik bracht de nodige sympathie op en knikte meevoelend, begrijpend en beleefd.
‘De boot ligt daar al twee jaar te koop. Wist u dat?’
Neen, dat wist ik niet. Toen ze dat merkte, had ze spijt dat ze het gezegd had. ‘Ze
is zo goed als rot, mevrouw, er zit geen spatje verf meer op.’
‘Dat kan ik me voorstellen’, zei ze opgewekt maar zonder haat. Dat viel me wel
wat tegen en ik wachtte met ongeduld op de goede motor die het evenwicht zou
herstellen. Kwam eruit. ‘Mijn man was ingenieur,’ zei ze, ‘hij prutste almaardoor
aan die motor. Kijk, hier is het bewijs dat hij geen dertig uren heeft gedraaid. Helemaal
nagekeken en nog geen dertig uren gedraaid.’
‘De motor zit onder de roest,’ zei ik, ‘er is geen controle meer mogelijk. Maar de
boot zelf is hopeloos verwaarloosd.’
‘Van boten had hij geen verstand’, gaf ze toe. ‘Kunt u varen?’
Of ik kan varen. Ja zeker kan ik varen. Maar... mevrouw... en nu mijn troefkaart:
‘Met vrouw en kinderen moet men uitkijken waarmee men zich op de Schelde waagt.’
Ze schrok ervan. ‘Niet doen, mijnheer,’ zei ze angstig, ‘niet doen. Het is geen boot
voor kinderen.’
Ik kon haar alleen nog een dankbare hand drukken en weggaan. Bij de deur zei ze
edelmoedig dat ik het geval voor tienduizend kon krijgen. De prijs van de motor.
Van het schroot. Ik haalde mijn portefeuille boven en telde onbewogen tien blauwe
brieven neer. Ze borg het geld achteloos weg en gaf me nog cadeau: een schrobnet,
een gasfornuis, een reservestarter die links aanslaat en een kuil touwwerk om de
Queen Mary te meren.
‘Bonne chance’, zei ze. Het klonk meer dan dubbelzinnig.
We namen de haven van Lillo in, afgeladen met potten verf, bussen mazoet, beitels,
spijkers, schroevedraaiers en tangen. De mand met proviand liet ik in de auto achter
want als ze eten zien, krijgen ze honger en we hadden te veel aan de hand om toe te
laten dat de schafttijd de werktijd zou overtreffen. Ongeacht hoe een
gemeentebediende daarover
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denkt. Ik kan met de hand op het hart getuigen dat ook in dit geval de voorbereiding
het plezierigst en het meest opwindend is geweest. Met volle maan en springtij,
wanneer de gekken romantisch zijn, schoven we de boot op de wal. Toen bleek dat
al wat onder de waterlijn zat reeds met koper van diverse dikte was beslagen. We
peuterden de oude platen los en spijkerden er nieuwe op niettegenstaande niemand
de noodzaak daartoe inzag noch enig resultaat kon garanderen. De bangste
voorgevoelens werden bevestigd toen we de ‘Jan Bart’, zo hadden we haar gedoopt,
weer te water lieten. Wat ik nog kon doen was: een pomp met grote capaciteit
monteren en één van de drie met de bediening ervan gelasten mits het toekennen van
een klinkende titel, niet hoger dan onderkapitein want mijn gezag moest onaangetast
blijven. Desnoods, mits het betalen van een speciale vergoeding per hectoliter. Wat
ik niet onmiddellijk in overweging wenste te nemen.
Het werd een tijd van zwoegen, zweten en bodemloze slaap. Van mijn vrouw en
de oudste twee kreeg ik de hulp en de opmerkingen die noodzakelijk zijn om zelf
bezig te blijven. De jongste zwierf de haven rond om onze boot te vergelijken met
al de andere vaartuigen wat steeds uitviel in het voordeel van de ‘Jan Bart’. Het is
wel waar dat een Lemmerhengst groter en indrukwekkender is, een zeilyacht sierlijker
en een kruiser beter geschikt om aan watertoerisme te doen maar de onze, die
omgebouwde reddingssloep, had een stalen steven en koperen flanken. Helemaal
geschikt om te enteren. Wat ontegensprekelijk de bedoeling was. En wij, wij alleen
hadden een dieselmotor die ons voor een prikje, in elk geval spotgoedkoop, door
West-Europa zou tuffen. Al waren we nog niet zo ver. Neen, we lagen nog immer
gemeerd bij het steile, ijzeren laddertje, eigendom van de ingenieur, dus van ons,
tussen twee vlottende tuigen die om de week werden bewoond.
Toch kwam het ogenblik waarop de motor onze mechanische superioriteit moest
bewijzen. En ik werd bang. Want ik vrees niets van het nieuwe maar wel al het oude.
Dat iedereen, zelfs de niet-geïnteresseerden, zich lovend over de motor had uitgelaten,
kon me maar matig troosten. Altijd kwaadspreken gaat op de duur ook vervelen en
in gezelschap kun je met een half dozijn je hart ophalen, begrijpend en verdraagzaam,
als er slechts één is die de afwezige van een voetstuk haalt. Soms blijft een beetje
lof, dat bedoeld was om de tegenspeler nog meer op stang te jagen, toch ergens
hangen om een constante te worden. Die constanten vreesde ik toen ik met de garagist
op de ‘Jan Bart’ toeliep. De garagist was zo gevormd dat hij misprijzend neerkeek
op alles wat hij niet zelf had uitgevonden en dat was heel wat. Hij was ook
geabonneerd op een krant die al maar schreef wat hij de dag tevoren in het café had
verkondigd. Iedereen weet dat elke krant met een redelijke
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oplage cafépraat drukt maar de garagist was een egocentrisch mens.
Hij hechtte geen belang aan wat iemand anders zei want hij wist dat twee vrienden,
hetzij kleinkunstenaars of chirurgen, mekaar naar de hoogste toppen kunnen voeren
als ze bereid zijn goed te spreken van elkander. Dat kan zeer eenvoudig schijnen.
Tot men het probeert. Het volstaat trouwens een vriend duizend frank te vragen om
er even later geen meer te hebben. Geen vriend.
De garagist gunde mijn blok slechts een oppervlakkige belangstelling maar hij
hield zijn dochter, door moeder meegestuurd, star in de gaten. Ze zag er degelijk
genoeg uit om niet vroegtijdig gezegend te worden maar toch lopen er jongens in
Lillo die zich met een zekere allure bewegen. Ze inhaleren hun maag in hun borst
en gluren krophalzend naar hun smalle broekspijpen en roken met het air van de
kunstkenner. Wanneer ze uitademen zien ze er even slungelachtig uit als de teenagers
van vóór de new look, maar ze ademen zo weinig mogelijk uit. De garagist, die
weinig films had gezien en dus ook niets afwist van de kankerende jeugdproblemen,
scheen zich voort te slepen. Gebukt onder zijn al of niet geoliede moeilijkheden liet
hij de armen hangen als een gorilla. Ik was ervan overtuigd dat die man afstand had
gedaan van de wereld, zo een perpendiculaire indruk maakte hij op mij.
Met het oog op wat komen moest, begon hij aan een vernietigend bilan. Van iedere
item afzonderlijk vermelde hij de prijs en de afmetingen, nieuw en tweedehands, in
decimeter en duim, en dat maakte mij het uit het hoofdrekenen niet gemakkelijk.
Wellicht deed hij het opzettelijk. Hoeveel vraagstukken en vragen blijven onopgelost
omdat ze zo ingewikkeld zijn? Ik vroeg hem dan ook op de man af wat het geval zou
kosten, alles inbegrepen, en dat kwam neer op het derde van wat ik tweeedhands had
berekend. Zodat een van ons beiden waarschijnlijk een fout had begaan. En ik vergis
me wel eens. Ik keek hem recht in de ogen en schrok. Die man had tijdens zijn
opwindend leven zo vaak over een motorkap gehangen dat hij bepaald op een motor
was gaan gelijken.
Een gelijkenis, zo treffend en sprekend, dat ik de cilinders achter zijn schedel kon
ontdekken en daar binnenin de vurig op en neer bewegende zuigers. Hij opende zijn
inlaat en vroeg: ‘Wel?’
‘Begin maar,’ zei ik schraapzuchtig, ‘maar doe het zo voordelig mogelijk.’
Hij huldigde het gezond principe dat men een zieke motor dient te laten draaien
tot er een onderdeel begeeft. Waarna het doodeenvoudig wordt om het defect te
lokaliseren.
‘Waar het uit mekaar spat is het zwakst’, zei hij.
Ik meende te moeten wijzen op het feit dat het wetenschappelijk

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

163
onderzoek ook anders kan gebeuren en dat laboratoriumproeven zelden op een zo
drastische manier worden uitgevoerd maar hij hield vast aan zijn simplistische
opvattingen zodat ik de zekerheid kreeg dat hij zijn opleiding in een militaire
vakschool had genoten. Hij zei terloops nog iets over het waterbouwkundig
laboratorium van Borgerhout maar ik ging daar niet op in. Vermits ik ter zake
onbevoegd ben, wens ik geen positie te kiezen in een hydrografisch probleem dat
zelfs deskundigen afschrikt. Daarbij, wie weet waar het uitscheidt? Van de Schelde
naar de opera, naar de zuivelproduktie en het aardgas, neen, hoezeer die vraagstukken
me ook interesseren toch wens ik niet dat ze uitvoerig worden behandeld gedurende
de uren die ik verondersteld ben contant te betalen.
Daar ik niet lang naar verstelbare sleutels kan kijken zonder de stompzinnigheid
tastbaar te ondergaan, zocht ik de jongste op. Hij liep wijzend en gesticulerend naast
een Waals jongetje boven op de dijk. Af en toe lachte het jongetje en zei het ook wat
waarop die atleet van mij hem volmondig gelijk gaf. Op zichzelf beschouwd was er
niets bijzonders aan de hand. Maar wat kan men nog op zichzelf beschouwen? Laat
me de eerste zijn om toe te geven dat mijn zeerover zich zelden zo voorbeeldig en
deugdzaam gedroeg maar ik wist dat het jongetje geen woord Nederlands verstond.
In het onderwijs alhier is niet dermate gevorderd dat een jongen van tien de tweede
landstaal zou beheersen. Als ik me oneerbiedig mag uitdrukken.
‘Is dat je vriendje?’ vroeg ik lief.
‘Ja,’ zei hij, ‘hij heet Pierre.’
‘Hoe weet je dat?’
‘Omdat hij het me gezegd heeft’, zei hij laatdunkend.
‘Welke taal spreken jullie dan?’
‘Frans natuurlijk’, zei hij. Dat ‘natuurlijk’ vond ik goed en vanzelfsprekend. ‘Hij
is een Fransman en ik ben een Belg’, zei hij eigenwijs.
‘Zozo’, zei ik enigszins gevleid en aan de andere kant verveeld want wij hebben
een taalprobleem. ‘En wat zeg je dan? In het Frans?’
‘Le pupitre’, zei hij.
Dat stelde me gerust. Een conversatie die niet verder reikt dan de schoolbanken
zal zelden ontaarden tot een revolutie of baldadigheden. En ze reikt zelden verder.
De garagist wou mijn batterij. Het reservemeubel dat hij had meegebracht was er
eentje van zes volt en mijn diesel eiste er volle twaalf.
‘Als we haar leeg starten zal ik uw wagentje wel even helpen duwen’, zei hij toen
hij merkte dat ik niet zinnens was een baanvaste auto te demonteren om een lekke
sloep zeewaardig te maken.
Het was vloed en een uur later zouden de boten in de haven vlot
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komen uit het slijk en mekaar speels duwen als rijke luiaards die niets aan de hand
hebben. Of lanterfanterig balanceren in hun draden en zelfs matig stampen wanneer
een zeeschip volle kracht voorbij stoomde. Ze waren alle vlot, zelfs de diepe
kielschepen zonder zwaarden, toen ik met mijn accu kwam aandraven.
De garagist had heel de tijd sigaretten gerold om later, wanneer hij thuis was, tijd
te winnen. Hij opende de kraan voor het koelwater en scheen er zeker van te zijn dat
de motor zou aanslaan zodra we genoeg elektriciteit zouden ontwikkelen.
Hij sloeg aan. De knal joeg een lading roest en bouten door de uitlaat en toen de
rook optrok, stelde ik vast dat de boot achter ons van kleur was veranderd. Misschien
wel doorboord.
Heel de ‘Jan Bart’ trilde, knorde en grolde maar bleef drijven.
De garagist hing dubbelgevouwen over de zij en scheen het water te peilen. Dus
wij allen over de zij, ik zocht zijn bril, maar dat was het niet.
‘Het koelwater,’ kreunde hij, ‘het koelwater circuleert niet. Het koelwater moet
hier uitstromen.’ Hij wees naar een gaatje dat wij wellicht met geteerd papier en een
koperen plaat hadden gedicht. Hoe ook, het water kwam niet en toch werd de motor
niet warm. We konden er tenminste om beurten onze handen op leggen zonder er
aan te kleven.
Boven mijn hoofd hoorde ik brullen: ‘Hij draait jongens, hij draait.’ Alsof heel de
samenleving dat nog niet had ervaren. Er was daarboven een samenscholing ontstaan
van nozems en semi-nozems die het experiment van dichtbij wensten te volgen. De
dochter van de garagist drumde tussen de smalle broeken door en was nog jong
genoeg om fier te zijn op de man in overalls die het had geleverd. Haar vader.
Plots stelde ik vast dat er een slijmerig, diepbruin vocht opklom tegen de stutten
van het leuke opklaptafeltje, een massa die de stabiliteit van de boot in minder
gunstige zin zou kunnen beïnvloeden. En zulks twee uren vooraleer we het slib weer
zouden beroeren want het was hoog water. De garagist nam het luchtig op, het was
zijn boot niet. Hij wees me de plaats aan waar het lek zat, een barst als een dubbele
vuist waar een loodgieter een doctoraat kon mee behalen, en knikte. Even daarna,
tegen zijn zin, stopte hij de motor, draaide de zeekraan dicht en keek me triomfantelijk
aan. ‘Alles is in orde’, zei hij. De meningen over orde en moraliteit kunnen in zekere
mate verschillen en ik aanvaard dat men aan boord van een schip leeft naar andere
normen dan in een klooster. Maar die man ging verder dan te ver.
‘In orde mijnheer?’
‘Ja, het water circuleert, de motor wordt gekoeld, dik in orde’, zei hij.
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‘En het lekje?’ vroeg ik, de schade minimaliserend.
‘O dat... Volgende keer dichten we de lekken en repareren we de elektrische
leidingen.’
‘Als ze zo lang blijft drijven.’
‘U zult moeten pompen, mijnheer’, zei hij.
We begonnen onmiddellijk. Als er nog iets degelijks aan die boot vast zat dan was
het voorwaar de pomp. Zelden heb ik een instrument zo nauwkeurig en met een
dergelijk rendement in actie gezien. Het slijm zakte zienderogend en toen het luide
luchtzuigen weerklonk, als een gulzige riool, had de garagist amper zijn handen
schoon gewreven. Toch stemde die uitstekende pomp tot nadenken want mijn oom
draagt een krachtig hoorapparaat. Omdat hij doof is, wat dacht u?
‘Niemand hoeft mij dieselmotoren te leren kennen’, zei hij verwaand.
Om te beginnen was er niemand geweest die dat had geprobeerd, wat ik hem in
faire omstandigheden wel zou hebben verteld. En vervolgens is het op gang brengen
van een goede motor, pas nagekeken en nog geen dertig uren gedraaid, niet bepaald
een technische prestatie die de wereld met verbazing dient te slaan. Maar na het
zenuwslopend wachten en peuteren, meende ik wel grootmoedig te kunnen zijn en
ik gunde hem dan ook een genereus knikje. Het was trouwens de tijd niet noch de
gelegenheid om te redetwisten, zelfs zeer abstract, over een onderwerp dat me maar
matig ligt. Toch niet in het bijzijn van vrouw en kinderen.
‘Zouden we een nieuwe buis steken waar de barst zit?’ vroeg ik. Hij dacht daarover
na omdat de meervoudsvorm door mij gebruikt, hem niet beviel, want hij zou die
buis steken. Het is waar dat men een chirurg niet voorstelt om samen een blindedarm
weg te snijden maar toch is ook de patiënt verantwoordelijk voor de goede gang van
zaken vermits de operatie gedeeltelijk mislukt als hij capituleert.
‘Ik zal het ding morgen eens inspecteren’, zei hij conservatief.
De bende boven ons verdween toen er niets meer te beleven viel. De douanier in
het tolhuis liet de blinden neer en een rijkswachter zonder vest veegde de
monumentale trappen van het kantoor. Verder weg steeg de nevel uit de polder, uit
de moerassen en de lagunen. Het was avond.
Ik had verwacht dat de eigenaar van ‘het-yacht-achter-ons’ een spontane reactie van
ongenoegen zou laten blijken zodra hij de schade aan zijn verf en romp zou hebben
vastgesteld maar hij keek luchtig over alles heen en besteedde alleen aandacht aan
het nichtje dat hem die keer vergezelde. Zodat ik de mening herzag dat eigenbelang
en lage instincten vaak samen gaan. Ofwel onderschatte hij mijn diesel. Hij was in
elk geval een speciaal soort mens, gepensioneerd koloniaal, die soms
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een uur op één voet stond, boven op de dijk, omdat hij een hekel had aan mensen
die met hun beide benen op de grond het leven trotseren.
Over hem en zijn familie hadden we het al eens gehad. Mijn jongste had opgemerkt
dat die mijnheer-van-hier-achter om de week een andere moeder meebracht en hij
wou weten of dat in het zuidelijk gedeelte van het land zo hoort. Ik reageerde
onmiddellijk en zei dat het zijn dochters waren want ik begrijp dat het verschil in
leeftijd niet zo nauw merkbaar is voor een kind. Toen begon de oudste met een
geraffineerd gezicht een kort rock-an-rollnummertje te fluiten. Hij is vijftien en hij
heeft mijn boeken gelezen. Dus losten we het probleem op langs de derde graad
omdat ik van oordeel ben dat we eerlijk moeten zijn voor alle leeftijden en alle standen
als het niet anders gaat. Toen onze motor voor de tweede keer aansloeg en oorzaak
en gevolg duidelijk werden, zelfs voor een koloniaal, bleef de man onbewogen en
ik vergaf hem zijn a-sociale neigingen omdat ik aanvoelde dat hij er alleen op uit
was zijn onmacht te verdoezelen. Ik heb er nog gekend die niet wisten wat te doen
toen de prooi na maanden jagen ‘ja’ zei.
De garagist had me een tweedehands batterij aangesmeerd die het nog aardig deed
en vermits hij de dynamo en wat daarbij te pas komt juist had ingesteld zou ze het
blijven doen. Weer liet hij de motor een eeuw proefdraaien tot ik hem vroeg of hij
het kwaad met het kwaad wou bestrijden. ‘Zo is het’, zei hij.
Meteen wist ik dat de man geen religieuze droombeelden koesterde en ik rekenen
kon op een billijke afrekening alhier. Hoezeer hij zijn best ook deed, er vloog niets
de lucht in. Hij sloeg de motorkap dicht en greep een kluwen poetskatoen om zijn
toilet te maken.
‘Als u kunt varen, kunt u varen, mijnheer’, zei hij. Ik begreep hem maar de tweede
kletste zich op de dijen en riep ‘een orakel’, wat de garagist wrevelig stemde.
‘Vooraleer ik de Schelde opvaar, wens ik ingelicht te worden over alles’, zei ik.
Hij antwoordde dat hij het nog niet had berekend, dat verticaal materialistisch mispunt,
en hij scheen er het nut niet van in te zien om mij met technische détails te bezwaren.
Maar ik wens de kracht te kennen van wat ik bedien. Niet te worden als een jager
op grof wild die een reuzeolifant vangt en hem weer vrijlaat omdat hij vreest hem
niet te kunnen africhten. Denk aan de A-bom. En ik wens dat al mijn zonen zich om
een motor scharen wanneer de geheimen ervan worden onthuld. Want niets komt
me zo monsterachtig voor als iemand die zijn brood eet zonder te weten dat het graan
op het veld wordt gewonnen. Daarom riep ik: ‘Kom hier en luister.’
Ze kwamen maar ik zag aan de glans van hun ogen dat de motor
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hen vrij koud liet vermits hij toch functioneerde. De horizon, de verte, het water en
de lucht, dáár hadden ze zintuigen te kort voor, maar de absolute waarheid
interesseerde hen nog niet. Ze waren ook nog zo jong en zich van de doodsidee nog
niet bewust. Dus deed ik beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel en hun drang
naar avontuur.
‘Als ik in het water zou vallen’, begon ik. De tweede lachte, het kreng zou dat
willen meemaken. ‘Als ik in het water zou vallen, dan moet je weten hoe te stoppen
en achteruit te slaan, te wenden en me op te pikken.’
‘Kom,’ zei de tweede tot de derde, ‘dat is iets voor de oudste.’
‘Hier,’ zei ik, ‘we kunnen allen op één na over de zij worden geslingerd en wie
overblijft moet al de anderen kunnen redden.’
‘Zouden we niet liever thuis blijven?’, vroeg mijn vrouw kleintjes.
‘Doe niet dwaas’, zei ik nogal grof, omdat ik voelde dat ze gelijk had. Ik las ‘beul’
in haar ogen maar de garagist was er nog. Dus zweeg ze. Door torenhoge golven
over de zij te worden geslingerd maakte wel indruk op de jongens. Ik heb ze vroeger
nog zo eens gehad. Toen had ik een kuil nodig in mijn tuin. Neen, dit is geen
nonfiguratief smoesje, ik had een kuil nodig om het huisvuil te storten. En niemand
wou met het graven van de put beginnen. Toen merkte ik bedachtzaam en niet zonder
vrees op dat hij die zinnens was te delven zeer omzichtig te werk moest gaan... Ze
voelden het ‘geheim’ zo aan. Ik liet ze nog even wachten en zei toen dat ze meer dan
waarschijnlijk granaten en mijnen onder de graszode zouden aantreffen vermits het
Belgisch leger ons huis had opgeëist tijdens de mobilisatie. Ik kwam schoppen te
kort. Het is ook zo dat ik geen zeeman zou willen zijn als er niet af en toe een schip
verging.
‘Leg het eens uit, mijnheer’, zei ik.
‘De zeekraan openen’, zei hij de daad bij het woord voegend. ‘De automatische
starter half indrukken voor de voorverwarming. Begrijpt u?’ We knikten want we
begrepen het niet. ‘Zodra dit micaplaatje rood wordt en de draad begint te gloeien,
de starter helemaal indrukken.’ De tweede vroeg of het micaplaatje rood kon worden
zonder dat de draad gloeide en dat kon natuurlijk niet, maar de motor sloeg aan zodat
ze allebei, hij en de garagist, moesten brullen om zich verstaanbaar te maken. ‘De
ontkoppelingspedaal indrukken en inschakelen naar “vooruit”. Zo.’
Voor het eerst kwam de ‘Jan Bart’ op eigen kracht in beweging en dat veroorzaakte
gejubel. We voeren vooruit tot de meertrossen bijna muziek maakten. ‘Zó stoppen
en zó achteruit.’ De boeg van de koloniaal raakte onze spiegel onzacht aan. ‘Zo
stationair laten draaien.
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Controleren of het koelwater...’ Iedereen naar stuurboord over de zij op gevaar af te
kapseizen. ‘Hebt u dat begrepen?’
‘En hoe werkt een diesel?’, vroeg ik.
‘Maar pa...’ zei de tweede. Ik keek hem stekelig aan en hij vervolgde: ‘dat weet
toch iedereen.’
‘Jij ook?’
‘Ik ben iedereen niet’, zei hij.
‘De gasolie ontploft door de druk van de zuigers, door de warmte’, zei de oudste.
De garagist knikte goedkeurend om de motorische onderlegdheid van die jongen.
‘Op iemand die luchtflessen vult, kan men een perfecte misdaad plegen’, zei mijn
oudste. ‘Als men een paar druppels olie in de fles giet, zal ze onherroepelijk de lucht
ingaan zodra de nodige druk wordt bereikt. En met de fles... de man.’
Ik schrok. Is dat een zoon van mij? Van welke roofridder stamt mijn schoonmoeder
af? De koloniaal op de berm verloor de controle over zijn kauwspieren zodat zijn
mond half open viel en hij er bepaald nog dommer uitzag. Toen ging hij nadenken.
Als kende hij toevallig iemand belast met het vullen van luchtflessen. Of wou hij
zijn veelhoeksverhouding oplossen met een stalen fles? Ik vroeg me alleen maar af
wanneer Einstein heeft begrepen dat de factoren moord en doodslag niet uitsluitend
in de les geschiedenis moesten ingelast worden. Ik liet toe dat de garagist zich met
mijn oudste even afzonderde in de cabine omdat ik meen dat reeds te veel tijd wordt
besteed aan de onderontwikkelden en te weinig aan de meerbegaafden. Het zou me
trouwens een dure sleeptocht kunnen besparen wanneer de ‘Jan Bart’ het in volle
oceaan zou vertikken.
‘Kunnen we weg?’ vroeg de tweede, ‘we weten het wel.’
‘Niet te ver,’ zei ik, ‘straks varen we proef.’
‘We hebben nog geen reddingsgordels’, zei mijn vrouw en toen dat niet hielp
vroeg ze: ‘Zijn de papieren in orde?’
Ik slenterde naar het tolkantoor, bereid me te onderwerpen aan de bureaucratie
omdat elk genot, hoe miniem ook, wettelijk geregeld en betaald moet worden. Alleen
de zon schijnt gratis. Als je naar de Middellandse zee kunt. Er zat een wellusteling
achter een eiken tafel maar hij deed het niet. Hij was zowat het decoratief element
dat iedere rijksdienst siert. Een andere, minder goed gekleed en zonder
onderscheidingstekens, overhandigde me ongevraagd een reeks adressen waar ik
terecht kon.
‘Sluit aan bij een yachtclub,’ zei hij, ‘dan wordt alles veel eenvoudiger.’ Ik weet
dat een club handig kan zijn maar die douanier liet me huiveren want ik ben reeds
lid van een half dozijn clubs, van twintig verenigingen zonder winstoogmerken en
steunpilaar van een filantropisch instituut met een behoeftige directeur. Zonder dat
een politiek mandaat
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die onverantwoorde uitgaven kan compenseren. En een yachtclub is uiteraard een
zo wufte onderneming dat een auteur het gevaar loopt op de index te worden geplaatst.
Wat meer is, ik heb een boot om te varen.
‘Neen,’ zei ik, ‘dat niet.’
‘Dan zult u het even druk krijgen’, zei de douanier op wiens sympathie ik kon
rekenen. En ik kreeg het druk. Overal hingen kartonnetjes tegen de muren waarop
te lezen stond dat het verboden is fooien te aanvaarden. Voor wie dat mocht vergeten.
De formulieren hebben me verbaasd laten staan te hijgen. Zo vernuftig en ingewikkeld
zijn ze opgesteld dat het zonder technische hulp volstrekt onmogelijk is er doorheen
te bijten. Daarbij vergeleken is een belastingsaangifte als de tekst van een wiegeliedje.
Toch zijn er nog mensen die zich afvragen hoe het komt dat onze visserij en
koopvaardij er zo pietluttig voorstaan.
Tot groot ongenoegen van de drie werd de proefvaart uitgesteld tot we de
dokumenten zouden bezitten die er nodig zijn om zich te water te begeven. Maar
mijn vrouw stond erop dat we in regel zouden zijn. Zelfs administratief gezien.
Er woei een zacht briesje en de lucht was bleekblauw als in maart na een hagelbui,
toen we wachtten op het vlot komen. De oudste had post gevat op het plechtje omdat
een eerste stuurman daar hoort te staan. De tweede zat op het opklaptafeltje en liet
het warme koelwater over zijn arm stromen. Mijn vrouw kon nog tijdig verhinderen
dat de derde de mast inklom. Ze had haar linkerarm over zijn schouders gelegd vanaf
het ogenblik dat de motor draaide. Toen kwam het ogenblik.
‘Los voor en achter’, zei ik zelfverzekerd.
Ze gooiden de draden los en wachtten op het maneuver dat ons uit het gelid zou
halen. Maar ik stond daar, onwennig en gespannen te twijfelen of ik de boot voor
ons een opdonder zou geven of niet.
‘Duw de boeg af’, beval ik.
De eerste leunde met zijn volle gewicht, resultaat van een oordeelkundige voeding
en jaren turnen, tegen de vermolmde meerpaal aan en stootte op die manier heel de
kade van zich af. Toen was het dat de ‘Jan Bart’ onder hem weggleed en hij, weinig
elegant maar met een doffe plons, plets op zijn buik en vierklauwens in de modder
dook.
De tweede lag te gieren op de buikdenning. ‘Hohoho, als een nijlpaard,’ hoestte
hij, ‘hohoho, onze kamerolifant.’ Hij hield pas op toen mijn vrouw met haar volle
gezag eiste dat we terug zouden meren, ter plaatse waar we vandaan kwamen en
ongeacht het feit dat we slechts twee meter hadden afgelegd. Ze stak de bootshaak
uit die de oudste haar prompt uit de handen trok waarna hij in twee slagen tot bij de
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boot zwom en zich ophees aan de boeg die hij zo stuntelig had verlaten. Even gaf ik
volgas zodat de motor alle gegil en wijze raadgevingen overstemde maar dan meerde
ik. Dat viel ons niet moeilijk vermits het briesje onze boot tegen de ladder aandrukte.
Nadat de oudste zijn natte kleren voor droge had verwisseld wou hij met de tweede
even tot achter de berm. Maar dat kon ik niet toelaten wegens het verschil in leeftijd
en gewicht.
‘We gaan proefvaren,’ zei ik, ‘en ik wens niet dat een bloedvete ons genoegen zou
bederven of de boot in gevaar brengen.’
We gooiden weer los voor en achter. Met minder branie maar met groter
vakmanschap, wat normaal is. Buiten bij de steiger van het veer, greep ons de levende
stroom en werden we opgestuwd naar de zilveren oliehaven. Toen lachte mijn vrouw
helder en hoog boven de motor uit op een manier die me naar de hemel liet kijken,
onwillekeurig, alsof het weer nóg beter kon worden. Ze had de jongste vast maar
haar gezicht was één verwonderd genot omdat hetgeen wat ze had gevreesd zo erg
meeviel. Zestien jaar geleden heb ik ongeveer hetzelfde gezien.
Met volgas zwol het boegwater en we stoven de slepers en de zandzuigers voorbij
op weg naar de schitterende olietanks die de polder hebben veroverd. In de bocht,
bij de sluis, waar de wind tegen de tij inwoei begon de ‘Jan Bart’ te rollen. Niet te
sterk en niet te bruusk. Het rollen van een schommelstoel dat zelfs een schizofreen
kalmeert. Onder de wal lag een Russisch schip voor anker. Ik stuurde de boot zo
dicht langs de stalen scheepszij dat we de klinknagels konden tellen. Torenhoog
boven ons hingen de leden van de bemanning over de verschansing. Ze wuifden
communistische armen naar de jongens en naar mij en floten complimentjes naar
mijn vrouw. Toen had ik Loemoemba nog niet vermoord en mijn vrouw heeft nog
altijd goede materialen en is nog even mooi als vroeger. Al duurt het wel even langer
en valt het iets duurder uit.
Voorbij de Rus trof ons de weeë stank van de raffinaderij. Niemand scheen dat te
ruiken maar ik besloot toch te wenden vooraleer men mij verantwoordelijk zou
kunnen stellen.
Mijn vrouw gedroeg zich reeds even losser, niet meer zo onwennig en de jongste
maakte van de gelegenheid gebruik om een meer verheven positie in te nemen. Bij
gebrek aan een kraaienest stelde hij zich tevreden met de roef. Met genoegen kon ik
constateren dat mijn bemanning zich omzichtig maar gedecideerd bewoog, de leuze
‘one hand for the ship and the other for yourself’ die ik hen had ingepompt, indachtig.
Een Indiëvaarder met mysterieuze hiërogliefen op de boeg verliet de sluis. Dat
was de gelegenheid om de zeewaardigheid van de ‘Jan Bart’ te testen. ‘Hou vast’,
schreeuwde ik.
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We beschreven een boog van honderdtachtig graden en stevenden recht op de Indiër
af, vast besloten zijn boegwater niet te ontzien. De ‘Jan Bart’ nam de eerste golf zeer
elegant. De jongste kirde om het leuk gevoel in zijn buik. ‘Het kriebelt’, zei hij. Toen
doken we in het golfdal. De golven Scheldewater scheerden over boeg en roef en de
boot sidderde alsof hij tegen een muur was opgebotst. Het opklaptafeltje flapte neer
en een vergeten verfbus kantelde om op de epedakussens. De tweede golf tilde ons
op en de derde sloeg het anker weg. Ik stopte de motor en keek hoe mijn familie lag
verspreid. De oudste blaasde het water weg van tussen zijn lippen. Mijn vrouw en
de jongste zaten geknield naast de motorkap waar ze zich krampachtig aan hadden
vastgeklampt. De tweede keek me aan alsof er niets aan de hand was. Hij zat op de
achterdoft doodgewoon te genieten. Mijn vrouw vroeg tamelijk scherp of ik met één
klap heel mijn stam wou vernietigen en als dat inderdaad zo was, zij efficiënter en
humaner middelen kon opsommen. Eerst wou ik haar wijzen op het feit dat humaan
en efficiënt synoniemen zijn, zoals centen en verstand, maar ik zei dat ik tegen de
doodstraf ben om de goede reden dat ze belet dat de veroordeelde boven zichzelf
zou uitstijgen. Wat ontegensprekelijk de bedoeling van de Schepper is geweest. Maar
zolang de justitie met mijn visie geen rekening houdt, sta ik er niet direct op om voor
moord te worden berecht. Integendeel.
Waarmee ik niet bedoel dat ik liever het lijk zou willen zijn. Door op te tornen
tegen het boegwater van dat koopvaardijschip had ik me rekenschap kunnen geven
van de mogelijkheden van de ‘Jan Bart’. En eerlijk gezegd, ze waren niet enorm. In
plaats van op de baren te rijzen als een meeuw stak de boot zijn neus in de hindernis.
Een stalen steven kan aangewezen zijn om te enteren maar zeker niet om aan
patronagevaart te doen. Ik startte de motor om weg te komen uit de koerslijn van een
Zwitserse rijnboot en ook omdat spreken en luisteren zo niet onmogelijk dan toch
vermoeiend is terwijl de diesel draait.
Hij sloeg zo aan, van de eerste poging, en grolde en knorde als een varken dat
krachtvoeder ruikt. De voltmeter klom naar ‘laden’ en het koelwater stroomde
boogvormig door het daartoe aangewezen gaatje zodat er technisch niet het minste
was om zich zorgen over te maken. Ik schrok dan ook toen de tweede kalm meldde
dat hij tot over zijn enkels in het water zat. ‘En of hij er uit moest komen?’
‘Zie je wel’, zei mijn vrouw met de logica van de baarmoeder waarmee haar
soortgenoten zelfs in het parlement geraken.
‘Bij de pomp’, beval ik.
De oudste zwengelde de boot lens terwijl ik onder de wal het kalmste water
opzocht. ‘Er zit een lek boven de waterlijn,’ zei hij, ‘en als we stampen stroomt heel
de Schelde er los doorheen. Als een zeef.’
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Ik had verstaan: ‘Als een teef’ en ik zei hem dat ik geen krachttermen wenste te
horen. Zelfs niet in tijden van gevaar.
‘Ik zei “als een zeef”’, zei hij miskend. ‘De plank is rot.’
Hij werkte zich op zijn buik in de voorpiek zodat ik nog uitsluitend de bal van zijn
voet kon zien maar dat was voldoende om zeer pessimistische besluiten te trekken.
‘Ga allemaal op de achterbank zitten, dat zal de steven laten stijgen en zo houden
we het lek een eind boven het water.’
Aan de haastige wijze waarop ze gehoorzaamden kon ik merken dat het menens
was. Pas zaten ze achter mijn rug, gevieren naast mekaar, toen de motor begon te
dampen en te proesten. De rook walmde uit de olietank en liet me naar de adem
snakken die ik broodnodig had. Eigenlijk had ik me op de explosie die normalerwijze
volgen moest, reeds voorbereid. ‘We zinken,’ zei de jongste benepen, ‘we zitten
reeds tot aan... we zitten reeds in het water.’
En ja, onder de achterdoft steeg het peil zo ontzettend snel dat zelfs een mijnpomp
van een Limburgse mijn de zuigkracht zou ontberen. De oudste wachtte niet op de
brandweer alsof hij wist dat die lui altijd wat anders aan de hand hebben wanneer
op hen beroep wordt gedaan. En we hadden geen radio aan boord. Mijn vrouw en
de andere twee klauterden op de cabine waar ze zich in de rook maar stoïcijns op het
einde voorbereidden. Even overwoog ik de mogelijkheid om de ‘Jan Bart’ tegen de
oever vast te zetten, recht in het riet en het drijfzand maar toen ik zag dat het peil
onder de doft afnam, besloot ik alles of niets te spelen en te proberen Lillo te bereiken.
‘Als we allemaal achterin zitten, stroomt het water langs de uitlaat naar binnen,’
hijgde de oudste, ‘we moeten het gewicht verdelen over heel de lengte van de boot.’
Inderdaad. De motor was weer regelmatig gaan draaien en ik kreeg geen rook meer
in mijn gezicht. Maar het zou niet gemakkelijk zijn om mijn vrouw te overtuigen dat
ze telkens, in weer en wind, op de roef zou moeten zitten als we aan yachting wilden
doen. Zelfs niet in het belang van de stabiliteit. Haar ogen haalden om zo te zeggen
het haventje van Lillo naar ons toe en de zucht die ze slaakte was zo welsprekend,
diep en intens, dat ik er mijn geweten bij onderzocht. De schipper wachtte ons op en
wees naar mij met een ronde beschuldigende vinger en hij zei dat hij gedacht had
dat we er onderdoor zouden zijn gegaan toen die Indiër ons kruiste.
Toen zei ik wat. Dat hij als de vliegende bliksem kon maken dat de boot gerepareerd
werd, never mind de kosten. Dat ik me dat ding niet had aangeschaft om tegen de
drassige wal te blijven liggen en schaapjes te tellen maar dat het wel degelijk mijn
bedoeling was om te varen. Varen. En veilig varen zonder dat ik met mijn poten in
het water moest
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staan bij het minste lovertje wind of deining. En zonder dat ik een hartkramp kreeg
telkens er het een of het ander scheepje voorbij voer.
‘Dit is een gewezen reddingsboot,’ zei ik, ‘en een reddingsboot wordt gebruikt als
het schip zinkt. En een schip zinkt in de storm. En als er een orkaan woedt dan moet
een reddingsboot dat kunnen doorstaan.’
Ik stelde hem verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle eventuele ongevallen
en deed dat op een zodanige overtuigende wijze dat hij zijn vingers door zijn snor
streek. Want ik was bang.
We meerden en reden naar huis. Mijn vrouw nam twee tabletten in om haar
zenuwen te kalmeren en ik bleef een beetje later op om na te denken.
Men kan Frankrijk afrotsen, Provence plat rijden, Chamonix zien en als een sportief
konijn de flanken van de Mont Blanc beklimmen. Men kan onderwater vissen aan
de Costa Brava, met een gondel varen in Venetië, jodelen en varkensvlees eten in
Tirol. Of niet jodelen en goed eten in de Kempen. Men kan zowat van alles doen wat
mooi en prettig is. En wat blijft ervan over? Niets zeg ik je. Maar sta tussen Brussel
en Luik, of ergens anders waar de beschaving ophoudt, sta daar met een lekke band
in de striemende regen en je zult een herinnering rijker zijn geworden. Waar je later
hartelijk kunt om lachen. Ik had de indruk dat ik aan die boot nog een hoop lol zou
beleven. Daarbij kan men langs de baan nog wachten tot er toevallig een verstandig
mens voorbij komt die niets anders aan de hand heeft. En die je wil depaneren. Wat
weliswaar en in de regen een zeldzaamheid is. Maar de kans om op de Schelde te
worden geholpen is oneindig kleiner. Dat er op de Schelde nog niemand een lekke
band heeft gehad? Akkoord. Maar ze is diep! Niet diep genoeg om de supertankers
veilig op te loodsen maar ruim voldoende om de ‘Jan Bart’ te laten verdwijnen. Voor
eeuwig. En ik weet dat de Voorzienigheid alleen de argelozen ter hulp komt.
Misschien had ik mijn verwachtingen te hoog gesteld in de hoop dat de boot ons
tenvolle zou bevredigen. Helaas, de bevrediging is niet van deze tijd. We zijn er
uitsluitend maar uitstekend in geslaagd behoeften te ontwikkelen. Misschien ten
voordele van de economie en de wapenleveranciers maar ten koste van de geest.
Het is zo dat ik de mathesis niet in voldoende mate beheers om het recht tot
filosoferen te mogen opeisen. Het is daar nu trouwens de tijd niet toe vermits er een
raket op weg is naar Venus en de wetenschap nooit te voren in een dergelijk
adembenemend stadium is geweest. De filosofie brengt slechts baat wanneer de
techniek komt stil te staan. Maar dit weet ik wel: dat ik de spanningen van mijn
beroep ergens anders dan thuis moet afreageren of mijn vrouw wordt neurastheniek.
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En dat onze boot, de ‘Jan Bart’ niet het geschikte medium is om mij van een
psychische disharmonie te genezen.
Toen ik vrijwel horizontaal in bed lag, begon ik te stampen. Mijn voeten doken
in het golfdal en mijn maag steeg tot in mijn keel. Daarna daalde mijn hoofd en dan
mijn voeten weer. De zoldering balanceerde om de luchter en de ramen wentelden
scharnierend in de buitenmuur. Ik hoorde het bruisen van het water en het tokken
van de motor.
‘Olie,’ zei mijn vrouw, ‘ik ruik olie.’
‘En ik dein op en neer als lag ik in luchtzakken.’
‘Dat heb ik ook. Het gevoel alsof ik nog op de boot zat.’
We zwegen een poosje en toen vroeg ik: ‘Zal ik haar verkopen?’ Ze scheen haar
woorden zeer voorzichtig te wegen, zo stil lag ze daar en vermits ik haar gezicht niet
kon zien, was het moeilijk om het antwoord te raden en me voor te bereiden tot een
vlotte repliek.
‘Ik kan haar zo kwijt’, zei ik nog.
Toen draaide ze zich naar me toe en ze zei: ‘Ik wed dat jij je van mij nogal vlug
zoudt laten scheiden als je even last met me kreeg.’
Men kan daarop ingaan en een bok schieten. Of er niet op ingaan en ook een bok
schieten. En over last gesproken! En kan ik haar zo vlot kwijt? Een vrouw identificeert
zich zeer gemakkelijk met een ander gebruiksvoorwerp. Daarom zei ik ontwijkend:
‘Ze is te repareren.’
‘Zozo,’ zei ze, ‘slaap wel.’
Nu beschouw ik een vrouw niet als een luxeartikel, eerder als een rente want ze
worden stokoud. Maar neem een specifiek luxeartikel. Een auto. Om de week
mankeert er wat aan. Je moet hem wassen en spoelen; de olie verversen en smeren.
Als je een auto even onder de loupe houdt, kom je tot het besluit dat hij de helft van
je vrije tijd in beslag neemt ook al rij je er bitter weinig mee. Ik heb nog nooit een
trein, een tram of een autobus moeten wassen hoe vuil ze ook waren. Ik voel wel aan
dat je niet alle dingen met mekaar kunt vergelijken en het is ver van mij om de ontucht
te propageren niettegenstaande een moderne staat enorme reinigingsdiensten behoeft.
Hoe moderner de staat hoe enormer de reinigingsdienst, zou ik haast durven te
beweren. Toch zit er wat in. Sinds ik een auto bezit neem ik nooit de bus meer hoe
vervelend zelf sturen ook kan zijn. Nu komt daarbij: een boot. Eerlijk, ik begrijp niet
hoe iemand erin slaagt om er continu een maitresse op na te houden. Geen enkele
persoonlijkheid is daartegen bestand tenzij het er een is die men kan ontleden tot
bolsegmenten. En als de koloniaal zijn zelfrespect nog niet heeft verloren is dat
uitsluitend te verklaren door het feit dat hij het nooit heeft bezeten.
‘We zullen zien,’ zei mijn vrouw, ‘een slechte generale repetitie is daarom nog
geen mislukte opvoering.’
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Ik vroeg me af of ze me niet uit medelijden heeft gehuwd. Heel haar houding scheen
erop gericht te zijn om mij mijn evenwicht te laten verliezen. Mijn agressiviteit
verandert ze tot passieve lijdzaamheid, een fakir volwaardig. Het is zo dat men in
de keuken mooie resultaten bereikt met suiker en azijn en men hoeft niet noodzakelijk
een cursus psychologie te volgen om een mens te leren kennen. Toch niet aan onze
universiteiten. Een anthropoloog heeft eens van mijn schedel gezegd dat hij getuigt
van een hoge morele standing en een drang naar heiligheid, waarna ik mijn haren
heb laten afscheren om zelfs de meest verborgen bult en kuil recht te laten wedervaren.
Ik heb niet zo veel te verbergen en draag dus zelden een hoed. In bed draag ik er
nooit een. Maar we slapen zonder licht en het zal dus 's nachts niet zijn dat mijn
vrouw mijn karakter bestudeert aan de hand van uitwendige schedelwaarnemingen,
om daaruit conclusies te trekken die op zijn minst genomen dubieus kunnen zijn.
Waar blijft de vrije wil vermits je je hoofd toch ook meekrijgt? Dat ik zelf geschreven
heb dat een mens boven zichzelf kan uitstijgen en dus ook gedeeltelijk
verantwoordelijk is voor zijn fysiek? Dat is waar. Daarom hou ik het nog een heel
klein beetje bij de vrije wil niettegenstaande er zoveel coca cola wordt verkocht.
Schakel de vrije wil uit en je opent de deur voor het medelijden. In feite is die deur
al ver open want we zijn bezig aan het medelijden kapot te gaan. Aan het
zelfmedelijden. En je kunt om het even wat om het even waar verkopen als je het
adverteert met vlees. Want het vlees is gewillig maar de geest zeer zwak. Een spreker
kan zich van dergelijke tegenstrijdigheden afmaken door te zeggen: ‘Ik kom daar
nog op terug.’ Hij komt er nooit op terug. Ik heb nog geen enkele spreker gehoord
die deed wat hij zei. Ook niet die zei wat hij deed. Aldus herstelt men het evenwicht.
Daar mijn vrouw bereid was tot het uiterste te gaan kon ik niet terugkrabbelen
zonder zwaar te boeten. Zij heeft lak aan wetenschappelijk onderzoek. Zij weet.
Daarin kon ik slechts een gunstig voorteken zien om het experiment ‘Jan Bart’ door
te drijven. En wat het piekeren betreft, wel, als je dood bent hoef je nergens meer
over te tobben. Het is niet die rust die ik najaag.
Tijdens het ontbijt begon het. De jongste kon zijn mond niet houden over het
grandioze avontuur. Hoe de ‘Bart’ - ja zo familiair weg, de ‘Bart’, of hadden ze niet
tezamen het gevaar getrotseerd? Met die stapels H-bommen in steek zullen we nog
verplicht worden iedereen bij de voornaam te noemen - hoe de ‘Bart’ als een
moedwillig en opstandig veulen tegen de zilte baren instormde. Hoe goed de motor
was. Hoe verschrikt ons ma reageerde op dat beetje water. Hoe goed de motor
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wel was. Hoe hard de oudste schreeuwde toen hij dacht dat we zouden verzuipen.
En hoe arrogant de tweede had geposeerd niettegenstaande hij bezig was in zijn broek
te doen. Hier moest ik ingrijpen. Het ‘verzuipen’ had ik laten slippen maar ik wens
geen drekkige toespelingen aan tafel. En hoe flink de motor wel was!
Waarheen we tijdens het groot verlof zouden trekken? Hoever dat is? Of er op de
Oosterschelde ook veel zee staat? Of ze zeeziek zouden worden? Of zeeziekte dat
kriebelen in de buik is want dat kent hij en hij houdt er van. En van wie de ‘Bart’
zou zijn als ik en mijn vrouw moesten omkomen.
‘Van jou,’ zei de tweede, ‘jij krijgt haar.’
Ik vond mezelf klein en miserabel omdat ik een paar uren tevoren de boot van de
hand had willen doen. Maar toen was het donker en 's morgens schijnt de zon. Alles
wel beschouwd is een boot sturen een pedagogisch verantwoorde bezigheid. Ze leren
zichzelf behelpen, het gevaar inzien, het scherpt de reflexen en de eetlust, het
bevordert de ondernemingszin en de strijdlust tegen de natuur. Zonder dat er een
competitiegeest wordt geschapen.
Niemand zal zo vermetel zijn ons uit te dagen om kop op kop, voor het hardst
tegen mekaar op te stuiven. Een dergelijke stoutmoedigheid zou met de ondergang
worden betaald. Ik hou niet van competities. Want niemand is onsportiever dan een
sportman. Niemand zo verlangend om een tegenstrever te vernietigen, indien het kan
moreel zelfs, als een renner op een fiets. Het is niet om het voetbalspel maar om een
veldslag te zien dat we een kaartje kopen voor België-Holland, een veldslag tussen
natiën. En men kan een auteur niet dieper krenken dan door een literaire prijs toe te
kennen aan iemand anders. Het feit dat in Spanje de stierengevechten door de lederen
bal worden verdrongen is een veeg teken des tijds, want het bewijst overduidelijk
dat de bloeddorstigheid van de massa groeit.
Een boot is anders. Met een boot leg je een afstand af over stromend water. Die
afstand is niet invariant zoals op de weg en je hoeft de factor ‘tijd’ niet in te schakelen
om een gebeurtenis te bekomen. Op het water valt de theorie van Planck in diggelen.
Want laat de ruimte gekromd zijn, het water is vlak. Waterpas vlak.
Het zand was blond, de hemel licht gevederd en het water groen toen ik de jongste
op de toeter liet blazen. Het geluid was bedoeld als een aandachtsein voor de
uitvarende schepen en de veerboot van Terneuzen maar de jongste gaf een
longnummertje weg dat de cavalerie in beweging zou kunnen brengen. Zeer
voorzichtig stevende ik tussen de hoofden en zwenkte links af naar de jachthaven.
De vlotters lagen
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vol zeilboten wat normaal is want er stond geen wind. Als het waait liggen de vlotters
ook vol want dan staat er te veel wind. En als het regent worden de zeilen nat. Dat
heb je met een zeilboot. Het waren juweeltjes. Gepolijst en scherp gesneden in de
ducoverf, met diepglanzende smetteloze dekken onder een viervoudige laag
hoogglansvernis. Blinken... schitteren... met gloednieuw touwwerk in de blokken en
nylonvanglijnen over de zij. Wat de klaroen niet had gekund, vermocht mijn
dieselmotor.
De bemanningen verschenen op de dekken en elk gezicht afzonderlijk hoopte dat
ik een andere boot zou kiezen om langszij van te liggen. Ik mikte naar de grootste,
de stevigste en bijgevolg de duurste. De eigenaar was parelgrijs en roze. Hij droeg
een blauw hemd en een flanellen broek en lage tennisschoenen met rubberzolen.
Vliegensvlug sleepte hij een dubbele worst van touwwerk boven, die zijn zij tegen
onze gepantserde flank zou beschermen.
‘Is dat nog een jacht?’ vroeg hij.
‘Ik weet niet wat het is,’ zei ik, ‘maar het drijft en het vaart en we leven er gevijven
op voor ons genoegen.’
‘Een jacht is het niet’, zei hij. Ik keek hem vernietigend aan want als hij Rood-China
niet wenste te erkennen dan was dat zijn zaak. Maar hij zou ervaren dat de ‘Bart’
tastbare werkelijkheid is, die levensruimte opeist ongeacht de juridische of filologische
smoesjes die van een boot een jacht maken of niet. En ik was in beweging en
ontwikkelde dus kracht.
Met de steven op zijn worst stopte ik de motor. Toen zei de oudste: ‘Als hij maar
achteruit wil slaan, pa.’
Parelgrijs had het begrepen en werd wit. Nog witter dan zijn wit yacht.
Hij werkte zich op zijn hukken, met zijn voeten vooruit en zijn rug geschoord
tegen de cabine. Alsof hij op die manier onze steven zou weren.
Toen we zeer dichtbij waren, fluisterde hij: ‘Achteruit, sla toch achteruit. U wilt
me rammen. Me versplinteren.’
Hij keek hulpeloos naar zijn collega's maar in de haven van Terneuzen bestaat de
Nato niet.
‘Neem mijn plaats in,’ zei hij, ‘ik moet toch naar de west-haven toe.’
‘Akkoord’, zei ik.
Hij nam de vlucht van oost naar west en ik veroverde zijn ligplaats zonder slag of
stoot en zonder scrupules.
Toen de anderen merkten dat ik voorlopig rustig wou blijven en me schikken naar
de democratische regels van het spel werd ik aanvaard. Zij hadden ten andere het
meest te verliezen en wie weet, misschien dat
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ik de een of de andere nog wel eens een dienst zou kunnen bewijzen. In volle storm
of bij windstilte wanneer zij hulpeloos zouden zijn overgeleverd aan de elementen
en de Schelde. Er was zelfs een faire knul die mijn tros wou overleggen maar ik
weigerde zijn hulp. Mijn oogst mislukt niet, Tjoe-en-lai!
De jongens dekten het plechtje af met het kakizeil en herschiepen de ‘Bart’ tot
een kruising tussen een huifkar en een caravan. De oudste twee sliepen op
luchtmatrassen onder de tent, mijn vrouw, de jongste en ik op epedakussens onder
de roef. Mijn vrouw in het midden want de aap woelt te veel. Maar vooraleer onze
nachtposten in te nemen wou ik met de jongens de wal op. Ze hebben beweging
nodig, zelfs een paar wedrennen, want anders wordt het weer giechelen en grapjes
maken zodra ik het licht heb gedoofd en mijn benen strek. Als ik gek genoeg ben
om opmerkingen te maken of mijn woordenschat uit te putten dan lachen ze nog
harder vermits ze het stiekum moeten doen. Hoe nijdiger ik word des te plezieriger
gaan zij het vinden zodat ze in hun pret dreigen te stikken. Dan trilt de boot van
ingehouden lol tot mijn vrouw hardop kirt en aldus het sein geeft tot de totale
ontlasting. Ergens op stroom voor anker geeft dat niet, dan doe ik zelfs af en toe alsof
ik spinboos ben om ze het verboden nacht- en lachgenot te gunnen. Maar tussen de
yachts van de rijkaards alhier wens ik stilte.
We liepen dus langs de wandelpaden naar de middelsluis. Daar was het dat de
tweede een hoekje wou afsnijden. Hij stortte loodrecht naar beneden in de schutskolk,
rakelings mis van een ijzeren vlot en verdween.
Hij zwom op zijn linkerzij, natuurlijk, naar de ladder en klom naar ons toe. Toen
mijn vrouw zijn rode ogen en bleke lippen zag, begon ze te huilen. De weg terug
hing ze aan mijn rechterarm als een hoopje ellende.
***

De visser haalde onbewogen zijn portefeuille boven en telde tien blauwe brieven
neer in mijn hand. Ik borg het geld achteloos weg en gaf hem nog cadeau: een
schrobnet, een gasfornuis, een reservestarter die links aanslaat en een kuil touwwerk
om de Queen Mary te meren.
‘De motor is best’, zei ik en ik bloosde omdat ik de waarheid sprak.
‘Het net is geschikt voor spiering en garnaal,’ zei hij, ‘ook wel eens voor bot of
tong.’
‘Er zit hier veel bot, kleintjes maar veel.’
‘Vorig week-end heb ik twintig pond paling bovengehaald met de lijn bij Bath.
Ik vis liefst met kaas aan de lijn, dan bijten de grote.’
‘Zonder boot?’ vroeg ik.
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‘In een roeiboot, maar dat is me toch te guur. Hier heb je een cabine nodig om in te
schuilen en te eten. Ik vis voor mijn plezier.’
‘Nu heb je een mooi roefje,’ zei ik, ‘mijn jongste zat er altijd boven op. Tot hij
eraf viel.’
‘Hoe kwam dat dan?’
‘Het woei en er liep wat deining maar hij wou heel de Schelde zien en zat boven
op het dak. Toen hij rechtstond viel hij ruggelings achterover met zijn hoofd op de
motor.’
‘Wat heb je?’
‘Niets, ik heb niets. Het is de wind op mijn ogen. Ik ben een beetje verkouden.’
‘Is het erg met de jongen?’
‘Hij moet in het donker liggen en hij heeft zes haken in en nogal wat bloed verloren
maar volgende week zal hij beter zijn.’
‘Als de jongens er zin in hebben mogen ze met mij meevaren.’
‘Dank je wel,’ zei ik, ‘ze hebben er geen zin meer in.’
‘Wel dan’, zei hij. Hij drukte de handle half in tot het micaplaatje begon te gloeien.
Toen sloeg de motor aan. Ik gooide de tros los en keek toe hoe de ‘Bart’ naar buiten
steigerde.
Het schuim droop van haar flanken en de toppen van de golven sloegen over de
cabine heen. Waarom mindert die vent de vaart niet? Of moet die boot kapot? Hij
draaide zich om en riep: ‘Daaag!’
Ik kon niet spreken. Tegen de wind zou hij me toch niet hebben begrepen. Daarbij
was hij zo vervuld van een motorische droom dat al het andere bijzaak werd.
De koloniaal kwam naast me staan. Ook hij keek met starre ogen naar de horizon
waar de wolken scheurden en de hemel brak in een verblindend wit. Alsof het dáár
te vinden was.
Ik greep het plankje ‘A vendre-De koop’ en wierp het naast de steiger in het water.
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Karel van Deuren
Het huis
Tweede deel
Voor het doek gehaald wordt voor II, terwijl het donker wordt in de zaal.

STEM:

Er gingen negen dagen voorbij. Negen dagen had Kar gegraven, dag en nacht, onder
de vlammen van de zon en onder de koude van de woestijnnacht. Hij was gefascineerd
door alles wat er gebeurde onder zijn handen. Hij had het niet gewild. Hij stond er
volkomen buiten. Hij was een werktuig dat de spade hanteerde en niet kon ophouden.
Negen dagen, negen nachten.
Als het doek opgaat: een torenkamer met hoge rechthoekige vensters. Kar heeft al
gravend naar water, ontdekt dat onder de steenlaag deze oude Romeinse burcht lag.
De muren hebben nog de kleur van het zand. De muren zijn naakt. Nu staat hij gezicht
naar de zaal, wijdbeens midden op de scène, moe, gepassioneerd.
Rut slaapt. - Het is morgen, wit licht.
De gitaar is er ook als enige accessoir.
KAR
(opziende naar het licht):

De dag begint. Vandaag kan de tent opgeplooid worden en opgeborgen. Ik heb water
gezocht en ik heb een kamer gevonden, deze muren met vensters met ongerept glas.
Ik ben moe. Het was een dwaze onderneming, waar ik me met een koude razernij
heb in-geworpen om Rost te vergeten en Rachaya.
(afwezig)

Ik dacht heel de tijd aan Haïfa, de haven.
De derde dag begon ik te zien dat dit hier
(rondkijkend)

een Romeinse burcht kon geweest zijn. Met vensters. Het was om gek te worden. Ik
groef rond de koepel en liep altijd in een gracht rond de koepel, altijd gravend,
nauwelijks opkijkend. De gracht werd dieper en dieper. De zesde dag stortte het zand
in. Ik moest een wal aanleggen om het zand vast te leggen. Ik begon opnieuw, ik
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was radeloos, ik begon opnieuw, tot vandaag, de negende dag: een kamer, muren,
vensters.
(Stil voor zich uit roepend, innerlijk blij)

Vanwaar komt deze kamer? Van wie is deze kamer?
(Meer LICHT. - Rut gaat recht zitten. Ze ziet Kar, ze luistert naar de stilte in zichzelf.)

KAR:

Dit is bijna een huis. Een huis midden in de woestijn, - wat kan je er mee doen, - een
huis in de woestijn.
RUT:

Je kan er in leven, je verbergen voor de koude en voor de hitte. Je kan er - gelukkig
zijn.
KAR
(afwezig):

O, ja - Wij moeten op de grondvesten letten. Ik mag niet te diep graven.
RUT:

Ga je nog verder graven?
KAR:

Stel je voor dat er nog een kamer is, hieronder. We zouden een huis hebben met twee
kamers! Ik zal op één punt, langs de noorderkant dieper graven om te zien waar de
grondvesten beginnen. Dan kan er met deze kamer niets gebeuren.
RUT:

Je moet niet roekeloos worden.
KAR:

Ik denk te veel aan jou.
RUT
(zacht lachend):

Om roekeloos te zijn?
(Zij nestelt zich tegen hem aan.)

Het zand is verraderlijk. Je weet het wel wat er gebeurde, de zesde dag.
KAR:

Ja. - Het zand bewaart ook het licht van de zon. Men maakt er glas van.
(Stilte.)
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RUT:

Glas is schoon, omdat het het licht opvangt en doorlaat tegelijkertijd.
(Stilte.)

KAR:

Wij vergeten iets.
RUT:

Je bent bij me, je bent voor het eerst sinds we uit Haïfa vertrokken - weer bij me. Jij
wéét het niet, wat er nu gebeurt, maar je zegt: We vergeten iets. We zijn alles vergeten.
We zijn gelukkig en we hebben alles vergeten. Je hebt me opnieuw gezien. Vandaag
besta ik weer voor jou. Ik besta weer voor mezelf.
KAR:

Ik was al het andere vergeten.
(Rituele gebaar der stilte.)

LANGZAAM DONKER. - PLOTS WIT LICHT.)
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RUT:

Al het andere, wat is dat?
KAR:

Al het andere, dat is de Onbekende die ons gewaarschuwd heeft niet te vertrekken.
Als we konden vertrekken, zouden we hier willen blijven, - maar nu zijn we hier
gevangenen die eruit willen.
RUT:

Je bent onredelijk. Wij willen hier blijven, omdat wij een betoverend onderkomen
gevonden hebben, waar de Onbekende niet eens iets over afweet.
KAR:

Denk je dat?
RUT:

Je denkt - te veel.
KAR:

We kunnen hier toch niet blijven, dat weet jij ook. Als we geen water vinden - kunnen
we hier helemaal niet blijven.
(Stilte.)

We moeten naar de andere stad.
RUT:

We kunnen hier niet blijven, maar nu zijn we hier. Het is hier koeler dan in onze
reistent.
KAR:

Ik geloof dat ik de woestijn zou kunnen liefhebben.
(Kar gaat zitten en speelt gitaar. - Rut luistert.)

(DONKER - LICHT.)

(Rost staat in de kamer. Zijn uniform is weer iets strenger, meer verzorgd geworden.)

ROST:

Men ziet het pas als men vlakbij komt. Men moet IN de toren staan om te zien dat
het een toren is en hoe breed en ruim hij is.
KAR
(lachend):

Het is een toren onder de grond!
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ROST:

Van ver ziet men alleen een zwarte gleuf. Het schijnt zo alsof er niets veranderd is.
RUT:

En alles is veranderd, van binnen is alles veranderd.
(Rost wandelt rond, even speurend en nadenkend. Kar speelt los op zijn gitaar. Rut ziet naar hem.

Hij blijft doorspelen bij het volgend gesprek.)

ROST:

Nu heb je een tent en een kamer.
RUT
(lachend):

Het is bijna te veel - hier in de woestijn.
ROST
(met een zweem van een glimlach):

Een echte wéélde, Rut!
KAR
(doorspelend):

Hebben wij in de stad ooit twee kamers gehad?
RUT
(tot Kar):

Wij hadden ze kunnen hebben - als jij gewild had. Dat weet je toch.
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KAR
(doorspelend):

We moeten er nu niet meer aan denken.
ROST:

Men moet nooit denken aan alles wat anders had kunnen zijn.
RUT:

Het leven is altijd anders dan we gedacht hadden.
KAR:

Soms slechter - soms onuitsprekelijk (sneller doorspelend op zijn gitaar)

- veel schoner - betoverend - metamorfoserend - zoals geen mens - het kan ontketenen.
ROST
(bekijkt hem kritisch, dit alles gaat hem niet aan):

Ik ben niet alleen gekomen. RUT:

Hoezo?
(Gitaarspel houdt op. Kar hangt het instrument aan de muur.)

ROST:

Ik heb twee mannen meegebracht die gevlucht zijn uit de opstand van Rachaya.
(Rut en Kar bezien mekaar.)

KAR
(vragend, aarzelen):

Zo...
ROST:

Ik heb twee mannen meegebracht, die hier bij jullie moeten blijven. Ze behoren tot
de rebellen en moeten in verbinding komen met verspreide garnizoenen die
uitgeweken zijn. We moeten een gemeenschappelijk strijdplan uitwerken en dat kan
van hieruit gebeuren. In de tent is plaats voor hen. Jullie hebben deez kamer en als
de mannen van Rachaya hier kunnen wonen voor enige tijd KAR:

Dat kunnen ze.
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ROST:

We zien mekaar wel terug. Je vindt ze buiten. Ik zal ze verwittigen dat alles in orde
is. En als je ooit moet verdedigd worden, dan heb je daar twee mannen voor.
RUT:

En als we ooit moeten overvallen worden - dan zijn zij daar ook voorwendsel toe.
KAR
(tot Rut):

Je vrees is overbodig.
ROST:

Adieu!
(Rost vertrekt.)

KAR
(tot Rut):

Je moet geen angst hebben. We hebben dit alles niet zelf uitgedacht.
RUT:

We ondergaan het.
KAR:

We moeten wachten tot alles voorbij is.
(Stilte.)

RUT:

Ik wil hun gezichten zien.
(Kar blijft alleen.)

(DONKER - PLOTS ALLE LICHT.)
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RUT:

Ik heb hun gezichten gezien.
(Kar bekijkt haar. - Rut stiller.)

Ik heb hun gezichten gezien.
(Ze komt naar voor op de scène.)

Ik heb hun gezichten gezien. Twee mannen uit Rachaya. Ze hebben ogen die groot
zijn van de oorlog en van de woestijn. Ze hebben ogen die me omhelzend aankeken
Een van de twee mannen zei me:
STEM VAN EERSTE MAN:

Als je wil dat we weggaan, zullen we weggaan.
STEM VAN RUT
(na enige aarzeling):

Jullie kunnen blijven.
STEM VAN EERSTE MAN:

Wij wisten het dat je ons niet zou wegsturen.
STEM VAN RUT:

Wat ga je hier uitvoeren?
STEM VAN EERSTE MAN:

Wat je maar wil. We zijn blij STEM VAN RUT:

Wij zijn niet blij. Jullie brengen de oorlog bij ons.
STEM VAN DE EERSTE MAN:

De grens loopt hier door de woestijn en ginder dwars door de Dode Zee. Wij zijn
alleen maar soldaten, mannen van Rachaya. Wij willen werken, als wij hier kunnen
wonen.
STEM VAN RUT:

Jullie blijven.
KAR:

Ze kunnen wellicht helpen graven aan de noorderkant - als ze het willen.
RUT:

Ze zullen het doen. Ze zullen vrienden zijn.
KAR
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(nadenkend, voor zichzelf):

Het werk zal veel vlugger gaan. We gaan graven aan het noorden om te zien hoe
diep we nog kunnen gaan. We moeten zorgvuldig bewaren wat we verworven hebben,
en we moeten het zachte, losse zond goed vastleggen dat onze toren niet opnieuw
overstroomd wordt.
RUT
(nog steeds vooraan op de scène):

Het is alsof deze kamer een oorlogstoren geworden is, - Alles is hetzelfde gebleven
en toch is meer alles anders, alleen omdat hierboven twee mensen wonen die in
gevaar zijn, die door anderen ‘de vijand’ genoemd worden. Zoevën kon deze kamer
nog een huis worden en nu is ze plots een vesting. De muren zijn veranderd,
(ze streelt de muren)

de bezieling van hun huid is veranderd.
(Stilte.)

Kan deze kamer ooit een huis worden?
(Kar springt op. Hij omhelst Rut. Hij omhelst haar!)
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KAR:

Je weet het toch.
RUT:

Ja! Ik zal alleen toekijken
(stil, in grote ernst)

en je liefhebben.
KAR:

Ik heb schrik dat nu alles weer anders zal worden.
RUT
(innerlijk glimlachend, toegenegen):

Ik ook!
KAR:

Alles wordt altijd anders...
RUT:

Ik vrees dat heel onze tocht in gevaar komt.
KAR:

Ik zal dit stuk toren naar buiten verdedigen tegen Rost en oorlog en zandinstortingen
en vreemde rebellen, ik zal het verdedigen als een vesting, - maar jij moet het binnen
bewaren als een echt huis, het versieren en hopen. En als je alleen bent terwijl ik
buiten ben moet je plots zingen dat je stem verslingerd wegspringt over de muren
van deze kamer. Jij moet aanwezig zijn en wachten in deze levende ruimte waarin
je ademt en beweegt. Lieve Rut!
RUT
(gaat aan zijn voeten zitten):

Kar?
KAR:

Ja.
RUT:

Ik hoor graag het geluid, de korrel van je stem.
(Even wachten.)

Wanneer komen de anderen om met de soldaten over de oorlog te spreken?
KAR:

Ik weet het niet.
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(Traag, als in een droom.)

Het is ontzettend vreemd,
heel dit avontuur in de woestijn en onder de grond van zand Ik ga nu naar buiten. We gaan beginnen aan de noorderkant.
(DONKER.)

(Als het langzaam LICHT wordt, is de kamer leeg. -)

(Tot Rut behoedzaam binnenkomt. Ze heeft een zak bij zich die gevuld is met versierselen die zij
gevonden heeft in de woestijn. Ze begint ze in de kamer aan te brengen.

Het is een langzaam ritueel. Men hoort buiten een langgerekt roepen. Zij hoort het niet.)

(Zij wandelt rond met de vreemde dingen die ze verspreidt op vensterbanken, tegen de grond, tegen
de muren: vlinders tussen
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wit glas, en ook grillige gedroogde grasachtige gewassen, die samen met gedroogde veldbloemen en
bladeren tussen glas gezet werden: ze worden als glasraampjes tegen de ruiten opgehangen. Keien
en wonderlijke stenen legt ze om zich heen.

Ze geeft ook de gitaar een plaats.

Het licht van de zon valt van boven in de kamer op alles wat Rut heeft aangebracht. Plots komt Kar
binnengelopen, buiten adem, uitgeput. Hij kijkt rond.)

KAR
(hijgend):

Er is nieuws.
RUT:

Van wie?
KAR:

Van Rachaya. De rebellen komen.
RUT:

Wanneer komen ze? Hoe weet je het?
KAR:

Kijk, we waren aan het graven aan de noorderkant, toen we hoorden roepen, heel
ver. Heb je het niet gehoord?
RUT
(heel vluchtig rondkijkend):

Nee.
KAR:

Het was een signaal dat de twee mannen van ROST kenden. Ze liepen naar het
noorden, naar de grens. Ze bleven niet lang weg. Toen ze terugkwamen waren ze
neerslachtig, ze zegden alleen dat binnen enkele dagen de besprekingen zouden
beginnen voor de nieuwe aanval.
RUT:

Hier?
KAR:

Ja.
(Rondkijkend.)

Het is hier - anders geworden.
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RUT
(glimlacht):

Ja!
(Stilte. - Kar wandelt rond in de kamer. Toch is hij met zijn gedachten buiten bij de oorlog.)

RUT:

Hoe zijn de twee mannen van Rost?
KAR:

Het is hier heerlijk. Luister:
STEM VAN KAR:

Wat ga je doen als de oorlog voorbij is?
STEM VAN EERSTE MAN:

Als Rachaya weer vrij is wil ik op reis gaan, zonder iemands vijand te zijn, zonder
paspoort en zonder einddoel. Alleen, met in mijn borstkas heel het landschap van
Rachaya dat ik meeneem in mijn dromen en mijn ontdekkingen, gaaf, schitterend.
Ik wil Rachaya slechts een dag zien in de glans van zichzelf. Niet daarna. Wat daarna
komt verdraag ik niet.
STEM VAN KAR:

Wat ga jij doen na dit avontuur?
STEM VAN DE TWEEDE MAN:

Een boek schrijven. Altijd opnieuw
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trachten hetzelfde boek te schrijven. Het zal telkens gebrekkig zijn, ik zal telkens
opnieuw beginnen.
KAR:

Zo zijn ze.
RUT:

Het is goed - voor hen - dat ze bij ons zijn.
KAR
(toegenegen):

Ja!
(Stilte.)

Nu moeten we wachten.
RUT
(corrigerend, zonder nadruk):

Het leven gaat door, altijd opnieuw.
(Stilte.)

Het leven ging ook door toen we de stad verlieten.
Ik heb nooit begrepen waarom jij wég wou. Je liep dagen en dagen eenzelvig rond,
uitgehold, geluidloos, protest, van binnen zwartgebrand en niet te benaderen. Als ik
bij je was kon je nauwelijks spreken. Je liep maar om iets van je wanhoop kwijt te
geraken.
KAR:

Het was een verschrikkelijke tijd.
RUT:

Ik was een dwaze mus die naast je fladderde. Ik begreep er niets van. Ik keek naar
de lichte terrassen en naar de neons en naar de bomen in de nacht en naar het avontuur
in de ogen van de mensen - en daarna keek ik naar jou. Je ziel was in flarden, en je
ogen waren zelfmoord - Ik begreep je niet, ik begrijp je nog niet.
KAR:

Ik was chaos, klei en stortregen. Nu word ik misschien orde, vorm en stroom.
RUT:

Waarom wou je de stad uit, hierheen, naar het zand en de waterloze hitte, en oorlog,
de vlammen van de opstand. Waarom zou je nu niet trachten er iets over te zeggen?
Nu je genezen bent?
KAR:

Ja, ik zal het trachten voor mezelf te achterhalen.
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(Hij aarzelt, begint toch moeizaani te spreken. - Het koude trillende magnesiumlicht.)

Er was iets gebeurd, dat me volkomen ontredderde, maar waar ik niets mee te maken
had.
(Rut luistert: met heel haar lichaam is zij schelp, aandacht en onderworpenheid. - Kar, pathetisch,
innerlijk gloeiend.)

KAR:

Ik had een vriend die zich helemaal aan mij toevertrouwd had. Hij had zich geledigd
in mij, rond zijn woorden moest stilte blijven. Ik wist in die tijd niet eens wat stilte
was. Ik praatte als een marktkramer, dwaas, voortvarend, over alles, vooral over
mezelf. Hij dacht dat ik de man was die ik in MIJN ogen was.
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Ik stelde me waarachtig voor dat ik een glad-blinkend kereltje was, met flinke ogen
en een kranig gezicht, je weet wel, en die voorstelling was zo sterk dat ook de andere
mij zo zag. Het was natuurlijk niet mijn schuld, maar RUT
(medelijdend, hard):

- Wie was het?
KAR:

Ik geloof niet dat ik boosaardig was - maar mijn vriend WAS verraden, zie je, over
al mijn zorgeloze loslippigheid heen.
RUT:

Dat was het ergste, - het niet te hebben geweten.
KAR:

Later heb ik het geweten - toen alles gebeurd was.
RUT:

Toen wou je de woestijn in?
KAR:

Ik was toen reeds in de woestijn.
RUT:

Er was nog slechts één mogelijkheid.
KAR:

Ja.
RUT:

Ik dacht dat je weg wou om mij opnieuw lief te hebben.
KAR:

Dat was ook zo, ook dat was een stuk van de waarheid. Ik had niemand lief, jou niet
en allerminst mezelf.
(Bij de laatste woorden komt hij los uit zijn trance.

Het LICHT verandert. Hij legt zich neer in de schoot van Rut)

(DONKER. - Daarna weer LICHT.)

(Rut staat in haar ene kamer. - Rost komt binnen, hooghartig.)

ROST:

Is de Onbekende hier nog geweest?
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RUT:

Nee, het is zeer lang geleden, dat hij hier was.
ROST:

Ik verafschuw hem. Ik wil zijn huid hebben, zijn vlees en zijn bloed.
(Stapt naar voren op de scène, terwijl Rut rondwandelt langs de muren.

Volgen twee doorlopende antifonerende monologen.)

RUT:

Ik zal dit huis liefhebben als een prentenboek.
ROST:

Hij doorkruist mijn plannen met ijlte en mist. En verdwijnt altijd opnieuw. Plots
gebeuren er bij de manschappen vreemde dingen die nooit voorkwamen, onrust,
onverklaarbare vechtpartijen, woeste twisten bij het vuur tussen de tenten.
RUT:

Ik zal op elke steen een vlinder prikken en aan elke vlinder een vers en aan elk vers
een muntblad uit de lente, nat van verlangen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

189

ROST:

Dat is de Onbekende - als er een ligt te rochelen in de dood en als de grijze maan
onheilspellend laag hangt in de bossen.
RUT:

Ik zal het licht vangen in bloemen en glas, en vragen: hoe zal morgen het blauw zijn?
ROST:

Het is altijd de Onbekende. Als ik wanhoop aan de toekomst. Als ik er alleen op
uittrek onder de wolken - kreten en het leven van de nacht - om opnieuw te wéten
wat ik wil, dan word ik bereden door de Onbekende.
RUT:

Riet en kantige schalen van dode beesten, stukken ros gevlekte pels en slagtanden,
witte beenderen en rode zandkleurige maskers zal ik aan de muren hangen.
ROST:

- het is altijd weer de Onbekende, die me verplicht alles anders te doen. Hij is het
die me uitput.
RUT:

En Kar zal muziek maken.
(Rut glimlacht zeer innerlijk en houdt de handen voor de mond, - het herhaalde rituele gebaar.)

ROST
(minder heftig):

Hij kent alle wegen in de woestijn. Hij duikt op en verdwijnt, altijd op verrassende
wijze. Hij verandert de plannen van de vijanden van Rachaya. Hij hangt regen over
onze troepen en de gelatenheid van de regen RUT:

En het zal stil worden in ons huis, de versierde muren zullen luisteren en in de stilte
ouder en helder worden. Ik zal de stilte overal bewaren, voor mij en voor elk geluid.
- Een huis, - dat lééft ROST:

Ik zal hem doden, de Onbekende. Ik zal hem doden als het weer vrede wordt en als
ik macht heb over Rachaya.
(DONKER.)

(LICHT. - Kar en Rut.)

KAR:

Nu Rost hier geweest is zullen de rebellenleiders weldra komen.
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KAR:

We hebben niets te vrezen. Maar als de operatie achter de rug is, zullen de soldaten
weer vertrekken.
RUT:

En het werk?
KAR:

Ik dacht dat alles ten einde liep. We hadden een ondergronds schuiloord ontdekt, dat
wellicht nog enige tijd diensten zou bewijzen aan voorbijtrekkende zwervers, als wij
reeds lang zouden vertrokken zijn. Na enige tijd zou het door het zand weer overstuifd
worden.
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Maar nu wordt het anders. Met die soldaten hebben we gegraven aan de noorderkant:
het is nu zeker dat we op een toren wonen - Een der twee soldaten is een man die
veel weet over bouwkunde. Hij zegt dat we in een vroeg-Romeinse burcht leven die
twintig meter diep kan zijn. We moeten heel de burcht uitgraven, Rut, en dat kan ik
niet alleen doen. We zouden dat werk moeten inrichten en materiaal moeten aanvoeren
RUT:

Je zou er met Rost moeten over spreken. Je moet hem ervan overtuigen dat de twee
soldaten niet terug naar Rachaya trekken, maar dat ze blijven.
KAR:

Als ze het zelf willen.
RUT:

Ze zullen blijven.
(Plots staat daar de Onbekende, - dezelfde verschijning als in I., maar niet zo verwerpelijk, innerlijk
stralend.)

DE ONBEKENDE:

Jullie moeten er met Rost niet over spreken.
RUT:

Waarom niet?
DE ONBEKENDE:

Jij vraagt altijd waarom, - zoals de kinderen.
RUT:

Je hebt ons water beloofd. DE ONBEKENDE:

En je kreeg een toren om in te wonen met je man - en met je kind.
RUT:

We hebben geen toren nodig, maar een huis.
DE ONBEKENDE:

Als je uit de woestijn een kasteel kunt opgraven, kun je van een toren een huis maken.
RUT:

We waren op tocht naar de andere stad. Nu zitten we voor lange tijd in de woestijn
DE ONBEKENDE:

Heb ik je naar de woestijn gebracht?
(Rut keert de rug naar hem toe.)
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RUT:

We zijn zelf gekomen, - Kar is naar hier gekomen, maar door de Onbekende moeten
we hier blijven. Ik wil terug naar de stad, ik verga van heimwee naar Haïfa.
(Zich afwendend.)

Het zand, het zand, het zand (Kar staat er machteloos bij.)

DE ONBEKENDE:

Je moet niet bij Rost te rade gaan - maar bij mij, de Onbekende.
RUT:

Rost haat je, hij zal je doden.
DE ONBEKENDE:

De Onbekende kan niet gedood worden.
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KAR
(vijandig):

Jij hebt me uit de oorlog gehouden.
(Meteen keert Rut zich om, tot de Onbekende.)

RUT
(vijandig, wanhopig ook):

Je moet zeggen wat we moeten doen.
DE ONBEKENDE:

Je moet niet de steun vragen van Rost. Je moet doen wat onafwendbaar is.
(Terwijl het LICHT gedempt wordt.)

RUT:

Iedereen dringt zich hier tussen ons. Iedereen heeft alle wijsheid, iedereen is bezorgd
om het heil van anderen, (DONKER.)

(LICHT. - Alleen de figuur van Rut vooraan op scène, met opgetrokken knieën.)

RUT:

Ik heb heimwee naar de stad. Het is alsof ik ze nooit zo goed gekend heb, als nu, nu
ik hier ben. De stad met al haar eigen gezichten, die samen iets vormen dat één gezicht
is. Al die kleuren en vakjes die zo verschillen en zo goed ineen sluiten als een prent
van Klee. Het park is groen, de boten wit, de vlaggen alle kleuren, de mensen rose
van boven en zwart van onder, de daken, de duizenden daken rood en knalrood en
droomrood en blinkend aluminiumrood, treintjes zwart als de nacht met ruitjes die
geel zijn, geel als de zon die er ook is, lantaarnpaaltjes die smal zijn en blauw zijn,
gevels in alle kleuren van water en fruit, een kiosk die muziek speelt en bruin is, en
een koperkleurig kasteel van duivels en paarden met een slotbrug en een crucifix,
een kasteel met wolkjes nacht errond. Al de spuiers en draken van de kathedraal
hebben er gewoond in de kelders, ze werden er groen en zwart van de schimmel: zo
waren ze schoner op de torens van goud die in het midden der stad staan. En helemaal
beneden lopen Chinese en Portugese matrozen die snoepen met liefjes van melk en
lippenstift. En het marktplein is wit, wit van het volk en van alle kleuren tezamen,
van de bloemen die er te koop staan onder parasollen die geel zijn en rood zijn. En
aan de rand van de prent staat een molen te draaien en boompjes als groene
scheerborstels.
Ergens in een straat loopt een jongetje van tien jaar dat Jan heet en fluit.
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In een tuintje hangt een lijn met wasgoed in de wind.
In een kamer is er een meisje dat een nieuw kleed maakt omdat haar zuster trouwt.
Op straat blijft een man staan omdat hij iets vergat.
Een vrouw belt aan maar de bewoners zijn verhuisd.
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Hoe is dat melodietje weer van negentienhonderd dertig, van afscheid-rode rozen?
In een kerk is het laat geworden en gaan de deuren dicht.
De tram rijdt binnen, niet verder dan twee halten.
Ik hoor mijn eigen stappen achter mij aan, de straat is leeg.
De straat is leeg.
De straat is leeg.
De straat is leeg.
De straat is leeg.
Ik ben vervuld van héél de stad (DONKER.)

(LICHT. - Kar en Rut. Het is avond.)

KAR:

De soldaten slapen niet. Ze zijn ongerust.
RUT:

Het is vreemd, dat ze zo weinig in de operaties betrokken worden.
KAR:

Dat vinden zijzelf ook.
RUT
(hard):

Je bent me nog iets verschuldigd.
KAR:

Ja, ik weet het.
(Koud magnesiumlicht. Rut heeft medelijden met hem. Plots begint Kar te spreken, uit een
droom, snel.)

KAR:

Op zekere avond in Haïfa ontmoette ik een man die me aansprak, het was op de grote
boulevard.
Hij kwam me bekend voor. Ik had hem vroeger wel eens ergens ontmoet. Hij
woonde niet meer thuis, hij leefde op kamers. Hij zei:
STEM VAN DE VRIEND
(op band, samen met straatgeluiden, die ook doorlopen als Kar antwoordt. - Op de scène alleen spot
op Kar.)

Hello, ken je me nog?
KAR
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(acterend en sprekend op een los toontje, alsof de vriend erbij stond, maar nu in de paniek van het
crisismoment.)

Ja, ik heb je ooit gezien in de ‘Koning van Spanje’.
STEM VAN VRIEND:

Dat dacht ik ook - dat je me niet vergeten was.
KAR:

Ik heb weinig tijd nu. Had je me nodig?
STEM VAN VRIEND:

Ja. Laten we ergens iets drinken.
KAR:

Ik heb nu helemaal geen tijd, zeg maar wat je wilt.
STEM VAN VRIEND:

Kan ik niet enkele keren bij jou koven over-nachten? Ik weet niet waar ik heen moet.
Ik had tegen mezelf
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gezegd: de eerste vriend die ik ontmoet, zal ik aanspreken. Jij moet mij helpen.
KAR:

Hoe heet je weer?
(Remmen van auto op de geluidsband overstemt het antwoord.)

KAR
(tot zichzelf):

Ik heb zijn naam nooit kunnen onthouden. Hier is mijn sleutel en mijn adres. Je zult
je wel behelpen. Ik kom straks - Van waar kom je?
STEM VAN DE VRIEND:

Ik kom uit Rachaya. Ik moet je iets vragen. Zeg aan niemand dat ik bij jou ben. Zeg
aan niemand dat ik bij jou ben. Zeg aan niemand - zeg aan niemand - (als in een
nachtmerrie.)
(Het wordt LICHT, opnieuw het heerlijk decor met Rut en de gitaar.)

KAR
(wakker wordend uit de trance, moe):

Zo was het. Ik wou niet kwaadaardig zijn. Ik wou er alleen over afgeven dat ik een
genereuze type was. Misschien had ik hem alleen geholpen om mezelf zo te voelen.
(Rut keert zich af. Ze heeft verdriet met haar ogen en haar heupen en met haar armen die ze
rond haar hoofd legt.)

Later heb ik het geweten, - toen alles te laat was.
RUT
(stil):

- voor de vriend van je?
KAR:

Ja, voor hem. Maar ik heb er helemaal geen schuld aan, weet je. helemaal niet.
(Lachje.)

RUT
(gaat troostend tegen Kars benen zitten.)

(DONKER.)
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(Terwijl het terug LICHT wordt, klinkt buiten een geroep - een geroep van ontzaglijke vreugde,
onder een ontzaglijke hemel. - Kar loopt buiten. Rut gaat aan het venster kijken.)

GEROEP VAN DRIE MANNEN
(achter de scène):

Water! Water! Water! Water!
(Rut slaat de handen in het gezicht. - Kar komt binnengelopen.)

KAR:

Er is water! De mannen van Rachaya hebben water gevonden - Ze hebben gegraven
aan de noorderkant, altijd dieper, op één punt, zoals ik gevraagd had. (Verwondering)
Nu is er water RUT:

Water KAR:

Voor een hele stad.
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RUT:

En voor ons kind.
KAR:

Van de woestijn.
RUT:

De woestijn wordt een tuin.
KAR:

De tuin wordt een land om in te leven.
RUT:

Met daarin: ons huis.
KAR:

Ik hoopte op regen en nu komt het water - uit het zand.
RUT:

Is het water uit de grond onuitputtelijk?
KAR:

On-uit-puttelijk RUT
(om zich heen kijkend - gelukkig):

Nu wordt heel ons leven anders.
KAR:

Dank zij Rachaya.
(Stilte.)

RUT:

Wanneer komen de rebellen voor de besprekingen?
KAR:

Er is geen nieuws.
(Kar en Rut staan lijf aan lijf tegen mekaar als één beeld.)

(ALLE LICHT.)

(wordt voorgezet)

DOEK.
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Mark Staels
Kleingedichten voor een kind
(geboren 20 mei 1954)
Een vroeggeboren kind: wat vlees, wat huid
rimpelig over merg en zenuwknopen een half ontpopt insekt, voortijdig uit
de warme schacht naar 't oppervlak gekropen.
IJlings gedoopt naast 't operatiebed
en in de watten op een plank geborgen,
wordt hij daarna neutraal terzij gezet,
bestemd voor wetenschappelijke zorgen.
Ontastbaar leek de draad die aan het leven
hem bond die 't leven intrad vóór de veilige grens
en, naar 't gezicht, men nauwelijks kon noemen mens toch moest het wicht een naam worden gegeven.
Zijn ouders hadden er nog geen, dies heet hij Mark.
Wellicht treedt hij nooit binnen in zijns vaders ark.
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't Zinloos gekeuvel, 't drentelend gekuier,
in 't derde jaar vergingen met 't assortiment
van drink- en eetgerei, toilet en luier,
gereedschappen van 't moederlijk raffinement.
Een brood gelijk, doet hem onhoudbaar zwellen
een zuurdeeg die zijn weke rust verstoort;
op doelwitten die hij nog niet kan spellen
de boog der stem de pijl richt van zijn woord.
En binnen groeit de kern waarrond in kringen
voorwerpen vlieten waaraan zich bevrijdt
een geldingsdrang, nog moeilijk te bedwingen.
De vrouw, die 't goede van het kwade scheidt,
leidt hem, met vingertoppenzekerheid,
de grote wereld in der kleine dingen.
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Kind van vier jaar: een handje als een teer bloesemblad
ligt onbeweeglijk in mijn hand gevangen,
terwijl hij als een scheepje naast mij op het pad
dobbert naar 't deinen van een pril verlangen.
Wij wandelen de seizoenen uit langs bos en veld
en 'k merk hoe 't bloed steeds feller in zijn wangen
de rozen bloeien doet wanneer zijn klein geweld
losbreekt en ik aan 't scheepje moet gaan hangen.
Dit is de tijd der tedere geschenken
en 't eindpunt van het daaglijks doen en denken
is 't ogenblik met die kleine veroveraar.
Wij wandelen en wij groeien in en uit elkaar.
Waarom zou ik de toekomst nader wenken
voor dit klein scheepje in zijn vijfde jaar?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

198

J. van Ackere
Torquato Tasso of renaissance's onrustig geweten
Het is geen klare geest van Toscane of een eenvoudig Umbrisch gemoed. Het is een
impulsief kind van het capiteuze, wulpse Campanië, geboren te Sorrento, het groene,
citroengeurende terras waarover men buigt om, beneden, in de zee, de zon op de
sirenenschubben te zien glanzen, want hier slaat de verbeelding gemakkelijk op drift.
De knaap - hij heet Torquato Tasso - die stoeit in de kille gangen van de
benediktijnerabdij in Cava dei Tirreni, voor het graf van Urbanus II, de heraut van
de eerste kruistocht, blijft staan, naar de verhalen van de monniken luistert over
durven en daden van de eerste kruisvaarders, graait er de eerste indrukken voor een
epos waarvan hij reeds op vijftienjarige leeftijd zal beginnen. Het gevaar voor de
Turken was lang niet geweken: pas nog waren ze tegen Sorrento's rotsen aan komen
klauteren.
De jonge Tasso reist met zijn vader Italië door, studeert aan het hof van Urbino
en doet er zijn eerste kennis van het hofleven en de etiquette van de ‘cortigiano’ op.
Dan gaat hij te Padua studeren, eerst rechten tegen zijn zin, dan wijsbegeerte en
letteren mét zijn zin. Ondertussen heeft hij te Venetië zijn eerste grote gedicht laten
verschijnen, Rinaldo (1562). Het belangrijkste hierin zal de opdracht blijken: aan
kardinaal Luigi d'Este. Het is Torquato's vader die ze geschreven heeft. Beiden
ontmoeten de kardinaal in Padua's kuuroord, Abano. De kardinaal is vergezeld van
zijn zuster Eleonora, begeleid, hij of zij, door de blonde, vijftienjarige Lucrezia
Bendidio, een ‘angeletta’ zonder vleugelen, die er aan Torquato's pen zal geven (‘l'ali
non mostrò(1) già, ma quasi eletta... sembrò per darle al mio leggiadro stile...’). Zij
had ‘occhi di purissimo lume’. Naast die ogen van het zuiverste licht, een eigen
karakter waarover ook de kardinaal kon spreken. En wanneer ze kort daarop te Ferrara
graaf Machiavelli zal huwen is Torquato op de bruiloft aanwezig. En hij kan als
huwelijksgeschenk een niet mager boeket madrigalen aanbieden.

(1) Het toonde nog geen vleugelen maar het scheen bestemd om er aan mijn lichte stijl te geven.
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Van Padua verzeilt hij op de Universiteit te Bologna waar hij wegens een spotschrift
aan de poort wordt gezet.
In 1565 wordt de opdracht van ‘Rinaldo’ beloond. Torquato treedt in dienst bij
kardinaal Luigi d'Este. Zijn taak: verder dichten. Luigi's zusters, Leonora en Lucrezia,
schenken hem op zijn minst hun bescherming. Maar de kardinaal moet zijn dichter
weldra, wegens geldgebrek, bedanken. Om het even, hij is in het huis van de Este's
binnen. En in 1572 wordt Tasso door 's kardinaals broeder aangeworven, Alfonso
II, de laatste grote hertog van de Este's, de mecanas die aan zijn hof te Ferrara de
Renaissance in apotheotische feesten laat uitbloeien. En onze dichter zal aan deze
luister meehelpen.
Op 31 juli 1573 wordt in het theater op het Belvedere eiland van de Po - jammer
nu verdwenen - Tasso's Aminta opgevoerd, een favola pastorale. Het gegeven is niets:
een herder eerst verstoten dan bemind, een nimf eerst weerbarstig dan verliefd, een
sater eerst spelbreker dan onschadelijk. Maar het heeft een geestdriftige bijval. Aan
het motto van het stuk, dat al uit het eerste antwoord van Dafne aan Silvia klinkt:
perduto è tutto il tempo, che in amor non si spende(1) geeft het slotkoor van het eerste
bedrijf een veelvoudig echo:
Amiam, ché non ha tregua
con gli anni umana vita e si dilegua
Amiam, ché 'l Sol si muore e poi rinasce
a noi sua breve luce
s'asconde, e 'l sonno eterna notte adduce(2)

Op het wiegend afwisselen van endekasyllaben en settenario's herleeft de gouden
gelukkige tijd waarvoor de natuur haar éne wet heeft gebeiteld: S'ei piace, ei lice:
wat je wenst te doen, dat mag je doen, het luchtige ideaal waarvan Tasso's
toeschouwers nog eens vlug wilden genieten na de strenge vermaningen die ook te
Ferrara werden gehoord, toen rond Alfonso's moeder, Renée de France, een kern van
hervormden was gaan groeien. In ‘Aminta’ wordt een onverholen spotpijl op de
platonische liefde afgeschoten:
Amor, leggan pur gli altri
Le socratiche carte,
Ch'io in due begli occhi apprenderò quest'arte(3)

(1) Verloren al de tijd die niet aan de liefde is gewijd.
(2) Laten we minnen want 't mensenleven, maakt geen vrede met de jaren en verzwindt. Laten
we minnen, want de zon gaat onder en herrijst. Haar kortstondig licht hult zich voor ons, en
een eeuwige nacht brengt slaap.
(3) Liefde, dat anderen de geschriften van Sokrates lezen; ik voor mij leer uw kunst in twee
mooie ogen.
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Maar die dichter beschrijft niet alleen de ogen! Met het verrukkelijke en zinnenvurige
heidendom dat hem later zo'n wroeging zal bezorgen bezingt Tasso zijn voorlopig
ideaal niet zonder die dubbelzinnige betekenis die hij graag o.m. aan bloemen en
vruchten leent waar het minne-evocaties betreft, b.v. in een passus als ‘La verginella
ignude scopria sue fresche rose’ (slotkoor van het Ie bedrijf).
Aminta: sterke karakters, boeiende gebeurtenissen, gedegen bouw? Niets van dat
alles. Maar de antieke idylle verjongd door een herder die in de natuur door de liefde
ademt maar dan ademt d.i. leeft. En nog iets: gretig herkenden toeschouwers en
hovelingen hierin hun eigen zijn en zeggen, hun voelen en verlangen. En Tasso zelf?
Heeft hij niet veel van Tirsi? Het motief van de onbegrepen, ongelukkige minnaar
zal heel zijn werk doorzinderen. Tussen proeven als Poliziano's ‘Orfeo’ en Beccari's
‘Sacrificio’ en nabootsingen waarvan er een, Guarini's ‘Pastor fido’, het succes van
‘Aminta’ zal overtroeven, blijft Tasso's speelfabel het zuivere hoogtepunt van de
pastorale. De hertog bedankte zijn dichter door hem te benoemen aan de Studio, het
studiecentrum van Ferrara als lector in... meetkunde en sterrekunde. En hiermee heeft
Tasso - lieto nel suo aprile - zijn schoonste tijd gekend. Die tijd keert niet terug. Zoals
achter de feesten van Ferrara het Renaissance - Italië aan het verworden was, zo
school voor Tasso achter de schone kleuren van ‘Aminto’ de worm van een knagende
gewetencrisis. Hij begon al de ware betekenis van het laatste woord uit zijn motto
te begrijpen: spende... vergooit.
Ondertussen was Tasso al geruime tijd bezig aan een groots dichtwerk, een epos
dat hij eerst naar de hoofdheid, Golfredo, zou heten, vervolgens naar het doel,
Gerusalemme liberata. Het wordt de vrucht van vijftien jaren werken - het zal pas
in 1875 voltooid geraken: De ‘Gerusalemme’ omvat twintig zangen over de eerste
kruistocht (1097-1099) die, onder geleide van Godfried van Bouillon, tot doel heeft
het Heilig Land te bevrijden. Maar in dit historisch kader tieren de meest verscheidene
elementen, van literaire tradities tot persoonlijke gemoedsreacties, in een bont
wemelen van strijdverhalen, natuurtaferelen, zieleportretten. De oude ridderlijkheid
wordt er in de nieuwe christelijke wereld opgenomen, de antieke wereld in de
christelijke levensvisie opgelost. En meteen is Tasso's heldendicht een spiegel van
het Italiaanse geweten, uitgerekt tussen de zedenverwildering van het eerste
Cinquecento en de huichelarij door de Hervorming en de Inquisitie in de hand gewerkt,
getuigenis van de onrustige tijd waar godsdienst en politiek, kunsten en letteren naar
nieuwe normen zoeken. In de aanhef, duidelijk
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op Vergilius geënt(1), vraagt de dichter de bescherming van de Hemel en richt zich
tot een Muze die niet uit sterfelijke lauweren van de Helikon is bekroond. Mag dit,
zoals geopperd, de Maagd Maria zijn, hoe eigenaardig wordt Ze niet aangeroepen!
Wat verder is dan weer sprake van de Parnassus. En onmiddellijk bekent Tasso:
Vergeef, zo ik de waarheid verbloem en zo ik over mijn verzen andere incantaties
dan de Uwe strooi’, meteen de fratsen van zijn verbeelding en de bonte onzuiverheid
van zijn epos aanduidend.
Een epos? Als zodanig is het mislukt; daartoe mist het elan, waarachtigheid,
constructieve draagkracht. Het is bovendien veel te uitgesponnen. Het mist de
harmonieuze uitgewogenheid van Ariosto's ‘Orlando’. Beiden hebben hun muziek,
maar terwijl de periode van Ariosto rustig drijft is die van Tasso nerveus gespannen.
Ariosto is natuurlijk, Tasso vervalt niet zelden in het retorische. Wat het minst
verouderd is in het werk staat het verst van Tasso's doel. Een van de best geslaagde
scheppingen van 's dichters verbeelding is Armida, de fabelachtige magische figuur
die de christenen in het verderf tracht te lokken. Eenmaal in haar eigen netten
gevangen en verliefd op de kruisvaarder Rinaldo wordt ze, vrouw die liefheeft en
lijdt, een der menselijkste karakters van het werk. De titel die men aan een bekende
passus heeft gegeven, de ‘Tuinen van Armida’, is tot een begrip geworden. Het is
een van de kleurigste episoden van het gedicht. Deze tuinen vindt men juist terug in
de paleizen en villa's van de Renaissance; ook die in en om Ferrara, de Bebriguardo
b.v.; het zijn de ‘Italiaanse’ tuinen, waar beide elementen zo intiem ineengestrengeld
zijn dat de beelden door het groen leven krijgen en dat het groen door de
mensenmotieven een persoonlijk, wel bepaald decor schept. Armida zal nog lang
blijven leven, ook bij de musici - Lully schrijft er een opera op - en bij de schilders
tot ver in de achttiende eeuw.
Andere figuren nog zijn louter aan de verbeelding van de dichter ontsprongen,
Olindo, Sofronia en niet het minst Clorinda, de heidin die Tancred lief kreeg zodra
hij haar bij de fontein aanschouwde. Een van de sterke gedeelten uit het gedicht is
het beroemde ‘Combattimento tussen Tancred en Clorinda’. Zo beroemd dat menig
musicus het voor zijn rekening heeft gebruikt. Monteverde's versie uit zijn achtste
madrigalenboek werd met praal tijdens een concert te Venetië uitgevoerd terwijl de
zangers als voor de strijd waren uitgedost. Hier wordt de liefde heldenstof en het
heldendom voorwendsel tot liefde. En hiervan is Clorinda een dubbel zinnebeeld.
Een roerende episode is haar dood wanneer ze door de jongeling Tancred dodelijk
gekwetst wordt; in de

(1) Vgl. de ‘Aeneis’: Arma virumque cano... en de ‘Gerusalemme’: Canto l'armi pietose e 'l
capitano...
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prachtige strofe ‘Amico, hai vinto: ioti perdon...’ vraagt ze aan de geliefde, die haar
niet herkend heeft, haar nog vlug het H. Doopsel toe te dienen. In de dood ziet hij
haar:
D'un bel pallore ha il bianco volto aperso
Come a gigli sarian miste viole(1)

Tot de beste delen van het werk behoren de natuurbeschrijvingen, niet het minst die
van het bos, de ‘Selva incantata’ waardoor Tancred zal trekken en waaraan Tasso
door zijn vele zwerven, ‘quando sfortunato errò attraversso le foreste’(2) de waarachtige
resonantie van de belevenis kon geven; of de evocaties van de nachten, even prachtig
als die van Petrarca, de maannacht die over het ingeslapen kamp schijnt: Era la notte,
e 'l suo stellato vela(3) (VI, 103) of het ‘Sorgea la notte intanto, e sotto l'ali...(4). Er is
ook het verrukkelijk tafereeltje van de blekende dageraad waar Erminia ontwaakt
bij de korvenvlechtende grijsaard onder de boom en de drie zingende jonge herders.
Tasso werkt zijn beschrijving uit zonder de minste mythologische reminiscentie,
door de kracht van een directe beeldspraak waarbij het ‘Oosten lacht’ en de dageraad
onrechtstreeks in een zeespiegeling wordt gezien.
***
In 1574, terwijl hij zijn ‘Gerusalemme’ voltooit, krijgt Tasso de eerste aanvallen van
de quartana-koorts, die zovelen heeft te pakken in de moerassige Po-vlakten van die
tijd. En meteen begint de teleurgang van zijn geestesvermogens. Nopens zijn werk
valt hij van twijfel in vertwijfeling. De ‘Gerusalemme’, zo meent hij, is strijdig met
het geloof. Hij gaat zelf de inquisitoren in Bologna opzoeken. Te vergeefs stellen ze
hem gerust, hij gelooft niet in zijn onschuld. Hij waant zich onbegrepen, bedreigd,
vervolgd. Op een avond vertelt hij aan Lucrezia d'Este, die hem wel mocht, weer
van zijn onrust en vertwijfeling. Een dienstbode bekijkt hem voortdurend. Tasso is
er zeker van: de mens moet hem bewaken. Hij brengt de vermeende bespieder een
messteek toe. Het gaat te ver en Alfonso sluit de dichter op, eerst in een kamer van
het hertogelijk slot, vervolgens bij de paters van S. Francesco en, daar het niet betert
met de zwakzinnige, in de kerkers van het Castello. Maar Tasso ontsnapt en vlucht
vermomd door velden en bossen, over

(1)
(2)
(3)
(4)

Het blanke gelaat is van een lieflijke bleekheid - alsof leliën met viooltjes werden gemengd.
Wanneer hij ongelukkig zwierf door de wouden.
Het was nacht en haar met sterren gedriegde sluier...
De nacht ging ondertussen op en onder de vleugelen...
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de Apennijnen tot Gaeta waar hij inscheept voor Sorrento. De als herder verklede
dichter - de paljas van ‘Aminta’ - wordt door zijn zuster Cornelia nauwelijks herkend.
Maar Tasso is te zeer aan het hofleven verslaafd en Ferrara lokt hem
onweerstaanbaar weer aan. Langs de Este's die te Rome verblijven bereidt hij zijn
terugkeer voor. Hij komt aan te midden van de feesten en de spelen voor het derde
huwelijk van Alfonso, in maart 1579. Ook al heeft hij een gelegenheidsgedicht klaar,
er wordt hem geen audientië verleend. Hij krijgt een aanval van woede en verwekt
een schandaal. Dit keer zal Alfonso ongenadig zijn. Hij wordt geketend in een cel
van het hospitaal S. Anna opgesloten. In deze donkere kerker zal hij meer dan zeven
jaar opgesloten blijven. Alfonso's strengheid zal wel, veel meer dan uit zorgen wegens
de ziekte of om vrijheden die Tasso zich tegenover Leonora of Lucrezia zou
veroorloofd hebben, ingegeven zijn uit vrees dat de dichter met zijn ziekelijke
scrupules te veel onorthodoxe dingen zou gaan overmaken naar Rome, het Rome
dat gluurt naar een eerste gelegenheid om het herengoed van Ferrara in te palmen.
Tasso is een dankbaarste prooi geweest voor de psychopaten uit de school van de
beroemde Lombroso. De oorzaak van zijn geesteszwakte moge nu de moeraskoorts
geweest zijn of een onnoemelijke ziekte of, zeer onwaarschijnlijk, een ongelukkige
liefde voor een van Alfonso's zusters, men kan zich veeleer verwonderen dat meer
dan zeven jaar opsluiting, een goed deel daarvan in een donkere cel, een voorbestemde
geaardheid hem niet helemaal heeft ten gronde gericht en hem toeliet zo helder te
schrijven en zijn toestand te ontleden - men denke hier vooral aan de ‘Dialoghi’ van
de gekluisterde - ook nog vele jaren daarna. De stoornissen zijn slechts intermittent
geweest en we zullen ons in ieder geval hoeden voor de bewering dat ze - tenzij dan
wat het onderwerp betreft - het minste spoor hebben gelaten in zijn geschriften. Men
leest in het voorbijwandelen op de muur van het hospitaal dat nog steeds bestaat in
de lange Corso Giovecca waar, verder, het paleisje van de Marfisa d'Este wordt
bezocht, de schone woorden over ‘la tenebra del grande spirito’: ‘ebbe meraviglios;
baleni onde le carte mestissime’: hij had prachtige klaarteflitsen, vandaar die
diepdroeve geschriften. Geschriften die nooit meer de vrolijke, kleurige toon van
‘Aminta’ zullen terugvinden. In een van de hallucinerende kerkergedichten waar hij
in de duisternis de ogen van de katten van het hostiptaal ziet glariën heet hij ze
‘lucerne del mio studio’, lampen voor zijn studie en vraagt dat ze hem licht geven
om deze zangen te schrijven. Tasso heeft in zijn gevangenis niet alleen geklaagd
maar ook gewerkt. In brief en poëzie vraagt hij om vrijheid, ook aan de hertog die
voor zijn opsluiting verantwoordelijk is. (A te rivolgo ed ergo, dal

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

204
mio carcer profonda...). Heeft de ongelukkige ooit gedacht aan zijn beminnelijke
voorganger hier aan het hof, de beschermeling van Alfonso I, de bezadigde dichter
van de ‘Orlando Furioso’, die op een goede wandelpas van de gevangenis zijn eigen
huisje had met het opschrift boven de deur gegrift ‘Parva sed apta mihi’, en er
rimpelloze dagen dreef, gelukkig met zijn vrouw, zijn pen en zijn jaarwedde? Af en
toe toch krijgt hij bezoek. De schrijver Montaigne, op doortocht te Ferrara, komt
hem opbeuren(1). Ook Vincenzo, erfgenaam van de hertog van Mantua, die vele
ottava's uit de ‘Gerusalemme’ van buiten kende, was in Tasso's kamers gedaald, die
hij in de laatste tijd voor zijn cel had mogen ruilen, en had verschillende malen zijn
schoonbroer aangezocht om Tasso naar Mantua te laten meenemen. In juli 1586 dan
mag de dichter Ferrara verlaten om bij Vincenzo, op diens verantwoordelijkheid,
aan het hof te Mantua te verblijven. De gebroken man dwaalt door de zalen van het
onmetelijke paleis, klaagt dat hij bijna geen geheugen meer heeft en vat in een brief
het lot dat hem tot dan toe beschoren werd samen: ‘sette anni di prigionia, nove
d'infermita, trentadue d'esilio’(2). En zeker moet hij ook gedacht hebben aan de
gelukkige vakanties die hij, vijfentwintig jaar vroeger, hier te Mantua als student had
doorgebracht, toen zijn vader Bernardo in dienst van hertog Guglielmo stond. Hier
had hij Laura Peperara ontmoet, het kokette en tengere zangeresje dat later aan het
hof van Ferrara zou optreden en voor wie hij enkele van zijn schoonste madrigalen
heeft geschreven. In die kleine dingen is Tasso vaak op zijn best, ja, onvergelijkbaar:
Vita de la mia vita
tu mi somigli pallidetta oliva
o rosa scolorita;
nè di beltà sei priva,
ma in ogni aspetto tu mi sei gradita
o lusinghiera o schiva;
e se mi segui o fuggi
soavemente mi consumi e struggi

Men kan zich op de muziek van dit kleurige kleengedichtje met de vele i's en a's
laten drijven ook zonder het te begrijpen. Van deze ragfijne poëzie kan men trouwens
alleen de woorden vertalen(3). Maar als men het in de vereiste stemming benadert en
zich de sfeer van de

(1) Essais, I, 12.
(2) Zeven jaar gevangenis, negen jaar ziekte, tweeendertig van verbanning.
(3) Leven van mijn leven - Je lijkt me een bleek olijfblad - Of een verschoten roos - Ook zó ben
je mooi - Je mag vleiend of weigerig zijn - In elke gedaante beval je me - Of je me volgt of
vlucht - Wellustig ga ik aan jou ten onder.
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tijd kan eigenmaken en het bovendien hoort, voorgedragen door een prachtige stem
als die van Giorgio Albertazzi(1), dan heeft men de diepere poëzie te pakken van zo'n
nietigheid, uitdrukking van een verloren, hoofse levensstijl, toen dergelijk madrigaal
hele gezelschappen kon verrukken en alle tijdgenoten wist te treffen, vorsten en
dienaars, kunstenaars en rovers - want u kent wellicht de lieve legende van de
struikrovers die Torquato Tasso met verontschuldigingen weer loslieten omdat ze
zijn poëzie bewonderden?
Maar vele gedichten zijn produkten van de hoveling Tasso die - het woord heeft in
het licht van de tijd die ‘Il cortigiano’ gaf een genuanceerdere klank dan nu - het
type was van de courtisan. Hij heeft Alfonso II met de (eerste) opdracht van de
‘Gerusalemme’ madrigalen, canzone's egloga's gevleid; maar in de rand van zijn
Horatius, naast het portret van Achilles, bekent hij een heel ander oordeel en hij
schrijft de naam van de hertog bij de woorden: impiger, iracundus, inexorabilis, acer:
actief, grammoedig, onverbiddelijk, bitter. En zijn vele gedichten geboren uit het
vergeefse smachten van de minnaar of uit de holle angst van de gekerkerde, dan is
er ook menig uit de gladgestreken mouw van de berekenende hoveling geschud. Of
het is een louter spel van zijn verbluffende poëtische virtuositeit in een taal die door
het ornament en de verfijning begint overwoekerd te worden? Hij kan dichten op om
't even wie of om 't even wat: op het dwergmeisje Isabellina, waarop Margherita di
Ferrara verzot was, op de beroemde paarden van Federigo Gonzaga, die er in zijn
lustpaleis del T een kunstzaal aan gewijd had, op de maskers van Ferrara's carnaval
(sotto non veri aspetti, i veri amanti, sotto il riso, i pianti...(2), op de katten van het
hospitaal, of voor het huwelijk, in 1578, van de Marchesa d'Este met de jongere Don
Alfonso d'Este. Dan wordt het een van zijn beste gedichten, de canzone Gia il notturno
sereno. De markiezin verdient het, want steeds bleef ze de beschermvrouw van Tasso,
nam hem mee naar haar villa in Medelana (zie de dialoog La Molza) en liet in het
oranje-boom-theater, in de tuinen van haar palazzina, menig vers van haar dichter
klinken.
Te Mantua schrijft Tasso het zwakke drama Il re Torrismondo en de nog zwakkere
verheerlijking Genealo gia di Casa Gonzaga. Ook te Mantua blijft hij Tasso en de
Mincio-meren houden de gewetenspijnigingen noch, integendeel, de koortsen tegen.
En, vervolgd door zijn godsdienstige angstvalligheden, zal hij, die eens van uit zijn
kerker schreeuwde dat de bewerkers zijn gedichten moesten met rust laten, zelf een
aanslag

(1) Collana letteraria documento: Poesie d'amore lette da G. Albertazzi. Merk Cetra.
(2) onder onware gedichten, de ware minnaars, achter de lach de tranen.
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op zijn eigen werk plegen. De ‘Gerusalemme liberata’ zal een vierde titel krijgen die
een koude, kunstmatige herziening en een mislukte herwerking dekt van wat eenmaal
het populairste gedicht van de hele Italiaanse literatuur is geweest. De verbastering
van de ‘Gerusalemme’ is een heel avontuur, te beginnen met de correctors en de
censors die hun aanslagen eerst buiten het weten en later buiten de macht van Tasso
bedreven, tot de niet te tellen nabootsingen, verkrachtingen, misbaksels die eruit
voortkwamen, nabootsingen die op hun beurt als slotpunt in een schaterlachende
parodie van Tassoni - een voorbeschikte naam - werden nagebootst en in het
belachelijke getrokken. Maar de pijnlijkste parodie werd door Tasso zelf gegeven.
En hier zien we de laatste heidens-bonte figuur van de Renaissance omhuld door de
schaduw van de tegenhervorming: tegenhervorming in Ferrara in 't bijzonder wakker
geprikkeld door dat eiland van hardnekkig protestantisme dat rond Renée de France
woekerde, die haar persoonlijke kapel zonder heiligenbeelden had ingericht en Calvijn,
Marot en anderen in het kasteel zelf onderdak had verschaft. Het is de
Renaissance-dichter die de ‘Gerusalemme liberata’ heeft geschreven, het is de
rouwmoedige van de tegenhervorming, gemarteld door gewetensbezwaren en bespied
door de inquisitoren, die de ‘Gerusalemme conquistata’ heeft bedreven(1). Afgezien
van Tasso's literaire bezwaren, waaraan de aanvallen van de Accademia della Crusca
heel wat gewicht hadden gevoegd, zó dat ze vanwege de dichter een Apologia hadden
uitgelokt, was er vooral de bekommernis om tegelijk als dichter van het kruistochtepos
en een onberispelijke geloofsbelijder van de Roomse kerk te kunnen doorgaan. Het
zijn niet zo zeer de zinnestrelende tafereeltjes noch de nadrukkelijkheid van de wulpse
episoden - toch had hij naar zijn oordeel de helse machten en verleidingen veel te
aanlokkelijk gekleurd - die hem verontrustten dan wel de vrees dat sommige zinnen
tot geloofstwijfel of verkeerde interpretatie konden leiden. Alreeds valt, in de
‘Conquistata’, de aanroeping tot de Muze weg, wat onze twijfel stevigt of het hier
wel om de moeder Gods gaat. Hij heeft ook zijn nutteloos geworden vleierijen
gemilderd: de profetieën op de glorie van het Este-geslacht vallen weg. Er is nog
geen grondige studie gemaakt van de verschillen in beide teksten: ze zou een heel
licht werpen en op de ommekeer in Tasso's karakter en op de kenteringen van het
kwijnende Renaissance-Italië dat aarzelt tussen het calvinistisch protest en een
hernieuwd katholicisme. Tasso's onrustig leven, zijn gefolterd gemoed, zijn
verscheurde tijd zijn een drievoudige overeenstemmende getuigenis. Drie jaar na
zijn dood

(1) De twee versies bevinden zich in Vol. 21 van La letteratura italiainra storia e testi: Torquato
Tasso, Poesie, a cura di Francesco Flora. Milaan, 1952.
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zullen de hertogen Ferrara voor Modena moeten verlaten en begint het verval van
de Este's.
Ook te Mantua meent de dichter dat de rust ‘elders’ is te vinden. Vincenzo laat
hem betijen - Guglielmo is in 1587 gestorven. Hij doolt van de ene stad in de andere.
Wij hebben uit die tijd een sprekend portret van de dichter door Allori geschilderd,
vermoedelijk toen Tasso in 1590 te gast was bij Ferdinando I in Florence. De doffe
ogen, de ingevallen slapen, het langgerekte gezicht uit de hoge hovelingenkraag
reikend, belijden de zieke, verslagen man. Hij belandt ten slotte in Rome. De paus
neemt hem onder zijn bescherming. Hij wandelt en mediteert in het klooster Sant
'Onofrio op de Janiculus. Hij sterft op vijfentwintig april 1595, de vooravond van de
dag dat men hem op het Campidogho de dichterslauweren zou bieden. Hij ging ze,
zo hoopte hij in een van zijn laatste brieven, in de hemel plukken.
Tasso voorbijgestreefd? In zijn tijd al werd hij tegen Ariosto uitgespeeld en een van
die geschiedenisjes, die als een wilde wingerd om zijn boeiende figuur zijn gaan
tieren, vertelt dat eens een duellist die een fatale stoot had gevangen - om der poëzie
wille? - bekende dat hij noch de een noch de andere gelezen had. Het duidt ten minste
op iets: dat Tasso ook een naam, een roem, een snobisme was. Voltaire vertelt nog
dat te Venetië de gondeliers elkander met een stanza uit de ‘Gerusalemme’ teken
deden. Deze roem is al even gestild als gene polemiek. Men geeft nu toe dat Ariosto
harmonieuzer, evenwichtiger is, ja, een zuiverder dichter.
Maar Tasso is meer dan een tijdsgetuige, ‘l'ultimo vate’ (Carducci) van Italië
geweest. Ook een voorloper vermaagschapt met de latere strekkingen in de poëzie.
Als Aminta vertelt ‘Haar Silvia louter te aanschouwen was mij een vlijmend genoegen
dat me nochtans in de ziel iets bitters liet. Ik zuchtte zonder te weten waarom; en zo
had ik lief zonder te weten waarom’, dan klinkt dat als uit een jongere, vertrouwder
tijd, het is alsof we de stem horen van Chateaubriand's René, of Macpherson of enig
ander zoeker van de blauwe bloem. In zijn zelfontledende bewustheid en ook door
iets dat in de poëzie ondefiniëerbaar is, een soort lyrische ‘aura’ is Tasso modern,
de eerste moderne Europese dichter, zegt Flora. Laten we de referenties niet bij de
romantici zoeken, bij Byron of Lamartine, die de ‘Gerusalemme’ een ‘westers
duizend-en-éénnachtboek’ heette. Tasso heeft sterkere geesten geboeid. Boileau mag
nog, en terecht, ‘le clinquant du Tasse’ tegenover het ‘goud’ van Vergilius uitspelen,
Torquato heeft Goethe, Stendhal, Montaigne aan zijn kant, en ook de strenge, heidense
Carducci.
Men leest Tasso niet met bladzijden, men plukt van hem niet een hele
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garve gedichten, men kiest enkele strofen, één madrigaal. Er zijn bij hem brede
inzinkingen, vele kale vlekken. Maar men moet hem aanvatten met de vereiste
gemoedsaanvaarding, het begrip van de juiste toon, de verhoudingen van zijn tijd:
dan kan hij, óók voor ons, die in de poëzie zoniet gesteld dan toch aangewezen zijn
op het woord ernaast, de zin omver, de duistere betekenis, nog iets anders zijn dan
retorica of verschoten beeldspraak. En dan kunnen we, wanneer het boek openvalt
op een kleine rima d'amore als Io non posso gioire, een vertrouwelijke, heldere
muziek horen - is het ook niet ietwat door de vele i's?(1) -. Dan stijgt uit de laatste
verzen niet alleen een echo uit de eeuw van Petrarca, maar kaatst ook een echo terug
tot in het gemoed van de complexe psychanalytisch gefolterde, moderne mens. Dan
werkt het incanto dat noch Renaissance, noch Romantiek, noch hedendaags is maar
het tijdeloos accent van de poëzie.

(1) e 'l languir si mi piace - ch 'infinito diletto ho nel martire: en smachten is me zo lief, dat ik
in deze zelfmarteling steeds opnieuw een wellust vind.
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Jan Vercammen
Ballade van de jager
De jager heeft laarzen aan en draagt
een geweer op de schouder. Hij jaagt
in het woud waar de vorige nacht
sneeuw is gevallen. Als een vacht,
zou de jager denken die voortschrijdt,
als hij niet dacht aan de zomertijd,
of eigenlijk maar alleen aan de roos,
de rozeknop, doorschijnend en broos,
doorschijnend alsof hij niet bestond,
maar alles bestaat wat groeit uit de grond.
Geen vogel vliegt op uit struik of boom.
Geen spoor op de sneeuw, zelfs niet van een droom,
die zo licht door het woud van de slaap kan gaan,
dat hij luisteren moet om zich zelf te verstaan.
De jager denkt: de weg van roos naar kind
is over sneeuw ten einde voor hij begint.
Ik ben voor één doelwit hier op jacht
gedreven, en het moet deze nacht
- o mijn zwervende myriadensneeuw ergens thuis zijn gekomen uit een eeuw
in wier naam nog weerklinkt het geluid
van zijn ontstaan. Geen andere buit
kan mij voorbestemd zijn in dit woud,
maar een kind en een roos zijn even oud.
Het woud is dieper dan het enge pad
naar de blauwe bloem. Als in een blad
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de nerven tieren de sporen van het dier,
met die van de jager tezamen schier.
Maar wie geen sporen kan vinden staart
naar een uiterste grens die hij niet ontwaart,
want sneeuw heeft geen grenzen, geen duur
meer heeft het blazoen met dood azuur.
Zo ziet de jager het verkleurde huis
zonder mens, zonder vuur, zonder geruis
van verlatenheid zelfs. Zijn adem is
ineens licht als de vin van een sluiervis.
Dan zit daar een vogel zwart als grafiet:
de jager legt aan, hij mikt en schiet.
De vogel vliegt op, zo valt een blad.
Er ligt een kind waar de vogel zat.
Sneeuw kan zacht zijn als morgendauw
om een druif en lauw als de schoot der vrouw,
maar alvorens haar licht de jager verblindt
wordt ze hard en koud onder een kind.
Geen tien kristallen smelten voor één druppel bloed
wijl anders niets in de melkweg gebeuren moet.
- O jager, vraagt het kind, is de vogel dood?
want voor een kind is een planeet niet groot.
- Neen, antwoordt de jager. Hij spreekt dat woord
als een sesam voor een verroeste poort.
Het kind schuift zijn handen over zijn hart
alsof het daar een klein kluwen ontwart.
- Ik zie, klein kind, hoe behendig je bent.
- O, glimlacht het kind, hoe weinig je kent.
- Ik zie, klein kind, je spant de draad.
- O, glimlacht het kind, hoeveel je ontgaat.
- Ik zie, klein kind... Maar de jager zwijgt:
hij ziet dat de zwarte vogel stijgt
en er is geen kind. Is het kind er geweest?
Wie weet of het sterft, een kind, of geneest?
Maar de jager weet dat door dit heelal
hij zijn eigen spoor niet meer vinden zal.
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Nederlandse poëzie
8 X Klein
door Piet Thomas
Ben Klein publiceerde dank zij de goeed zorgen van ‘Het Kahier’ en van de
uitgeversmaatschappij ‘Internationale Press Fuhnberger’ (Stockholm) een vinnig
geschrift dat de nogal reclame-achtige titel 8 x Klein meekreeg. Het is een bundel
essays waarin voornamelijk de experimentelen van de tweede lichting, d.w.z.: de
55-ers verdedigd worden. Achteraan op het boekje lezen wij dat B. Klein één der
markantste figuren onder de jongeren is en dat zijn teksten behoren tot de beste welke
over de experimentele ‘pohesie’ werden gepubliceerd. Hier dus ook weer reclame.
Wat daarbij opvalt, is het woord ‘pohesie’, niet dat wij er onmiddellijk over struikelen,
maar het ergert ons wel een beetje. Meent men werkelijk dat men revolutionair is,
als men - B. Klein doet het voortdurend - de schrijfwijze van een woord solipsistisch
handhaaft tegen de spraakmakende gemeente in? Zich aanstellen door een schrijfwijze
waardoor men in een uitzonderingspositie komt, is misschien wel jeugdig, onbezonnen
en onschuldig, maar, op de korrel genomen, weinig overtuigend. Maar leest men
achteraan ook niet dat Klein wil ‘ageren’? Daar zal het hem dan wel liggen, want
we kunnen slechts moeilijk aanvaarden dat de andere bedoeling die hem blijkens de
lofrede van de uitgever siert, namelijk: te wijzen op het internationaal karakter van
de experimentele beweging, daarmee in verband te brengen is.
Doch laten we rustig trachten samen te vatten wat wij in dit werkje waarderen. Ben
Klein wil geen dorre geleerdheid voorhouden. Hij voelt zich persoonlijk bij het
experiment betrokken. Hij wil een vernieuwingsfenomeen meemaken. Niet alleen
met zijn verstand, doch met heel de inzet van zijn persoonlijkheid. Hij heeft bovendien
durf. Het besef dat de zaak die hij verdedigt vóórgaat, is merkbaar in de toon waarop
hij de kleinheid overal waar hij ze aantreft, ontmaskeren wil. Zijn werk is bovendien
getekend door een sterk verlangen naar poëtische zuiverheid, terwijl het ook tal van
inspanningen laat vermoeden die op zichzelf
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reeds onze achting verdienen, al zullen zij niet altijd instemming wekken bij de lezer.
De absoluterende hartstocht die ermee gepaard gaat, is reeds om haar juveniele tensie
sympathiek te noemen. De vrijmoedigheid waarmee Klein, niet altijd even
rechtvaardig, kritiek uitbrengt op het werk van sommige experimentelen, verraadt
een innemende zelfstandigheidsdrang.
Gelukkig te noemen is overigens ook de omstandigheid dat Klein het niet nodig
schijnt te hebben (behoudens in zeldzame, ongecontroleerde uitvallen) de adel van
de traditionele moraal of van een geopenbaarde godsdienst aan te vallen om zijn
kritische ernst te bewijzen. Zijn directe, meeslepende taal, ofschoon niet altijd
nauwkeurig en feilloos aangewend, bezit tenslotte een bezielingskracht die in haar
onacademische gestalte fris en soepel aandoet.
Onze bezwaren zijn helaas talrijker dan onze motieven tot appreciatie. Meermalen
komt de auteur in flagrante tegenspraak met zijn eigen woorden. Hij acht zich vaak
ook niet boven gemeenplaatsen verheven, wat bij een experimenteel wel hoogst
verwonderlijk aandoet. Soms is hij veel te aanvallerig. Met het gevolg dat hij zichzelf
dan in een hoek dringt.
Het register dat hij achteraan in zijn boekje liet aanbrengen, is snobistisch. Daaruit
blijkt duidelijk dat deze auteur die het zich als een eer aanrekent buitenlandse
modernistische voorbeelden te kunnen aanhalen, deze meestal uit andere teksten
heeft gehaald, of, wat erger is, alleen het citaat heeft overgenomen en dan in het
register de pluimen op zijn eigen hoed wil steken.
Verder hindert vaker dan wenselijk is, de onnauwkeurigheid in formuleringen en
omschrijvingen. Een onrechtvaardige aanval op Richard Minne, die, gelukkig, niet
de kleine bierkaartvuller is waarvoor hij hem verslijt, komt Klein al evenmin ten
goede. Minder waardeerbaar is ook het feit dat hij bepaalde prestaties van
experimentele dichters verzwijgt of haast niet vernoemt. Waarom een figuur zoals
Snoek, vooral de latere Snoek, zo slordig en achteloos behandelen? Hij vergist zich
ook wanneer hij denkt dat poëzie alleen maar de uiting van een welbepaalde tijdsfeer
kan zijn. Hij vergeet daarbij dat vele dichters, soms ook de door hem geciteerde,
rechtstreeks tegen de tijd ingaan, aan tijdskritiek doen of zich in hun lyriek resoluut
afzonderen van wat hun in de tijdsomstandigheden tegenstaat. Herhaaldelijk slagen
wij er niet in zijn voorkeur voor bepaalde door hem enthousiast besproken auteurs
te delen.
Erger wordt het nog wanneer hij vervalt in een doodgewone schoolopsteltrant.
Waar hij vieze schuttingswoordjes verzamelt, is hij echt onuitstaanbaar. Daar wordt
hij een ongelukkige puber die zich zwakjes en doodongelukkig vastklampt aan een
verhit taalverbruik.
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Hij hecht naar onze mening te veel aandacht aan heel normale generatieverschillen
en meent een hele vent te zijn wanneer hij, vaak zeer in het algemeen en soms ook
wel heel rancuneus in het bijzonder, enkele zorgvuldige uitgekozen vijanden met de
mokershamer op de nek zit. Dat staat niet netjes.
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Franse literatuur
Pierre Reverdy herdacht
door E. van Itterbeek
Wie de recente geschiedenis van de Franse poëzie wil volgen en de evolutie in de
poëziekritiek moet het januari-nummer 1962 van de Mercure de France lezen. Het
is geheel gewijd aan de in 1961 overleden Franse dichter Pierre Reverdy, die niet
alleen door zijn ietwat strakke, winterse en strenge poëzie, maar ook door zijn
bespiegelingen over het wezen van zijn kunst, als een voorloper wordt beschouwd
van het kubisme, futurisme en surrealisme. Bevriend met Picasso, Apollinaire, Max
Jacob, Georges Braque en zovele andere kunstenaars, is Reverdy toch steeds een
eenzaam man gebleven. Sinds 30 mei 1926 leefde hij in de schaduw van de abdij
van Solesmes. Hij bad er, schreef er poëzie, kweekte er meloenen en hield er eindeloze
gesprekken met broedertuinier. Hij ging ernaar toe om in volstrekte eenzaamheid
een zuiver geestelijk leven te leiden. Zo schreef hij in 1926 aan Stanislas Fumest
over de abdij: ‘Comme la solitude (un peu dure parfois côté du coeur) est propice au
recueillement nécessaire à l'union à Dieu, comme l'âme se fortifie et s'épure, se
simplifie et devint plus apte au commerce divin! Les épreuves intérieures portent
plus de fruit et la Réalité se dresse en pleine lumière’ (p. 315). Hoe deelt de dichter
zijn dag in? ‘Lever entre 5 et 6½, selon le degré de courbature, messe à 7, déjeuner,
travaux; à 10, grand'messe à l'abbaye, repas de midi, travaux; à 5 heures, vêpres. Le
soir, complies, quand la fatigue n'est pas trop lourde. Et aucune distraction de Dieu,
ni du coeur ni de l'esprit. Union totale de l'âme avec Lui’ (brief aan Stanislas Fumet,
p. 328). En toch verliest die man, volgens het getuigenis van zijn vrouw Henriette,
twee jaar later zijn geloof. Zo is het ook niet bekend of hij een christelijke dood
gestorven is. Fumet zelf gelooft niet dat Reverdy ooit totaal van zijn geloof af is
geweest. De dichter heeft zichzelf een onmenselijk zware geestelijke zending
opgelegd: ‘Pierre Reverdy n'a pas été mis à l'épreuve par Dieu; c'est lui-même qui
s'est mis à l'épreuve...’ (p. 313). Steeds is hij blijven geloven in de mens en in de
kracht van de geest. ‘Ce qu'il faut atteindre, c'est l'esprit’, schreef hij nog aan zijn
vriend Fumet.
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Het geloof was voor hem een echte Calvarie. Zijn inzinkingen zijn zovele
struikelingen op het harde bergpad naar de totale geestelijke loutering.
In het artikel, Histoire d'une amitié, ontleedt Fumet nog op scherpzinnige wijze
de poëtica van Reverdy. Ook Jean-Pierre Richard doet dat in zijn bijdrage, Reverdy,
entre deux mondes, die uitgegroeid is tot een uitgebreide studie van de thematiek en
de poëtische dynamiek van de auteur van Epaves du ciel. Na Gaëtan Picon's opstel
over Reverdy, opgenomen in L'Usage de la Lecture (1960, pp. 239-261), is dat van
Richard het beste dat ik tot nu toe over de dichter gelezen heb. Reverdy's poëzie
wordt er gesitueerd tussen twee werelden, tussen de ongenaakbare werkelijkheid van
de voorwerpen (la réalité impalpable) en het oneindig verwijderde rijk van de geest:
‘Comme dans la plus noire dramaturgie janséniste nous n'avons pas le pouvoir de
mériter la grâce - ici la plénitude de l'objet - et ne pouvons qu'implorer l'être, ce dieu
caché, peut-être absent’ (p. 257). Het gaat om een dichtkunst die de spanningen
vertoont van het leven van iemand die voortdurend verscheurd wordt door de liefde
tot de aarde en de drang naar het zuiver contemplatieve, naar het absolute. Ik heb de
indruk dat die interpretatie van Reverdy's oeuvre in de lijn ligt van Marcel Raymond's
studie, Pierre Reverdy et son influence (pp. 47-49), een opstel dat overgenomen is
uit het bekende werk, De Baudelaire au surréalisme (1952). Achter dit boek schuilt
een poëtica, waarbij aan de poëzie een metafysische betekenis wordt gegeven: ‘La
mission de la poesie est d'ouvrir une fenêtre sur cet autre monde, qui est en fait le
nôtre, de permettre au moi d'échapper à ses limites et de se dilater jusqu'à l'infini’
(Introduction, p. 23). Over Reverdy schrijft Raymond: ‘Tout fait pressentir la menace
imminente d'un événement métaphysique, et l'on en vient à appeler une pulsation
humaine, un cri humain qui trouerait l'atmosphère cotonneuse et monotone’ (p. 48).
Uit dit citaat blijkt duidelijk hoe we, volgens deze visie, te doen hebben met een
dichtkunst die naar geestelijke eenheid streeft en die er soms niet in slaagt de
‘eentonige’ dagelijkse werkelijkheid te transcenderen.
In hetzelfde nummer van de Mercure de Franse staat nog een merkwaardige
bijdrage over Reverdy van Gabriel Bounoure, Pierre Reverdy et sa crise religieuse
de 1925-27 (pp. 192-222. De poëtica van Reverdy wordt er vergeleken met die van
de surrealist André Breton. De dichter van Main d'oeuvre wordt ‘un entrepreneur de
démolitions’ genoemd, die de wereld herleidt tot een koude constructie van losse
fragmenten, tot een geheel van ‘ruines noircies par les pluies’. Wel schuilt er achter
die zakelijke poëzie een angstvolle verwachting, ‘une attente’. Volgens de auteur
ontbreekt haar wat hij noemt ‘un halo sentimental’ of nog, een zeker ‘dynamisme
visionnaire’. Een dode wereld is het vergeleken
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met de werkelijkheid van André Breton. Terwijl Reverdy, nog steeds volgens
Bounoure, een meer en meer ascetische en zuivere, kristalharde woordkunst schept,
waarbij aan het droomleven en aan de occulte krachten van de verbeelding geleidelijk
minder en minder vrijheid wordt gelaten, formuleert André Breton een poëtiek
waarmee de surrealisten de wereld willen omvormen ‘en faisant jaillir les plus longues
étincelles entre le pôle conscience et le pôle rêve ou délire’. De poëtica van Reverdy
en die van Breton blijken dus diametraal tegenover elkaar te staan.
Reverdy brak voorgoed met de surrealisten toen hij in Nord-Sud (1918) schreef
dat het contact van de ziel met de dingen hem tot God had gevoerd, ‘par les voies
pénibles du doute et le dédale obscur de la superstition’. De poëzie van Reverdy
krijgt rond de jaren 1925 een religieus-ethisch karakter. De waarde van een kunstwerk
hangt volgens de dichter vooral af van de discipline die de kunstenaar zich oplegt.
Ook zijn godsdienst draagt de sporen van die strengheid. Langzamerhand groeit er
bij Reverdy een conflict tussen de kunst en zijn waarheidsdrang. De schoonheid
wordt ervaren als iets frivools, wat de geest belemmert in zijn opgang naar God:
‘L'élévation de 1'esprit vers le surnaturel, qui a lieu par le détachement des sens, va
en direction inverse du mouvement qui nous pousse vers le beau que se propose l'art’.
Vele grote godsdienstige kunstenaars worden voor dit conflict geplaatst. Gezelle,
Julien Green, François Mauriac hebben daarvan herhaaldelijk getuigenis afgelegd.
In dit conflict tussen geweten en schoonheidsdrift dreigt de vlam van de poëtische
inspiratie volledig gedoofd te worden. De dichter ontdekt dan dat zijn poëzie, in haar
strenge, zakelijke zuiverheid en haar zanderige droogheid klaar staat om bevloeid te
worden door een geestelijke stroom. Aan de poëzie wordt eigenlijk een bescheiden
rol toebedeeld, vermits haar elke bevrijdende macht wordt ontzegd. De bevrijding
komt van de Godsaanschouwing. Op dit punt is Reverdy's poëzie totaal vreemd aan
het surrealisme.
Als de poëzie tot taak heeft ‘d'ouvrir une fenêtre sur cet autre monde’ (Raymond),
dan is Reverdy's dichtkunst een mislukking. Wat is de poëzie dan voor hem geweest?
Een geneesmiddel tegen een soort ‘cancer métaphysique’, enerzijds door steeds weer
de dichter bewust te maken van zijn nood aan geestelijke verheffing, van wat
Bounoure noemt zijn ‘besoin du ciel’, en anderzijds door telkens die onrust in hem
weer te doen bedaren. De moralist en de metafysicus, de dichter en de gelovige
hebben zich alzo met elkaar verzoend.
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De laatste ronde
Grafschriften voor levenden
Piet van Aken
Ik, Piet Van Aken,
heb niets meer te maken
met Het Dorp en de klok,
ik wacht in dit hok
tot de duivel mij komt schaken.

Gaston Duribreux
Mijn naam is Duribreux.
Ik heb het niet slecht,
maar ik ben het beu
zonder wijn of nagerecht.

Jos. Vandeloo
De verzen van Jos Vandeloo
waren maar zus en zo,
doch voor zijn verhaal De Muur
brandt hij in 't vagevuur,
maar houdt hij voortaan zijn fatsoen
dan zet God het licht weer op groen.

Christine D'Haen
Hier droomt Christine d'Haen
van Griekse vergezichten.
Zij pleegde slechts gedichten,
ander kwaad heeft zij niet gedaan.

Firmin Mortier
Kijk, wie ligt hier?
Firmin Mortier.
Het lijkt of hij lacht.
Wie had dat gedacht?

Fred Engelen
Fred Engelen neemt het niet slecht,
hij zit te hengelen naar Bertolt
Brecht.

Chris Yperman
Wat zou ik doen
als ik mijn leven herschrijven kon?
Ik bouwde mij in het groen
een nestje naar de zon,
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een heel klein streepje,
een heel klein scheepje,
daar kon ik het mee doen.

Paul Lebeau
Mooi in hemd en rok,
met zijn handen tesaam,
droomt hier De Zondebok,
Lebeau was zijn naam.

Lia Timmermans
Hier kreeg Lia Timmermans
haar schoonste kans,
nu zij eindelijk slapen mag
zonder haar Aspeslagh.

Jan Walravens
Roerloos als aan zee,
maar niet zonder zorgen
ligt hij hier geborgen
tot de eerste morgen.
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Frans van Immerseel
In deze laatste haven
ligt Frans van Immerseel
met droge keel.
Wie zal hem laven?

Freek Dumarais
Al leek hij een dragonder,
ook hem kreeg men eronder,
Freek Dumarais,
repose en paix.

Ben Wolken
Ik Wolken
Ben
ben
sinds de dood mij kwam halen,
nog korter dan mijn verhalen.

Aster Berkhof
Stilaan vergaan hier tot stof
de aster, de berk en de hof
van Aster Berkhof.

Valeer van Kerkhove
Als ik hier niet in mijn hemd lag
en zeker was dat niemand mij zag,
dan kroop ik nog eens naar boven
mijmert Valeer Van Kerkhove.

Arthur Verthe
Gij die hier later
voorbij zult gaan,
pleng geen traan
voor deze pater,
hij hield niet van water.

Emiel van Hemeldonck
Hier ligt te pronk
Emiel Van Hemeldonck.
Vele prijzen
deden hem vroeg vergrijzen.

Frans de Wilde
Hij slaapt hier in vroomheid verstild,
op zijn Vlaams, de handen tezaam.
Hij was niet zo Frans en zo wild
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als zijn naam.

Burssens Gaston
Hier rust Burssens Gaston,
een dichter die wat kon,
maar die zich liet onttronen
door al zijn epigonen.

Bernard Kemp
De criticus en de prozaïst
liggen hier broederlijk in één kist.
Zij zijn voorgoed verenigd thans
Bernardus Kemp en Van Vlierden
Frans.

Envoi
De man die dit geschreven heeft,
heeft maar tot aan zijn dood geleefd,
toen schreef een ander dit gedicht:
‘Hij die hier stil te liggen ligt,
was zonder twijfel geen groot licht.
Een pen, een pijp, een boek, een lied,
't was alles wat hij achterliet’.

P.G. BUCKINX

De Gids Jubileert
De Gids bestaat honderdvijfentwintig jaar. Hij werd door Potgieter gesticht. Het
eerste nummer verscheen in januari 1837. Het tijd-
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schrift heeft een respectabele geschiedenis met hoogten en laagten. In de jongste
aflevering, januari 1962, schrijft Anton van Duinkerken een boeiend overzicht, waarin
hij tevens getuigenis aflegt van zijn geloof in het blijvende nut van een algemeen
maandblad in onze tijd van snelle cultuurverspreiding:
‘Binnen de snelheid van de technische moderniteit werkt een maandblad traag,
doch selectief. Het kan zich veroorloven oud te zijn. De Gids is zo oud als de eerste
spoorweg in ons land. Potgieter heeft nooit met Busken Huet getelefoneerd en nooit
gefietst. Het is misschien aan hun nalatenschap te merken. Dit is het dan echter niet
uitsluitend in het nadeel van dit erfbezit. Zelfs al zou het moderne maandschrift meer
tot aandachtige volgzaamheid genoopt zijn dan dat het kans krijgt op vurig
leiderschap, dan nog blijft het een noodzakelijk en onmisbaar orgaan voor het
bijhouden van de algemene cultuur. Waar alles en iedereen zoekt te verrassen, heeft
het waarde op te vallen door traditietrouw. Gelijk iedere levende trouw verheugt zij
zich oprecht bij de geboorte van het nieuwe. De beginselen van een algemene cultuur
vragen in elk geval verheldering en in menig geval verdediging. Dit blijft
bestaansrecht schenken aan een tijdschrift, dat honderdvijfentwintig jaar geleden
werd gesticht’.
Wij wensen onze oudere collega, met al het respect voor de ouderdom dat wij hem
als amper honderdzeven-jarigen verschuldigd zijn, nog vele bloeiende en - vermits
tijdschriften niet aan biologische wetten gebonden zijn - ook vruchtbare jaren.
DIETSCHE WARANDE

Herdenkingszuil voor Marguerite Flouquet
De verdiensten van Pierre-Louis Flouquet voor het leven van de hedendaagse poëzie
zijn zeer groot. Hij heeft levenslang de roeping in zich voelen branden de poëzie in
de wereld van heden te verdedigen en te verspreiden. Hij was directeur van de ‘Cahiers
des Poètes catholiques’, is directeur van de ‘Journal des poètes’, en redactiechef van
de tijdschriften ‘La Maison’ en ‘Chantiers’, uitgever van zo talrijke dichtbundels en
zelf dichter van formaat. Vermelden wij nog zijn werkzaamheid als voorzitter van
‘La Maison internationale de la Poésie’ en als ondervoorzitter van de internationale
Biennale van de poëzie te Knokke. Een man die reusachtige arbeid verzet en uit
wiens sympathieke persoonlijkheid een warme vriendschap toestraalt! Ziel van zijn
ziel en bezielster van zijn werk was, bijna dertig jaar lang, zijn vrouw, Madame
Marie-Marguerite Floquet. Zij ontviel hem op 16 juli 1957. Zij was een Vlaminge
en haar voorliefde tot de Vlaamse grond was de reden waarom de Parijzenaar
Pierre-Louis Flouquet zo lange jaren te midden van ons, te Dilbeek, heeft geleefd en
gewerkt. Zij was, zoals hij ze zelf noemt, ‘la servante infatigable, la conseillère avisée
et aussi l'amie des poètes, la bonne hôtesse’. Thans verschijnt bij La Maison du Poète
(Maanstraat 158, Dilbeek) een ontroerende bundel Tombeau de Marguerite Flouquet,
waarin meer dan zestig dichters met een gedicht hulde brengen aan de overledene.
De bundel wordt ingeleid door Pierre-Louis Flouquet zelf en werd met talrijke
familiefoto's verlucht. Wij kunnen onze hoog gewaardeerde vriend de verzekering
geven dat wij dit verzenboek, dat ongetwijfeld hem het dierbaarst is onder alle werken

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

die hij heeft uitgegeven, met blijvende ontroering hebben gelezen en wensen hem,
na zijn smartelijk verlies, de gelukkige vrede in de overtuiging die hij zelf formuleert:
‘Marie-Marguerite ne cessera d'être parmi nous’. Nog vele jaren van schoon,
edelmoedig, vruchtbaar werk, Pierre-Louis Flouquet, in geest verenigd met
Marie-Marguerite en uw vele vrienden!
ALB. W.

Hensen in het Frans
Onlangs verscheen bij Les Editions Lumière te Brussel een ‘Choix de Poèmes’ uit
het werk van Herwig Hensen. In zijn leeftijdsgroep is hij een van onze belang-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

220
rijkste dichters. Daarom verheugt het ons dat hij, na de Duitse vertaling die enige
jaren geleden van ‘Lof der Gereedheid’ uitgegeven werd, thans ook door een Frans
publiek kan gelezen worden. Fr. Closset heeft de bloemlezing verzorgd, vertaald en
ingeleid. Die inleiding van amper vier bladzijden is een meesterstukje van ontleding
en juiste formulering.
Dat vertalen een moeilijk werk is weet iedereen. We hebben het hier opnieuw
vastgesteld, ofschoon we vooraf meenden dat het met Hensen, rekening houdend
met de filosofisch-rationalistische inhoud van zijn werk, beter dan met veel anderen
zou mogelijk zijn om hem in het Frans over te brengen. Closset heeft een oplossing
gekozen waarvoor veel te zeggen valt: hij heeft de oorspronkelijke inhoud zo getrouw
mogelijk geëerbiedigd en geen poging gedaan om het Nederlandse ritme en rijm na
te bootsen. De Franse lezer zal dus weten wat er in Hensens gedichten staat, niet hoe
het verklankt wordt.
Een voorbeeld. Eerst nemen wij de oorspronkelijke tekst van ‘Apolloon tegenover
XVII’ uit ‘Daidalos’ over en laten er dan de vertaling op volgen.
‘Word wie gij zijt. Waag te bedingen
wat nog niet één bedong te voor.
Slechts wie zijn grens durft overspringen,
gaat aan geen grens te loor.
Niets is volmaakt, niets is ten einde,
elke verstarring is bedrog:
alles wat was, vloeide in het zijnde,
alles wat is, vloeit nog’.
‘Deviens qui tu es. Aie l'audace d'exiger
ce qu'aucun avant toi n'exigea.
Seul celui qui ose dépasser ses limites
ne se perd, à quelque limite que ce soit.
Rien n'est parfait, rien n'est achevé,
toute fixation est trahison:
tout ce qui coula dans le présent,
tout ce qui est ne cesse de couler’.

Dat de vertaler een verrader zou zijn is niet altijd waar. Closset stelt zich niet in
Hensens plaats en geeft diens gedachten en ervaringen zonder misvormingen weer.
Alleen lijkt in de voorlaatste regel een schakering in het oordeel voorbijgezien. Wel
is de toverklank van de poëzie eruit. Nu zou er iemand met dezelfde eerbied tegenover
de oorspronkelijke tekst de vertalingen tot Franse poëzie moeten omdichten. Is dat
nog mogelijk?
A. DEMEDTS

Kleine broer vergeten
In de reeks ‘A travers le monde’ van Hachette verscheen een panorama van de
hedendaagse letteren over de hele wereld, ‘Les littératures contemporaines’. Het

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

uitgangspunt is het jaar 1945, waarin de oorlog beëindigd en de eerste atoombom
uitgeworpen werd. Roger Caillos schreef er een inleidend woord voor, waarin gezegd
wordt dat het lot van de mensheid voortaan ondeelbaar is. En zelfs: ‘A guerres
mondiales, littératures planétaires’.
De lotgenoten zijn de Westersen, de mensenkinderen achter het ijzeren gordijn,
Griekenland, Turkije, Pakistan... en dat schuift dan zo verder over bergen, vlakten
en oceanen naar de Verenigde Staten, Mexico, Zuid-Amerika.
Onder de Westersen zijn de Nederlanden vertegenwoordigd door een bijdrage van
mijn vriend Pierre H. Dubois. Van de Vlamingen geen spoor. Niet in een afzonderlijk
artikel - wat een te grote eer zou zijn -, maar ook niet onder de vleugelen van Dubois.
Werd de kleine broer vergeten? Of is hij gewoon opgegaan in het ondeelbare lot van
de mensheid?
De bijdrage over de Duitse literatuur heet ‘Allemagne et Autriche’, wat niet
wegneemt dat de Zwitsers-Duitse literatuur er in gememoreerd wordt. En nochtans
bestaat er in die landen, voor zover ik weet, geen organisme in de aard van onze
Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren, die, zoals bekend, tot doel heeft...
enz.
R.F. LISSENS
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Bij het herlezen van ‘Galigai’
Galigaï (1952) is een van Mauriacs laatste romans. Daarna verscheen nog L'agneau.
Galigaï is niet zo poëtisch als de werken uit de tijd van Le Noeud de vipères en Les
anges noirs. Het is tamelijk strak geschreven, ietwat nerveus soms; de karakters zijn
zeer scherp afgetekend. Vooral de intrige is nogal merkwaardig, soms zelfs
onwaarschijnlijk. Galigaï, een soort gouvernante van Marie Dubernet, is verliefd op
Nicolas Plassac, die bevriend is met Gilles Salone. Gilles is verliefd op Marie
Dubernet. Galigaï heeft als opdracht de ouders van Marie te winnen voor die liefde.
Nicolas echter vreest in heel dit avontuur zijn vriend Gilles te verliezen. Bovendien
houdt hij niet van Galigaï, hij vreest haar in de grond. In hoofdstuk XVII, waarin zij,
als 't ware gedreven door een ontembare haat, mekaar kapot martelen, verklaart
Nicolas: ‘Nous avons été séparés par des espaces et par des abîmes’. Hij zal haar
niet huwen. Hij verkiest Gilles boven Galigaï: de vriendschap is machtiger dan de
liefde van een vrouw. Nicolas heeft zich ook totaal ingezet voor het geluk van zijn
vriend. Welk is de diepe grond van die nogal onwaarschijnlijke psychologie? Nicolas'
nood aan vriendschap heeft iets absoluuts. Zijn zuivere genegenheid voor Gilles is
te exclusief om nog menselijk te zijn. Die gevoelens zijn in Galigaï geladen met een
geestelijke kracht, die zelfs religieus aandoet. Ook de liefde tussen Gilles en Marie,
hoe extreem sensueel ze ook wordt uitgebeeld, wordt in de sfeer van het absolute
betrokken: ‘Jamais ils (les amants) ne seraient mêlés l'un à l'autre plus étroitement
que ce soir; jamais ils ne retrouveraient cet accord profond avec les plantes et les
astres, avec l'Etre incréé et avec leurs pères endormis’. Alleen Galigaï is verstoken
van die wonderbare intimiteit met het verborgen leven van de planten en de
sterrenhemel. Zij wil te veel bezitten: zij kan niet ontvangen. Zij vernietigt wat zij
bemint, zij verteert het object van haar passie. Nicolas staat open voor Gilles, doch
alleen voor Gilles: daarin is zijn vriendschap exclusief. Wanneer Gilles uit zijn leven
verdwijnt, gaat hij op zoek, diep in de nacht, naar een andere vriendschap: ‘Etranger
à lui-même, détaché de toute créature, il s'assit sur le parapet, et il demeurait là comme
s'il avait donné rendez-vous à quelqu'un’. Die ‘quelqu'un’ is de onzichtbare vriend
van alle mensen.
Doordat François Mauriac met Galigaï waarschijnlijk een ‘zuivere roman’ heeft
willen scheppen, is de lezer geneigd de vriendschap van Nicolas en Gilles, die zelfs
de liefde van een vrouw trotseert, als een psychologische onwaarschijnlijkheid te
beschouwen, waarbij hij echter de geestelijke betekenis ervan uit het oog verliest.
Daarom is Galigaï wellicht geen ‘zuivere roman’. Is er ooit echter een ‘zuivere
roman’ geschreven? Die van Robbe-Grillet en Simon? Maar dan is de mens er ook
uit verbannen. Dat is echter niet zo kwaad, want zo kan men hem binnen afzienbare
tijd weer ontdekken.
E. VAN ITTERBEEK
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Boekbesprekingen
Lexicon der wereldliteratuur
LEXIKON DER WELTLITERATUR IM 20. JAHRHUNDERT. - 2. Band: K - Z. VIII
Seiten, 1326 Spalten und 24 Seiten sowie 20 Kunstdrucktafeln mit 37 Porträtfotos.
Verlag Herder Freiburg.
Met het verschijnen van het lijvige tweede deel van dit lexicon is het grote werk
volledig. Naar aanleiding van het verschijnen van het eerste deel hebben we deze
hoogst verdienstelijke publicatie uitvoerig besproken, zodat we thans kunnen
verwijzen naar de steeds geldige beschouwingen die we toen aan het werk hebben
gewijd. Het spreekt vanzelf dat een naslagwerk als dit pas ten volle zijn bruikbaarheid
kan bewijzen wanneer het volledig is. Het is ook pas nu dat men de indrukwekkende
arbeid kan overzien: meer dan 300 gespecialiseerde medewerkers zijn er aan te pas
gekomen om de meer dan 1300 grote bladzijden te vullen met ongeveer 1900
bijdragen over auteurs, nationale literaturen, genres en disciplines, stromingen en
actuele problemen, mitsgaders 114 fraai uitgevoerde schrijversportretten. Benevens
een register der medewerkers bevat dit tweede deel een 20 blz. lang personenregister
dat ongetwijfeld voortreffelijke diensten zal bewijzen.
Karakteristiek voor het informatief karakter van het lexicon, zijn de citaten uit het
werk van gezaghebbende beoordelaars over de belangrijkste figuren uit de literatuur,
die telkens aan het artikel waarin deze auteurs worden behandeld, vergelijkenderwijze
worden toegevoegd. Voor de Duitse lezer, tot wie de uitgave zich in de eerste plaats
richt, wordt er bij elke bibliografische opgave extra vermeld welke werken in het
Duits verschenen zijn, en onder welke titel. Vermeldenswaard is ook dat elk artikel
een literatuuropgave bevat over de behandelde figuur.
Men kan bij dergelijke onderneming natuurlijk altijd zijn oordeel scherpen op
detailkritiek, die overigens meestal vrij subjectief zou uitvallen, en die derhalve
misplaatst zou zijn. Ik meen dat het werk in zijn geheel zo indrukwekkend en
doorwrocht is, dat het alle lof verdient, zowel inzake presentatie als qua opvatting
en uitwerking. Wil men dit oordeel met enig correctief nuanceren, dan zou men
kunnen zeggen dat dit mooie lexicon niet méér feilen aankleven dan het genre door
zijn aard en noodzakelijke beperkingen onvermijdelijk eigen zijn. In hoofdzaak komt
zulks m.i. hierop neer, dat elk lexicon voor een min of meer gespecialiseerd
belangstellende alleen maar interessant is waar het grote figuren behandelt, omdat
aan hen een plaatsruimte wordt ingeruimd die het een medewerker mogelijk maakt
op een gemotiveerde wijze wezenlijke dingen te zeggen over zijn onderwerp. Bij de
mindere goden is ten slotte de plaatsruimte zo beperkt, dat ook de gaafste bijdrage
(ik denk aan dr. Taels die de Vlaamse literatuur behandelt) over een auteur té beknopt
moet gehouden worden om substantiële informatie te kunnen geven. Alleen wie de
behandelde schrijver en zijn werk reeds kent, kan de beknopte karakteristieken
appreciëren om hun gebalde weergave van het essentiële, - maar precies zulke lezer
heeft het lexicon daarvoor niet meer nodig. Voor wie de schrijver niét kent, bieden
dergelijke bijdragen meestal te weinig, en hebben ze slechts een min of meer
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oriënerend belang. Daarom is het lexicon ook belangrijker voor de Duitse lezer,
omdat de schrijvers uit het Duitse taalgebied uitvoeriger worden behandeld dan de
andere.
Er is bij het verschijnen van het eerste
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deel kritiek geoefend op het feit dat de essayisten en critici niet werden behandeld.
Een afzonderlijke behandeling lag inderdaad niet binnen de algemene opzet. Het
tweede deel komt thans in zekere zin aan dit bezwaar tegemoet door het inlassen van
een omvangrijke bijdrage (96 kolommen) over ‘Literatuurkritiek en
literatuurwetenschap - Esthetiek’ die een groot aantal critici, essayisten en
wetenschappelijke literatuurvorsers behandelt aan dewelke geen afzonderlijke artikel
werd gewijd. Evenals de vele andere bijdragen over algemene onderwerpen (om er
slechts enkele te noemen uit dit tweede deel: Kabarett, Kriminalroman,
Kurzgeschichte, Lyrik, Monologue intérieur, Naturalismus, Novelle, Psychologie
und Literatur, Roman enz.) is ook dit artikel zeer lezenswaard.
Alles bij elkaar is het werk een uitzonderlijke prestatie die eerbied en bewondering
afdwingt en die men graag geëvenaard zou zien in het Nederlandse taalgebied.
B. RANKE

Vondel
Het derde deel van de Filologische Opstellen van de Nijmeegse emeritus Prof. Dr.
L.C. Michels is uitsluitend gewijd aan Stoffen uit Vondels werk (Uitg. Tjeenk-Willink,
Zwolle). De vroeger uitgegeven maar thans onvindbaar geworden doctorale dissertatie
van Michels Bijdrage tot het onderzoek van Vondels Werken (194l) is er in
opgenomen, naast andere opstellen die hij aan de Vondel heeft gewijd. Zoals de
inleider Prof. W. Asselbergs meedeelt bleek ‘beperking tot de strikt filologische
opstellen noodzakelijk’. Wij vinden dit jammer met hem en hopen dat er kans bestaat
ook de stukken met bredere strekking die Michels over Vondel schreef alsmede zijn
kritieken op Vondel interpretaties wel eens te bundelen. De onderhavige opstellen,
meestal zuiver taalkundig, af en toe ook wel eens historisch toelichtend, zijn meestal
onmisbaar van wie bepaalde passussen uit Vondels werk eenvoudig wil verstaan.
De taalkundige tekstkritiek is - naar onze mening althans - geen inherent deel van
de literatuurwetenschap, maar zij is een daartoe voorbereidende, onmisbare discipline.
Aldus zijn de filologische wetenswaardigheden van Michels, vaak aan het
bekijken-met-de-loupe van details gewijd, kostbaar voorbereidend werk.
ALB. W.

Uitgaven van de academie
Het ritme der uitgaven van de Kon. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde wordt
in de jongste tijd verheugend sneller.
Van Dr. Luc Indestege verscheen Een Diets Gebedenboek uit het begin der
zestiende eeuw, uitgave van een der talrijke getijden- en gebedenboeken die bij ons
in de 15e en 16e eeuw grote verspreiding hebben gekend. Het is van Limburgse
herkomst en wel van het voormalige Franciscanessenklooster St.-Hiëronymusdal te
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St.-Truiden. Dr. Indestege bespreekt ter inleiding vorm, taal, herkomst en inhoud
van het handschrift.
Taalkundigen zullen zich interesseren voor De taalschat van het
laat-middelnederlandse Kuerbouc van Werveke, een beschrijving en taalkundige
ontleding van het keurboek van Wervik dat te Leiden berust, door A.P.L. Vermeersch.
Pionierswerk heeft Dr. A. Deblaere S.I. verricht met een studie over de omzeggens
onbekende Mystieke schrijfster Maria Petyt (1623-1677), waardoor onze kennis van
de mystieke literatuur der XVIe-XVIIe eeuwen belangrijk wordt aangevuld. Na een
biografie van de schrijfster, volgt een uitvoerige ontleding van haar ‘inwendig leven’
en de ‘ondergane invloeden’. Deze twee hoofdstukken getuigen van ruime en
genuanceerde kennis van de toenmalige religieus-mystieke spiritualiteit. In het tweede
deel worden uitvoerige fragmenten uit het werk van de mystica afgedrukt met de
nodige verklarende nota's. Uit persoonlijke lectuur van enkele dezer fragmenten
menen wij te mogen besluiten dat Dr. Deblaere gelijk heeft wanneer hij beweert dat
de stijl van Maria Petyt door
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spontaneïteit, directe observatie, levendige toon en humor weet te boeien. Toch
zondigt hij wel eens door overdrijving wanneer hij in hfst. XI ‘Stijl en Literaire
Waarden’ een stijlproblematiek behandelt (b.v. barok en impressionisme) - trouwens
nogal simplistisch behandeld - die niets met deze spontaan-onbevangen schrijfster
te maken heeft. Dit hoofdstuk geeft een wat pedante, amateuristische indruk en wij
achten het zelfs overbodig. Maar afgezien daarvan verdient deze mystieke studie de
grootste lof.
Moeten wij spreken van ‘Vlaamse’ literatuur? of van ‘Belgische’? of van
‘Zuidnederlandse’? of van ‘Nederlandse’ kortweg? Er bestaat een grote verwarring
en onvastheid betreffende de benaming van onze letterkunde. De historicus Prof.
R.L. Lissens, die de letterkundige overzichten van onze letterkunde in het buitenland
van nabij volgt en er zelf enkele heeft geschreven, wordt door de bestaande
babelverwarring in de nomenclatuur geërgerd. En terecht! Zijn studie over
Benamingen van onze Letterkunde in Encyclopedieën en Literaire Lexicons geeft
een overzicht van deze verwarring. Tot slot doet hij enkele praktische voorstellen,
die vooral voor schrijvende literatuurhistorici belangrijk zijn.
ALB. W.

Synthese van Antwerpen
Het boek waarvan titel hierboven, met een omvang van 570 blz., met meer dan 200
afbeeldingen en kaarten, wil een overzicht geven van de geschiedenis, het heden en
de toekomstverwachtingen van de provincie Antwerpen. Het imponerende werk is
door samenwerking van talrijke specialisten tot stand gekomen en biedt een
geografisch, historisch, economisch, cultureel, sociaal, artistiek beeld, waarbij
praktisch niets werd vergeten. Wat de cultuursector betreft, hebben wij vooral de
boeiende en gedegen bijdragen aan te stippen over wetenschapsgeschiedenis (Dr.
M. Nauwelaerts), bouwkunst (Ar. de Barsée), beeldhouwkunst (A. Jansen),
schilderkunst (Dr. Gepts), toneelleven (P. Collet), muziekleven (Dr. A. Corbet),
folklore (Prof. C. Peeters), toponymie en taal (Lic. Verbiest). De letterkunde van
Antwerpen en provincie wordt met ongewone historische eruditie en veel inzicht
behandeld door Ger. Schmook. De uitgave werd prachtig verzorgd door het
Provinciebestuur van Antwerpen en is op dit adres (Koningin Elisabethlei 18,
Antwerpen) te verkrijgen tegen de prijs van 890 F. Het geldt hier een boeiend studieen documentatiewerk van hoog gehalte dat ook buiten de provincie aanbeveling
verdient.
ALB. W.

‘De haan is dood’
Deze eersteling van Maria Jacques die als Reinaertprijs 1961 voor het
speurdersverhaal bij de Arbeiderspers het licht zag, beantwoordt zeker aan de eisen
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van opzet en compositie die men aan een detectiveverhaal mag stellen. Het verhaal
speelt zich af op de kippenkwekerij Bosmans. Op een namiddag vindt men onderaan
de trap van de bergplaats het levenloze lichaam van de baas. De bijgeroepen dokter
stelt vast: ‘dood veroorzaakt door ongeval’. Drie maand later verschijnt een
zenuwachtige dame bij de politiecommissaris: in een naamloze brief aan de familie
Bosmans wordt er geïnsinueerd dat er moord in het spel is. De zaak gaat aan het
rollen en wordt nog gecompliceerder wanneer een nevenintrige zich ontspint:
tweemaal wordt er een aanslag gepleegd op het leven van het dorpsmeisje Julia dat
vroeger bij de Bosmansen in dienst was. Door het knappe speurdersinstinct van
inspecteur Koenen wordt alles echter in het reine getrokken.
Maria Jacques heeft met dit debuut bewezen werkelijk talent te hebben voor het
uitbouwen van een specifieke detective-intrige. Het werk wordt echter nooit gruwelijk
of adembenemend, en kan gerust door de meest gevoelige lezer doorgemaakt worden
zonder dat hij er nachtelijke na-weeën zou van hebben. Daarvoor is de toon te
onderhoudend, te gewoon. Maria Jacques heeft niet alleen een spannend relaas van
gebeurtenissen beoogd, maar heeft daarbij oprechte interesse
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voor de mens. Haar observatie is soms schalks, soms warm, soms medelijdend, steeds
begrijpend, af en toe stoten wij wel op een foutje. Zo lijkt het ons bij voorbeeld
psychologisch zeer onwaarschijnlijk dat Truda, bij de dood van de geliefde vader,
zulke koele tegenwoordigheid van geest zou bezitten om onmiddellijk een intrige
van dergelijke omvang uit te broeden. Ook het ter hulp roepen van een hypnotiseur
om het geheugen van het dienstmeisje op te frissen heeft wel iets van een deus ex
machina. Overigens zal dit goedgeschreven werk liefhebbers van dit genre wel
bevallen.
LIEVE SCHEER

Werumeus Buning
In de reeks Elsevierpocktes verscheen onder de titel Balladen en andere gedichten.
Het gebroken hart, een bundeltje werk van J.W.F. Werumeus Buning. Naast een
tiental gekende balladen, zoals o.a. de voor een Nederlander onvergetelijke Ballade
van den watersnood bevat dit bundeltje een kleine roman Het gebroken hart of De
Reis naar Barcelona. Hoofdfiguur is een verschrompeld en haast belachelijk mannetje,
oud-leraar, door het leven verstoten en door zijn familie naar Mallorca gestuurd, in
de hoop dat hij er zou sterven. Dat doet hij dan ook, maar niet nadat de bemanning
van het schip, ondanks begrijpelijke en meegevoelde wrevel om zijn bizarigheden
en schoolmeesterachtige vitterijtjes in ontroerende menselijkheid heeft
samengespannen om hem een paar dagen te leren gelukkig zijn. Het relaas over deze
zonderlinge en stotterende hartlijder doet aan als de ongestileerde neerslag van wat
de verhalende ik-figuur op een reis van Nederland naar Malta heeft beleefd en vooral
welke wisseling van gevoelens hem tegenover deze komieke en toch edele figuur
hebben beheerst. Zoals in de balladen gaat hier achter vlot en bijna banaal gepraat
over dagelijks-gewone dingen: een schaakspel, een feestavondje, een hond, een
gekoeld glas wijn, een suikerpeertje, een veelzijdige en gevoelige menselijkheid
schuil. Men vindt er vreugde naast melancholie, lichtzinnigheid naast wijsheid, aardse
genieting naast spiritualiteit, maar bovenal de voor Werumeus Buning zo kenmerkende
eerbied voor het geschapene: elk wezen ‘uit Gods hand’ draagt in zich iets dat terecht
op onze liefde beroep doet in de niet-uitgesproken grondgedachte van dit verhaal.
LIEVE SCHEER

Handschriftenkunde
De kennis en studie van handschriften - wetenschap die men thans met een geleerder
woord ‘codicologie’ noemt - is een onmisbare hulpwetenschap voor de filologie.
Willem De Vreese was een pionier en meester in dit vak. Uit de veelzijdige publicaties
van De Vreese op dit gebied werd een overwogen keuze gedaan, ingeleid en
gecommentarieerd door Dr. P.J.H. Vermeeren, conservator van de
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handschriftenafdeling der Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (Zwolse Reeks van
Taal- en Letterkundige Studies, Tjeenk-Willink, Zwolle).
S.

De dood als lokaas
Willem De Winter wil niet alleen de lyrische geluidsmuur maar ook De dood voorbij.
En wel met een lang gedicht dat hij naar De Bladen voor de Poëzie stuurde. Het werd
warempel gedrukt ook. ‘Doodsgedichten gaan er in lijk koek’, zal hij gedacht hebben.
‘Ik vergelijk en combineer maar wat. De gevoelige lezer ontsnapt niet aan de
codewoorden die ik af en toe als grote seinborden in mijn poëtisch landschap neerlaat’.
Een lange adem heeft hij ondertussen wel. Maar wat krijgen wij allemaal niet te
horen! O.m. dat de ziel van de stervende een berookte stad is die uit duizend schouwen
haar roet in zijn ‘verscheurde’ ogen spuwt. Natuurlijk is ook een leger insekten van
de partij dat door de haren van de zieltogende vlucht. Tussen hem en de dood ‘kreunt
iets’. Wat mag het wezen? De dichter laat
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er ons niet lang naar raden. Het is een stap. Een blinde, krakende, spoorloze stap,
waarvan de echo ‘als een slippende adem in de verte sterft’. De stap van de kritische
lezer die in verzen zoals
nog liggen mijn vingeren
als schroefdraden
op het afgekluifde been
van mijn leven geklemd

alleen de horror vacui ervaart van iemand die meent dat een holle ton, met verzen
volgestopt, ineens heel vol gaat klinken.
Felle accenten worden tegenover elkaar uitgespeeld. De wil wordt gezien als een
‘springende veer’, de zon als een ontploffing die de schaduwen doet ‘rinkelen’. In
een huifkar dobbert de held van het gedicht door zijn dromen als om Afrikaanse
trekkers jaloers te maken. Het land ligt verdoofd ‘onder een luide, uitzinnige klop
op Gods aambeeld’. Voor de rest geraakt de stervende verward in het ‘spinneweb’
van zijn ‘beschemerde’ verlangens en heeft hij een vrouw ‘die de katers in zijn ogen
toelacht’. Maar diezelfde vrouw kan blijkbaar niet beletten dat de zon in een verder
stadium van de zieltoging een ‘knikker’ genoemd wordt die Gods ‘duim’ in het heelal
‘geknald’ heeft.
Tot overmaat van ramp wordt de stervende vergeleken bij een ‘gepelde garnaal’
die ‘rozig-naakt’ tussen de tanden van de dood ligt te wachten terwijl ‘herinneringen
tussen kruisbessenstruiken knallen (alweer!)’.
De hele bundel is opgezet als een dialoog tussen de nar, de stervende en de vrouw.
Ook in de hachelijkste omstandigheden mag van de nar vanzelfsprekend nog een
kruimeltje humor verwacht worden. Waarom brengt hij dat niet op? Omdat hij geen
eigen stem heeft. Het is de dichter die, onvoldoende doordrongen van het mysterie
van de dood, zijn meest gewaagde verbeeldingssprongen in een narrenkop tracht te
stoppen zonder aan de zwaarmoedigheid te kunnen verzaken waartoe de andere
gesprekspartners neigen, met andere woorden, zonder de afzonderlijke figuren een
eigen taal te kunnen schenken. Willem De Winter mist het dramatisch talent om een
gesprek dat al onnatuurlijk lang lijkt, ook maar in enige mate aannemelijk te maken.
Hij is een man die zolang hij zijn duim opsteekt om te voelen vanuit welke hoek de
inspiratie waait, van zijn pen moet blijven. Zijn duim opsteken, dat kan hij best. Met
de pen doet hij ongelukken.
Zijn heftige en schreeuwlelijke beeldconstructies zijn meestal ongenietbaar en
doorlopend losbandig. Ritmisch is zijn taal niet dwingend, al bezit zij retorische
spanningen die de leesbaarheid in de hand werken. Wat hij vooral mist, is distinctie
en smaak. Indien hij deze kwaliteiten wel had, zou hij niet langer schrijven dat
korenhalmen ‘uit boerenogen schieten’, dat de dood over de slapen van de stervende
‘trappelt’ en dergelijke onzin meer. Hij zou het niet hebben over ‘griezelende
geluiden’, ‘harten als kokosnoten’ en een ‘sinaasappelen huid’. Verbeelding heeft
hij genoeg, maar geen enkel vers uit zijn bundel laat vermoeden dat hij ze vastheid
kan verlenen op een behoorlijk artistiek niveau.
PIET THOMAS
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Een handvol verzen
Reeds met het eerste gedicht van ‘Slechts een handvol’ (Oranje, Zulte-aan-de-Leie)
stort Chr. Ferket zich manmoedig in de arena. Hij ziet het dichterlijk debuut namelijk
als een soort stierengevecht. De stieren zijn dan wellicht de critici. Alleen begrijp ik
niet dat het volk daarbij ‘juichend zwijgt’. Hoe moet dat? Dat de dichter zelf de
indruk heeft dat hij met zijn debuut reeds ‘sterft in het licht’, getuigt van een kritische
zin die, al is het wat laattijdig, eerbied afdwingt. Het was echter niet nodig de juistheid
van dit oordeel door andere verzen te bewijzen. Wat doen wij inderdaad met iemand
die zich nu eens ‘als een kaars voelt opbranden’, dan weer ‘de tijd wil verkrachten’
en op p. 10 ‘in zichzelf kijkt en zoekt’? Daar is iets mee gebeurd, denken wij. En ja
hoor, op blz. 17 komt het uit dat zijn moeder hem ‘gewenteld heeft in de talk van
haar rusteloos bloed’! Indien het ongetwijfeld lieve mens dat zou lezen zou zij haar
onwaardige zoon wel voor de rest
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van zijn leven de vulpen kunnen onthouden. Ze zou gelijk hebben.
De ongetwijfeld goed bedoelde religieuze (?) gedichten doen, artistiek gezien,
krampachtig en onecht aan. Verder kunnen de woorden die Ferket aan een ‘oude
bokser’ spendeert, slechts wedijveren met de sentimentele liedjes die we uit de mond
van een hedendaags Vlaams troubadour hoorden. Misschien loopt Decca er ook wel
in. Laat hij het eens proberen. En laat hij vooral zijn vlinderdas weggooien.
PIET THOMAS

De lopende hand
Pieter Maelbrancke, die met zijn bundel De kille toorts (De Bladen voor de Poëzie,
Lier) een premie wegkaapte in de Prijskamp voor Poëzie (1960) van de provincie
West-Vlaanderen, is een verstild en bedachtzaam impressionist. Zijn gedichten zijn
zowel bescheiden als kort. Vóór alles is hij er op bedacht de taal geen geweld aan te
doen. Vernieuwingszucht en veroveringsdrang kent hij niet. Fijnzinnig en beheerst,
ja zelfs ietwat onpersoonlijk spreekt hij zich uit. Misschien zal hij nooit een
onmiddellijk herkenbare stem hebben, maar zijn ingehouden tederheid zal in een
beperkte kring wellicht gehoor vinden. Met dit alles wil ik nog niet zeggen dat
Maelbrancke zich van alle rijmdwang weet te ontdoen. Zijn bekommernis om de
rijmen onopvallend te laten wegebben is niet overal even waakzaam. Wanneer zijn
actieve woordenschat groter wordt en zijn thematiek individueler doorleeft, zal hij
gaandeweg inzien dat een gedicht een eigen zelfstandigheid moet bezitten en
losgekomen van de wikkende hand van zijn maker een Gestalt moet vormen die meer
is dan de som van de geïnvesteerde tucht. Slechts wat creatie is, telt mee in de kunst.
Onder de romantische titel Verzen en seizoenen verscheen, eveneens bij De Bladen
voor de Poëzie, de eerste verzenbundel van Francis De Preter. Het is niet precies
duidelijk welk instrument de auteur bespelen wil. Zal het een cimbaal, een harp of
een kermisviool zijn? De dichter kan het in zijn eerste gedicht nog niet zeggen. Hij
laat de drie mogelijkheden open. Hij schijnt ook nog andere dan muzikale plichten
te hebben. Hij moet o.a.:
lokvogels en reisduiven lossen
uit het barstend ei van de dag
's morgens ontwaken met vleugels
op kruispunten gaan staan
kostbare zomers verspillen
op een dronkemanshoofd

en daarna weer:
's morgens ontwaken met vleugels.
Hij heeft dus nog heel wat voor de boeg. Indien het waar is dat hij ‘ergens in groene
gewesten’ nog ‘verre belangen’ heeft, raad ik hem aan voorlopig de poëzie te vergeten.
Zijn programma is heus al overladen genoeg. En niemand ter wereld kan hem
verzekeren dat de Muze hem ooit genadig zal zijn.
Marcel De Backer (Raaklijn aan het hart, Diogenes, Antwerpen) geniet de eer
door twee oudere collega's in het vak (J. Daisne en J. Vercammen) voorgesteld te
worden. Rik Lanckrock heeft er bovendien nog een humanistisch praatje tegenaan
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gegooid waarin hij hoog opgeeft van de ‘weergaloze schoonheid’ en het ‘levendig
ritme’ van De Backers dichtregels. Jan Vercammen, die niet aan zijn eerste protectie
toe is - daar weten juryleden meer van - liet zich zelfs woorden ontvallen zoals: ‘Zeer
zelden vinden wij in gedichten een zo diepe adem en een zo brede vaart’ en ‘niemand
kan (echter) ontkennen dat in Vlaanderen vrijwel geen dichter zo bewust uit zichzelf
treedt, zich zo duidelijk voelt als behorende tot de hele mensheid’. In feite is Raaklijn
aan het hart een onvast probeersel dat haast onafgebroken ontsierd wordt door
pseudo-humanistische grootspraak. Door De Backer, die niet alleen fotograaf, acteur,
en goochelaar, maar waarschijnlijk ook een minzaam man is, op het forum te sleuren
heeft men hem wel een bijzonder slechte dienst bewezen. Men heeft hem niet eens
de kans gegund om in alle bescheidenheid achter zijn goed bedoelde verzen te
verdwijnen.
In Vluchtende verten (eigen beheer) heeft Johannes Marijnen een poging gedaan
‘om de poëzie van het moderne leven te verklanken’. Die poging is deerlijk mislukt.
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Wel horen wij in zijn rijmloze morsetaal de fabrieken ‘daverdreunen’, de kantoren
‘siddertrillen’ en de nachten ‘grimmen’. Holle retoriek en bleek melodrama wisselen
elkaar af. Het geheel is een weinig prijzenswaardige combinatie van huisvlijt en
talentloosheid. Gemakkelijke, rechtlijnige bladvulling en ongebreidelde praatzucht
zitten elkaar op de hielen. ‘Sterren vallen flauw’ en ‘stadslichten creperen’ in een
onverkwikkelijk klank- en kluchtspel waarin nauwelijks enige echte lyrische verfijning
kan teruggevonden worden. Dat poëzie in het moderne stadsleven thuishoort, geloof
ik graag. De vraag of ze ook een plaats kreeg in Vluchtende verten, kan m.i. slechts
negatief beantwoord worden.
PIET THOMAS
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[1962/4]
Ward Ruyslinck
De sneeuwbui
Op een morgen in mei begon het plots te sneeuwen. Niet zo maar een paar onschuldige
vlinderende vlokjes, maar een flinke bui waar men nauwelijks doorheen kon zien.
Er was geen wind en de sneeuw viel loodrecht neer en bleef liggen, als pas gespoten
brandschuim.
De mensen dachten dat ze droomden: het was wel heel ongewoon, zo'n pak sneeuw
in mei. Onder de gepensioneerden, die op de banken in het gemeentepark zaten,
waren er enkelen die dit niet zo héél ongewoon vonden. Ze herinnerden zich een
pinksterweek kort vóór de tweede wereldoorlog, toen het hopen had gesneeuwd.
Hooopen, zeiden ze, en ze schoven hun kruk of kuierstok tussen de knieën om met
beide handen te kunnen aangeven hoe hoog die hopen wel waren geweest. De anderen,
die niet zo'n goed geheugen hadden en het dus wèl ongewoon vonden, keken met
hun uitgebluste ouwemannenoogjes zwijgend naar de dikke wattige snippers die over
de kastanjebomen neerkwamen en op de gazons bleven liggen. Het was raar om te
zien, het leek wel gezichtsbedrog: als je onafgebroken bleef kijken kreeg je de indruk
dat de kastanjebloesem afsneeuwde. Het merkwaardige is, zei de broederschap, dat
het helemaal niet koud is. Ze hadden inderdaad slechts een licht zomers jasje aan en
toch voelden ze geen kou. Een opmerkelijk natuurverschijnsel, zeiden ze - en daar
hadden ze dus wat om over te praten.
Die dag kwamen ook de meeste kinderen te laat op school, maar de onderwijzers
waren niet boos. Ze zeiden er niets van, want zij vonden het op hun beurt ongewoon,
zo'n sneeuwpartij in het volle voorjaar. Ze konden het wel hebben, het was een
uitzonderlijke gebeurtenis en misschien ontstond op dat ogenblik in hun hoofden vol
schoolse wijsheid al een nieuwe berijmde weerspreuk: sneeuw in mei, dat kan er nog
maar bij, en 't maakt de kinderen blij. De onderwijzers zelf maakte de sneeuw niet
blij. Hun gezichten stonden ernstig, ze leken eerder bezorgd; waarschijnlijk omdat
de sneeuw niet op hun program stond. Onderwijzers kunnen nu eenmaal niet buiten
hun program, ze worden er beroerd van als het met hun lesrooster in het honderd
loopt. En dat was hier toch wel het geval, want om te beginnen hadden de vele
telaatkomers er schuld
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aan dat het eerste lesuur moest wegvallen, en toen moest ook de filmvoorstelling in
de gymnastiekzaal, die voorzien was in de voormiddag, worden afgelast. Men kon
nogal moeilijk op zo'n dag een documentaire film projecteren over het ontwakende
leven in de natuur. Neen, dat ging niet.
Terwijl hun oren nog nagloeiden van de sneeuwpret konden de kinderen onmogelijk
zitten kijken naar het botten van de bomen, het broeden van de vogels en naar rupsen
die zich tot vlinders ontpopten. Er werd besloten de voorstelling te vervangen door
een uur vrij tekenen, van tien tot elf. Daar hadden de kinderen ook wat aan, en was
het misschien niet honderd procent pedagogisch verantwoord, er kwamen tenminste
verrassende dingen te voorschijn uit de kleurpotloden: sneeuwpoppen in een bloeiende
rozentuin en sleetochtjes in een landschap met zwaluwen en groene dreven.
Even na elf uur bezocht de directeur persoonlijk de verschillende klassen en zei
tegen de onderwijzers: ‘we moeten de kinderen naar huis sturen’. Ook hèm maakte
de sneeuw niet blij; hij zag er al even gedrukt uit als de onderwijzers. Blijkbaar had
hij een variant op de nieuwe weerspreuk in zijn hoofd: als het sneeuwt in mei, geven
de scholen vrij. Daarom zette hij natuurlijk zo'n somber gezicht: schooldirecteurs
geven niet graag vrijaf, want een school zonder kinderen is als een vijver zonder
goudvissen, erger nog: als een vijver zonder water.
De kinderen werden dus naar huis gestuurd. Toen ze de school uitkwamen had
het pas opgehouden met sneeuwen. Maar de lucht, grauw en vochtig als een vers
beraapte muur, was nog steeds betrokken.
Bikkel was met enkele jongens van zijn klas in een voortuintje blijven spelen.
Daar lag een machtige voorraad sneeuw voor het grijpen, fijn wit en onbetreden. Ze
hadden enorm veel plezier gehad, de sneeuw was klef en makkelijk kneedbaar en
van een geregeld gevecht kwam het algauw tot uitbundigheden. Toen de mêlée haar
hoogtepunt bereikte, werden ze door een grimmige bleekscheet uit het tuintje verjaagd.
‘Wil jullie wel eens elders gaan spelen, je trapt al mijn primula's kapot’ riep de ouwe
sok hun van uit de portiek toe. De jongens wisten natuurlijk niet wat primula's waren,
maar ze begrepen wel dat hij de besuikerde plantjes in de platgelopen borders
bedoelde. Omdat ze toen nog niet direct aanstalten maakten om weg te gaan en Govert
Geel zelfs zijn tong uitstak naar de spelbreker, pakte deze de boekentassen op die
voor de portiek lagen en gooide ze over het hek heen de straat op. Toen moesten ze
wel aftrekken.
‘Het is vast al na twaalven, er zal wat waaien als ik thuiskom,’ zei Bikkel en zette
het op een holletje.
Hij woonde het verst van hen allemaal, tegenover de amarilfabriek,
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in de buitenwijk. Zijn vader werkte in de amarilfabriek en wipte om twaalf uur,
tijdens de schaft, naar huis over. Zo hij niet op tijd aan de middagtafel verscheen,
zou hij er duchtig van langs krijgen, vooral als ze er achter kwamen dat de school
een uur vroeger was uitgegaan. Voor zijn moeder was hij niet zo bevreesd, die liet
zich gemakkelijk genoeg om de vinger winden, maar voor zijn vader was hij als de
dood. Die was heel opvliegend. Alles aan zijn vader was grof: zijn gezicht, zijn
handen, zijn stem, zijn taal. Grof als het schuurpapier dat hij in de fabriek hielp
maken.
Na een poosje ging hij al langzamer lopen. Het gaf nu toch niets meer, hij was in
ieder geval te laat. Bovendien voelde hij zich opeens vreselijk moe, alsof hij niet een
uur, maar een hele voormiddag in de sneeuw had gespeeld. Hij liep voorbij de frituur
waar zijn vader eens ruzie had gemaakt met een snorkige buschauffeur. Wat verder
was de winkel waar ze vorig jaar zijn fiets hadden gekocht; de fietsenman was
inmiddels aan kanker gestorven. Op de stoep voor de winkel lag een dode mus in de
sneeuw. Hij bleef stilstaan en draaide het krengetje met zijn schoentip om, boog er
zich wat lager overheen om het aandachtig te bekijken. De vogel was stijfdood.
Bevroren, dacht hij eerst - maar neen, dat kon echt niet, zo koud was het eigenlijk
niet. Met zijn voet duwde hij hem onder de sneeuw, zodat alleen zijn pootjes er nog
boven uitstaken, als twee vruchtesteeltjes. Daarna sjokte hij voort, de Schansstraat
in. De sneeuw kraakte onder zijn voeten, het was net of hij over de planken vloer
van het vlieringkamertje liep, waar de grijs bestoven ledepoppen en de uitgediende
trapnaaimachine van zijn moeder stonden. Die planken maakten ook zo'n geluid.
Zijn gezicht en zijn handen gloeiden. Het was een vreemd gloeien, niet de bekende
tinteling en het scherpe prikkende gevoel waar je zo'n last kon van hebben als je van
de kou in de warmte kwam, als je met je blote handen in de sneeuw had gemodderd.
Neen, het was helemaal anders, als het begin van een ziekte, alsof hij koorts had:
een zware verhitting die je niet zozeer in je huid dan wel in je ingewanden voelde,
tot in de keel toe. Bijna alsof je lichaam een kuip was waarin je bloed zacht stond te
stoven. Ook had hij pijn in zijn nek, alsof hij daar een stomp had gekregen.
Op het marktplein lagen hier en daar kleine donkere pakjes in de sneeuw, als
weggeworpen afval. Hij liep er langs, schuin het plein over, en toen zag hij dat de
pakjes vogels waren, allemaal dode vogels. Verrast bleef hij staan en keek om zich
heen. Dat is gek, dacht hij, zoveel dode vogels. Dat had hij nog nooit gezien. Zou
het door de sneeuw komen? vroeg hij zich af. Een van de diertjes leefde nog: een
zwarte vogel met een rose bek die aan de voet van het standbeeldje lag, in het midden
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van het plein. Hij lag op zijn zij en zijn bek ging open en dicht, alsof hij wilde schreien
en niet kon. Bikkel werd door medelijden bewogen. Hij ging er op zijn hurken bij
zitten en keek nieuwsgierig toe. Het was zielig om te zien. Hij praatte tegen de vogel.
Heb je honger? heb je dorst? zei hij. Zal ik je meenemen, in mijn boekentas? Met
zijn vinger beroerde hij voorzichtig het openstaande bekje: toe, zeg eens wat. Hij
aaide het, steeds met dezelfde vinger, over het donzige vachtje: ben je ziek? heb je
pijn? ik heb ook pijn, in mijn nek, maar daar ga je niet dood van. De vogel verroerde
zich niet meer, zijn oogjes waren dicht en het bekje bleef openstaan. Hij was dood.
Er kwamen twee mannen over het plein aanstappen, maar die keken niet naar de
vogels. Zij schenen erg gehaast en waren druk met elkaar in gesprek. Bikkel, die nog
steeds gehurkt bij de zwarte vogel zat, ving het geheimzinnige woord op dat telkens
weer in de gesprekken van de volwassenen opdook en geladen was met een
afschuwelijke inhoud. Een alarmwoord, een woord als een rood licht; in de mond
van de volwassenen had het dezelfde betekenis als gevaar, ziekte, dood, vernietiging.
Het was een samengesteld woord, waarvan de twee delen apart werden gebruikt in
de onschuldigste betekenissen, zonder dat daarbij werd gedacht aan gevaar, ziekte,
dood of vernietiging. Maar als je de twee delen samenvoegde en in één adem uitsprak,
dan had je een heel ander woord, dat vreselijke onheilspellende woord dat voortdurend
in de kranten, in de radio - hé kijk, in de radio -, in de teevee en in de gesprekken
van de volwassenen terugkeerde. De volwassenen gebruikten een massa van zulke
woorden om er dingen mee aan te duiden die je op school nooit hoorde noemen:
dingen die het leven en het geluk van de mensen op aarde bedreigden. Op school
werden alleen maar opbouwende, stichtelijke leerzame en nuttige woorden gebruikt:
ontwakend leven in de natuur, Heilige Drievuldigheid, tafels van vermenigvuldiging,
onze ouders eren en gehoorzamen. Ook nooit samengestelde woorden, altijd
enkelvoudige en bij voorkeur eenlettergrepige woorden: vis, vuur, zak, boot, paard,
fooi, feest, zee... Woorden voor dingen die je kon zien, horen, ruiken of aanraken.
Nooit woorden voor dingen die tussen hemel en aarde in hingen, die je je op geen
enkele manier kon voorstellen - dat waren de woorden die zijn vader en zijn moeder
zo dikwijls gebruikten, vage en dubbelzinnige en doorschijnende aanduidingen als:
schande, opslag, afdanken, krediet, bijzit, kanker, transfusie en het beruchte
rode-licht-woord.
Terwijl hij aan dit alles dacht, zette Bikkel zijn weg voort. De pijn in zijn nek
straalde over de schouders uit, veroorzaakte kramp in zijn ruggegraat. Hij voelde
zich niet lekker en was liefst gaan neerzitten op een
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drempel, maar hij was bang dat zijn vader hem dan misschien zou doodslaan.
Op de Hoge Dam ontmoette hij een huilende vrouw. Haar rood opgezet gezicht
stond vol grote brandblaren en zij liep hem met veel misbaar voorbij, de handen aan
het hoofd. Hij draaide zich om en staarde haar met open mond na. Hij was blijkbaar
de enige die zich over dit spektakel verwonderde; de overige mensen in de straat
schonken haar niet de minste aandacht, het leek haast of ze blind en doof waren, of
ze niets zagen en hoorden van wat er om hen heen gebeurde. Er is vast iets aan de
hand, dacht Bikkel, de mensen doen zo vreemd: overal liggen dode vogels, maar dat
vinden ze heel gewoon of ze zien het niet, en een huilende vrouw met brandblaren
in haar gezicht vinden ze ook al niet interessant genoeg om naar te kijken.
Maar dadelijk daarop ontdekte hij waarom de voorbijgangers niet op de huilende
vrouw letten. Ze hadden iets anders om naar te kijken, iets belangrijkers. De vrouw
met de brandwonden was iemand met wie ze niets te maken hadden, die was een
persoonlijk geval, maar wat daarboven in de lucht gebeurde ging zeer waarschijnlijk
hen allen aan. Op zijn beurt keek Bikkel omhoog, naar het vliegtuig dat laag over de
huizen kwam aangevlogen en een wolk van wit poeder achterliet. Het poeder hing
korte tijd als een mistbank in de lucht en zeeg toen langzaam over de straten neer.
Het vliegtuig zwenkte af en verdween uit het gezicht. Bikkel herinnerde zich dat hij
iets dergelijks onlangs ook op de teevee had gezien, in het filmjournaal: helikopters
die werden ingezet bij de bestrijding van bosbranden. Dat gebeurde op precies
dezelfde manier, door besproeiing van uit de lucht. Nou, met bosbranden moest hier
niet gerekend worden. Als er geen bossen waren, kon je ook geen bosbranden hebben.
Zouden ze misschien van uit dat vliegtuig die sneeuw hebben gemaakt? Ze konden
tegenwoordig alles maken wat ze wilden, kunstmatig, tot zelfs nieuwe gezichten.
Oom Karel bijvoorbeeld, die had een nieuw gezicht gekregen, compleet met snor en
gebit toe. Van het oude, van het afval, had men kunstmest gemaakt. Alles was kunst:
kunstgezicht, kunstmest, kunstgebit (alles, behalve de kunst zelf, zei oom Karel).
Maar met die sneeuw was het toch niet helemaal in orde. Waarvoor deden ze dat?
Wat hadden ze er aan, sneeuw te maken in het voorjaar? Niet voor de kinderen, nee
hoor, moest je maar niet geloven: speciaal voor de kinderen vonden ze niets nieuws
uit, daar hielden ze zich niet mee bezig.
De mensen liepen weer door en hij volgde hun voorbeeld. Zijn boekentas begon
ontzettend zwaar te wegen, zo zwaar als de hel. Dat was een uitdrukking van Govert
Geel: ‘als de hel’. Alles bij Govert was als de hel: zo zwaar als de hel, zo smerig als
de hel, zo koud als de hel.
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God, wat had hij een pijn in zijn nek. En zijn benen, daar had hij ook al zo'n raar
gevoel in, alsof ze hem niet meer wilden dragen. Zijn benen waren slap als de hel.
Hij begreep dat er op de een of andere manier een verband moest bestaan tussen de
pijn en de gloed in zijn lichaam, de dode vogels, de huilende vrouw en het
sproeivliegtuig - maar hij kon niet gissen wat het was. Zou de vrouw met het
blarengezicht misschien toch uit een bosbrand zijn weggelopen? Hij was te moe om
er verder over na te denken.
Over de huizen heen kwam een luide schallende stem op hem af. Daar waren ze
dus weer met hun reclamewagen: de stem kwam uit een luidspreker. Af en toe zonden
ze er ook muziek door uit, tenminste vorige week toch. Hij stond stil om te luisteren,
maar het was klaarblijkelijk te veraf opdat hij zou kunnen verstaan wat er gezegd
werd. Heel even bleef het rode-licht-woord in zijn oren hangen. Dat verbeeldde hij
zich natuurlijk maar. Dààrvoor maakte men geen reclame, stel je voor. Men maakte
alleen maar reclame voor mooie, lekkere en geriefelijke dingen.
Van de andere kant van de straat naderde een colonne legerwagens. Ze hadden
rode kruisen op de cabines en je zag dus zo al dat het ziekenwagens waren. De mannen
die ze bestuurden waren echter geen soldaten, ze zagen er tenminste niet uit als
soldaten, eerder als ruimtevaarders: ze hadden zuurstofmaskers voor en hoog gesloten
witte pakken aan. Een beetje griezelig, net een konvooi op weg naar de maan. Bikkel
wreef zich de ogen uit. Het was wel een héél rare bezending, vond hij. Van op het
trottoir bleef hij roerloos staan kijken naar de auto's en hun geheimzinnige bestuurders.
Het maakte hem zozeer van streek, dat hij niet eens merkte dat de sneeuw al begon
te smelten. De sneeuw veranderde geleidelijk in een modderige brij, die plapperend
en met kleine fonteintjes van onder de wielen van de auto's opspatte.
Het is een droom, dacht Bikkel, een film. Maar het was toch bijna allemaal echt.
Zijn knieën knikten, zo moe was hij, en in zijn lichaam versmolten de gloed en de
pijn tot een gloeiende pijn. De colonne was voorbij en hij stond daar nog steeds op
de trottoirband, starend naar de sporen die de wagens in de modder hadden
achtergelaten. In de verte hoorde hij mensen roepen en schelden, en brullen als wilde
beesten. De hele stad door reden er reclamewagens rond met luidsprekers die tegen
elkaar op galmden. Zij zonden geen muziek uit, maar riepen geheimzinnige
boodschappen van andere planeten om en lieten wilde kreten horen van dieren die
de aardebewoners op de andere planeten hadden gevangen.
Het vliegtuig kwam opnieuw over, maar Bikkel keek er niet meer naar. De pijn
in zijn nek was zo hevig, dat hij zijn hoofd nauwelijks kon bewegen. Hij moest zien
dat hij zo gauw mogelijk thuiskwam, want hij was
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zo ziek als de hel. Nu zou zijn vader wel verschrikkelijk boos zijn (zo boos als de
hel), maar zodra hij zag dat zijn jongen ziek was, zou hij hem toch niet doodslaan.
Hij wilde naar de andere kant van de straat oversteken, toen iemand hem bij de
arm greep. Van schrik liet hij zijn boekentas vallen. Hij keek in een
zuurstofmaskergezicht. Het enige wat daarin leefde waren de ogen: de ogen die tegen
hem praatten met een eigenaardige verstikte stem. Niet de mond, maar de ogen
praatten tegen hem. De mond zag hij niet. Het masker praatte als een radiostation
waarop niet zuiver was afgestemd. Het afleesmes stond tussen Kuopio en Hilversum.
Er kwamen twee verschillende stations tegelijk door en je kon noch de een noch de
ander verstaan. Dat was me een gebrabbel.
Er was ook nog een andere man met een zuurstofmasker naast hem opgedoken en
die praatte op dezelfde manier tegen hem. Bikkel week achteruit en wilde zeggen
dat er overal dode vogels lagen in de sneeuw en dat hij ziek was, maar voordat hij
een woord had kunnen uitbrengen duwden de maskers hem een natte doek in het
gezicht die naar zuurtjes rook, naar het flesje waarmee zijn moeder het nagellak
verwijderde van haar vingers.
De maskers pakten hem elk bij een arm vast en duwden hem een eindje voort, de
trottoirband af. Hij kon niets zien, maar hij voelde hoe hij in de hoogte werd gehesen
door een paar sterke armen. Verlamd door angst als hij was, kon hij niets zeggen en
niets doen, hij kon zelfs niet meer nadenken. Men deed hem neerzitten op een
lattenbank of wat hij daarvoor hield. De doek gleed van zijn gezicht af en hij zag dat
hij op een bierwagen zat. Er lagen geen vaatjes meer in, maar je kon het bier nog
vaag ruiken. Aan de twee lange kanten van de laadbak stonden nu banken, ruwe
lattenbanken waarop knikkebollende mensen zaten, mannen en vrouwen en een
jongetje dat een paar jaren ouder scheen dan Bikkel. Die mensen hadden allemaal
grote brandblaren in hun gezicht, zoals de huilende vrouw op de Hoge Dam. Maar
de mensen op de bierwagen huilden niet. Zij zaten met verdwaasde gezichten voor
zich uit te staren en knikten gedurig met het hoofd, alsof ze in de verte iemand zagen
aankomen die ze kenden maar terzelfder tijd bang waren de aandacht te zullen trekken,
uit schaamte omdat ze op een bierwagen zaten, omdat ze als vaatjes pils werden
behandeld.
Er klom een gemaskerde man in de laadbak. Hij maakte het slag met de kettinkjes
dicht en onmiddellijk daarop zette de wagen zich in beweging. Het masker kwam
naast Bikkel zitten en legde met een beschermend gebaar zijn arm om diens schouder.
Hij zei niets en Bikkel zei ook niets, want hij was doodsbang en moe en ziek en het
kon hem op dat ogenblik nog weinig schelen wat de maskers met hem voorhadden.
De
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mensen op de banken werden dooreengeschud, maar het scheen hun al even weinig
te kunnen schelen, ze keken elkaar niet aan en zeiden ook niet ‘pardon’ als ze door
een slingerende beweging van de wagen tegen elkaar aanvielen. Van hun gezichten
kon men alleen maar een dodelijke onverschilligheid aflezen, in een enkel geval
verstarde verbazing: de gebroken uitdrukking van een speelpop waarvan de veer is
overgewonden. Het jongetje bijvoorbeeld zag er zo uit: als een verprutst mekaniekje.
Bikkel luisterde naar het gespetter van het dooiwater onder de wielen. Het was of
ze door het wad in een rivier reden. Op de oever loeiden de sirenes. Mijn boekentas,
dacht Bikkel. Zijn boekentas, met de gloednieuwe Atlas der Volken er in, was in de
sneeuw blijven liggen. Wat zou zijn vader tekeergaan. Maar het was toch heus zijn
schuld niet, dat de ruimtevaarders hem hadden meegenomen? Hoe had hij dit kunnen
verhinderen?
Hij keek flauw naar de man die vlak tegenover hem zat. Zijn gezicht was pijnlijk
vertrokken door de blaren. Er stond een blaar als een kauwgombel onder zijn neus
waardoor zijn bovenlip optrok en zijn geel beslagen tanden zichtbaar kwamen als
bij een doodskop. Bikkel zag hoe de man afwezig door zijn haar streek - hij had mooi
blond krulhaar - en er een pluk, groot genoeg om er een handstoffer van te maken,
mee uithaalde. Het leek wel of zijn haar niet op zijn hoofd was ingeplant, maar er
met slecht houdende lijm was op vastgeplakt. Verbijsterd keek de man naar het
uitgekamde haar tussen zijn vingers. Hij kon er de ogen niet van afhouden, met zijn
grijnzende mond zat hij er aldoor op te staren. Hij wierp de streng niet weg en liet
ze ook niet op de vloer vallen, maar hield ze gedurende de verdere rit krampachtig
in zijn hand geklemd, als een kostbare relikwie.
Bikkel voelde zich misselijk worden. Hij draaide het hoofd weg en probeerde niet
meer naar de man te kijken. Hij keek naar de huizen waarlangs ze reden. Hij kon
nog juist zien hoe de sneeuw van de daken afschoof, toen de bierwagen vertraagde,
een korte zwenking maakte en een hoge poort inreed. De auto stopte op een kleine
binnenplaats en daar moesten ze er allen uit. Daar werden ze opgewacht door witte
gemaskerde mannen en vrouwen, die zwijgend met brancards toesnelden.
Op de binnenplaats had het niet gesneeuwd. Het rook er naar het voorjaar, naar
de zonnige onbezoedelde lente. Er bloeiden prachtige rode bloemen in de parken en
naast de grote ramen waren groene ranken opgeleid die onder de dakgoot
uitwaaierden. Dat kon Bikkel nog zien voordat hij werd opgetild en op een brancard
gelegd. Hij werd door een lange betegelde gang gedragen en de schommelende
beweging maakte hem aan het braken. De hete brij, die onderweg de hele tijd in de
kuip
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van zijn lichaam had staan stoven, kookte plots over. Het braaksel besmeurde zijn
kleren, de draagbaar en de gang, maar er was niemand die daar acht op sloeg. Ze
liepen gewoon met hem voort en droegen hem een grote zaal vol schel licht in. Toen
hij de hand naar zijn gezicht bracht om zijn ogen tegen het overweldigende licht te
beschermen, zag hij dat er van die vreselijke blaren op de rug van zijn hand stonden.
Blaren als kauwgombellen.
Bedreven handen kleedden hem uit, handen zonder blaren. Hij moest zijn naam
en adres opgeven en daarna kreeg hij een prik in zijn huid, maar die prik deed geen
pijn. Hij werd er amper iets van gewaar. Zijn huid was gevoelloos, week en opgezet
als een spons.
Maskers bogen zich over hem heen. Ogen die hem aanstaarden achter spiegelende
patrijspoortjes. Het sneeuwt haast nooit in mei, hoe komt dat toch? dacht hij, zei hij.
Een rood licht ging onder zijn oogleden aan en uit en versprong in de ruimte, op het
schakelbord van zijn verbeelding, als de lampjes van een gokautomaat. Een
vrouwenstem sprak het rodelichtwoord uit, en zodra het tot zijn bewustzijn doordrong
viel het in twee delen uiteen. De twee delen bleven in zijn hoofd heen en weer
schuiven, van de ene naar de andere kant, als knikkers in een trommeltje of een lege
jampot wanneer je die beurtelings naar links en dan weer naar rechts liet hellen, en
omdat zijn hoofd voortdurend groter werd moesten de knikkers telkens verder rollen
voordat ze konden terugkomen. Toen waren er opeens zoveel knikkers, dat je er
zinnetjes mee kon maken, onschuldige zinnetjes waarin de rode stuiters niet meer
zo dreigend uitkwamen. Bijvoorbeeld een zinnetje als zet de radio toch wat stiller.
Dit was een zinnetje van zijn moeder. En dit was er een van zijn vader: op die leeftijd
ben je al niet meer zo actief. Rolden de knikkers allemaal samen terug, of toch
ongeveer allemaal, dan werd dat: op die leeftijd ben je al wat radio-actief. Dat was
een zinnetje van iedereen, van God en alle mensen, want het samengestelde
rodelicht-woord zat er in.
Tot de avond toe bleven de knikkers in Bikkels hoofd heen en weer rollen. Hij
ijlde en riep af en toe om zijn moeder. Zijn moeder ging met een vreemd jongetje
aan de hand naar huis en hoe hij ook schreeuwde en zich hees riep, van uit het
besneeuwde voortuintje waarin hij gevangen zat, ze keek geen ogenblik om, want
ze had nu een ander, oppassender jongetje en wilde niets meer met hem te maken
hebben. Een grimmige bleekscheet kwam het tuintje in en zei: ‘jij schreeuwlelijk, ik
zal je leren zo'n misbaar te maken’. Hij maakte Bikkels boekentas open, haalde er
de Atlas der Volken uit en begon er een voor een alle platen uit te scheuren. Bikkel
huilde als een wolf. Toen de man dat hoorde, werd hij door een vreselijk medelijden
bewogen en stond hij weldra op zijn beurt te huilen. Daarbij trok hij zich hele plukken
haar uit het hoofd, zolang
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totdat hij kaal was. Er kwam een vliegtuig over dat reclameballons uitwierp. Bikkel
kon niet achter de ballons aanlopen, want hij zat gevangen in het tuintje. Hij viel
voor de bleekscheet op zijn knieën en smeekte om een ballon, maar de man schudde
het hoofd en zei: ‘je bent zo gek als de hel, dat zijn toch geen ballons, kijk maar eens
goed’. Bikkel keek en toen zag hij inderdaad dat het geen ballons waren. Het waren
dode vogels. Een van de vogels, een zwarte met een rose snavel, viel in het tuintje,
naast de uitgescheurde platen van de atlas. Hij leefde nog en Bikkel hurkte bij hem
neer. ‘Arme vogel,’ fluisterde hij, ‘heb je pijn? Ik heb ook pijn, in mijn nek, maar
daar ga je niet dood van’. De bleekscheet kwam bij hem staan en zei: ‘pas maar op,
ik zou hem maar niet aanraken, misschien is hij radio-actief’.
Bikkel hoorde de waarschuwing niet. Hij aaide de vogel zacht over het hoofd, met
zijn wijsvinger. ‘Daar ga je heus niet dood van, van zo'n beetje pijn,’ herhaalde hij
steeds weer, en terwijl hij dit zei, zonken de tuin en de man en de vogel uit hem weg
en gaf hij de geest.
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Het laatste etmaal van Troje
(P. Vergili Maronis Aeneidos liber secundus)
Vertaling: Anton van Wilderode
Het verhaal van Aeneas
De disgenoten staakten hun gesprekken
en keken vol verwachting naar Aeneas
die van zijn hoge zitplaats op het rustbed
zonder verwijl aldus begon te spreken:
‘Gij vraagt mij, koningin, een onuitspreekbaar
verdriet weer op te roepen, te verhalen
hoe Griekenland 't rampzalig rijk van Troje
vernietigde, het leed dat ik gezien heb
en waarvan ik helaas meer dan mijn deel kreeg.
Wie der Dolopen of der Myrmidonen,
welke soldaat zelfs van de bruut Odysseus
zou bij 't verhaal daarvan geen tranen storten?
Ook valt de klamme nacht al uit de hemel,
de bleke sterren nodigen tot slapen.
Maar als gij in ons lot zoveel belang stelt
en graag het kort relaas van Trojes doodstrijd
van mij vernemen wilt, zal ik beginnen, ofschoon mijn hart bij het herdenken huivert
en deze rouw voorgoed wilde vergeten.
Ontmoedigd door de eindeloze oorlog
en door het barse noodlot afgewezen,
bouwden de Griekse vorsten, toen zovele
onnutte jaren waren weggegleden,
een monsterpaard, op goddelijke inspraak
en met de medewerking van Minerva.
Uit dennehout deden zij planken zagen
voor de betimmering van de gebinten:
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het was bedoeld, zo lieten zij geloven,
als godsgeschenk voor een behouden thuisvaart.
Tenminste dat gerucht deed toen de ronde!
Zij sloten heimlijk in de blinde flanken
een keur van krijgers door het lot gewezen,
zodat de holle balg van het gevaarte
gevuld werd met gewapende soldaten.
Onder de kust ligt Tenedos, een eiland
dat rijk was en welvarend zolang Troje
in stand bleef, maar sindsdien geheel verkommerd
tot een onveilige ankerplaats voor schepen.
Hierheen zetten zij koers en gingen schuilen
op het verlaten strand, terwijl wij dachten
dat hen de wind naar Hellas had gedreven.

De laatste morgen van Troje
Heel Troje was van lange druk ontslagen.
De poorten zwaaiden open, want men wilde
naar buiten en het Griekse kamp bezoeken,
de lege vlakte, het bevrijde zeestrand.
Hier legerden de benden der Dolopen,
hier stond de tent van de geduchte Achilleus,
hier was het scheepsdorp, riep men, hier het slagveld!
Een grote menigte dromt vol bewondering
rond het reusachtig paard en monstert zwijgend
het dreigend wijgeschenk der maagd Minerva.
Thymoetes wil ons dadelijk overhalen
het binnen onze stad te transporteren
en op de hoge burcht een plaats te geven,misschien gaf hij die raad wel uit rancune,
misschien was het eenvoudig Trojes noodlot!
Maar Capys en de anderen, die een ander
en juister inzicht bleken te bezitten,
geven de raad die raadselgift der Grieken,
dat hoogst verdacht geschenk in zee te gooien
of te verbranden of met enig middel
de donkre schuilplaats van zijn schoot te peilen.
Het volk intussen weet niet hoe beslissen
en is verdeeld in twee verscheiden kampen.
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Op dat moment komt, hijgend en de grote
schare van zijn gevolg vooruitgelopen,
Laocoön beneden van de burchtplaats
en roept van verre al: ‘Ach, welk een dwaasheid,
rampzalige burgers! Denkt gij dat de vijand
verdwenen is? Dat een geschenk van Grieken
zonder bedrog kàn zijn? Hebt gij Odysseus
dan maar zo oppervlakkig leren kennen?
Er zitten Grieken in dit paard verborgen,
dit is een tuig tegen de stad getimmerd
om alles af te spieden en de vesting
van boven onverhoeds te overvallen,ofwel zit hier een andere list verscholen!
Mistrouwt dit paard, Trojanen! Wàt het weze,
ik vrees de Grieken zelfs als offeraren!’
Hij zweeg en dreef zijn grote speer geweldig
in flank en holle buikwand van het monster.
Zij stond en trilde; door de schok weerklonken
en echoden de binnenste gewelven.
Was niet de raadselschikking van de goden
ons boosgezind geweest, stond eigen blindheid
ons toen niet in de weg, - wij hadden zeker
die Griekse schuilplaats volgens zijn vermaning
met onze zwaarden her en der doorstoken!
Dan zou op deze dag Troje nog recht staan
en gij ook, hoge burchtmuur van de koning.
Met luid misbaar sleepten Trojaanse herders
een jongeman met vastgebonden polsen
tot voor de koning. Deze vreemdeling had zich
vrijwillig door de herders laten vatten
om Troje aan de Grieken prijs te geven.
Hij was stoutmoedig, alleszins besloten
tot beide kansen van zijn onderneming:
de list te doen gelukken of te sterven.
Van overal liep Trojes jeugd tezamen,
begerig de gevangene te tarten
en met vereende krachten uit te lachen.
Verneem nu 't Grieks bedrog, en uit de misdaad
van een van hen leert gij hen allen kennen!
Want toen hij in de kring verward en weerloos
te kijk stond, spiedend langs de rij Trojanen,
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begon hij: ‘Ach, is er voor mij nog ergens
een land, een zee waar ik zou kunnen schuilen?
Wat blijft voor mij, rampzalige, nog over?
Geen Griek neemt mij weer op en de Trojanen
roepen met boze stemmen om mijn leven!’
Die klacht bracht onze woede tot bedaren,
alle hardhandigheid bleef achterwege.
Wij maanden hem tot spreken; hij zou zeggen
waar hij vandaan kwam, wat hij van ons wilde,
waarom hij zich gevangen durfde geven.
Hij overwon zijn vrees en sprak tenslotte:
‘De wààrheid zeg ik, vorst, wat ze mag kosten.
Ik wil dus niet ontkennen dat ik Griek ben.
Dit sta voorop! Het lot bedeelde Sinon
wel ruimschoots met zijn rampspoed, maar nooit kon het
een eerloos man of leugenaar van hem maken.
Wellicht kwamen u naam en faam ter ore
van Palamedes, naverwant van Belus.
Die wijdvermaarde held werd door de Grieken
omdat hij hun het oorlogen ontraadde,
op valse aanklacht van verraad beschuldigd
en na een schijnproces ter dood verwezen.
Nu treuren zij om hem als het te laat is!
Mijn arme vader zond mij, haast een kind nog,
met hem ten oorlog als verwante en schildknaap.
Zolang hij heerste en stem had in de krijgsraad
verkreeg ik onverdiend iets van zijn aanzien.
Maar toen de vete van de schelm Odysseus
zoals ik straks al zegde, Palamedes
tenslotte naar het dodenrijk gevoerd had,
sleet ik mijn leven in verdriet en schade,
het schuldloos einde van mijn vriend verkroppend.
En, dom genoeg, ik zweeg niet. Ik verklaarde
dat ik hem wreken zou, indien tenminste
een gunstig lot mij ooit als overwinnaar
naar 't Griekse vaderland terug liet keren.
Mijn woorden wekten mateloze woede.
Hiermee begon mijn val, vermits Odysseus,
steeds vindingrijk en dubbelzinnig prater,
het volk bewerkte en vol schuldbewustzijn
naar wapens zocht om mij voorgoed te treffen.
Hij zat niet stil, tot hij met hulp van Calchas...
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maar ach, waarom zou ik nog verder praten?
Gij vindt dit alles zeker niet belangrijk!
Waartoe houd ik u op? Als gij de Grieken
over één kam scheert, was het u voldoende
te horen dat ik Griek ben. Straft mij daadlijk!
Dat zal Odysseus zeker heerlijk vinden
en zullen de Atriden zeer waarderen!’
Nog onbewust van zoveel Griekse boosheid,
werden wij toen eerst helemaal nieuwsgierig
om heel de toedracht van de zaak te horen.
Hij herbegon met zijn verhaal en bevend
sprak hij ons toe met huichelende woorden:
‘De lange oorlog moe, wilden de Grieken
al vaker Troje onverwijld verlaten;
hadden zij het gedaan! Doch telkens schrikten
een wilde orkaan of valwind uit het zuiden
de vluchters af. Vooral toen hier het paard stond,
uit balken van ahornhout opgetimmerd,
grolde het onweer door geheel de hemel.
Beangstigd zonden wij naar het orakel
van Phoebus dus Eurypylus, en deze
bracht dit verdrietig antwoord uit de tempel:
‘Door bloed hebt gij de winden eens verbeden,
door meisjesbloed, toen gij naar Trojes kusten
de eerste maal zijt weggevaren, Grieken;
door bloed ook moet gij uw terugkeer kopen
en door de offering van een Grieks leven’!
Toen dit bericht het wachtend volk bereikte
verstomden allen en een koude rilling
voer hen door merg en been, want wie bestemde
men voor de dood en wie eiste Apollo?
Odysseus trok brutaal de ziener Calchas
met groot tumult te midden van de Grieken
en vorderde ontraadseling der godsspraak.
Reeds toen voorspelden velen mij het misdrijf
waarop de booswicht broedde en zij wachtten
gelaten af wat nu stond te gebeuren.
Tien dagen lang zweeg Calchas; ongenaakbaar,
weigerde hij om iemands naam te noemen
en door zijn woord ten dode te bestemmen.
Tenslotte, op Odysseus' luid misbaren,
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verbrak hij volgens afspraak het stilzwijgen
en wees mij aan als altaarofferande.
Eenieder ging akkoord; zij zagen immers
het onheil dat zij voor zichzelven vreesden
belanden op de schouders van een ander.
Mijn zwarte dag begon. Wat voor het offer
van node was lag op mijn komst te wachten:
gezouten meelkoek, linten voor de slapen.
Ik moet bekennen dat ik door ontvluchting
aan dood en boei ontkwam, en wegdook tussen
het nachtelijk moerasriet, tot zij waren
vertrokken, als zij dat tenminste deden.
Nu zal ik nooit mijn vroeger land terug zien,
mijn dierbaar kroost noch hartsgeliefde vader.
Misschien dat juist de Grieken mijn ontvluchting
op hen verhalen en dat zij onschuldig
mijn ondaad met de dood bekopen moeten.
Ik smeek u bij de goden in de hemel
en bij de machten die de waarheid hoeden,
bij 't ongeschokt vertrouwen dat op aarde
wellicht nog ergens woont, - toont medelijden
met 't leed van iemand die geen leed verdiende!’
Op deze weeklacht lieten wij hem 't leven
en méér dan dat, wij hadden medelijden.
De koning gaf bevel hem van zijn boeien
en strakgebonden touwen te verlossen
en sprak hem toe met vriendelijke woorden:
‘Wie gij ook zijt, vergeet voortaan de Grieken
die immers weg zijn. Gij wordt een der onzen.
Maar antwoord mij naar waarheid: waarom werd hier
dit huizenhoge paard gebouwd? Wie deed het?
En met welk doel? Is het een oorlogswerktuig
ofwel een wijgeschenk voor een der goden?’
Volleerd in list en Grieks gekonkel, hief hij
zijn nu bevrijde handen naar de hemel
en herbegon: ‘U neem ik tot getuigen
eeuwige sterren, niet te schenden machten,
u wrede offermessen en altaren
waarvan ik wegliep, goddelijke linten
die ik als offerande heb gedragen:
geen heiige band bindt mij nog aan de Grieken,
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ik heb het volste recht om hen te haten
en hun geheimen aan het licht te brengen
nu mij geen wetten van mijn land meer binden!
Blijf gij slechts trouw aan uw belofte, Troje,
en houd uw woord, dan blijft gij zelf behouden, wanneer ik u de waarheid zal onthullen
en u terugbetaal met wederdiensten.
Te allen tijde was de hoop der Grieken
en hun vertrouwen in de oorlogsafloop
gevestigd op de medehulp van Pallas.
Sinds echter de onvrome Diomedes
tezamen met Odysseus, de verzinner
van velerhande boosheid, zich verstoutten
de wachters van het heiligdom te doden,
het heilig beeld te roven uit de tempel
en, na 't kleinood te hebben vastgegrepen,
de maagdelijke hoofdband nog besmeurden
met hun bebloede handen, - sinds dié misdaad
verzwakte en begaf de hoop der Grieken,
hun kracht verminderde en de bescherming
van de godin hield op. Ondubbelzinnig
gaf zij daarvan de duidelijke blijken.
Haar beeld stond nauwlijks in het kamp, of vlammen
schoten te voorschijn uit haar ronde ogen,
het zilte zweet liep over al haar leden
en driemaal sprong zij (wonderbaar om zeggen!)
ter plaatse naar omhoog met schild en trilspeer.
Terstond vermaande Calchas ons te vluchten
en over zee de thuisreis te beproeven.
Want nooit zou Troje door de Griekse wapens
vernietigd worden, als niet eerst in Argos
een goed augurium werd afgebeden
en ook het godenbeeld teruggeschonken
dat zij ontvoerden in hun holle schepen.
Nu duwt de wind hen naar het oud Mycene
om wapens en bescherming van de goden
waarmee zij straks, de zee weer overstekend,
hier op het onverwachtst zullen verschijnen.
Alzo berichtte Calchas uit de tekens.
Wegens de schending van het beeld van Pallas
en de ontering van haar goddelijk wezen,
bouwden zij op vermaning van de ziener
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dit reuzenpaard als een verzoeningsoffer.
Het moest, zei Calchas, iets geweldigs worden,
uit eikenhout zich hemelhoog verheffend
zodat het door geen poort ooit kon passeren
noch het Trojaanse bolwerk binnendringen, derhalve ook uw volk niet zou beschermen
in ruil voor diens aloude eerbetuiging.
Want als uw hand dat Pallaspaard wou schenden
dan zou een ramp (die ik aan Calchas toewens!)
het rijk van Priamus en Troje treffen.
Maar als het door uw handen op de burchtplaats
kon worden opgesteld, zou Azië eenmaal
naar Griekenland het krijgsterrein verplaatsen
en wacht die ondergang ons eigen nakroost’!
Die leugenvaardigheid en Sinons ontrouw
geloofden wij; zijn list en huicheltranen
wisten het hart van mannen te bewegen
die door geen Diomedes, geen Achilleus,
geen oorlog van tien jaren, geen eskader
van duizend schepen ooit bedwongen waren!
Hier overkwam ons die geen kwaad vermoedden
iets vreselijks dat ons totaal van streek bracht.
Laocoön, tot priester van Neptunus
gekozen door het lot, was juist begonnen
op 't feestaltaar een grote stier te slachten,
als plots van Tenedos bij kalme golfslag
(ik huiver bij 't verhaal) twee slangen kwamen
die hevig kronkelend over 't water gleden
en paarsgewijs opzwommen naar de oever.
Hun steile borst en bloederige kammen
staken geweldig uit boven de golven;
het overige lijf streek langs het zeevlak,
de rug oprollend met enorme kronkels.
De zee kwam vol met schuim en bruiste hevig.
Reeds hadden zij de kust bereikt, de ogen
met weerlichten van bloed en vuur gemarmerd,
de sijfelende bekken onophoudend
met trillende gespleten tongen likkend.
Op dat gezicht vluchtten wij doodsbleek henen.
De slangen echter glijden zonder talmen
recht naar Laocoön en zij omstrengelen
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de lichamen van zijn twee jonge zonen
en vreten met verschrikkelijke beten
hun teder vlees. De vader komt gewapend
zijn kroost ter hulp, maar hij wordt zelf gegrepen
en ingesnoerd met vreselijke lussen:
de slangen vlechten tweemaal rond het middel
tweemaal ringsom de hals hun schubbenlijven
en steken dan nog zegevierend boven
zijn lichaam uit met kop en lange nekken.
Hij poogt het slangenkluwen los te rukken
terwijl zijn haarband vuil wordt van hun zwadder
en zwart venijn. Een oorverdovend schreien
stijgt naar de sterren op, gelijk het loeien
van de gewonde stier die van 't altaar vlucht
en uit zijn nek de slechtgerichte bijl schudt.
De beide monsters schuifelen intussen
tot bij de tempel van de wrede Pallas
en schuilen aan haar voet onder het schilddak.
Een nieuwe angst bekruipt nu alle harten,
toch al geschokt door zoveel avonturen.
Laocoön, zegt men, heeft een verdiende
bestraffing voor zijn euveldaad ontvangen
omdat hij met zijn boze lansschacht zwaaiend
het heilige gevaarte heeft geschonden
en in de rug getroffen met de speerpunt.
Men is derhalve eensgezind van mening
het wijbeeld op te stellen in de tempel
en om bescherming der godin te bidden.

De laatste avond van Troje
Wij sloopten dus de muren en forceerden
een wijde bres in het Trojaanse bolwerk.
Eenieder haastte zich om mee te helpen
en plaatste wielen onder het gevaarte
of strikte om de nek de henneptouwen.
Het onheilspaard gleed binnen onze wallen
topzwaar van krijgsvolk. Knapen allerwegen
en meisjes zongen heilige gezangen
en plukten met hun handjes aan de touwen.
Vol dreiging reed het paard tot in de vesting.
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O Troje, vaderstad en huis der goden!
O muren der Trojanen, door de oorlog
zo wijd vermaard! Viermaal bleef op de drempel
het ondier stokkend stil staan en ook viermaal
klonk in de buik het wangeluid van wapens.
Maar wij, onwetend of verblind van ijver,
plaatsten 't onzalig monster op de burchtplaats.
Cassandra ook voorspelde toen ons noodlot
maar zij vond nooit, zo wilde het Apollo,
vertrouwen of geloof bij de Trojanen.
Wij dwazen die het laatste daglicht zagen,
wij lauwerden de tempels van de goden
in heel de stad met blijde lovervlaggen.

De laatste nacht van Troje
De hemelkoepel draaide ondertussen;
uit zee verrees het nachtelijke duister
met schaduwen verhullend aarde en hemel
en listen van de Grieken. De Trojanen
lagen stilzwijgend neder in hun huizen
want slaap verlamde hun vermoeide leden.
Reeds naderden van Tenedos de schepen
der Griekse vloot in een volmaakt eskader
en gleden onder medeplichtig maanlicht
onopgemerkt naar de bekende kusten.
Het admiraalschip seinde lichtsignalen.
Beschermd door de partijdigheid der goden,
opende Sinon dievelings de kerker
van pijnboomhout en liet de Grieken buiten.
Het grote paard, aan alle kant geopend,
schonk hen welvarend aan het daglicht weder.
Verheugd bevrijdden zij zich uit de holte
en gleden langs de valreep naar beneden:
de beide vorsten allereerst, Thessandrus
en Stenelus; de woesteling Odysseus;
Thoas en Acamas en Menelaus;
ook Peleus' kleinzoon Pyrrhus en Machaon
(die kwam de eerste buiten!) en Epeus,
de vaardige verzinner van de krijgslist.
Zij overmeesterden de stad, verzonken
in slaap en wijnroes, doodden al de wachters,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

249
begroetten hun gezellen in de poorten
en voegden zich bij de vertrouwde groepen.

Hector
Het was het uur waarop de eerste sluimer
als vriendelijkste gave van de goden
de doodvermoeide mensen komt besluipen.
Terwijl ik sliep stond voor mijn ogen eensklaps
de diep terneergeslagen schim van Hector;
een vloed van tranen scheen hij te vergieten,
hij zat vol bloed en donker stof, als eenmaal
toen hem het tweespan sleurde, beide enkels
gezwollen door de snede van de riemen.
Wee mij, hoe vreselijk was deze aanblik,
hoezeer verschillend immers van de Hector
die met de wapenrusting van Achilleus
als overwinnaar uit het strijdperk keerde
of die destijds tussen de Griekse schepen
de toortsen der Trojanen had geslingerd.
Zijn baard was vuil, zijn haar met bloed beklonterd,
zijn lichaam overdekt met alle wonden
die hij had opgelopen bij de muren
van zijn geboortestad. Onwillekeurig
begon ik zelf, in tranen ook, te spreken
en dit verdrietig woord tot hem te richten:
‘Trojaanse held en laatste hoop van Troje,
waar bleeft gij al die tijd? Uit welke streken
komt gij, die zo verwacht werd, eindlijk weder?
Hoe zien wij u terug, wij die ontredderd
zovelen van uw vrienden zagen vallen
na al het leed dat volk en stad doorstonden!
Wat heeft uw helder aangezicht bezoedeld?
En waarvandaan die duidelijke wonden?’
Hij gaf geen antwoord op mijn ijdel vragen,
maar moeizaam zuchtend zeide hij met nadruk:
‘Vlucht weg van hier, ontkom aan deze vlammen,
zoon van de goddelijke Venus! Troje
wordt immers door de vijand overweldigd!
De hooggebouwde stad stort naar beneden.
Genoeg gedaan voor land en vorst! Als Troje
ooit door een mensenhand gered kon worden,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

250
was het gered geworden door de mijne!
De stad draagt u de zorg op der penaten
en alle instrumenten voor de cultus.
Neem op uw noodlotsreis hen met u mede
als begeleiders, zoek voor hen een stad op,
een luisterrijke stad, die gij zult stichten
na over zee te hebben rondgezworven.’
Na deze woorden droeg hij eigenhandig
de banden en het beeld der grote Vesta
en 't eeuwig vuur uit haar gewijde tempel.
Intussen werd door allerhande weeklacht
de hele stad al meer en meer bewogen
en, alhoewel het woonhuis van mijn vader
Anchises afgezonderd in een park stond,
weerklonk ook daar het krijgsrumoer al luider
en naderde de gruwel van de oorlog.
Plots uit de slaap geschrokken, klom ik haastig
naar 't dakterras en luisterde aandachtig:
zo staat een herder op een hoge rotspiek
en luistert radeloos naar de geruchten
wanneer een genster hevig aangewakkerd
door vlagen wind terecht komt in het koren
of als een snelle stortbeek van de bergen
omlaagschiet en het zaailand overweldigt;
zij vaart vernielend over de gewassen
en omgeploegde akkers en voert bossen
ontworteld mede in haar brede bedding.
Eerst toen kwamen de listen en de lagen
der Grieken aan het licht! De vlammen richtten
alreeds Deiphobus' paleis ten gronde,
het huis ook van Ucalegon daarnevens;
Sigeums wijde baai weerkaatste 't weerlicht!
Men hoorde het geschreeuw van de soldaten
tezamen met geschetter van trompetten.
Verward greep ik naar wapens, ook al waren
die nutteloos. Ik brandde van verlangen
een kleine groep van vrienden te vergaren
en op te rukken naar de hoge burchtplaats.
Mijn geest, door sombre woede overweldigd,
bedacht hoe schoon het was vechtend te sterven.
(vervolgt)
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Karel van Deuren
Het huis
Derde bedrijf
Als het doek opgaat: veel licht. Het is stil.
Een veel ruimere kamer dan in II, met een trap erin; bijna een kleine zaal - zelfde architectuur,
maar vooral dieper.
De voorwerpen waar Rut de kamer II mee had versierd, zijn thans hier opnieuw aangebracht.
Rut past in het decor, alsof ze er een onderdeel van was. Ze beweegt rich in de kleine zaal
langzaam, met grote nauwgezetheid. Ze is alleen.

RUT:

Heel dit leven is nieuw, met steeds oprijzende woonruimte, waarin wij kunnen
ademen, liefhebben, waarin ik kan dromen met de handen over mijn knieën, water
drinken en naar omhoog kijken naar de wolken, naar de toekomst - kamers met
vensters en trappen om door te lopen, horizontaal, diagonaal. En 's avonds gaan we
boven op de koepel zitten om naar de zon te kijken hoe ze sterft. Alleen maar kijken
en in de koelte zitten: de woestijn die een aquarium geworden is. En rond de burcht
worden de wallen steeds hoger en hoger, de burcht wordt een echt kasteel, - altijd
dieper, altijd hoger. En de mensen die erin wonen zijn een dichter, twee soldaten en
ik, die samen - werken, verwonderd
(ze zoekt naar het woord en kiest dan het eenvoudigste)

om wat uit hun handen te voorschijn komt.
(Daar is Kar, bezweet, geestdriftig, moe, lachend.)

RUT:

Is er nog geen nieuws?
KAR:

Neen, en het is best zo. De rebellen van Rachaya zijn nooit gekomen. Hun plannen
werden zeker doorkruist.
RUT:

We hebben ze dag aan dag verwacht.
KAR:

Ja, en ze zijn niet gekomen. De soldaten hebben gewerkt alsof hun leven moest
eindigen bij de besprekingen voor de grote aanval.
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RUT:

Het heeft weken geduurd. De sterrenbeelden veranderden aan de hemel, en er
verscheen niemand. Ook Rost niet.
KAR:

Maar heel deze Romeinse vesting kwam uit de woestijn.
RUT:

Eerst het water.
KAR:

Dat we nodig hebben om hier met vier mensen te leven, en te werken. En elk uur
gingen we dieper en het huis werd hoger.
(Rut gaat op de knieën zitten.)

We werkten als bezeten. Ik, omdat ik zo vlug mogelijk wil klaar zijn met dit alles,
om verder op tocht te gaan naar de andere stad. De soldaten, omdat ze moesten
wachten om verder te kunnen vechten voor hun voorstelling van de vrijheid.
(Kar wandelt rond met een aarzelende voorzichtige stap. Naar de zaal:) (Hij gaat voor aan op de
scène zitten.)

Ik wilde alles doen behalve dit, ik wilde een andere stad vinden, omdat ikzelf Haïfa
onbewoonbaar gemaakt had, daarna wilde ik met Rost mee naar Rachaya, en nu
verrijst het huis, (met grote ogen) waar Rut van droomt, alleen maar van gedroomd
had.
(Stilte. - Hij richt zich tot Rut.)

Dit bouwwerk is nog niet helemaal bloot gelegd, en nu hebben we aan de achterkant
een kleine gevel ontdekt die waarschijnlijk van een kleiner huis is, vlak tegen de
burcht aan.
RUT:

Zouden hier twee huizen staan?
(Kar is plots afwezig, hij droomt. - Stilte.)

KAR
(naar de zaal toe):

Misschien is er in de woestijn een huis voor ons allen.
(Stilte.)

RUT:

Denkt ge dat de Rebellen nog komen?
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KAR:

Ik weet het niet, Rut. We moeten wachten.
RUT:

Altijd wachten. Het is precies terwijl we wachten dat de dingen g e b e u r e n . Terwijl
we wachten komen de dingen tot rijpheid, - ook in Rachaya. Terwijl we wachten
worden de dingen om ons heen altijd milder voor ons, - en altijd anders dan we ze
ons voorgesteld hebben.
KAR:

Het wordt nu moeilijk om nog verder te gaan, - zo, onder ons drie. De wallen worden
altijd hoger, en het zand is zo beweeglijk. We zouden hout moeten hebben uit de
stad om stellingen te maken en het zand vast te leggen.
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RUT:

Het is een reusachtig werk voor jullie.
KAR:

Als we 's nachts konden werken zou dat reeds beter zijn. Dan is het koeler. Er is ook
de bron die zoveel problemen schept.
RUT:

Omdat ze zo heerlijk is.
KAR:

Wie weet. We zouden een put moeten kunnen aanleggen, maar we hebben niets om
dat te doen. De soldaten hebben besloten zelf Rost op te zoeken.
RUT:

Gaan ze niet wachten op de besprekingen voor de oorlog?
KAR:

Ja, dat willen we wel, maar de rebellenleiders komen niet en het werk hier maakt
zoveel dringend. We hebben zovele tientallen dagen achtereen gegraven en nu moet
dat werk beschermd worden. Ze weten ook niet hoe het nu in Rachaya is, over de
grens.
RUT
(snel):

Spreken ze veel over Rachaya?
KAR:

Neen, maar de naam van hun stad staat geschreven op hun voorhoofd, op hun handen,
op hun rug, in hun borstkas. De naam staat aan de hemel en in het zand.
RUT:

Rachaya - Hoe moet het nu verder?
KAR:

Ze willen weten hoe de oorlog staat en - ze willen ook Rost spreken over het werk.
RUT:

Ik denk dat het goed is.
KAR:

Ze vertrekken morgen.
(Stilte.)

RUT
(gelukkig, geluidloos lachend):
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Dan zijn we alleen?
KAR:

Ja, maar niet voor lange tijd. En daarna krijgen we misschien een heel garnizoen in
ons kasteel.
(Rut draait zich met de rug naar de zaal.)

Wat zal het morgen zijn?
RUT:

Alles zal goed worden.
(Plots draait ze zich om, ze toont haar gezicht aan Kar: open vertrouwen. Hij heeft voor haar een
klein gebaar van goede vriendschap.)
(LICHT LANGZAAM UIT, met een laatste lichtveeg over Ruts gezicht.)
(ZEER LANGZAAM LICHT AAN.)
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(Kar en Rut zijn alleen. - Geen geluid. Beiden zijn ingekeerd. Rut staat aan het raam. Kar met zijn
gitaar voor zich, kijkt de kamer in. Dit is een ogenblik van vervulling. Het wordt langzaam lichter en
lichter. Ze zijn onbeweeglijk.)

RUT:

Hoelang zijn de soldaten reeds vertrokken?
KAR:

Ze kunnen hier morgen terug zijn.
RUT:

Wat gaat Rost hun als boodschap meegeven?
KAR:

We kunnen het vermoeden.
RUT:

Kun jij -?
KAR:

Ik stel me voor dat hij ze niet laat terugkeren.
RUT
(onrustig):

En waarom? Ze moeten terugkeren - voor het werk, dat weet je toch.
KAR:

Ja, natuurlijk. Voor het huis en het kleine huis en de wallen en het water, - maar dit
is niet de zorg van Rost. Rost is de man van het vuur, die de huizen leegbrandt, elke wal is voor hem een hinderlaag of een vesting.
RUT:

De soldaten zelf zullen terug hierheen willen.
KAR:

Maar ze zullen gehoorzamen aan Rost, wat ze zelf willen is van geen enkel belang.
RUT:

Het zal zo zijn.
(Stilte. Lachend, plots)

Ik geloof dat ze terugkeren.
KAR:

Waarom?
RUT:

Dat weet ik niet, maar ik geloof plots dat ze terugkeren.
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KAR
(bekijkt haar van terzijde. Hij haalt bijna de schouders op):

Weet je nog toen wij naar de woestijn gekomen zijn?
RUT:

Je moet er nu niet over spreken.
KAR:

Laat me er iets over zeggen, als het nodig is, - tegen jou. Dan blijft alles zijn betekenis
behouden.
RUT:

Je moet het vergeten.
KAR
(verschrikt):

Ik mag het niet vergeten, Rut. Dan zou ik mezelf verliezen. Je zou mijn gezicht niet
meer herkennen.
RUT:

Als je er blijft aan denken word je gek.
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KAR:

Soms - lijkt het zo, maar dat is een vergissing. Je kan niet gek worden, - als je door
de waarheid à à n g e k é k e n wordt!
(Rut beziet hem bevreemd, bekommerd.)

KAR:

Men wordt krankzinnig als men zijn leugens opvreet.
RUT:

Men kan het evenzeer worden van de waarheid.
KAR
(aarzelend):

Dat is onmogelijk. De waarheid kan alleen genezen.
RUT:

Jij bent me volkomen vreemd, als je zo meedogenloos en kwellend over jezelf spreekt.
KAR:

Ik weet het dat je dat vreemd vindt, maar je moet toch luisteren, zonder ongeduldig
te worden - met goede aandacht. Dan heeft het zin dat ik spreek, dan is het verlossend
dat ik spreek over mezelf
(nog slechts fluisterend)

- zoals men nooit over zichzelf spreekt.
(Rut legt haar handen op zijn mond in het rituele gebaar.)

KAR
(plots, snel sprekend):

Nu weet ik precies wat er gebeurd is.
(Het koude magnesiumlicht.)

Die avond ging hij bij mij overnachten, 's anderendaags kwam hij terug. De derde
dag weer. Toen zei hij:
STEM VAN VRIEND:

Kar, ik ben verraden. Ik weet niet door wie - maar ze weten nu dat ik hier bij jou
ben. Heb jij het ooit aan iemand gezegd, Kar?
KAR
(tot Rut):
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Ik had het aan iemand gezegd, maar waarom nam hij zo grote woorden in de mond?
STEM VAN KAR:

Helemaal niet, ik herinner me niet dat ik er met iemand over gesproken heb, weet
je.
STEM VAN VRIEND:

Ik kwam hier in Haïfa een geheime opdracht uitvoeren, - dat kon jij natuurlijk niet
weten. Nu moet ik op de vlucht. Ik heb het door een toeval geweten, dat ik hier niet
meer veilig was.
STEM VAN KAR
(mat):

Hoe heb je het geweten?
STEM VAN VRIEND
(lachend):

Ik las in de krant, dat een van de bekendste rebellenleiders van Rachaya in Haïfa
aangekomen was.
RUT:

Hoe was het mogelijk?
STEM VAN KAR:

Ben jij dat?
(Als antivoord: gelach, onstuitbaar gelach!)

KAR:

Ik had in een gezelschap verteld dat hij bij me was. Sinds enige
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tijd was er sprake van dat de rebellen van Rachaya hier de opstand voorbereidden,
maar ik wist niet dat hij zich daarmee inliet. Anderen hebben zijn naam beter gekend
dan ikzelf. Mijn nieuws moet als een strovuurtje rondgegaan zijn!
RUT:

Verdween hij toen?
KAR:

Hij wilde zo vlug mogelijk weer de grens over, waar hij door de politie gesignaleerd
was. Hij werd aangehouden - en doodgeschoten.
(Stilte.)

Nu weet ik weer alles.
(Stilte.)

Behalve zijn naam.
RUT:

Ja, ik begrijp het. Jou had ik trouwens ook reeds vroeger begrepen, daarom ging ik
met je mee. Ik heb nooit geweten waarover het ging, - maar ik begreep je Nu ben ik dichter bij je.
(Kar wil nog iets antwoorden, maar Rut legt in het rituele gebaar de handen op zijn mond, het gebaar
der stilte. - Kar gaat op de grond zitten, hulpeloos. Rut legt haar handen op zijn hoofd. (LICHT EVEN UIT.)
(en als heel ver een zwak ‘Ohoh’ - geroep weerklinkt staan beiden recht en lopen buiten.
(HET LICHT TERUG LANGZAAM AAN.)
(Er is niemand op de scène. Rut en Kar roepen nu buiten ook: ‘Ohoh!’ en weer het antwoord van
ver.)

STEM VAN RUT
(achter de scène):

Ze zijn met tweeën.
STEM VAN KAR
(achter de scène):

Ze zijn opgetogen. Ze wuiven.
STEM VAN RUT
(achter):

Kar?
STEM VAN KAR
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(achter):

Ja?
STEM VAN RUT
(achter):

Ik heb gelijk gehad!
(Beiden komen lachend binnen gelopen.)

RUT:

Zie je wel, dat ik gelijk had.
KAR
(stil, nadrukkelijk):

Zij die hopen hebben altijd kans om gelijk te hebben.
(Stilte.)
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RUT:

Wat voor een boodschap zullen ze bij zich hebben?
(Kar speelt enkele akkoorden op zijn gitaar. Gitaarmuziek vervloeit in het verre zingen van twee
mannenstemmen. - Kar stapt buiten. Rut luistert aan het venster. Zij luistert naar de luidgesproken
conversatie tussen de twee soldaten en Kar.)

STEM VAN KAR:

Hoi!
STEMMEN VAN SOLDATEN:

Wij hebben Rost gevonden op zijn hoofdkwartier. Hij komt weldra naar hier. Hij wil
met je spreken.
STEM VAN KAR:

Hoe is de toestand in Rachaya?
STEM VAN EERSTE SOLDAAT:

Rost weet precies wat er gebeurd is, STEM VAN TWEEDE SOLDAAT:

- de strijd is afgelopen STEM VAN KAR:

- en gewonnen?
STEM VAN EERSTE SOLDAAT:

Ja, er is een nieuwe president die door het volk werd gekozen.
STEM VAN TWEEDE SOLDAAT:

- door de rààd die door het volk gekozen werd.
STEM VAN DE EERSTE SOLDAAT:

- de raad werd niet gekozen maar heeft zichzelf aangesteld in afwachting dat het volk
zou geraadpleegd worden.
(Rut verwijdert zich van het raam. Ze gaat zitten. Ze legt haar linkerhand op de gitaar van Kar. Ze
luistert naar het gesprek.)

STEM VAN KAR:

En het volk van Rachaya?
STEM VAN EERSTE SOLDAAT:

Er wordt niet meer gevochten. Het volk bouwt aan zijn huizen en zijn fabrieken en
herstelt de wegen die verwoest werden.
STEM VAN KAR:

Is er hoop in Rachaya?
(Aarzeling.)
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STEM VAN TWEEDE SOLDAAT:

Ja, er is nu hoop in Rachaya.
STEM VAN EERSTE SOLDAAT:

Er kan nu opnieuw gewerkt worden. De oorlog is voorbij.
STEM VAN KAR:

Zijn jullie al in de stad geweest?
(Een vreemde muzikale fond.)

STEM VAN TWEEDE SOLDAAT
(stiller):

Ja, wij zijn in de stad geweest. Rost zei dat de oorlog voorbij was en dat we naar
Rachaya konden gaan.
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(Rut is intussen rechtgestaan, ze zal de gehoorde tekst sterk ondergaan en mimeren.)

STEM VAN EERSTE SOLDAAT:

Ik wilde Rachaya zien - vrij STEM VAN TWEEDE SOLDAAT:

We wisten dat we Rachaya zouden zien, badend in het licht, een grote stad van werk
en mensen, een stad als een heilige toren van Babel, een stad die adem is en trots,
een stad als een bruid, als de ceder van de Libanon, een stad met een naam van blauw
en licht uit de zee, een stad als een bergvogel die langs de rotsen opvliegt, een stad
die siddert van kracht en leeft, die de grote bronnen aanboort en de hemel naar zich
toehaalt, - zingt en duizenden sterren op zijn torens zet, een stad die met de aarde
paart
(ingekeerd)

en het geluk als miljoenen geheimen aan iedereen toevertrouwt om het te bewaren
en met stilte te versieren - een stad die heel het beeld is van onszelf, duister en
doorschijnend, somber en intens opgetogen, gepijnigd, subliem, zwak en machtig
zonder te weten hoe, maar groot, een grote stad.
(Wachten. - Kar komt weer binnen.)

STEM VAN EERSTE SOLDAAT:

We kwamen te laat. De raad was reeds aan het werk geweest en men wist reeds hoe
de toekomst zou zijn.
(Rut gaat zitten, dan met haar gezicht in beide handen.)

STEM VAN TWEEDE SOLDAAT:

De vrijheid was reeds bedorven.
STEM VAN EERSTE SOLDAAT:

Er groeiden reeds zwammen op kapotte huizen.
(Rut laat zich vol afgrijzen langsuit op de grond vallen.)

STEM VAN TWEEDE SOLDAAT:

De lijken waren weggeruimd.
STEM VAN EERSTE SOLDAAT:

De kinderen konden weer op straat slapen met vliegen op hun gezichten.
STEM VAN TWEEDE SOLDAAT:

De meisjes konden zich weer verkopen als ze er zin in hadden.
STEM VAN EERSTE SOLDAAT:
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- of als ze honger hadden.
STEM VAN TWEEDE SOLDAAT:

- of als ze schrik hadden.
STEM VAN EERSTE SOLDAAT:

Of gewoon bij iemand wilden zijn, bij een mens die ademt met ergens een stuk ellende
in zijn borstkas of die verrot is van verlatenheid.
STEM VAN TWEEDE SOLDAAT:

- zonder het vooruitzicht dat het weldra zal veranderen.
(Even aarzeling.)
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STEM VAN EERSTE SOLDAAT:

Er hingen nog vlaggen aan enkele huizen.
STEM VAN TWEEDE SOLDAAT:

Ja, aan een paar huizen hingen er nog vlaggen.
(Stilte.)

STEM VAN EERSTE SOLDAAT:

Misschien spreekt Rost erover. Hij weet wat er gebeurd is.
STEM VAN KAR:

Wat zei hij?
(Rut komt rechtop zitten.)

STEM VAN EERSTE SOLDAAT:

Hij zei: de strijd is gewonnen, ga naar Rachaya.
STEM VAN KAR:

Komen er nog mannen van Rachaya? Daarvoor was je toch weggegaan, - en voor
het hout en het gereedschap.
STEM VAN TWEEDE SOLDAAT:

Rost zei dat hij je zelf wou spreken.
(LICHT UIT - PLOTS LIGHT AAN.)
(In de kamer: Kar en Rut. En Rost. Hij is weer anders geworden. Hij is nu bijna een soort generaal
geworden, met zwart vest en hoge boord. Zijn gezicht is somberder geworden, minder bloed-dorstig
en onheilspellend, maar verschrikkelijker, met iets van gelatenheid en van het modderige dat aan de
macht kleeft. Het gesprek begint alsof het reeds vroeger begonnen was en doorloopt.)

KAR:

Ja, de soldaten werken mede aan de opgravingen, maar we zouden met velen moeten
zijn. Het werk wordt te overrompelend voor drie mannen. De wallen worden te hoog,
het zand moet aangedamd worden, er is het water van de bron ROST:

Is er water?
KAR:

Ik zal je straks de bron tonen. Ze moet gekanaliseerd worden. We hebben materiaal
en manschappen nodig.
ROST
(met een vaag ironisch lachje):

Precies zoals in de oorlog.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

KAR:

Jij kunt ze geven - het is je stiel.
ROST:

Er zijn er velen in Rachaya die het avontuur willen beginnen, het grote avontuur van
de begraven stad, bevloeid door water, niet door bloed.
Ze zoeken de nieuwe verwachting, nu de oude in puin ligt.
RUT:

Doordat ze in vervulling gegaan is.
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ROST:

Je kunt op A L mijn hulp rekenen.
KAR:

Hoe is de strijd beslecht geworden in Rachaya?
ROST:

Het is een roemloos einde geweest, as-je het weten wil. De kliek van machthebbers
die de stad had uitgezogen is met zijn geld op de vlucht gestagen na maanden van
verschrikking. De meeste strijdbare mannen hadden de stad verlaten. Ze waren
soldaat, vrijwillig of gedwongen, bij ons of bij de anderen. De desertie aan de andere
kant werd sterker van dag tot dag. Wij begonnen ons te hergroeperen, terwijl de stad
zwart zag van de honger. De fabrieken waren leeg, de straten waren leeg. Zij zijn
dan als ratten over boord gegaan. Toen hebben wij opnieuw de stad bezet.
RUT:

Een heerlijke dag?
ROST:

Een heerlijke dag. Ik durf het nauwelijks herhalen.
(Een vreemd muzikaal fond bij volgende monoloog van Rost. Het LICHT is weer wit en hard: het
verleden wordt opgeroepen. Rost komt naar voren.
Kar en Rut blijven achteraan in het donker.)

ROST:

Het was een dag, die een dag van grote verlossing had moeten zijn; hij was het niet.
Een hemel van lood. Ik dacht aan die andere dag die voor ons een echte katastrofe
geweest was. Twee jaar geleden. De revolutie moest uitbreken.
STEM VAN KAR:

Moest toen de revolutie uitbreken?
ROST:

En we hadden alle voorbereidingen getroffen. De grote rebellenleider was naar Haïfa
over de grens getrokken om daar de andere geëmigreerde leiders te ontmoeten voor
de laatste schikkingen.
STEM VAN KAR:

Toen reeds - voor de laatste schikkingen?
ROST:

Hij nam zijn intrek bij een vriend van hem, een man op wie hij volledig kon rekenen.
Het was enige jaren geleden dat hij hem gezien had, hij zei hem niet waarover het
ging. Hij vroeg hem alleen met aandrang te zwijgen.
STEM VAN KAR:

Alleen maar dat?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

ROST:

Maar de man was zoals iedereen. Hij beloofde te zwijgen en zweeg niet. Hij praatte
feestelijk zijn mond voorbij in een kroeg aan de haven.
STEM VAN KAR:

Ja, het was in een kroeg aan de haven.
ROST:

's Anderendaags stond er in de krant dat de bekende rebellen-
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kapitein Ben Muchalid te Haïfa was aangekomen en dat het laatste uur van Rachaya
weldra zou geslagen zijn.
STEM VAN KAR:

Ben Muchalid, ja, zo heette hij.
(Rut houdt Kar vast, beslist, verbeten, ze houdt hem recht. Ze is bij hem.)

ROST:

Er werden hem onmiddellijk in de stad invallen gesignaleerd. Hij moest op de vlucht.
Hij kon nauwelijks de anderen verwittigen. Dezelfde nacht dat hij in Rachaya terug
was viel hij in handen van de politie. Er kraaide geen haan meer over hem, Maar
alles was te herbeginnen - op het ogenblik dat de revolutie scherp was, op de slijpsteen
van de tijd. Toen de opstand kon beginnen - was hij bedorven.
(Stilte.)

Daaraan dacht ik, toen we Rachaya opnieuw bezetten, stapvoets, vermoeid. Een
uitgehongerd en verspreid leger in lompen nam bezit van Rachaya, een lege,
miserabele stad, een stad als een scheldwoord, die er niet aan dacht wat voor een
hymne te zingen.
(Kar treedt naar voren uit het donker in het voile licht voor Rost.)

KAR:

Ik was de man bij wie kapitein Muchalid woonde. Ik was de man die zijn naam
vernoemde.
(Rost bekijkt hem, onverschillig, zeker niet aangegrepen bij die bekentenis, sluw, koud.)

ROST:

Het verleden houdt me niet gevangen. Ik leef voor de toekomst.
KAR:

Toen ben ik naar hier gekomen.
(Rut staat naast hem, bij hem.)

Je misprijst me?
ROST:

Zelfs dat niet.
(Rost af.)

KAR
(tot Rut):
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Hij moest het weten. Jij en Rachaya.
(Stilte. - ANDER LICHT.)

KAR:

Nu kan ik naar je kijken, naar jou en naar de hemel en naar de zon. Ik zie opnieuw
hoe je glimlacht, alleen met je ogen, ik ontdekte hoe je voor je uit staart met je ogen
onder water. Alles werd zo nieuw, om er hongerig naar te zien, om er uitgehold als
een vallei naar te luisteren, om blind te betasten, om begerig te ruiken, de nafte van
de verre stad, de droogte en het zweet, het laken van de nacht - het water RUT:

Dit huis heeft een bijzondere reuk, die zuur is en gezellig, een
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reuk van planten en mensen, van uitputting en dood, een reuk van kelders en inkt,
van geld en papier en tapijten, een oude reuk van parfums en marokijn, van fruit en
gezouten vlees, van arduin en hout en aarde, - een vreemde reuk.
KAR:

Is dit - ons huis?
RUT:

Ja - dit is ons huis KAR:

Lieve Rut! (Zij sluit hem de mond met het rituele gebaar.)
(DONKER. - Er is niemand op de scène als het weer LICHT wordt.)
(Daar is Rut, langzaam, voorzichtig, ze draagt een plantje, een vreemd, schoon, geel-lichtgroen
stengeltje met enkele zéér groene blaadjes eraan. Ze stapt zorgvuldig over de scène en zet het plantje
tenslotte op de grond. Het blijft daar staan tot aan het einde van het stuk. Ze gaat er op haar knieën
bijzitten.)

RUT
(blij, ze spreekt tot de zaal, zonder er naar te kijken):

Ik heb het gevonden naast het huis, het is gegroeid in het water van de bron, van
onze bron. In het bruine beangstigende zand: een groen stengeltje. Er zullen nog
andere stengeltjes groeien in het water. (Plots) Wie weet groeit er ooit een boom?
Een boom bij ons huis!
(Verbaasd door die fantastische gedachte, ze gaat naast het plantje zitten.)

Een boom met bladeren
(ze acteert in de richting van het plantje, alsof dat reeds een boom was)

- een echte, grote boom, waar je kan mee praten, die het licht opvangt, om er lommer
mee te maken.
Een boom als een vader.
Een boom die je kan vertrouwen en die je helpt, alleen door te bestaan. Een lévende
boom.
Een boom aan wie je kan vertellen uit het oude huis van Haïfa.
Een boom met vogelen erin,
(lachend)

geen vogelen die vlees eten, maar vogelen die fluiten.
Een groene boom, een wondergroene boom, die 's nachts voor het huis wakker
blijft - terwijl je slaapt.
(Zij valt langzaam in slaap voor het plantje.)
(EVEN DONKER - LICHT - STILTE.)
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(Er wordt gezongen. - Kar komt binnengelopen. Hij ziet dat Rut slaapt. - Het zingen komt dichterbij.)

KAR
(zacht roepend):

Rut! Rut! Zij zijn er.
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RUT
(wakker wordend):

Ik droomde van een heerlijke, donkergroene boom.
KAR:

Ze zijn er!
De mannen van Rachaya.
RUT
(blij):

Ja?
KAR:

Hoor je ze niet?
RUT:

Ja, ik hoor het lied van Rachaya.
Zijn ze met velen?
(Beiden luisteren. Het gezang komt dichterbij.)

KAR:

Er zijn wel dertig man, denk ik.
RUT:

Hoe is dat mogelijk? Waar gaan ze wonen?
(Suite. - Het lied.)

KAR:

Hierboven - ze kunnen wonen in onze tent en in de torenkamer.
RUT
(verdrietig, onderworpen):

Ja, het kon niet anders.
KAR:

Nu moeten we vooreerst denken aan het werk.
RUT:

Het huis moet beveiligd worden, dat is zeker.
KAR:

Het werk zal nu fantastisch vlug opschieten.
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RUT:

En daarna?
KAR:

Dat moeten we afwachten, Rut.
(Het lied sterker.)

RUT:

Ze zullen toch niet altijd in ons huis blijven wonen? In jouw huis?
KAR
(glimlachend):

Het is onmogelijk, lieve Rut.
RUT:

Ik zal ons huis nu zo versieren dat het alleen van ons kan zijn - het zal zo schoon
worden dat niemand het nog kan bezitten - dat het alleen nog van ons is, ook al zijn
er velen die erdoor lopen.
KAR:

Jij zult het zo helder en stil maken dat de grote gezelschappen, de troepen van mensen
eruit blijven. Jij zult hier iets brengen waardoor velen op de vlucht zullen gedreven
worden en dat enkelen zal aantrekken.
RUT:

Als er een blijft, plots aangetrokken - door - iets helders KAR:

Dan zal hij een vriend zijn.
RUT:

In het grote huis, dat wacht in het zand.
(Het zingen wordt luid. - LICHT UIT.)
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(Het gezang vloeit over in een langzaam werklied, dat aan de blues herinnert, weemoed en vreugde,
zeer menselijk gekleurd. Het wordt LIGHT, hard licht.
Rut staat recht, gezicht naar de zaal gekeerd; wat denkt zij nu?)

STEM VAN RUT:

In de stad kan men alleen zijn - heerlijk alleen tussen alle mensen. Hier is men nooit
alleen. Het mag niet blijven duren. Altijd is iedereen bij me. Kar kan me niet helpen
tegen de aanwezigheid van iedereen. De mannen van Rachaya zijn goede mannen,
maar ze wonen in mijn huis. Als ik 's nachts tegen de rug van Kar lig met mijn hoofd
in zijn nek, hoor ik heel het huis vol geruchten van hen die hierboven praten en leven
maken en plots lachen en voorwerpen verplaatsen. Of ik hoor een schurend geluid
en dan is er iets dat op de grond valt. En dan is het heel even stil, diep stil, en dan
wacht ik op het geluid dat komt of dan praten ze zo luid alsof ik erbij zat en dan
tracht ik te horen wat ze zeggen, maar dat gaat niet. Ik hoor alleen dat ze spreken,
ook als ik nog scherper toeluister, gespannen luisterend tegen de slapende rug van
Kar. En dan is er weer gestommel en een man die drinkt. Ik hoor het water door zijn
mond en zijn keel gaan. En buiten zoeft de wind. Ik luister heel de nacht, en 's morgens
heb ik korte dromen die als prentbriefkaarten in mijn voorhoofd blijven zitten - de
hele dag.
(LICHT UIT - DONKER.)
(SPOT verplaatst zich naar de andere kant van de scène. Kar. Zelfde hard licht.)

KAR
(mijmerend, rustig):

Altijd gebeurt het anders. Altijd gebeurt datgene waar we nooit aan gedacht hadden.
Ik heb een huis uit de woestijn opgegraven terwijl ik water zocht en wilde wegtrekken.
Dit gebouw is iets vreemds, iets dat me volkomen opneemt en dat wil worden zoals
wij, zoals Rut en ik samen, en dat ons verandert. En nu zijn de mannen van Rachaya
hier, ze hebben de uitgravingen voortgezet, we liggen weldra in een kleine vallei met
meer licht en een stuk uitzicht over de woestijn. Ze hebben een put voor het bronwater
aangelegd en hiernaast een klein huis ontdekt waarin talloze oude voorwerpen
opgeborgen waren, vazen en munten en zeer kleine gekleurde beelden, diertjes en
menselijke wezentjes met geëmailleerde ogen en kralen, versteende bloemen met
nog een zweem van kleur. Zij werken aan dit huis. Een van hen zei: waarschijnlijk
ligt hieronder nog een andere zaal. Maar we weten nooit
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wat onder ons ligt. We weten nooit waar we wonen. Waarom moeten we het weten,
als we geborgen zijn?
(Stilte. - Glimlachend.)

Rachaya is teruggekeerd.
(DONKER. - Uitdovende spot op Kars gezicht.)
(Ledige scène. Alleen een spot die langs de muren gaat en even ophoudt bij een of ander voorwerp.
Intussen:)

STEM A.:

Naast dit huis stond een kleiner huis.
STEM B.:

En naast het kleine huis ontdekten we een ander huis.
STEM C.:

Dat sterk geleek op het andere.
STEM D.:

En daarnaast stond een ander huis.
STEM E.:

Met hetzelfde dak, maar een heel andere gevel.
STEM F.:

En daarnaast stond een ander huis.
STEM G.:

En daarnaast weer een ander huis.
STEM H.:

Het was geen straat.
STEM I.:

Want de huizen stonden niet op een rij,
STEM J.:

Het was eerder een plein, waarop huizen door mekaar stonden.
STEM K.:

Zoals mensen die bij mekaar staan, omdat ze mekaar nodig hebben.
STEM L.:

Achter deze huizen ontdekten we nog een huis.
STEM M.:

Een fraai huis dat helemaal alleen stond.
STEM N.:
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Dat dachten we tot we niet zo ver vandaar een huis ontdekten dat zo groot was als
dit huis.
STEM O.:

Daaromheen stonden weer huizen met daken en gevels die zo wonderbaar bijeen
stonden (SPOT op het kleine groene plantje.)

STEM VAN KAR:

- dat ik lachte als ik op de staketsels stond en de mannen van Rachaya zag werken
aan het blootleggen van de nieuwe stad, de stad die duizend jaar onder het zand
gewacht had op de mannen van Rachaya. Ik zag de glanzende nieuwe stad.
(Gitaar, weinig LICHT.)
(Kar, alleen, speelt gitaar, op de grond zittend. Er is een vreemde stilte. Kar glimlacht voor zich uit.
Stappen: Rost. Zelfde uniformachtige vest met iets van gouden stiksels en zo, geanimeerd, innerlijk
gespannen en opgepoetst. Hij
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wandelt rond. Terwijl hij spreekt komt Rut, - omdat zij wellicht gevoeld heeft dat Kar nu niet alleen
kan zijn.
Rost begint onrustig rond te wandelen. Hij houdt een soort speech voor zichzelf.)

ROST:

Deze woestijn kan het nieuwe avontuur van Rachaya worden. Grote verwachtingen
zijn er thans voor Rachaya. In de vrijheidsstrijd vonden twee onzer soldaten in de
woestijn een gebouw dat tot een heel complex bleek te behoren. Ze werkten dagen
en nachten en groeven het open, en er werd water ontdekt en weldra bleek het zo te
zijn: er waren talrijke gebouwen. Zij wilden hun werk Rachaya toewijden en riepen
onmiddellijk de hulp in van andere strijdmakkers die over de grens gekomen waren
en die een belangrijke blok gebouwen kon vrijmaken. Geleerden hebben verklaard,
dat het hier gaat om een der merkwaardigste archeologische vondsten van deze tijd.
(Rut staat er verschrikt bij. Zij hoort wat Rost vertelt, het is ontzettend.)

ROST:

Wij wensen de soldaten geluk die aan dit werk hun beste krachten gewijd hebben en voor Rachaya nieuwe levensmogelijkheden (Ver: een soort marsmuziek. - Rut en Kar staan met hun gezichten tegen de muur, ingetrokken
schouders, handen op de rug, alsof ze gaan gefusilleerd worden. Rost geeft een rede ten beste, waarvan
slechts flard en doordringen.)

ROST:

We zullen verder gemeenschappelijke inspanningen leveren ter beveiliging de nodige maatregelen voor de geordende inwijking uit Rachaya - Wanneer wij
er van overtuigd zijn dat de toekomst op die wijze - en dat het onze innige vreugde
is te kunnen medewerken - aldus zal Rachaya de geschiedenis ingaan - en met de
glorie van een strijd die nooit of nooit - en zeker niet zal aangetast worden door hen
die beweren - dat, maar veeleer een aansporing tot nieuwe en grotere verwezenlijkingen Wij zullen eisen dat de woestijngrens verplaatst wordt in ons voordeel...
(Rost af.)
(Rut en Kar geven mekaar de hand als kinderen. Ze gaan zitten. Rut trekt haar knieën op. Ze legt
haar hand op Kars voorhoofd. Ze glimlachen. Kar (met rug naar de zaal) neemt zijn gitaar. En speelt.
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Kar lacht Rut toe, terwijl hij speelt. Rut legt zich tegen Kar aan, kust hem in zijn nekhaar, neemt hem
langs achter de gitaar af. Ze vallen in mekaars armen, languit op de grond.
(LICHT UIT.)
(Langzaam gitaarspel, losse noten als gedachtenflitsen. Daar is de Onbekende. Rut en Kar zitten aan
een tafel. De Onbekende komt van de trap, gaat bij hen zitten. Een vreemd tafereel. De Onbekende
is precies dezelfde verschijning als de eerste maal, maar zijn gelaat straalt, verheerlijkt.)

DE ONBEKENDE:

Jullie hebben me wel herkend.
RUT:

Ja, natuurlijk. Je bent de Onbekende.
DE ONBEKENDE
(glimlachend):

Ja, dat ben ik.
KAR:

Het is goed dat we hier gebleven zijn, - dat jij het ons gevraagd hebt destijds.
DE ONBEKENDE:

Ik heb het niet gevraagd, - ik heb jullie verplicht, omdat mijn liefde voor jullie te
groot is. Als ik het alleen maar gevraagd had, had je misschien geweigerd.
RUT:

We hebben er niets van begrepen.
KAR:

Toch willen we het altijd proberen.
DE ONBEKENDE:

Als je gehoorzaamt, is het goed te willen begrijpen.
KAR:

We moeten wel - gehoorzamen.
DE ONBEKENDE:

Ik kom je thans de vrijheid geven. Jullie moeten hier niet meer blijven, als je dat niet
langer wil.
(Stilte.)

Jullie kunnen terug naar Haïfa of naar waar ook, de woestijn uit.
RUT:

We leven niet meer in de woestijn. De woestijn ligt achter ons, dat weet je toch.
KAR:
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Hier is een hele stad ontdekt onder het eeuwige zand, die nu wordt uitgegraven tot
een bloeiende vallei, besproeid door een rivier, waar bomen zullen groeien en groene
weilanden, dadelbomen en ceders.
DE ONBEKENDE:

Ik weet het.
KAR:

De stad is ons werk. De woestijn werd gespleten door de mannen van Rachaya.
RUT
(tot Kar):

En door jou.
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KAR
(tot de Onbekende):

Je zei dat we water moesten zoeken, je zei, dat ik moest blijven en niet naar Rachaya
gaan. Zo is het begonnen.
(Stilte. - Kar en Rut gaan er zich rekenschap van geven dat inderdaad de Onbekende hun de nieuwe
stad heeft gegeven.)

KAR:

Wij danken u.
RUT:

Wij danken u.
(Stilte.)

KAR:

Ik zal het aan de mannen van Rachaya zeggen dat gij ons gezegd hebt dat we het
water (De Onbekende doet een gebaar om stilte te vragen.)

DE ONBEKENDE:

Dat moet je niet doen. Het is iets dat je niet aan een hele stad kunt zeggen. Kun je
een vergadering toespreken en ze meedelen dat ik je gezegd heb dat je naar water
moest zoeken? De vergadering zou je honend uitlachen, Kar. Maar als je met twee
of drie samen bent, kun je vertellen hoe ik op zekere dag bij jullie kwam, grijs en
afstotelijk, en je zei, dat je moest blijven en hoe je moest doorgraven. En hoe je zo
Rachaya zou verlossen. En je kan daarna vertellen dat je me later herkende.
(Stilte.)

Wellicht zal men de Onbekende dan liefhebben.
RUT:

Ik heb je lief.
(Kar buigt het hoofd.)

DE ONBEKENDE:

Thans breng ik je de vrijheid, de echte grote vrijheid. Je kan alles verlaten en wellicht
nieuwe steden, nieuwe landschappen ontdekken, je kan opnieuw de woestijn
doortrekken of de Dode Zee. Of je kan door het land van de grote nachten trekken
of door de polen met hun beheksende dagen zonder duisternis. En telkens zul je
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nieuwe steden ontdekken. Maar je kan ook blijven in deze ‘nieuwe stad’, die je kunt
behouden, als je er afstand van doet.
(Kar kijkt op, - alsof hij iets wou zeggen.)

Ik weet het: Rost heeft de stad reeds in zijn macht.
De strijd om Rachaya werd verloren.
(Kar ziet met grote ogen voor zich uit.)

DE ONBEKENDE:

Nu neemt hij deze stad, zonder een schot. Jij weet het Kar, waarom RUT
(fluisterend, beslist):

Wij blijven hier.
DE ONBEKENDE:

Als men wil vluchten, moet men blijven. Ik weet dat je ook nu zult blijven en daarom
schenk ik jullie de vrijheid,
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de echte, grote vrijheid - in dit huis. Mijn huis. Sluit de deuren. Heel de wereld is
aan de binnenkant van deze muren, van de huid, van de schelpen, van het vlies, van
de bast, van alle wanden, van ieder punt waar nieuw leven begint.
(Rut en Kar staan recht. Voor hen is de Onbekende reeds verdwenen.
Ze komen naar voren, alleen licht vooraan op de scène.
De Onbekende verdwijnt in de duisternis.
Kar en Rut gaan tegenover elkaar zitten zoals in het begin. Ze horen buiten de blues.)

KAR:

Hoor, de mannen van Rachaya!
RUT:

De stad zingt!
DOEK
EINDE
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Jac. Schreurs M.S.C.
Bijna twintig eeuwen later
Toen Hij alles wat Hij doen kon had volbracht,
Zonk zijn hoofd op zijn borst
En verbleekte de zon over dit universum;
Hij had nog iets geroepen van dorst
Naar een man die beneden Hem de wacht
Hield met een vrouw met haar schoot vol scherven.
En bijna twintig eeuwen nu al turen
De kleine sterren sidderend naar dat sterven,
Drukt de maan haar gelaat
Steeds dieper in haar zweetdoek
En schuiven de schimmen der doden langs onze muren
In een stilte die kreunt
Van angst en van eeuwigheid.
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Nagerecht van een ‘Galgenmaal’
door Leo Geerts
Versmoorde Goden, Uitg. Manteau, Brussel.
Hoewel Herman Teirlinck door zijn titel ‘Zelfportret of Het Galgenmaal’ (1956) zelf
de indruk scheen te willen wekken met die roman een geslaagd punt te hebben gezet
achter zijn scheppend werk, verrast hij ons telkens weer met nieuwe werken en vooral
met zijn laatste trilogie: Versmoorde Goden. De drie delen, Jokaste tegen God (een
Oidipoesbewerking), Taco en de satire De Fluitketel, zijn slechts door de dunne draad
van gelijke levensvisie en moderniserende vormgeving verbonden. Het interessantste
stuk lijkt ons wel De Fluitketel, dat door zijn onderwerp, het nozemverschijnsel, eens
te meer duidelijk maakt hoe levendig Teirlinck meevoelt met zijn tijd. Wie niet blind
bleef voor de moderne compositie van Het Galgenmaal - benadering van het
onderwerp vanuit een standpunt (de hoofdpersoon), dat slechts onderbroken wordt
door drie flash-backs (De Neus, De Boerin, De Brieven), die drie andere standpunten
weergeven, zodat de lezer een objectief beeld krijgt van het gebeuren -, zal ook bij
het zien van De Fluitketel wel even gegrinnikt hebben: niet iedere tachtigjarige kan
zo overtuigend de tijdsgeest assimileren.

Van Oidipoes over Dagobert I en Baekelandt naar nozem Willem
Het thema van deze trilogie, de moeder-zoon-verhouding, is helemaal niet nieuw in
het werk van Teirlinck. ‘Ave’ (1937, een expressionistisch stuk, opgedragen ‘Aan
mijne moeder, de moeder van mijne kinderen. Aan alle moeders’) wilde reeds een
verheerlijking zijn van het moederschap; een verwarde, twijfelende zoon wordt er
door zijn moeder losgerukt van zijn vrouw en kind om dapper en alleen zijn
levensbestemming te volgen. De essentiële psychologische gegevens over deze
mannenfiguur verschillen niet erg van die van de Oidipoes uit Jokaste tegen God,
die Teirlinck zelf als een ‘blinde sufferd die op zijn zienersgaven teert’ (p. 25)
bestempelt. Teirlinck verlegt de klemtoon volledig naar Jokaste; hij schildert haar
af, niet als de vrouw die deemoedig buigt voor het
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noodlot, maar die ‘om geen macht ter wereld (zich) zal willen ontdoen van wat aan
eigen vlees geheiligd leven is geworden’ (p. 23). Dit ‘geheiligd leven’ is Oidipoes,
haar zoon en minnaar. Voor hem zal zij vechten, de goden tarten en het orakel lasteren,
zoals ook de moeder uit ‘Ave’ de ‘drie machten’ (symbolen van de idealen van de
man) en het ‘geweten’ lasterde en aanviel. Wie verdere parallellen verlangt in
Teirlincks toneelwerk kan die vinden in de verhouding van Claartje tot haar moeder
(Ekster op de Galg) Beatrijs en haar kind (Ik Dien), de Jonge Vrouw en haar zoontje
(Vertraagde Film). Overal verschijnt de moeder als het vitale, instinctzekere dier dat
de wankelmoedige man (zoon) moet opbeuren.
Ook prins Taco, in het gelijknamige stuk, staat als een twijfelende Hamlet in het
leven, heen en weer geslingerd tussen Hoedoer (afgezant der goden) en Bertrude,
zijn moeder; zijn incestdrang doet hem zelfs het jonge meisje Gerda verstoten. ‘En
ga dan, morgen, Gerda, naar een klooster’ (p. 121) klinkt het uit de mond van deze
pseudo-Hamlet. Wanneer Bertrude inziet dat Taco haar geliefde, hertog Siegbert,
heeft vermoord, vervloekt ze haar zoon; na deze vervloeking blijft haar niets meer
over; zij is ‘de weduwe die haar kroost heeft afgezworen, de woestijn die alle kreten
smoort’ (p. 163). De wankelmoedigheid van prins Taco is duidelijk gegroeid uit zijn
incestdrang naar zijn moeder: hij liet zijn vader doodbloeden, verstootte Gerda en
liet Siegbert vermoorden, om pas na de zelfmoord van zijn moeder als Dagobert I
koning van het Frankenland te worden.
Deze beschouwingen over de moeder-zoon-verhouding wijzen erop, dat de
interpretatie die Teirlinck geeft van het nozemverschijnsel inherent is aan zijn
persoonlijke visie. In een briljante epiloog geeft professor Patenier, de pediater, zijn
diagnose: ‘Is het niet normaal dat een moederloze jeugd zijn verlatenheid bevrijdt
in een asociale samenscholing, in de misdadige bende, in de gang?’ (p. 255). Op de
- meer door satirische dan psychologische redenen ingegeven - woorden van nozem
Willems moeder: ‘Jouw doctoraat in de wijsbegeerte staat immers niet hoger
aangeschreven dat het mijne in de sociologie’, komt het antwoord van de vader, dat
‘zelfs een eminent diploma zoals het (hare) de moederlijke verblindheid niet
wegneemt’ (p. 176). Ook de schim van Baekelandt, in wiens hol de universitaire
nozems hun bijeenkomsten houden, vindt in zijn ‘moederloze’ jeugd de aanleiding
tot al zijn misdaden; hij zocht slechts ‘vergelding voor mijn eenzame geboorte, mijn
moederloze kindsheid, mijn honger en mijn ellende’ (p. 208). En Trezeken, de vriendin
van nozem Willem, grijpt ter verklaring ook al terug naar haar kindsheid: ‘Ge weet
dat ik omzeggens nooit ouders heb gehad...’ (p. 192). Ondanks alle verdere
verscheidenheid in de typeringen ligt de
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oorzaak van de ontsporing van de voetbrander, de lichtekooi en de nozem in hun
moederloze kindsheid.

Jokaste en de Kameleon
Het zou overdreven zijn al deze beschouwingen al te ernstig op te nemen. Met de
titel ‘Van Oidipoes over Dagobert I en Baekelandt tot nozem Willem’ bedoelden we
niet, dat Teirlinck een diep-menselijke, eeuwenoverkoepelende visie op de mens
heeft kunnen verbeelden. Veeleer wensen we hiermee nogmaals de aandacht te
vestigen op het reeds zo dikwijls besproken ‘kameleontische aspect’ van deze auteur.
R.F. Lissens merkt terecht op: ‘Si sa personnalité a un sens elle le trouve dans la
faculté de se transformer - je ne dis pas de se déguiser - et de jouir de chaque nouvelle
transformation’ (Kien que l'homme, p. 227). Waar Shakespeare in zijn Hamlet zonder
enige bedoeling iets legt van Oidipoes, gebeurt dit op grond van een scherp
psychologisch inzicht en zonder enige opzettelijkheid. Teirlinck daarentegen amuseert
zich met een zinnetje ‘En ga dan, morgen, Gerda, naar een klooster’; de verrassende,
quasi-toevallige overeenstemming is hem een genot; hij laat zijn figuur eens graag
poseren als Hamlet. Evenzeer moeten we de tragiek van zijn personages in dat licht
zien. Bertrude in haar uiteindelijke wanhoop richt zich majestatisch op en spreekt:
‘De hemel storte op me neer. Ik ben de weduwe die haar kroost heeft afgezworen.
Ik ben de woestijn die alle kreten smoort. Het hete zand dat alle troost verschroeit.
Uw nieuwe God, schijn van een heilige, is even onrechtvaardig als de oude, en even
wreed, helaas. De blijde boodschap was een leugen. Er is geen goedheid. Er is geen
recht. Er is geen liefde. Er is geen geloof. Er is alleen de dorst naar bloed’ (p. 163).
Dit is een majestueus spel met majestueuze woorden, met een majestueuze
treurspelkoningin. Hier openbaart zich geen menselijke grootheid die door de tragiek
heen breekt; hier openbaart zich eerder een pompeuze actrice die met genoegen een
grootse rol speelt. Hier openbaart zich met andere woorden een schrijver die zich
met plezier uitleeft in een prachtig spel.
Eén cruciale vraag dringt zich op: Jokaste. Immers, zij is bedoeld als een meer
levensechte uitbeelding van de Jokastefiguur uit Koning Oidipoes van Sophocles.
Daartoe steunt Teirlinck zich op de uitlatingen van de Zwitsers-Franse actrice Rachel,
die de rol weigerde te spelen, toen zij ‘aan lijf en geest ondervond dat de test van
Sophocles haar niet toeliet’ (p. 21), Jokaste te zijn. Onaanvaardbaar is volgens
Teirlinck, dat Jokaste geen ogenblik vermoedt, dat de onbekende held met de
verminkte voeten, Oidipoes, wel eens haar zoon zou kunnen zijn; Laos had immers
zijn zoontje bij de voeten vastgebonden, toen hij het te vondeling liet leggen (vandaar
ook de naam ‘Oidipoes’). Nog onwaarschijn-
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lijker lijkt het hem, dat Jokaste voor een nieuwe getuige zorgt, die nog meer haar
zoon en echtgenoot in het gedrang zal brengen; volgens Teirlinck moest Jokaste met
alle geweld vechten tegen het steeds duidelijker wordende noodlot. ‘Zij zal haar
geluk, haar bed, haar kroost, tegen wie ook, en tegen alle goden verdedigen’ (p. 25).
Zij mocht zeker het onderzoek niet helpen bevorderen, wat zij bij Sophocles wel
doet. Bij Teirlinck zal zij het trachten te verhinderen. Desnoods met geweld. Teirlinck
laat haar ook geen zelfmoord plegen, maar laat haar met de blinde Oidipoes in
ballingschap vertrekken. Tot daar Teirlincks interpretatie.
Dit alles is logisch genoeg op het eerste gezicht, alhoewel op elk argument van
Teirlinck wel wat af te dingen is. Zou Jokaste werkelijk niet toegestaan hebben, dat
haar zoontje te vondeling werd gelegd? Ook niet uit vrees voor de bloedschande?
Het antwoord hierop kan alleen negatief zijn, wanneer men met Teirlinck gelooft in
de kracht van het moederschap. Zij moet noodzakelijkerwijs het onderzoek naar de
moord op haar man trachten te remmen. Laos was immers slechts een ‘dode bijslaap’
geweest (p. 23)? Het antwoord hierop kan slechts positief zijn, indien wij Teirlincks
opinie bijtreden, dat het moederinstinct en het instinct van de door liefde bezeten
vrouw sterk genoeg zijn om elk gewetensbezwaar, elke vrees voor het noodlot en de
goden, elk streven naar een objectieve waarheid uit de weg te ruimen, indien wij met
één woord zijn visie op de moeder-zoon-verhouding bijtreden.
Het is niet onze bedoeling dit werk in waarde te verminderen, integendeel. Teirlinck
heeft hier iets verwezenlijkt dat ons niet alleen boeit door zijn scherpe dialectiek,
maar ook onze bewondering wekt voor de durf en de kracht waarmee hij een hem
eigen standpunt inbouwt in een oeroud klassiek drama. En daar ligt o.i. ook juist de
betekenis van deze krachttoer. Veel meer dan een correctie van Koning Oidipoes is
deze Jokaste tegen God een magistrale belichaming van Teirlincks eigen visie in de
oude tragedie; Jokaste is de vorm waarin hij zijn vitalistisch getinte ideale vrouw
hult: zij kent geen moraal, geen goden, alleen de wet van haar instinct. Het spreekt
vanzelf dat dit inzicht ontbrak in de test van Sophocles... On ne prête qu'aux riches,
zegt Teirlinck. Hij leent de oude Oidipoestragedie zijn eigen verheerlijking van het
onbeheersbare, instinctzekere moederschap.

Orator Dramaticus?
In deze beschouwingen hebben we nog met geen woord gerept over de dramatische
waarde der drie stukken. Het leek ons een eis der objectieve evaluatie te zijn, eerst
de betekenis ervan toe te lichten.
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De Oidipoesbewerking, waarin Teirlinck van een verblinde, onwetende Jokaste een
bewuste misdadigster maakt, die er naar streeft de waarheid verborgen te houden,
verliest weinig of niets van zijn oorspronkelijke strakheid in de ontwikkeling. Het
wil ons zelfs voorkomen dat deze interpretatie van Jokaste inderdaad op een zekere
vaagheid bij Sophocles, een zekere dubbelzinnigheid steunt. Menige actrice heeft
zich ingespannen om de Jokaste-figuur met een (de toeschouwer bevreemdende)
geheimzinnigheid te omhullen, zodat men tenslotte niet bepaald weet, of Jokaste al
dan niet bewust in incestverhouding leefde met haar zoon; dit was o.m. nog het geval
bij de laatste Oidipoesvertoning door een Amsterdams gezelschap te Antwerpen.
Toch geeft Teirlincks interpretatie het geheel een wrange bijsmaak: hij
verontschuldigt Jokaste door een beroep op de ‘versmoorde goden’; waar Sophocles
als enige oplossing haar zelfmoord ziet, laat Teirlinck haar zeggen tot Oidipoes: ‘En
zou ik minder van u houden, omdat ge bovendien mijn kind zijt?’ (p. 84). De goden
van het instinct, al zijn ze versmoord door onze zeden, worden door Antigone
bewonderd. Dat Kreoon Antigone daarom terechtwijst, kan de kwalijke indruk niet
uitwissen.
Van deze zedelijke beschouwingen zouden we ons onthouden hebben, indien ze
niet tot gevolg hadden dat de klassieke katharsis wordt vernietigd: de onwetend
schuldige wordt niet in rampzaligheid neergeslagen; Jokaste neemt het op tegen God:
‘Alleen waar God faalt, kant ik me tegen God’ (p. 85). Zij zal Oidipoes vergezellen
in zijn nood en zijn schande; de gruwel van de Inzestscheu, die het drukkende noodlot
van Oidipoes uitmaakt, wordt aan het stuk ontnomen, doordat hij niet langer als
gruwel wordt aanvaard. Niet iedere toeschouwer zal deze Jokaste evenzeer
bewonderen als Teirlinck; hij noemt haar een ‘moedig hart’ (p. 25), wanneer ze
besluit de noodlottige getuige, een oude herder, te vermoorden; maar zal iedereen
de ‘moed’ die een moederschennis wil verhullen kunnen appreciëren? Misschien
wel, indien men de grondvesten van onze maatschappij omwerpt...
Opvallend is wel dat in Jokaste tegen God de taal veel soberder is dan in Teirlincks
bewerking van de Oresteia; van zijn barokke en vaak overdreven pathetische
verwoording is hier weinig te bespeuren; de strakke, logische ontwikkeling van de
intrige wordt er sterk door bevorderd.
Dit is - helaas - niet het geval in Taco. Deze armzalige twijfelaar, die noch door
Hoedoer (zowat het symbool van de mannelijke daadkracht) noch door de
omstandigheden (een inval van de Noormannen) tot een positieve daad kan gebracht
worden, wordt zeker niet aantrekkelijker, wanneer hij losbarst in tirades als de
volgende: ‘Er komt een
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dag, Gerda, dat ik de regenboog beklim. Er komt een dag, dat ik de wallen bestorm,
die mijn geliefde gekluisterd houden. De vlammen die haar koets omringen,
weerhouden me niet. Ze kunnen ons alleen van de wereld afzonderen, wanneer ik in
haar schoot ben gestort’ (p. 121).
Uitroepen als ‘O bloedend hart’, ‘Lieve, lieve...’, ‘mijn arme jongen’, ‘Hoedoer,
waar toef je?’ die met kwistige hand in de tekst gezaaid liggen, doen het in onze tijd
niet meer. Komt daarbij nog de slotmonoloog van Sint Eloy, die door zijn ironisch
realisme wel kan amuseren (indien men zich tenminste niet in zijn religieuze
overtuiging gekwetst voelt), maar die alleszins de dramatische waarde niet verhoogt...
Wanneer men deze oratorische wijdlopigheid buiten beschouwing laat, moet men
wel toegeven dat er een zekere dramatische kracht schuilt in de ontwikkeling van
Taco: gekweld door de herinnering aan de dood van zijn vader, kan hij slechts
langzaam zijn eigen wezen ontraadselen, tot hij dan uit ‘liefde’ voor zijn moeder
haar geliefde, hertog Siegbert, laat vermoorden. Toch wordt de oplossing ook niet
ontkracht door de hoger vermelde toespraak van Sint Eloy die komt vertellen hoe vanuit Gods eeuwig oog - alles toch volgens een geordend plan verloopt. Ook hier
moet een ironische epiloog een geslaagde katharsis vervangen.

Orator Didacticus.
Dramatisch gezien lijkt ons De Fluitketel wel het sterkst. Het nozemkoppel, Willem
en Trezeken, in het hol van Baekelandt, wekken de nodige nieuwsgierigheid naar
wat er om en in dat rovershol wel zal gebeuren. Daarvan profiteert Teirlinck om de
schim van Baekelandt aan het woord te laten; zijn gesprek met Trezeken is van een
genietbare humor gekruid, al jaagt Teirlinck niet op komische effecten. Wanneer
dan professor Patenier, door de nozems ontvoerd, in het hol wordt achtergelaten,
wordt de situatie beslist plezierig: een pediater, een lichtekooi en de schim van een
voetbrander in een ernstig gesprek over het leven. De konfrontatie tussen professor
Patenier en zijn beste student, Willem, die tevens nozemkapitein is, roept de ernst
weer op. Op dat ogenblik valt de politie het hol binnen en wordt Trezeken in de
verwarring door een gendarm neergeschoten. Daarmee is het stuk eigenlijk uit. Het
tweede deel, het proces, zit wel knap in mekaar, maar een spanning naar de afloop
is er niet. Er zijn enkele aangrijpende momenten: Willems vader die tegen zijn zoon
getuigt, zijn moeder die hem smeekt zich tenminste te verdedigen. Toch is het te
duidelijk dat Willem bij voorbaat veroordeeld is; ook deze momenten kunnen het
tweede deel niet meer redden. Wel maakt de belangstelling van het huidige publiek
voor het nozemprobleem de alleszins interessante beschouwingen van het
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Openbaar Ministerie, de Verdediging, Willem en professor Patenier, die weigert een
klacht neer te leggen voor zijn ontvoering, enigszins verteerbaar. Dramatisch worden
ze daarom niet. Zelfs de zelfmoord van Willems vader op het einde kan ons wel
schokken, maar de spanning niet onderhouden; daartoe was ze te weinig voorbereid;
men denkt dat het stuk reeds uit is, als de man nog naar zijn revolver grijpt.
Toch valt er hier o.i. iets te verdedigen. De superieure manier waarop professor
Patenier zijn zeven volle bladzijden beslaande slotmonoloog afsteekt, is een stukje
eenmanstoneel waar een goed acteur beslist wat van kan maken. Hier vinden we
Teirlinck op zijn best: Patenier is een radde babbelaar die een onstelpbare stortvloed
van woorden uitkraamt, ons nauwelijks de tijd geeft hem te onderbreken en ons door
zijn geleerde beschouwingen boeit zonder daarom tot een definitieve oplossing en
een eindpunt te kunnen komen. Hier ontbreekt de door Teirlinck zo geliefde
woordenpraal volledig; in deze Patenier kunnen we waarachtig een psychiater
herkennen; we staan hier ver van de pseudo-mystiek waaraan de sterrenwichelaar
uit De Ekster op de Galg zich zo graag schuldig maakt; daarom is dit Teirlinck op
zijn best: dit is Serjanszoon, de orator-didacticus, in een geloofwaardige
psychologengedaante. Typisch voor de dilettant is hierbij het einde van de monoloog:
Patenier onderbreekt zijn geratel om even de koffie te proeven en merkt - komisch
genoeg na al die geleerdheid - nuchter op: ‘Er is weer te veel cichorei in’.
Toch is deze satire verre van volmaakt: Willem is te bewust, een te geraffineerd
dialecticus om nog als nozem aanvaard te worden; waar we Trezeken in haar bijna
onderbewuste rancunes nog sympathiek kunnen vinden, daar ze juist bijna onbewust
blijven, daar werkt die al te veel filosofie verkopende nozem van een Willem nogal
vlug op de zenuwen. Dat heeft hij trouwens gemeen met de hoofdfiguur van de film
‘Les Nouveaux Aristocrates’ (ook al de primus van zijn leraar) naar een verhaal van
Michel de St.-Pierre; het grapje over De Fluitketel (lees: de jeugd) die wel eens veel
lawaai maakt, maar toch niet kan ontploffen, hebben we daar trouwens ook al eens
gehoord.

De eeuwige Kameleon
Tot besluit moeten we de vele scenische vondsten aanstippen die in deze drie stukken
de meesterhand verraden. We beperken ons tot de ‘twistdansscène’ in het begin van
De Fluitketel, die de argeloze toeschouwer al dadelijk wakkerschudt en in de nodige
sfeer gooit, het stukje eensmanstoneel van Patenier, de dialogen met Baekelandt, de
confrontatie tussen Willem en zijn vader en moeder en vooral het handig
manoeuvreren met lichteffecten, wat een snelle overgang van de ene
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scène naar de andere mogelijk maakt. Teirlinck toont zich hier een man die inderdaad
weet wat een toneelruimte en een toneeltijd slechts nodig hebben om volmaakt te
zijn. Dank zij dergelijke vondsten en dank zij de intelligente manier waarop Teirlinck
zowel met de Oidipoestragedie als met enkele gegevens uit een nozem film jongleert,
heeft hij enkele stukken geschreven die geen groot aangrijpend toneel zijn geworden,
maar wel boeiende, kleurige spelen, die wellicht tot de beste in zijn oeuvre behoren.
De voornaamste reden waarom we hem geen groot, maar wel een interessant
toneelschrijver kunnen noemen, is wel het feit dat hij geen enkel stuk naar een
verpletterende katharsis weet te drijven. Het woord katharsis komt trouwens in zijn
toneelbeschouwingen niet voor. En hoe verhelderend deze beschouwing wat betreft
de praktische uitbeelding ook moge zijn, het wil ons voorkomen dat een sterke
katharsis nog steeds een dramatisch element is dat geen enkel groot dramaturg over
het hoofd kan zien. Vandaar dat we Teirlinck best kunnen karakteriseren als de man
die speelt met de elementen van het toneel zonder tot de kern ervan door te dringen,
die - om de woorden van R.F. Lissens te herhalen - ‘a la faculté de se transformer et
de jouir de chaque nouvelle transformation’.
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Willy Spillebeen
Oud licht
Dit oude licht, het is weerbarstig
hakhout waar zich de avond schramt
tot bloedens toe. Het is zwart water
dat bloeien gaat. Het is vaal land
met voren wroeging. Het is najaar:
een bijna zwijgen. Dit oud licht,
het is de hoeve waar ik altijd
weerkeer... voor mezelve zwicht
steeds eenzamer. Alles wordt anders:
mijn moeders glimlach, het gebaar
van vader naar de kortere dagen...
en mijn vervreemding, mijn verraad.
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Proza
Het piekeren als inauthentisch denken
De roes van Raes
door Bernard Kemp
‘Ik vind een eindje koord. Ik heb dit stukje blootgelegd. Je trekt er eerst
nieuwsgierig aan, er komt meer te voorschijn. Je trekt weer, er volgt meer.
Je trekt nu gestadig, en het blijft duren, je zou een windas kunnen
gebruiken. Waar eindigt dat koord?’ (p. 45)
In een tijd als de onze gaat men meer waarde hechten aan de oprechtheid van een
belijdenis dan aan de diepte en de wezenlijkheid der artistieke visie, en het schrijnend
document krijgt te gemakkelijk de voorrang vóór het authentieke kunstwerk. Doch
het werk dat de oprechtheid als hoogste norm erkent wordt bijna uiteraard materiaal
voor een klinisch onderzoek, en dat is dan ook het enige excuus voor een proza
waarin vuile dingen als faecaliën enz. een plaats, en welke plaats krijgen. Of zal men
de goede smaak ook herleiden tot een onderdeel van een burgerlijke fatsoensmoraal,
en hem in naam van antibourgeoisslogans verwerpen? Dat ware te gemakkelijk.
Doch eveneens zou het te gemakkelijk zijn, in naam van de goede smaak a priori
een werk te verwerpen dat herhaaldelijk getuigt van slechte smaak en van
branieachtige vulgariteit, maar dat daarbij een meer dan gewone aanleg en vermogen
openbaart. Deze laatste beschouwing, alsmede het feit dat De vadsige Koningen van
de jonge Antwerpenaar Hugo Raes een document is betreffende een bepaalde optiek
van onze jongste schrijverslichting, moge als excuus gelden voor de moeite die we
ons getroost hebben voor het opstellen van deze - onvolkomen - diagnose.
De Vadsige Koningen is een titel die met een opvallende efficiëntie werd aangewend,
omdat hij meteen de grondhouding aangeeft van de
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hoofdpersoon van deze roman. Met een pijnlijke precisie wordt die houding - of is
het nog slechts een situatie? - beleefd en beschreven in een passus waarin het
nietsdoen, of liever een geavorteerd handelen, bijna fenomenologisch wordt ontleed...:
‘Mijn pijp is lang uit, ik kan ze doen branden. Want ze is nog niet half opgerookt.
Ik zie de pijp in mijn hand, maar mijn vingers voelen haar niet meer. Ik zie de lucifers
ver van mij: op een meter van mij weg, in de ruimte. Er bevinden zich veel
voorwerpen in de omgeving: het licht, de radio, de lucifers, de deur, de trap. Ik kan
niet. Ik beslis, ik peins: ik tel tot drie, traag genoeg, om mezelf een kans te gunnen.
Op de derde tel doe ik de eerste bewegingen om op te staan. Ik tel. Ik sta op bij drie,
ik voel me opstaan, ik weet het, ik volg mij nauwkeurig gelijk op een film. Maar ik
heb nog steeds niet bewogen. Ik ben onbegonnen en onvoltooid’ (p. 91-92). Deze
zelfanalyse van een zuiver fysische situatie, van een onoverwinnelijk immobilisme
werpt reeds een duidelijk licht op de ganse houding, zo lichamelijk als geestelijk,
van de ik-persoon, de vadsige koning.
Nu zou het een vergissing zijn, deze ‘vadsigheid’ als zo maar luiheid te veroordelen
en opzij te schuiven. Ze lijkt immers slechts een aspect te zijn van de uitzonderlijke
belangstelling, waarmee de hoofdpersoon alle uitingen van het leven rondom zich
volgt. Zo getuigt hij van zichzelf en enkele vrienden: ‘En wij die alles willen bijwonen,
duizend levens leven en leren kennen’ (p. 104). Hun bedoeling komt ons zelfs voor
als wat te alomvattend: alles, duizend levens. Bij deze gulzigheid dient echter
terzelfder tijd opgemerkt, dat ze, precies wellicht omdàt ze gulzigheid is, een
inauthentische vorm van leven wordt. ‘Bijwonen’ is eigenlijk een tegenstelling van
‘leven’, omdat het, door zijn spectatoriale instelling, dit leven slechts van buiten uit,
en als het leven-van-anderen, kan benaderen. Een tweede tegenstrijdigheid ontmoet
men in hetzelfde ‘programma’ tussen ‘leven’ en ‘leren kennen’. Dit laatste komt ons
immers voor als een te gecrispeerde instelling, een te scholierachtige nieuwsgierigheid,
die ver verwijderd staat van de authentische beleving. Want deze houding staat
immers nog heel wat verwijderd van het Socratische ‘ken uzelf’, het komt zelfs voor
als het tegendeel hiervan: de ‘duizend levens’ waarvan deze jongen mensen de
toeschouwers willen zijn, betekenen immers niet alleen een versnippering, maar ook
een aliënatie van hun éne enige authentieke leven. Hun spectatoriale instelling, hun
vlinderende aandacht, en hun versnippering naarbuiten verwijderen ze gevaarlijk
van de authentische, innerlijk geconcentreerde, in hun eigen persoon gefundeerde
beleving van het leven zelf. Wat de auteur dan mild-ironisch hun vadsigheid noemt
komt neer op een opvallende inactiviteit van binnen uit, en op een verontrustende
passiviteit tegenover de op hen inwerkende wereld.
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Die passieve verhouding tot de buitenwereld komt het duidelijkst tot uiting in de
houding die zij aannemen: ze wachten, en wachten, tot er wellicht iets komt: ‘Loom
in een zetel zitten wachten op mezelf, het zelf dat niet komt. Aan deze horizon daagt
geen trein op. Onbeweeglijk wachten op een verandering die een der minuten zou
intreden. Maar niets rijdt langs deze weg. In half bewustzijn nog trachten (te) waken.
Maar geen vliegtuig maakt hier loopings’ (p. 24). Op een vreemd luciede wijze ziet
de ik-persoon hier in, dat de toeschouwende houding naar buiten ook de inwendige
consistentie der eigen persoonlijkheid uitholt, zelfs op zichzelf ‘wacht’ hij; maar dat
wachten is gedoemd tot steriliteit: het zelf ‘komt niet’. Opvallend is het drievoudig
negatief antwoord op dat zitten wachten: ‘geen trein’, ‘niets’, ‘geen vliegtuig’, de
nutteloosheid van dat wachten wordt hier proefondervindelijk aangetoond. Verder
gaat de vadsige koning tenonder aan de zinloosheid van dit wachten zelf:
‘Nutteloosheid. Waarom nog zoveel zeggen? Waarom nog spreken, nog iets willen
schrijven, of schilderen? Alles is reeds gezegd. Voorgoed. Alle boeken zijn geschreven,
alle schilderijen geschilderd, alle toneel gespeeld. Alle politiek ben je moe besproken.
Alle oplossingen zijn voorzien en zijn mislukt. Wat blijft ons nog? Buiten onszelf
niets meer. Puin puin. En met onszelf opgescheept zitten we daar. En we wachten.
Zelfs niet meer op Godot’ (p. 89). Men ervaart in zulke tirades een nieuwe zeer eigen
retoriek: in de eerste was ze volstrekt negatief, hier verabsoluteert ze ‘alles’. Deze
schommeling tussen veralgemeende extremen is reeds een uiting van een gepieker,
waarover verder meer. Schijnbaar tegenstrijdig is inmiddels ook slechts de vaststelling
‘dat het zelf niet komt’ met die andere ‘met onszelf opgescheept zitten we daar’.
Want indien de ik-persoon - die zichzelf in de wij-vorm als de incarnatie van een
groep of generatie beschouwt - niets meer vindt buiten zichzelf niettegenstaande zijn
duizendvoudige openstelling, biedt ook het ‘onszelf’ waar hij mee opgescheept is,
geen enkele consistentie; het is het zelf, dat leeg is van zichzelf, en zichzelf daardoor
een lastpost is geworden. Daarom ook slaat het wachten om in een niets meer
verwachten. Men herleze de vreemde syntaxis op het einde van laatste citaat:
schijnbaar is het wachten nog positief, maar de volgende zin maakt het absoluut
negatief. Ze wachten helemaal niet meer. Hoe bevreemdend het ook mag zijn deze
ommekeer lag reeds besloten in de primaire instelling zelf; het absolute passieve
wachten is uiteraard reeds tot steriliteit en tot zijn eigen negatie gedoemd.
Om die volstrekte en naïeve, want door haar eigen aard tot nutteloosheid gedoemde,
wachtsituatie weer te geven gebruikt de auteur overigens mooie en sprekende beelden;
we citeren er enkele: ‘Rondkijken, gulzig
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alles wat ik zien kan opnemen. Je hele wezen, als een vloeipapier, de wereldstof
opslorpend...’ (p. 71). Al het gulzige spectatoriale zit hier in het beeld van het
opslorpend vloeipapier. Er is geen spraak van persoonlijk verwerken, maar van het
opslorpen van een overstelpende ongeschifte veelheid. Elders is het een kinkhoren:
‘Alleen kinkhoren zijn, de reuzeschelp... Je bent alles, je onderscheidt en tekent op:
palmen, slijmvlies, spieren, lijnen, plooien, varens, stranden, atollen, één reusachtige
onbeweeglijke kinkhoren’ (p. 179). Er is hier een megalomane (reuze- 2x) verlangen
naar identificatie met ‘alles’ maar daardoor verliest het alles en het zelf elke zin. Dit
vindt zijn uitdrukkelijke weerslag op de schrijfactiviteit zelf, waarvan de auteur
volgend beeld geeft: ‘Ben ik dat die dit schrijf? Ik vrees dat ik een vreemde ben... /
...Die stem, dat ben ik. En deze letters op het papier, deze woorden, dat ben ik. Ik
zoek. Ik vind een eindje koord. Ik heb dit stukje blootgelegd. Je trekt er eerst
nieuwsgierig aan, er komt meer te voorschijn. Je trekt weer, er volgt nog meer. Je
trekt nu gestadig, en het blijft duren, je zou een windas kunnen gebruiken. Waar
eindigt dat koord?’ (p. 45). - Dit laatste cursief is van de auteur zelf. Zijn schrijven
komt hier naarvoren als een poging om de onvindbaar vreemde die hij is te vinden.
En wat hij vindt is een eindje koord, dat nooit eindigt, een lineair iets dat men kan
opwinden. Dat de auteur hier terzelfder tijd een prachtige karakteristiek geeft van
zijn manier van schrijven en van zijn roman, moge verder duidelijker blijken.
Paradoxaal mag het inmiddels klinken, dat deze ik-persoon, met zijn oeverloze - zij
het passieve - belangstelling voor de wereld, uiteindelijk in zijn schrijven alleen
zichzelf zoekt. Het zou inderdaad een tegenstrijdigheid zijn indien dit kijken naar
buiten en zoeken naar binnen niet identiek viel in de volstrekte passiviteit en
inactiviteit van de hoofdheld. Hij zweert immers bij het louter subjectieve: ‘Normaal
is een schim die de mensen najagen, maar het bestaat niet, het normale, alleen het
persoonlijke, het subjectieve bestaat, de rest is schim’ (p. 54). Hierin is een auteur
als Raes, buiten alle opvallende stijlverschillen om, een broer van een C. Yperman
of van een I. Michiels, die elk van hun kant, ofwel hun eigen inwendig beleven
bekleden met de grotversierselen van hun stijlfiguren, ofwel zich overgeven aan het
eindeloos en lineair sprokkelen van ikjes. Het moge ook verklaren, dat bij Raes,
evenals bij Yperman, de grenslijn voorzover ze bestaat tussen de verschillende
personages, vervaagt, zodat ze allemaal slechts schimachtige emanaties zijn van hun
eigen geprojecteerde indrukken en gevoelens. Het ene opvallende resultaat van dit
subjectivisme is dan niet de zelfverkenning, wel de volstrekte isolering van de
buitenwereld. Aan dit gevoel heeft Raes, evenals Yper-
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man, schrijnende bladzijden gewijd. Zijn ik-persoon heeft een vrouw, maar hij is
machteloos om buiten zichzelf te treden en tot haar in te gaan. Hij zegt over zijn
Deborah: ‘We kunnen nooit nog meer naderkomen, wij beseffen elkaar, en wij leven
tegeneen gedrukt en toch vaneen verwijderd, zij een planeet en ik een. Soms schreien
we om elkaar...’ (p. 41). Voorts gaat het tragisch gevoel van afzondering zover, dat
hij haar dood overweegt, zij het door moord, hartaanval, ouderdom, ongeval (p. 143).
De onmacht die zijn hoofdpersonage ervaart, is precies die van de volstrekte
subjectivist, die zijn eigen authentisch bestaan juist mist en rateert, omdat dit slechts
uit een intersubjectief bestaan kan openbloeien. Zo mist de gulzige spectatorialist de
buitenwereld, en mist de subjectivist zichzelf. De razend gepreoccupeerde inactiviteit
naarbuiten en naarbinnen isoleert hem van de wereld en van zichzelf, en hij blijft
met de fantastische, gulzig opgenomen en onverteerde indrukken alleen op het eiland
van de volledige eenzaamheid. Hij heeft zelfs zichzelf niet meer, alleen de
geprecipiteerde ongecontroleerde rond haar eigen windas wentelende werking van
de eigen hersenen.
Deze geïsoleerde in het luchtledige uitgeoefende denkactiviteit wordt hem op haar
beurt een ondraaglijke last: ‘De mens is het meest eenzame beest. Gegeven zijnde
de geest, de hersens, volgen daaruit de onvermijdelijke verveling en hopeloosheid’
(p. 116). Bevreemdend is wel de opvallende tegenstrijdigheid met wat de persoon
heel wat vroeger had gezegd: ‘Indien ik niet denken kon zou ik wel een zeer eenzaam
mens zijn’ (p. 13). Is het wel een tegenstrijdigheid? Is het niet veeleer zo, dat de
jonge ‘denker’ zich aanvankelijk inderdaad in zelfverblinding kon beroezen aan dat
gulzig indrukken opzuigen, wat hij voor denken hield, totdat deze in valse
oneindigheid voortwentelende schijnactiviteit zich uiteindelijk onder haar ware en
ontgoochelende gedaante vertoonde, en hij met de kater, d.i. ‘de onvermijdelijke
verveling en hopeloosheid’, n.l. met het lege zichzelf, ‘opgescheept daar bleef zitten’?
Zo monden alle aanvankelijk impliciete tegenstrijdigheden, - tussen krioelende
aandacht en subjectivisme, tussen passieve gulzigheid en inactief denken, tussen
alles en niets, enz. - uit op een ambivalent geïsoleerd en steriel denken, dat geen
denken is, maar piekeren. Piekeren is een denken op zichzelf, om het denken zelf,
los van elke concrete relatie, een denken dat daarenboven niet gericht is op inwendige
uitklaring en synthese, maar dat zich met een masochistisch genoegen vergooit aan
de krioelende veelheid van onverteerde indrukken en verbeeldingen. Daar de inhoud
van deze talloze denkduiveltjes een zeer adequate neerslag vindt in de stijl van de
auteur zelf, zullen we die voorbehouden tot na het onderzoek van dit eindeloos en
hopeloos piekeren zelf. De man die zich in argeloze bereidheid gulzig openstelde
voor ontelbare indrukken, - die hij door
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de machteloosheid van zijn passieve instelling zelf niet kan verteren, - moest bijna
door de inwendige wetmatigheid van zulk onvolkomen denken, tot een piekeraar
worden.
Zelf heeft de ik-persoon de relatie tussen zijn ‘wachtende’ houding en dat piekeren
ingezien: ‘En wij, wij wachten en drinken en piekeren en proberen al pratend ergens
te lachen’ (p. 72). In zulke uitlating vinden we iets als een resumé van dat hele proces:
uit dat passief wachten groeit het zo maar piekeren, dat piekeren is steriel, vervluchtigt
ten hoogste in ‘praten’; doch voorzover dit laatste enige fysische activiteit onderstelt
valt het al zwaar, en het wordt dus maar een ‘proberen’. De steriliteit en de aliënatie
van zulke houding mondt dan uit op een vaag en onbepaald cynisch ‘ergens lachen’.
Maar ook dat is moeilijk, kan slechts geprobeerd worden: ‘Ik tracht cynisch te zijn’
(p. 156).
Het eerste moment van het gepieker lijkt een doelloos systeemloos denken te zijn,
zo maar: ‘Waaraan zit je te denken, vraagt Deborah. Och aan niets bijzonders, zo
maar allerlei dingen die door je hoofd rijzen en dan terug wegdalen naar beneden’
(p. 143). Zo komt het dat de rusteloze onophoudelijke en systeemloze stroom van
zijn gedachten van alles met zich meevoert: wrakhout van nieuwtjes, feitjes, dingetjes,
voorvalletjes, indrukken enz.; maar er is geen stroom, er is alleen een overzicht,
wordt slechts overstelpt door de veelheid die in zijn brein rondwoelt: ‘Ik in mijn
geval zie aldoor slechter van op afstand. Weldra nog slechts microscopisch scherp
zien wat dichtbij is, maar de armen vooruitgestoken over de straat gaan. Ik ben blind’
(p. 10). Het zijn allemaal afzonderlijke elementen, geen eindeloos koord, maar eindjes,
kleine stukjes zoals de ik-persoon het zelf ziet met ijselijke duidelijkheid: ‘Tijd is
indrukwekkend en omvangrijk de seconden nu, eindeloos stuk gaan. Rafels hersens,
onbedwingbaar bloed, nutteloze ogen alleen enorm sterk werkend, op hol geslagen,
het groot inwendig oor, de door uitgebreid magnetisch veld verstoorde radar,
schuinopwaarts gerichte, aan grote snelheid ronddraaiende luistercirkel, metalen
luisternet’ (p. 142). Het geprecipiteerde, het fragmentaire, het nutteloze van deze om
en op zichzelf werkende receptiviteit vernietigt elke synthese, elk denken. De
toevalligheid, de oppervlakkigheid, de onbepaaldheid van de indrukken verpulveren
de werkelijkheid tot een nare korrelige droom: ‘De werkelijkheid is een nare droom.
Ze duikt op en verzwindt onverwacht. Natuurkundig verantwoord, of louter toevallig,
rijzen sommige dingen op binnen de aperceptie voor korte tijd. Ineens maken ze
plaats voor iets anders. Droom of werkelijkheid’ (p. 85).
Ook voor deze trieste ervaringen vindt de auteur suggestieve beelden: die indrukken
zijn stenen, keien, lichtjes, kleurtjes, mollen, insekten-
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beetjes, witte wormen enz. ‘Je ligt ook al eens een uurtje te denken of te piekeren
over futiele dingen, of belangrijke. Of meer nog: je ligt in bed, je kan geen slaap
vatten, er rollen allerlei stenen, keien van gedachten door je hoofd. Lichtjes flitsen
aan en kleurtjes verschijnen’ (p. 28). Elders: ‘De witte wormen van de angst, de
kwelling, die verschijnen op je binnendoek geprojecteerd. Jij die plots jezelf ziet als
de late bezoeker, zeer alleen, zeer eenzaam, stilzwijgend kijkend naar die in het zwart
bewegende reuzenwormen, zwijgzaam dialogerend met vormeloos wordende acteurs.
En de monoloog die altijd verder gaat, ook als de spelers intussen verdwenen zijn
en je alleen hebben gelaten’ (p. 154). Tot in de stijl toe, - men lette op de
tegenwoordige deelwoorden, - is de trage in haar beweging vormeloze piekerij bezig,
die elders weer in razende gulzigheid om zich heen zal grijpen. ‘Je begint te denken
aan allerlei losse oppervlakkige dingen, kwellende zeurende gedachtjes, knagende
mentale insektenbeetjes, storende kleine gangstertjes. Onmachtig steriel als van een
middeleeuws of twintig eeuws (!) koning, een terende keizer op de divan. Wij,
plaatselijke neurotische keizers. Iets moet verwezenlijkt worden, zegt Deborah, een
kinderkleedje (...) Ik barst, ik wil iets vernietigen, maar ook het vernietigen wordt
geen werkelijkheid, juist gelijk iets doen het niet wordt’ (p. 145). De steriliteit van
het piekeren gaat hier in een nihilistische vernietigingswil, die echter op zijn beurt
door inwendige onmacht verhinderd wordt. Zelfs in het negatieve is piekeren steriel.
Ten hoogste wordt het een vaag inzicht in eigen verval dat als buiten de persoon om
is ingetreden: ‘Uiteindelijk zit je steeds met jezelf opgescheept, met je eigen verval,
met de mollen van je gedachten’ (p. 156. - Dit is overigens de tweede keer - zie p.
86 - dat deze troosteloze uitdrukking opwelt bij de schrijver.
De steriliteit van zulk piekeren wordt herhaaldelijk geïllustreerd door de onmacht
tot handelen die er het gevolg van is: ‘Allemaal interessante dingen om over na te
denken, te filosoferen, te peinzen op de divan, in bed. Ik zou misschien iets moeten
doen, een of andere daad stellen. Ik pijnig mijn binnenhoofd. Ik zoek. Vind niets. Ik
barst’ (p. 142). En de trieste roes raast verder. Deborah had tenminste een
kinderkleedje. Doch hij vindt niets: ‘Je wilt iets doen. Maar wat? Er blijft zo weinig
over om iets te doen’. Elders: ‘Ik moet iets doen. Er moet iets gedaan worden’ (p.
10). Zie hoe de persoonlijke opdracht vlug geneutraliseerd wordt door het
onpersoonlijke ‘er’. Dan heeft hij het gevonden: ‘De tijd doden (cursief van de
schrijver). Iets doen, maar het iets doen is een jacht geworden...’ (p. 26). En dan
begint een eindeloze reeks... Men merke hier het steeds voorkomende absoluut vage
‘iets’ dat even onbepaald is als het ‘niets’ dat we vroeger ontmoetten, en even vaag
als het steeds weerkerende ‘alles’. Deze vaag-
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heid zelf is een excuus en een alibi voor de steriele inactiviteit van de piekeraar.
De onmacht om in een synthese de wereld te vatten vindt een tegenhanger in de
onmacht om in de eigen persoon de eenheid te handhaven, te bewerken, of te
herstellen. Op p. 156 was er reeds sprake van verval, elders wordt het ‘afbraak’: Na
een periode van hernieuwing herbegint de verveling, de afbraak. Op een keer word
ik boeddhist, een yogi, een oosters (half) heilige, een wijze man...’ (p. 95). Er is hier
wel een wil aanwezig, - of is het slechts een droom om iets te doen en iets te worden?
- maar de verscheidenheid van idealen hier vermeld, verre van deze positieve wil te
onderstrepen of te versterken, is een alibi, een vlucht in de vele mógelijkheden
waardoor de desintegratie van de persoon geïllustreerd wordt. Elders immers geeft
de ik-persoon zich weer furieus over aan de zelfdestructie: ‘Ik zou, mijn uiterste best
doend, meehelpen aan de afbraak, koortsachtig vernielen. Nu verniel ik hoofdzakelijk
mezelf, alle dagen een beetje meer. Wat gaat (!) er van mij overblijven over tien
jaar?’ (p. 40). Zo wordt de piekeraar, verloren in de versnippering van zijn eigen
gepieker, de verbrijzelaar der eigen persoonlijkheid. Deze activiteit doet warempel
denken aan de fysische zelfamputatie van de Italiaanse furia, die Raes op p. 62
beschrijft. Het masochisme dat zij botviert op haar lijf, oefent de piekeraar op enige
afstand uit op zijn eigen geest. De afbraak, de afbrokkeling van de persoonlijkheid
is de weerslag van de fragmentaire veelheid van de omgevende wereld, waarin geen
eenheid zit, en waarin de piekeraar geen synthese kan bewerken: Na een halve
bladzijde ataraktische reeksen schrijft de auteur: ‘Je kan haast niet bijblijven, eer je
een synthese gemaakt hebt zijn er in 5 jaar reeds eeuwen geëvolueerd. Ik leef aan
(resic!) lichtsnelheid’ (p. 129). In deze uitlating zien we reeds een overgang van de
ervaring der absolute versnippering van de geest naar de enig mogelijke stilistische
vorm van Raes' eindeloze trieste reeksen-monoloog. De piekeraar doet even denken
aan het kind dat op een fiets rijdt en wel kan sturen maar op een bepaald ogenblik
de pedalen verliest en de steeds snellere tocht naar beneden niet meer kan afremmen.
De ‘snelheid’ van de reeksen wordt dan ook herhaaldelijk beklemtoond: ‘Maar de
schedel is een gesloten pot. Voorlopig bezit ik het slot er nog van. Op een dag echter
zal alles plotseling uitbreken, gelijk een grote ziekte, onweerhoudbaar, aan (reresic!)
grote snelheid, aan grote snelheid vooral’ (p. 94). Een gesloten pot is de schedel van
de piekeraar: er steekt daar veelheid en ordeloosheid en grote spanning in, hij bereikt
de uiterste grens van zijn weerstandsvermogen, en de enige kans is de plotse
ontsnapping van opgepotte stoom in eindeloze, ratelende, razendsnelle
woordenreeksen die de structuur van de zin, deze synthetische
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gedachtenuiting, aan flarden zullen rukken. Dit zal dan ook een der opvallende
stijlmerken zijn van de roman van Hugo Raes.
Er rijst echter vooreerst een kapitaal bezwaar tegen de authenticiteit van dit gepieker
àls gepieker. Is het nog mogelijk dat iemand, die werkelijk aan zulk knagend gepieker
tenonder gaat, op zo een onthutsend luciede wijze alle momenten van dit gepieker
kan beschrijven, zoals het in dit boek gebeurd is? We zouden neen moeten
antwoorden, indien deze schijnbare zelfkritiek van de piekeraar inderdaad systematisch
doorgevoerd was. Eigenlijk hebben wij de synthese gemaakt van elementen die zeer
fragmentair en als toevallig verspreid liggen over het ganse boek. Zo is hier geen
sprake van een bewuste zelfreflectie op het piekeren, veeleer is het een piekeren over
het piekeren, een piekeren in de tweede graad; voor de piekeraar is piekeren de enig
mogelijk manier om zich op het eigen piekeren terug te plooien. Zo gezien is er
inderdaad geen uitkomst voor het piekeren en verliest het zichzelf door een congenitale
hang naar inteelt, in de valse eindeloosheid van de vicieuze cirkel. De piekeraar
wordt als het eekhoorntje dat zich afmat in zijn tredmolentje zonder dat het ooit een
stap vooruitgeraakt, of als het paard dat eindeloos rondloopt in dezelfde kringloop
van een molen, terwijl er tussen de molenstenen geen graan steekt dat gemalen kan
worden.
Al komt ons de roman De vadsige Koningen op de eerste plaats, en door zijn eigen
toedoen, voor als (belangwekkend) diagnosemateriaal, toch zou het onrechtvaardig
zijn, de ogen te sluiten voor de stijlhoedanigheden van Hugo Raes' eersteling.
Opvallend is zelfs hoe deze stijlhoedanigheden in een zeer nauwe betrekking staan
tot de aard van de ziekte die we poogden te diagnostiseren, en er als het ware de
artistieke emanatie van zijn.
De desintegratie en de versnippering, die als meest kenschetsend verschijnselen
van het piekeren tot uiting kwamen, vinden hun rechtstreekse neerslag in het
compositieprincipe dat we op alle niveaus van het kunstwerk terugvinden: n.l. het
bijna ordeloze reeksverband, zonder inwendige structuur, met een eenvoudig naast
elkaar plaatsen van talloze eenheden, of dit nu woorden, namen, zinnen, anekdootjes,
nieuwtjes of verhaaltjes en indrukken zijn. Iets dergelijks geldt ook voor de ‘ikjes’
die I. Michiels sprokkelt, en voor de metaforen die C. Yperman als een scherm van
bloempjes optrekt tussen zichzelf en de buitenwereld. De asyndetische resp.
polysyndetische woordschikking is alleszins een der meest opvallende kenmerken
van Raes' stijl, en suggereert al onmiddellijk de roes waarin dit werk blijkbaar tot
stand is gekomen.
Een woord is soms voldoende om bij de auteur het mechanisme aan
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de gang te brengen waardoor hij ordeloos en pêle-mêle allerhande termen uitbrengt,
als een ratel of een wekker. Een voorbeeld: ‘Is het je al opgevallen, zegt Joachim,
dat alles tegenwoordig diplomaat heet? Er zijn diplomaat-boekentassen, automerken
heten diplomaat, brilmonturen, schoenen, ijskreem, stilo's, uurwerken, vulpennen,
hoeden, reiskoffers, dassen, manchetknopen, noem maar op. Alles is diplomaat,
behalve de diplomaten zelf’ (p. 75). Volgt dan onmiddellijk een nieuwe woordenreeks,
onstelpbaar. Ook met namen is zulks het geval: ‘Drankhuizen, herbergen, cafés,
tavernes, brasseries, of soms maar hokjes door een schraal geel ballonnetje, een bloot
lampje verlicht, met een canapé en een emmer in’ (p. 104). Niet alleen woorden, ook
zinnen roepen elkaar in reeksverband op, evenals de onderwerpen en anekdoten. De
krant schijnt hier te fungeren als inspiratiebron en talloze bladzijden worden dan ook
als een eenvoudige ordeloze kroniek van schandalige of ontroerende geschiedenisjes.
De inleiding van zo een gevalletje is iets louter toevalligs. We citeren van op enkele
bladzijden: ‘Zoals dat geval in Italië’ (p. 62). ‘Claude heeft ook iets te vertellen’ (p.
63). ‘Neem bij voorbeeld...’ (p. 64). ‘Luister b.v. eens naar dit’ (p. 65). ‘...Of dit’ (p.
66). ‘Andere feiten’ (p. 68). ‘Zal ik je eens iets vertellen’ (p. 69). ‘Ze heeft ons een
staaltje verteld dat voor een boek uiterst geschikt is’ (p. 69). ‘Iets gelijkaardigs heeft
Deborah beleefd’ (p. 70). De lijst is voor uitbreiding vatbaar, en vertoont iets als een
gelijkenis met de ‘kettingrokende’ Griekse, waarvan sprake op blz. 96. De auteur
schudt de anekdoten zonder ophouden (en zonder kieskeurigheid) uit zijn mouw,
soms vergeet hij dat hij er een reeds verteld heeft en hij vertelt ze opnieuw. Zo bijv.
de geschiedenis van een stervende oom, die we op blz. 113 ten tweede maal vernemen.
Het gaat zelfs zover dat de auteur de lengte der woordgroepen zelf als een criterium
gaat aanwenden. Zo schetst hij de crisis van een personage als volgt: ‘Zijn
woordgroepen verkleinen, hij houdt lange rustpozen, iedereen merkt dat het niet lang
meer zal duren of hij zal niet meer verder kunnen’ (p. 101!!). Even bewust als zijn
piekeren over het piekeren is de reflectie op zijn eigen stijlprincipe: de reeks. Hij
noemt dat zelf dan: baren, een ouragan, orgieën, een maalstroom, een litanie, een
recitatief, een inventaris, een encyclopedie, een wetenschappelijke opsomming, enz.!!
‘Als je aan drankhuizen begint te denken, komen de gedachten als baren achtereen
aanrollen, - steeds weer dringt de geschiedenis van Maxim zich op. Het is ook een
aparte geschiedenis’ (p. 106). - ‘Een geheel van onhoudbare snelheid, een
kermisouragan, die op en af rijdt als een lokale wervelwind, met fosforescente
kleurvlakken en knipperlichten’ (p. 186). - ‘Dit zijn anderzijds de tijden voor orgieën:
wanneer de vrouwen en mannen schokken van het lachen,
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en de vloed der geestigheden snelvloeiend en machtig is’ (p. 43). - ‘In een maalstroom
van bier, whisky, meisjes, party's’ (p. 56). - ‘Op een eentonig rijtje gelijk een
medicijnman een litanie of een stamhoofd een genealogisch recitatief noemde de
man al de werken van Sartre, Heidegger, Kierkegaard, de Beauvoir op. En Marcel
Camus? zei Chris onaandachtig’ (p. 95). - ‘We zijn op het ogenblik bezig een
inventaris op te maken van de daden van de mens. We gaan verder...’ (p. 66). ‘Terugdenkend aan al de kroegavonturen en tonelen die ik met Walter heb beleefd!
Er zou een encyclopedie over te schrijven zijn. Gelijk die keer...’ (p. 103). Na een
opsomming van zeven manieren van drinken: ‘Hij onderlijnt (!) zijn wetenschappelijke
opsomming met op de vingertoppen te tellen’ (p. 136).
Is dan die inventaris zo wetenschappelijk en encyclopedisch? Dat mag aanvankelijk
wel de bedoeling geweest zijn, maar dan wordt het opeens iets anders, een
anarchistische woorden-betoging, een panische uittocht, wat nog? ‘C'est l'anarchie!
C'est l'anarchie!’ (p. 176) roept de schrijver uit en dan volgt een chaotische optocht
van een menigte idioten, primairen, criminelen, en imbecielen, en een apocalyptische
samenloop van miserabelen: ‘Rennende massa's, stampede, beesten, wolfshonden,
revolvers, geweren met magazijn voor twintig kogels’ (ib.). Het is wat een moderne
kunstschilder ergens noemt ‘une végétation folle’ of een ander ‘van waar die
veelheid?’. Het duidelijkst spreek de stemming waaruit die woordenlava borrelt in
volgend uittreksel: ‘Al de dingen die ik soms panisch zeg en huil en spreek tot
Deborah, of tegen vrienden soms, wanneer ik zwaar dronken ben of zeer moe of
overspannen, of hoe noem je het, en wanneer nog alleen deze gevoelens bestaan:
verdriet en moeheid en walg en hopeloosheid. Ik wou dat ik een steen was. Dat heel
deze wereld plots een steenwoestijn was, gevoelloos en rustig en onwetend... enz...’
(p. 153). En andere polysyndetische en asyndetische woordenreeksen ratelen en razen
verder. Het zijn als zoveel bezweringen bij de klaagmuur, of liever bij de lavabo van
het niets. Is er dan geen tegenstrijdigheid in het principe van deze reeksen: tussen
het ‘wetenschappelijk inventoriëren’ en de ‘panische’, anarchistische roes? In feite
natuurlijk wel, maar het wil ons voorkomen dat het tweede slechts de uitkomst van
het eerste is geworden. Evenals het zuiver passief inzwelgen van alle mogelijke
indrukken om het ‘leven te leren kennen’ uiteindelijk uitliep op een steriel en
uitkomstloos piekeren, zo verglijdt de pedagogisch bedoelde inventaris geleidelijk
naar een paniekstemming, omdat de persoon de anarchie niet meer baas kan. Tussen
beide verschijnselen bestaat er een opvallend parallellisme. De in zijn naïeviteit
aanvankelijk gulzige waarnemer heeft zich tenslotte laten overrompelen
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door de chaos waarvoor hij zich openstelde en die hij niet heeft kunnen intomen, laat
staan beheersen.
Voor de aandachtige onderzoeker is het daarom wel duidelijk, dat er een
verontrustende maar ook hoopvolstemmende overeenkomst bestaat tussen de ervaring
van de piekeraar en de door hem spontaan aangenomen, bijna natuurnoodzakelijke
stijl. Verontrustend voor de mens die zulke ervaring heeft doorgemaakt, doch
hoopvolstemmend voor de kunstenaar die in zijn taal zo identiek is met zijn ervaring.
Deze oorspronkelijke manier waarop dit boek dat nauwelijks een roman is geschreven
werd, lijkt ons de belofte in te houden voor een belangrijk kunstenaarschap. Want
al zal men buitenlandse en ook binnenlandse invloeden duidelijk kunnen aanstippen
(L.P. Boon!!) toch voelen we de stijl van Raes als authentisch aan. Paradoxaal genoeg
zou men dan moeten zeggen, dat voor de uitdrukking van een essentieel inauthentisch
bestaan, n.l. dat van de piekeraar, - deze schrijver een authentisch taalmedium heeft
gevonden. Het is alleen maar spijtig, dat door het lineair oppervlakkig piekeren het
leven zelf uiteindelijk niet werd beroerd. De in paniek vluchtende jonge
leerling-tovenaar heeft tussen de talloze keien van zijn gedachten nog niet de steen
der wijsheid gevonden. Wie máár kinkhoren, radaroor, of vloeipapier wil zijn, wie
máár passief openstaat voor de buitenwereld, kan slechts, mogelijk zelfs ten koste
van zijn eigen persoonlijkheid, spiegel, echo of schaduwbeeld zijn van zijn tijd. Het
loont daarom wellicht de moeite een blik te werpen op het tijdsbeeld, dat we uit de
duizenderlei stukjes en fragmentjes en eindjes van dit schervenboek zouden kunnen
trachten samen te stellen.
Want de auteur mag nog trachten zo passief mogelijk open te staan voor zijn tijd,
onbewust reeds voert hij een selectie van zijn indrukken door. Het is daarom wel
interessant te achterhalen welke de criteria zijn voor zijn keuze. Het eerste criterium
behoort tot de kategorie van het interessante, het aparte, het opvallende. Zo lezen we
b.v.: ‘Allemaal interessante dingen om over te denken’ (p. 142). Elders: ‘Ze heeft
ons een staaltje verteld dat voor een boek uiterst geschikt is’ (p. 96). Nog: ‘Het is
ook een aparte geschiedenis’ (p. 106). Hier is het apart, elders het vreemde en
bevreemdende: ‘Wat gebeuren er toch meest vreemde geschiedenissen. Gelijk wat
Boyd gisteren vertelde...’ (p. 180). Deze absolute superlatief wordt elders zelfs een
relatieve superlatief (die in tegenstelling met zijn naam veel sterker luidt): ‘Het
strafste stuk...’ (p. 16). Er klinkt uit al deze uitlatingen een toon op, die schommelt
van het zo maar interessante, tot het aparte en uitzonderlijke, en superlatieve. Dit
kadert wonderwel met de ganse allure van het boek, dat in een te hoge toonaard
gesteld is. Maar deze
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categorieën gaan eigenlijk allemaal rakelings langs het wezenlijke en belangrijke af.
Dit mag niet verwonderen: de passieve toeschouwer kan zich ten hoogste laten leiden,
in zijn vage keuze, door uiterlijke dingen als het vreemde, het interessante en aparte,
daar wezenlijker categorieën een actiever instelling tegenover de buitenwereld
onderstellen. Een reeds elders opgenomen citaat krijgt hier dan een bijzonder belang:
‘Normaal, is een schim die de mensen najagen, maar het bestaat niet, het normale’
(p. 54). Daartegenover staat dan het uitzonderlijke, en in laatste instantie het
abnormale.
Dit moge dan ook een voorkeur verklaren in de keuze van de schrijver voor het
morbiede, het obscene, het vulgaire, voor mentale en fysische afwijkingen. Zo bijv.
de zelfamputatie van een hysterische vrouw, de fantastische laboratoriumentingen,
het kankeren, bladzijden lang, over kanker, een soms infantiele belangstelling voor
sexe en stercoraire grappen. Maar zoals reeds gezegd, wat men op grond van de
eenvoudige goede smaak en van het fatsoen - o burgerlijk begrip - zou afwijzen,
behoudt zijn belang in een diagnose; daarin kunnen faecaliën en excrementen en
gekots natuurlijk van grote waarde zijn. Zo mag men dit boek als kunstwerk
ongetwijfeld op dat punt streng beoordelen, het wordt iets als een caleidoscoop van
lelijkheid. En gaarne past men op het werk een uitlating toe van de schrijver zelf:
‘Ik drink de kletsjes die ik nog vind in de drie flessen wijn in de kelder. Drie
verschillende overschotten, zoete, droge, rode wijn, bij het bier. // U moet me
verontschuldigen. Het is een afschuwelijke mengeling uit het oogpunt van finesse’
(p. 93). Men mag om die reden echter zijn ogen niet sluiten voor ook enkele zeer
schone bladzijden die de auteur hier en daar verloren gelegd heeft als - om met de
Barabbas van Van Gelderode te spreken - een bloempje op een mestvaalt.
Men mag zich daarom met des te meer recht afvragen, hoe deze jonge auteur ertoe
gekomen is zulke duidelijke voorkeur voor het abjecte te demonstreren. Het wil ons
voorkomen dat zulks toe te schrijven is aan een gekwetste tederheid, die zich echter
weer verliest in de congenitale machteloosheid van de vadsige koning: ‘Het zou niet
mogen zijn,’ (p. 162) is een woord dat herhaaldelijk over zijn lippen komt, en daaruit
spreekt een gevoeligheid, een vatbaarheid, die echter niet geraakt tot het verzet, en
futloos terugvalt in een nutteloze klacht. Wanneer hij dan ook bladzijden wijdt aan
daden van moed en zelfopoffering, gelijk die van de laureaten van het Carnegie Hero
Fund, is zijn oordeel evenmin positief: ‘Zelden voelt men het verhevene zo onzinnig,
het nutteloze zo verheven aan’ (p. 151-152). Wat verder wordt het lijden: ‘zinneloos
lijden’ en ‘nutteloze miserie’ (p. 164). Men krijgt de terzelfder tijd onbehaaglijke en
hoopvol stemmende indruk, dat het negativisme
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van deze passieve koning, dat zelfs nu en dan omslaat in nihilisme, slechts de uitkomst
is van een machteloosheid om het verhevene en het goede te begrijpen, te duiden, te
aanvaarden. Het lijkt uiteindelijk de uitdrukking te zijn van de walg, de hekel, de
radeloosheid die de knaap aangegrepen heeft die zich argeloos opengesteld had voor
de invasie van indrukken zonder tal, die hij niet kon, blijkbaar ook niet dacht te
moeten, verwerken.
Men wil er de leerling-tovenaar, de vriendelijke en triestige vadsige koning een
verwijt van maken, tot men ineens vaststelt dat hij hierin precies de incarnatie wordt
van een beschaving, die zelf haar plethorisch karakter nog niet heeft kunnen
assimileren. De eindeloze reeksen woorden en ketenzinnen zijn dan als het
schaduwbeeld van onze massaproduktie, van onze getayloriseerde voortbrengst, van
onze rotte weelde, van ons versneld levensritme, van onze daverende spanning en
ons gebrek aan concentratie en synthese. De anarchie van zijn woordenoptochten
geven een soms apocalyptisch schaduwbeeld van de opstand der horden. Wanneer
de auteur dan zijn titel als een groot sleutelwoord aangeeft van zijn soms pythische
wartaal, wordt de betrekking tot onze beschaving duidelijk gelegd: ‘Wij zijn de
vadsige koningen’ (p. 134-136). Hier krijgt zijn obsederende wij-vorm zijn duiding:
wij, dat zijn de westerlingen, in tegenstelling met de kleurvolkeren die ons weldra
onder de voet zullen lopen. Soms krijgt dat ‘wij’ ook een meer algemene betekenis,
maar dan slaat het toch op het gehele mensdom zoals het westen er een aanschijn
aan heeft gegeven: ‘En dat zijn wij dus, mensen. Soms wou ik dat ik een beest was
of een steen’ (p. 131). Ook deze uitlating komt tweemaal in zijn droevige litanie
voor.
Er is bij de auteur een verlangen aanwezig om te ontsnappen aan zulke wereld.
Of liever het is nog geen verlangen, alleen maar een heimwee dat minder noopt tot
de (voor hem onmogelijke) daad, dan het verlangen. Er zijn verschillende manieren
om te ontsnappen: zo verlangt hij beurtelings naar een vereenvoudigd bestaan, naar
het bestaan van een kind, naar een fictief droombestaan, ook soms naar iets als een
wereldhervorming. Ergens geeft een vriend op ironische wijze volgende raad: ‘Zoek
de wijsheid innerlijk, man, gelijk wij bezig zijn te doen. Zie af van bezit en weelde.
Pluk op bescheiden wijze de dag. Sta boven het miezerig gedoe. Word filosoof,
boeddhist’ (p. 131). Maar de hoofdpersoon vlucht liever in de vroegere mogelijkheid
van het kinderlijk bestaan: ‘Het is in het kindzijn dat het volle en oprechte leven nog
mogelijk is. Wanneer kennen wij nog de volledige overgave. Hoe weinig gelegenheden
bestaan daartoe’ (p. 171 vv.). Mogelijk biedt de dagdroom nog een uitkomst? Dat
stelt hij zich althans voor, met een lichte ironie die wel aan Nescio kan doen denken:
‘Ik verlang niets meer.
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Ik bezit nu alles. Alles is mooi. Zo moet het altijd blijven. Groot en verrukkelijk. Je
ligt op je rug in het gras kijkend naar omhoog. Zo is men een luie vorst’ (p. 174 vv.).
Buiten de vlucht naar de eenvoud, de kinderlijke staat, de droom is er nu en dan,
soms, bij de luie koning een begin van verlangen naar een actievere reactie tegen het
bestaande: ‘Soms wou ik dat ik een missionaris was, een vrijzinnige missionaris, een
boodschapbrenger, een persoonlijke boodschap, of een nietsbrenger’ (p. 190). Men
ziet het, pas is er een aanhef van een actievere droom, - maar hij blijft in de irrealis
gesteld, - of hij stort weldra toch weer krachtloos ineen in een, hier blijkbaar ironische
negatie.
Maar in deze negatie heeft toch eenmaal een kinderlijke hoop, een verlangen, een
onvervulde droom van wereldhervorming opgeklonken, zodat men de vraag moet
stellen of heel dit boek de uiting is van een kinderlijke desillusie of van een werkelijke
dégénéré: is dit de taal van een kindse vorst of van een koninklijk kind? En men
denkt dan terug aan het alternatief dat reeds weerklonk in het motto van het boek:
‘Zij waren ofwel kinderen, een speelbal in de handen der hofmeiers, ofwel dégénérés,
die slechts voor de voldoening hunner lusten leefden...’ Uit wat voorafgaat mag men
wel afleiden, dat dit ganse klaaglied van bijna 200 pp. de neerslag is van een soort
puberteitscrisis, niet alleen individueel maar ook als generatieverschijnsel: dat mogen
de meervoudsvorm wij, en de meervoudstitel ‘de vadsige koningen’ verklaren. Wie
als knaap in onze krioelende veelvuldigheidsbeschaving passief wil luisteren, kijken,
bijwonen, gaat aan die versnippering zelf tenonder in de desintegratie der eigen
persoonlijkheid.
Het karakter van klaaglied krijgt dit boek niet alleen uit dezelfde eentonig
volgehouden lamentatietoon, maar ook uit de schoonste bladzijden, waarin het verhaal
boven zichzelf uitstijgt, de eentonige herhaling opheft, of alleszins synthetiseert in
een prachtige periode. Men leze op blz. 154-155 die passus waarin de auteur het
treurlied beschrijft van een Spanjaard. Hij beschrijft daarin de cascade van flamenco's
en lamentoso's die de man drie dagen en twee nachten lang heeft volgehouden bij
het lijk van zijn kind. Hij spreekt daar welbepaald over een ‘vergeefse, hulpeloze
poging’ om alles te ‘noemen, samen te vatten, te bepalen, te resumeren’, en dan ebt
de eindeloze periode uit op het slotakkoord: ‘... een monotoon hardnekkig voortrazen,
zonder einde, slechts met grote diepe bodemloze putten die dagenlang duren en dan
met de tijdens deze coma opgedane hernieuwde krachten, verder gaan, voortrazen,
onstelpbaar en alleen’ (p. 155). Men stelt zich voor dat het ganse boek zo
uitgeschreven werd, met diepe putten, hardnekkig opnieuw opgenomen, maar steeds
in de toestand van een trieste trance. Zo blijft het waarschijnlijk, wanneer dit boek
wordt voorgesteld als in
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ene lange nacht uitgeschreid, in nameloze miserie, beurtelings gehallucineerd, furieus,
en dan weer troosteloos, afgemat, hortend, zonder enige samenhang dan die van
scherven waaruit men zelfs niet meer tracht het gebroken wereldbeeld weer te lijmen,
omdat de energie daartoe ontbreekt. Of zal men het als een hoopvol teken beschouwen
dat het boek en de nacht eindigen op een klein streepje licht: ‘Tot de zon weer
doorbreekt en een tijdje schijnt’? Om deze hoop in mineurtoon zal dit zwarte boek
bij velen misschien toch nog genade vinden.
We hebben deze bespreking volledig willen uitschrijven, niet om een nieuw
meesterwerk aan te kondigen, daartoe ontbreken naar onze zin essentiële
hoedanigheden. Maar toch is er geen debuut sedert de oorlog, dat ons zozeer gefolterd
heeft en terzelfder tijd met hoop vervuld. Doch we achten het onmogelijk dat dit
boek zou herhaald worden, zoiets schrijft men slechts een keer. Indien de toon
authentisch is, dan ligt het voor de hand dat hier een jongeman zich tot in den treure
en in het oneindige heeft gepijnigd, en dat doet men op die wijze nooit straffeloos.
Om dezelfde reden achten wij ons verplicht een oordeel op te schorten tot na een
eventueel volgend werk. De aard en de toon van het werk geven er iets eenmaligs
aan, en men vreest dat zulk werk niet als debuut kan gequoteerd worden, het is een
opera omnia. Wat kan de auteur nog schrijven, wat we uit dit boek nog niet zouden
vernomen hebben? Zijn enige kans ligt dan wellicht in de mogelijkheid, een nieuwe
mens te worden, of liever, eindelijk te beginnen aan de ontginning van zijn eigen
authentische persoonlijkheid.
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Andre Demedts
De katholieken in de Nederlandse literatuur
In ‘De Tijd-Maasbode’ van 10 maart j.l. heeft Kees Fens aan dat onderwerp een
merkwaardig artikel gewijd. Hij gaat uit van de vaststelling dat er in de laatste jaren,
blijkens een overzicht dat door het Amerikaanse tijdschrift ‘The Literary Review’
gepubliceerd werd, heel wat Nederlandse gedichten, essays en verhalen in vertaling
verschenen zijn, maar dat er onder de schrijvers en dichters van dat werk geen enkele
katholiek voorkomt. Het lijkt inderdaad bevreemdend dat zulk een talrijk volksdeel
als in Nederland door de katholieken gevormd wordt, literair niets zou presteren dat
de vergelijking met de produktie van andere groepen kan doorstaan.
Derhalve stelt hij de vraag of die afwezigheid van de katholieken dient geweten
aan onverschilligheid of willekeur bij de instanties die voor de propaganda van de
Nederlandse letterkunde in het buitenland verantwoordelijk zijn. Hij meent van niet.
Volgens hem is het gezicht van de na-oorlogse Nederlandse literatuur nagenoeg
volledig door nietkatholieken bepaald, omdat het de hedendaagse katholieke schrijvers
aan talent ontbreekt. Toch stipt hij aan dat hem iemand de overtuiging uitsprak, dat
het al evenzeer een kwestie van erkenning zou zijn. In Nederland zouden bepaalde
kringen de mentaliteit doen ingang vinden hebben dat een katholieke auteur vooraf,
omdat hij katholiek is, beschouwd wordt als onbekwaam tot het schrijven van degelijk
werk. Daaruit zou een al dan niet opzettelijke verwaarlozing van de katholieke
literatuur gevolgd zijn, die onvermijdelijk op de katholieke schrijvers een
verlammende invloed uitoefent.
Wel neemt Fens aan dat er enige bijkomende oorzaken zijn, die de ontstentenis
van een katholieke letterkunde helpen verklaren. Er bestaat in Nederland geen
katholieke uitgeverij met een literaire afdeling. Ook is er geen tijdschrift voorhanden,
waar een strijdbare katholieke geest van uitgaat. Tussen de twee oorlogen was de
toestand, door ‘De Gemeenschap’, veel gunstiger. Wel belangrijk is het daarbij op
te merken
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dat ‘De Gemeenschap’ veel meer dan een zuiver literair orgaan was. Het tijdschrift
ijverde immers ook voor een diepgaande hernieuwing op godsdienstig, sociaal en
politiek gebied. Nu wordt die taak door niet specifiek letterkundige bladen als ‘De
Bazuin’, ‘Te elfder Ure’, ‘Ruimte’ en het Vlaams-Nederlandse maandschrift ‘De
Maand’ vervuld. De Nederlandse katholieken beschikken nog altijd over ‘Roeping’,
maar ‘Roeping’ bevat hoofdzakelijk een bloemlezing van min of meer geslaagde
teksten, en niet zo zeer het getuigenis van een groep katholieke kunstenaars, die in
de eerste plaats de verdediging en verdieping van hun wereldbeschouwing beogen.
Enige katholieke auteurs, wie het niet aan begaafdheid ontbrak, zijn wegens hun
houding tijdens de bezetting uit het literaire leven verdwenen of niet meer in de
mogelijkheid hun talent onbelemmerd te ontplooien. Een ander nadeel is dat men in
Nederland, waar wel enige essayisten van formaat werkzaam zijn die het katholieke
aandeel in de hedendaagse literatuur zouden verhogen, niet geneigd is dat soort werk,
in tegenstelling met wat in andere cultuurlanden als Duitsland, Engeland en Frankrijk
gebruikelijk is, bij de letterkunde onder te brengen.
Die verschillende factoren zijn nochtans niet beslissend genoeg om niet naar andere
oorzaken te hoeven zoeken. Laten wij daarom de vraag opwerpen waar alles van
afhangt. Bestaat er misschien tussen de katholieke levensvisie en het klimaat van
deze tijd, zoals het in de literatuur uitgedrukt wordt, een onverzoenbare tegenstelling?
Met andere woorden: is het katholicisme verouderd? De veronderstelling kan, volgens
Fens, niet aangenomen worden. Veeleer gelooft hij, waar het de katholieke dichters
betreft, dat zij geremd werden door de streng afwerende houding en het wanbegrip
dat aanvankelijk tegenover de nieuwe poëzie werd betoond. Zij hebben niet durven
te schrijven zoals het in hen lag en daardoor hun scheppend vermogen ontkracht.
Tussen hun intuïtief beleven van de tijdsgeest en de manier waarop zij hun innerlijke
ervaringen trachtten te vertolken is een disharmonie gesproten, die de gave vormkracht
van hun dichterlijke aandrang geschonden heeft.
Gaat die verklaring tot op zekere hoogte in verband met de dichters op, zij schenkt
veel minder voldoening waar de romanciers in het gedrang komen. De inhoud van
de grote romanliteratuur uit onze tijd is immers geladen met een wijsgerige en
psychologische problematiek, die de katholieken zeer nauw aan het hart moet liggen.
Al de essentiële vragen van het bestaan worden erin behandeld. Onvermijdelijk
betekenen zij voor de katholieken, even goed als voor alle denkende mensen, een
uitdaging, waarop een antwoord, in de vorm van een persoonlijk verantwoorde
houding zou moeten volgen. Niettemin blijven de katholieken ook op
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dat terrein in gebreke: de jonge romanciers onder hen zijn, naar de mening van Fens
althans, geen vooraanstaande figuren.
Tekorten aanwijzen, hoe verdienstelijk het moge zijn, is slechts een half werk.
Waar Fens over de positie van de katholieke dichters in Nederland spreekt, duidt hij
een middel aan dat tot een verbetering in de toestand zou kunnen voeren. Hij verlangt
dat de katholieke kunstenaars hun individualistische houding prijs zouden geven,
om uit een inniger samenleven met de katholieke gemeenschap een vruchtbaarder
bezieling te halen. Ook wij geloven dat, waar het leven niet aan de kunst voorafgaat,
de kunst onbelangrijk wordt. Ligt het doorbreken van hun individualistische
afzondering echter uitsluitend in de macht van de kunstenaars? Is het niet noodzakelijk
dat de gemeenschap, waar zij hun plaats moeten innemen, hen op die plaats wil
aanvaarden? Nu hebben wij de indruk dat de katholieke gemeenschap zich te weinig
om de katholieke schrijvers bekommert. Met recht en reden zal zij betreuren dat er
te weinig belangrijke katholieke schrijvers zijn en zich pijnlijk getroffen voelen als
een auteur die bij haar behoord heeft afvallig wordt. Maar zou het niet nog beter zijn,
konden de katholieke auteurs bij hun geloofsgemeenschap die openheid van geest
en waarachtige sympathie aantreffen, die hun de vreugde en de vrede van een zich
thuis weten biedt? Een thuis in de wereld, waar zij de kracht en de moed vinden, om
tegenover de wereld te getuigen van hun waarheid.
Waarschijnlijk staat de katholieke literatuur er in Vlaanderen iets beter voor dan
in Nederland. Wij bezitten katholieke dichters, romanciers en essayisten, die van
even groot talent als de niet-katholieken blijk geven. En toch is er iets, met betrekking
tot hun bekendheid en de uitstraling van hun werk, dat bevreemdend aandoet. Zij
dringen namelijk buiten het katholiek volksdeel niet door. Verschillende enquêtes
uit de jongste jaren, als die van Lanckrock, De Ceulaer en de Vereniging ter
Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, hebben het duidelijk bewezen. Sommige
ondervraagden hebben antwoorden verstrekt die doen uitschijnen dat zij van de
katholieke literatuur niet op de hoogte zijn. Dezelfde vaststelling hebben wij, sprekend
met Nederlandse intellectuelen, meer dan eens gemaakt. Zij hadden L.P. Boon en
Hugo Claus gelezen, maar wisten niet dat er ook jonge katholieke schrijvers bestaan.
Daarom menen wij dat het verschijnsel waarop Fens gewezen heeft veel complexer
is dan de factor talent op zichzelf kan verklaren. De katholieke auteurs zijn mensen,
die zoals de meeste mensen een gunstig gestemde omgeving nodig hebben, om tot
volle ontplooiing van hun mogelijkheden te komen. Het is van belang dat zij over
de hulpmiddelen zouden beschikken, om zichzelf en hun werk te doen kennen. Wij
denken aan een ondernemende uitgeverij, bladen en tijdschriften met gezag en
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invloed, belangstelling vanwege de klank- en beeldomroep, een uitgebreid
bibliotheekwezen en een objectieve, hoogstaande kritiek. Akkoord dat het slechts
hulpmiddelen zijn. Talent en overtuiging wegen zwaarder. Maar het eerste is een
gave van de natuur en als zodanig niet te dwingen; het tweede een persoonlijke
verworvenheid, wat meer vereist dan een geloof uit traditie en sleur. Sommige
katholieken ontwijken een bewuste verantwoording van hun geloof en leven in een
afgesloten ruimte, die verder en verder buiten de werkelijkheid van het moderne
bestaan ligt. Anderen komen nooit tot een helder inzicht in de geloofsinhoud en
verwijderen zich van de Kerk, omdat zij aan de onvolmaaktheid van de gelovigen
geërgerd, tot de onwaardigheid van de Kerk en om die onwaardigheid tot de
onwaarheid van de geloofsinhoud besluiten.
Het meest beangstigend probleem is waarschijnlijk geweest dat schrijvers, die
volkomen eerlijk over hun zoeken naar licht en zekerheid spraken, als minder
betrouwbaar beschouwd werden dan degenen die blijkbaar nooit hadden gezocht.
Van het ogenblik dat er in de katholieke literatuur geen plaats voor zoekenden en
zondaars, gelovigen in de twijfel en twijfelaars ondanks hun geloof meer is, sluit
men de deur voor degenen die het geestelijk klimaat van onze tijd het diepst beleven.
Misschien zijn zij de enigen die de hedendaagse mens nog kunnen raken. Het lijkt
ons liefdeloos en ongepast te beweren dat er twee soorten gelovigen, goeden en
slechten zouden bestaan. Men is gelovig of men is het niet. Allen die het geloof
gekregen hebben en met de hulp van Gods genade bewaard, mogen zich erover
verheugen dat de zegepralende kerk terzelfder tijd de kerk van de strijdenden en de
kerk van de heiligen ook de kerk van de zondaars is. Zondaars niet zo zeer omdat
zij een bepaald gebod overtreden, maar omdat zij beseffen hoeveel er aan hun liefde
tot God en de mensen ontbreekt. Wanneer dat inzicht de katholieke gemeenschap
leidt en bezielt, zal er groeikracht zijn voor een grote katholieke literatuur. Zowel in
Nederland als in Vlaanderen.
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De laatste ronde
Weekend Dietsche Warande en Belfort
Ons weekend zal dit jaar plaatshebben op zaterdag 16 en zondag 17 juni. te Dworp.
Het volledige programma zal in de volgende aflevering worden medegedeeld.
Belangstellenden kunnen de datum reeds noteren.
Redactie D.W. en B.

Wim Zaal maakt kabaal
Wie is Wim Zaal? Een Noordnederlands journalist die af en toe in Vlaanderen
neerstrijkt om werk dat hij in het Noorden teruggestuurd kreeg, in Vlaamse literaire
maandschriften binnen te loodsen, die zuurzoete lijmbriefjes schrijft naar redacteurs
van Vlaamse jongerentijdschriften, die zich door Antwerpse snobs laat onthalen,
noteert wat zij tussen pot en pint zeggen, ijlings weer over de grens vlucht en vandaar,
veilig en knus voor zijn schrijfmachine gezeten, de staf breekt over de verzenbundels
die hij links en rechts wist buit te maken. Indien hij een ridder was, zou hij een
roofridder zijn. Maar helaas, hij is geen ridder. En wat erger is, hij heeft op de
verkeerde plaats gehengeld. Waar Zaal meent te spreken over Vlaamse letterkunde,
heeft hij het over enkele randverschijnselen wier waarde men in Vlaanderen al
evenzeer betwijfelt als hij.
Nu hij goed en wel in Elseviers Weekblad is binnengekropen, meent hij dat het
uur gekomen is waarop hij de jongste Vlaamse lyrische produktie met zijn weinig
benijdenswaardige gal eens behoorlijk kan volspuwen. En dit alles om zijn eigen
gewrocht te doen vergeten. Men zou wel eens kunnen weten dat hij warempel ook
een dichtbundel geschreven heeft. Een anti-experimentele nog wel. Een werkje
waarover in Vlaanderen meestal met veel welwillendheid gezwegen wordt, een prul
van een dweepziek Bilderdijk-adept.
Hij schiet zich achtereenvolgens op kleine bladvullers als Bob Bern, Leon Van
Essche en Georges Van Acker, citeert uiterst zwakke passussen uit het werk van A.
De Longie en L. Rens (vooral de laatste heeft veel betere verzen), smeekt om genade
voor Obiak, F. Handpoorter, Willem de Winter en Walter Zone, schroeft dit alles
lekker op en insinueert bovendien dat het door hem besprokene representatief is voor
wat thans in Vlaanderen verschijnt. Van Snoeks Hercules of Richelieu schijnt hij
nog niets vernomen te hebben. Geen woord heeft hij over voor Een geverfde ruiter
van Hugo Claus. Buckinx, Van Herreweghen, Helderenberg, Reninca en Jonckheere
bestaan niet voor hem. Ook Chr. D'Haen ontbreekt op het appel. Van de bekroning
die J. De Haes ten deel viel, heeft hij geen flauw vermoeden. Indien Zaal ooit het
werk van deze auteurs leert kennen, zal hij ontdekken dat hij bij hen gemakkelijk
kan vinden wat hij bij anderen tevergeefs zoekt.
In zijn ongeluksartikel van 17 maart dat hij bewust onheus ‘Vlaanderen den geeuw’
betitelde, breekt hij ook de staf over de Vlaamse poëziekritiek. De critici zouden het
volgens hem te druk hebben met de aanmoediging van twijfelachtige talenten en het
belangrijke werk daardoor over het hoofd zien. Dat dit juist van iemand moet komen
die in hetzelfde artikel bewijst dat hij helemaal niets weet van de waardevolle lyriek
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die tijdens de jongste maanden in Vlaanderen verscheen, is al te gek. Ook wij weten
dat er in sommige jongerentijdschriften kritiek bedreven wordt die die naam niet
waardig is. Wij vinden het jammer dat het
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gebeurt, maar wij achten het op grond van een weliswaar niet volledige documentatie
mogelijk dat dergelijke stunteligheden ook in Noord-Nederland verschijnen en daar
al een even grote kultuurschande zijn als hier. Daarenboven is er ook in Vlaanderen
de betere kritiek, die de mensen waarmee Zaal oploopt, tot hun ware proportie herleidt
en die de kunstmatige grenzen tussen links en rechts, tussen experiment en traditie
krachtdadig slopen wil.
Van informatiemogelijkheden gesproken, op dit punt is inderdaad iets niet in de
haak. Indien het waar is dat Geerten Gossaert ontbreekt in de bibliotheek van de
Gentse rijksuniversiteit, dan is dit werkelijk te betreuren. Maar Zaal behoefde slechts
naar de Gentse stadsbibliotheek te stappen om naast Geerten Gossaert tal van andere
moderne Noordnederlandse dichters te vinden en eventueel ook de rijke verzameling
krantenknipsels in te zien met artikels aan hun werk gewijd. Dat een groep Gentse
experimentelen nog nooit iets vernomen heeft over Diels en Tergast geeft Zaal nog
niet het recht deze dichters voor Vijftigers te verslijten. Dat enkele Antwerpse
nieuwlichters geen snars van Bloem begrijpen, nooit Vasalis lazen of de namen niet
kenden van De Mérode of Hendrik De Vries, is ook wanneer ons middelbaar onderwijs
inzake de voorstelling van de Noordnederlandse letterkunde enigszins in gebreke
blijft, niet typisch te heten voor de literaire bagage van de gemiddelde student die
de moderne of oude humaniora verlaat. Laat Zaal eens elders zijn licht opsteken en
hij zal vernemen dat de jonge Vlaamse intelligentsia niet zo bekrompen is als hij
denkt. Maar dit past waarschijnlijk niet in zijn kraam. Het staat zo heerlijk wanneer
men zijn landgenoten de sensationele rommel kan opdienen waarop men zelf zo
verlekkerd is. Elseviers Weekblad liep er ongelukkigerwijze in en koos voor Zaals
elucubraties een extra-grote letter.
Maurits Roelants, gij die met ere het redacteurschap van E.W. waarneemt, die
weet en zoals wij betreurt dat het een Vlaamse ondeugd is plaatselijk grootheden op
een niveau te tillen waar ze niet thuishoren, maar die U er eveneens van bewust zijt
dat de informatie in Nederland nopens de Vlaamse letteren niet juist genoeg kan zijn,
steek eens een handje toe. Die Zaal heeft al genoeg stukken gemaakt. Laat hem gerust
verder zijn onleesbare bijdragen over ‘Kitsch’ schrijven, laat hem desnoods de
plaatselijke eigenaardigheden van de streek behandelen, maar fluister de heren van
de hoofdredactie toch maar eens zachtjes in het oor dat Zaal best zijn vlugge vingers
van de Vlaamse lyriek houdt. Het Literair Akkoord kan er alleen goed bij varen.
PIET THOMAS.

Hulp
Wanneer men vroeger ziek viel, was de kans heel groot
dat men met doktershulp zijn heil vond in de dood.
Wat is er veel verbeterd door ons edel streven:
men maakt de mens nu ziek en houdt hem dan in leven.

(Naar Hilaire Belloc)
G. DURNEZ.
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Vijf uur van de middag ook voor Garcia Lorca
Ik lees met gespannen aandacht de dagboeknotities, waarin Albe vertelt over zijn
pelgrimage naar het leven en vooral naar de dood van Federico Garcia Lorca. Zij
werden gepubliceerd in een extra-nummer van ‘Nieuwe Stemmen’ (nov.-dec. 1961).
Met dezelfde spanning heb ik jaren geleden in een Frans weekblad een reportage
gelezen over de toen, en ook nu, nog niet geheel opgehelderde omstandigheden,
waarin de dichter de dood vond. Ik meen me te herinneren dat de Franse reporter erg
druk deed. De Vlaamse schrijver is ontroerd en ingetogen.
Albe heeft de moeizame tocht ondernomen naar het bergdorpje Viznar. Daar is
het dat
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Garcia Lorca in de ochtenduren van 19 augustus 1936 - de dageraad gaat aarzelend
traag open - naar de olijfgaard in het ravijn werd geleid, met vier lotgenoten tegen
de rotshelling geplaatst en neergeschoten.
Het is komen vast te staan dat de dichter door mannen van de Falanks werd
aangehouden en afgemaakt. Zijn vrienden Miguel, Luis, Antonio en José Rosales,
vooraanstaande Falangisten, in wier ouderlijk huis in de calle Angula te Granada hij
een veilig onderkomen meende te hebben gevonden, konden het noodlot niet keren.
Het blijft een open vraag, wie de dichter heeft aangeklaagd of aangeduid, wie hem
(en zijn vader en familieleden om zijnentwil) heeft bedreigd, wie hem heeft vervolgd
en opgejaagd van het ouderhuis ‘Huerta de San Vicente’ naar de woning van de
Rosales. De aanvoerder van de gewapende groep, die deze woning omsingelde en
binnendrong, met een aanhoudingsbevel op zak, is bekend: een typograaf en plaatselijk
politicus. Maar wie heeft dat bevel (doen) uitvaardigen? De dichter werd op 17 of
18 augustus gearresteerd en naar de Gobernador Civil gevoerd. Miguel Rosales mocht
hem vergezellen en verkreeg een onderhoud met de gouverneur. Niets heeft kunnen
baten. Men vraagt zich af, wat voor een dwingend bevel de dichter vervolgde, daar
de bemiddeling van plaatselijke Falangisten geen resultaten opleverde en de
gouverneur niets kon of wilde doen voor een reeds toen bekend dichter en
toneelschrijver. Was Garcia Lorca onontkoombaar gebrandmerkt? Reeds in de nacht
van 18 op 19 augustus werd hij naar de dodenvallei overgebracht.
Albe heeft Miguel Rosales teruggevonden. Deze heeft hem 's nachts naar het
Albaicin, de Moorse voorstad ten noorden van Granada, geloodst. Een sprookjesstad
met terrasvormig aangelegde huisjes, tuinen en muren. Van een hoog terras, geleund
tegen de balustrade, kijken zij naar de slapende Moorse stad en het nog verlichte
Granada. Miguel Rosales citeert uit de ‘Romancero gitano’, - maar ik laat Albe zelf
aan het woord:
‘... y un horizon de perros
ladra muy lejos del rio.’

Ik luister. Hij staat naast mij bij de balustrade - Federico Garcia Lorca of Miguel
Rosales, ik weet het niet, ik wil het niet weten! - en zijn vinger wijst naar de
onbestemde verte van de nacht, waar ik, dof en versmacht, het geblaf hoor van een
hond. Het broze geluid schijnt nog brozer te echoën, verder, meer naar rechts van de
onzichtbare kim, maar het is het blaffen van een andere hond. En een derde antwoordt
met een lichter, met een keffend geluid, dan een vierde met een kort en dof gegrom.
De versluierde kim blaft, keft en gromt in vele gedempte toonaarden. Wij luisteren
allen in de stilte van de nacht.
Ik hoor en zie één der treffende metaforen van de dichter:
‘Zonder zilverlicht in hun kruinen
zijn de boomschimmen gegroeid,
en een horizont van honden
blaft ver verwijderd van de rivier.’

Albe heeft ook een onderhoud gehad met de toen 86-jarige Tia Luisa. Zij was
aanwezig, toen Garcia Lorca werd weggehaald uit het Rosaleshuis in de calle Angulo.
In hetzelfde huis heeft Albe met haar gesproken.
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Ruim twee weken leefde de dichter daar ondergedoken, terwijl in de benedenstad
en in het Albaicin verwoed werd gevochten. Wanneer de broers Rosales 's avonds
om beurten naar huis keerden, was hij ontsteld bij het zien van hun wapens. De dagen
bracht hij binnenshuis door, met moeder Rosales en Tia Luisa; 's avonds ging hij wat
frisse lucht happen in het patio.
Op een namiddag, toen hij daar, gekleed in pyjama, zijn krant zat te lezen, werd
het huis door een gewapende bende omsingeld. Hij vluchtte naar zijn kamer, maar
kon niet ontsnappen.
‘Federico Garcia Lorca is de wanhoop nabij. Hij bezit de kracht niet meer om zich
aan te kleden,’ zegt Albe, ‘en de beide vrouwen, die hem moed inspreken, moeten
hem hierbij helpen. Als een slaapwandelaar
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wordt hij weggeleid langs het patio naar de wagen, die hem naar het gebouw van de
“Gobernador civil” zal voeren’
Al deze bijzonderheden verneemt Albe van Tia Luisa. Als hij afscheid neemt,
grijpt het oude vrouwtje hem bij de arm, zij leidt hem naar een oude kast, waarop
een beeld van het H. Hart troont. Laat ik weer maar liever Albe zelf aan het woord:
‘Hier, señor, hier op deze plaats, vóór dat zelfde beeld heb ik met Federico
neergeknield. Ik vroeg hem om te bidden, om zijn laatste vertrouwen te stellen in
het Heilig Hart. Hij was toch “Federico del Sagro Corazón”! Hier heeft hij wenend
gebeden. Dan hebben ze hem weggeleid. Ik heb hem nooit meer teruggezien...
pobrecito!’ Ik sta op de plaats waar de verwezen dichter heeft geknield. In de kamer
is het beklemmend stil. Niemand van ons zegt een woord; we horen alleen de stille
weeklacht van de 86-jarige Tia Luisa. Ik denk er plotseling aan dat de ‘escuadra’
(het zwarte eskader) hem uit deze vredige huiskamer heeft weggehaald... a las cinco
de la tarde, het uur, waarop hij met een obstinate herhaling de doodstrijd van Ignacio
Sanchez Mejias had beklemtoond:
‘Om vijf uur van de middag.
Ach, wat een vreselijke vijf uur van de middag!
Het was vijf uur op al de klokken.
Het was vijf uur in de schaduw van de middag!’
R.F. LISSENS.

Naschrift
Bovenstaande beschouwingen waren neergeschreven, toen ik kennis kreeg van een
artikel van Claude Couffon, ‘Les derniers jours de Garcia Lorca’, dat ik in het
februarinummer van ‘Les Lettres Nouvelles’ (Parijs, Julliard) aantrof en dat wordt
meegedeeld als een uittreksel uit een boek, ‘A Grenade, sur les pas de Garcia Lorca’,
dat bij Pierre Seghers zal verschijnen.
In veel meer bladzijden weet Couffon niet zoveel mee te delen als Albe. Hij is
ook naar Viznar geweest en heeft er ook de pozzo's, de putten gezien, waarin de
lijken van honderden - of enkele duizenden? - terechtgestelden zich al die jaren met
de aarde hebben vermengd en verenigd. Hij schetst de toestand te Granada in
juli-augustus 1936, spreekt van een dreigbrief die Garcia Lorca in de ‘Huerta de San
Vicente’ kreeg en van 's dichters besluit om bij de Rosales onder te duiken, ten andere
op uitnodiging van Luis Rosales zelf. Hier zou de dichter niet in het patio maar op
zijn kamer zijn geweest, toen in de zomernamiddag aan de deur werd gebeld. Maar
Couffon heeft niet, zoals Albe, met Miguel of Luis Rosales en evenmin met tante
Luisa gesproken. Dit blijkt althans niet uit zijn artikel. Wel heeft hij in een café enkele
bijzonderheden vernomen over de wijze waarop de slachtoffers in het ravijn bij
Viznar werden neergeschoten.
Couffon schijnt in de typograaf die met zijn gewapende ‘escuadra negra’ het
Rosaleshuis omsingelde en Garcia Lorca gevankelijk wegvoerde, de man te zien die
de dichter niet alleen arresteerde maar ook op de lijsten bracht en vervolgde.
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Albe schrijft over hem: ‘Met de aanvoerder van deze bende kreeg de duistere
macht meteen een gezicht en een naam: Ramón Ruiz Alonso. De naam van deze
laaghartige figuur, typograaf van beroep en lid van het gemeentebestuur van Granada,
werd voor het eerst aan de openbaarheid prijsgegeven door een ex-minister van de
Falanks, Serrano Suner, en later ook in de belangrijkste getuigenissen en geschriften
als de hoofdschuldige in het Garcia Lorcadrama gebrandmerkt.’
Ik heb de indruk dat Albe op de essentiële vraag, wie de dichter als slachtoffer
heeft aangeduid en wie hem wilde uit de weg ruimen, niet beslist zou antwoorden:
Ruiz Alonso. Zó begrijp ik zijn beeld, dat met de aanvoerder van de bende de duistere
macht een gezicht en een naam kreeg. En dan blijft er ook nog altijd de kwestie,
waarom de dichter op de lijst werd gebracht. Vragen, allemaal vragen.
Couffon ziet vooral de typograaf. Sedert
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het uitbreken van de opstand, zegt hij, koelde Ruiz Alonso zijn woede op de ‘roden’
en was hij één van de voornaamste leveranciers van lijken in de stad. Op een dag,
toen hij met vrienden in een café zat te Granada en hij het nieuws vernam - een vals
gerucht trouwens - dat de katholieke toneelschrijver Jacinto Benavente te Madrid
door de republikeinen was terechtgesteld, zei hij: ‘Wel, als zij Benavente gedood
hebben, wij hebben Garcia Lorca!’.
Oog om oog. En dan nog blijven de vragen aanstormen. Met een aanhoudingsbevel
op zak waagde Ruiz Alonso het niet het Rosaleshuis, dat een hoofdkwartier van de
Falanks was, met zijn gewapende bende binnen te vallen. Hij belt! Hij spreekt met
moeder Rosales. Deze telefoneert naar haar zoon Miguel. En Miguel komt
onmiddellijk naar huis, ziet het aanhoudingsbevel en gaat zonder één woord met de
leider van de bende naar Garcia Lorca's kamer.
Het blijft een duister drama. Ik weet het wel, er is de atmosfeer van verdwazing,
het uur van haat, wraak en broedermoord, waarin al de laagheid losbreekt. Maar men
mag toch vragen stellen, als dat uur voorbij is?
Eén wens nog: dat de bladzijden van Albe spoedig in buitenlandse tijdschriften
of publicaties mogen verschijnen. Zij verdienen aandacht buiten onze grenzen.
R.L. LISSENS.

Bloemen voor van Langendonck
15 maart 1962. De honderdste verjaardag van de geboorte van Prosper van
Langendonck. Het had die nacht gesneeuwd en ook in de voormiddag was het blijven
voortsneeuwen. Wij zouden bloemen gaan neerleggen op het graf van de dichter. Ik
vroeg mij af of wij op het eindeloze kerkhof niet te vergeefs zouden zoeken naar de
onder de sneeuw bedolven tombe. Ook hij is een rusteloze zoeker geweest, dacht ik.
Maar toen wij op het kerkhof kwamen scheen de zon. De lente kondigde zich aan.
Een van de wachters zei: de zevenenvijftigste laan, tot aan het kruispunt, en dan even
rechts. En hij was zo vriendelijk ons te vergezellen naar het graf van ‘le poète maudit’.
Hij bracht de hand aan zijn pet, toen wij de krans op de witte steen neerlegden.
Zwijgend stonden wij bij de tombe. Een eenvoudige, voorname grafsteen. Onder
het ietwat vervaagd bas-reliëf van Jules Lagae lazen wij de ontroerende woorden
van de dichter: ‘Mijn mensenhart, o mensdom in mijn hart’.
De zon scheen op het helwitte graf en op de rode en paarse bloemen. Roerloos
stond daar de eik waaronder Van Langendonck rust. Ik dacht aan zijn vers:
O zon, laat mij nog eens in al uw luister baden:
doordring mij gans, dring door in 't diepste mijner ziel,
die brandend naar u haakte en toch in nacht verviel.
P.G. BUCKINX.

O, agnus dei
Gij die de goede herder zijt

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

die U zo dikwijls hebt verblijd
omdat Gij had gevonden
de schaapjes die, de kooi
en hunne ruif met hooi
ach - niet meer vinden konden
en met hun horens
gevangen zaten in de dorens.
Nu zit Gij zelf in draad en dorens
gelijk een schaap met beide horens
dat werd gevangen
en in de strop is blijven hangen
verkocht, gestoken en gerokken
en aan een slachtbalk opgetrokken
O Agnus Dei
Peccata mundi
REMI LENS.
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[1962/5]
Pieter G. Buckinx
Blinde negerknaap
Hij trad naar mij toe en vroeg: laat mij u aanraken.
Terwijl zijn handen, glanzend ebbenhout,
over mijn aangezicht gleden,
dacht hij wellicht:
- Mijn wereld blijft gesloten voor uw licht,
maar ik herken de slapen
wanneer mijn vingers tastend
over uw voorhoofd dwalen,
en wat ik raad is warmer dan het licht.
De vlambloemenstruik zal ik nimmer zien,
noch de koele maan waarover gij spraakt,
maar uw voorhoofd dat ik heb aangeraakt
met de dorstige aders der zorgen
en de blinde traan van verdriet
onder de dunne wimpers, diep
in het grensgebied van de morgen,
vergeten mijn vingers niet.
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Pieter G. Buckinx
Orgelfeest
voor Gaby Moortgat.
In het herfstgoud der kathedraal,
achter het donker der zuilen
spiegelt een brandglas het licht
in een sprong naar het vergezicht.
Als plots de orgelklanken
uit een onzichtbaar land
langs de verweerde flanken van het marmer
beven,
en jubelend gaan breken
op de scherven der gewelven.
De vingers trillen als pluimgras
op de vlinders van het lied.
De zon smelt in het brandglas.
De wereld zinkt in het niet.
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Paul Lebeau
Zomer te Zilverberg
I
‘De volgende halte’ riep de conducteur naar het meisje, dat hem vragend aankeek.
De laatste reizigers waren nu uitgestapt en de conducteur beschouwde blijkbaar
zijn taak als geëindigd, want ongegeneerd ging hij zitten, lei zijn voeten op de bank
voor hem en stak een sigaret op.
Het meisje vond haar reis helemaal niet meer zo prettig. Ze zat nu kouwelijk in
een hoek van de aanhangwaren met haar ene hand op de koffer naast haar en de
andere diep in de zak van haar manteltje.
Het was of ze de bewoonde wereld uitreden. Alles werd zo somber. Was het de
avond? Neen, het was een bos. Het mazouttrammetje holde er gillend door alsof het
haast had uit de omsingeling der naderende bomen te geraken. Net een hondje, dat
in paniek langs de benen vlucht van mannen, die het proberen in te sluiten.
Maar het trammetje was hen te vlug af, want na een tijd gaven de bomen het op
en bleven achter en zoals daarstraks lag het glooiende land weer open met zijn
regelmatig afgetekende velden, ieder met zijn eigen kleur, als een reusachtige
tapijtwinkel in open lucht. Maar dof waren nu de kleuren van het korte groen want
de zon was weg.
Met een schok stopte de tram als voor een plotse hindernis, zodat haar koffer van
de bank gleed.
‘Zilverberg!’ schreeuwde de conducteur en zonder op te staan plofte hij de deur
open.
Het meisje schrok op en haastte zich naar buiten.
Nauwelijks had zij haar koffer van het balkon op het grind geheven of het trammetje
schoot weg, de lege aanhangwagen als een kronkelend lijf achter zich aan schuddend,
en verzonk met het lawaai van een ganse dag reizen in de glooiing van het land.
Toen was alles stil.
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Het was vreemd zo na een dag van gedaver en gedreun te ontwaken in de stilte en
de roerloosheid van een onbekend land. Het leek wel een sprookje. Zoals van de
prins die de betoverde steen liet vallen. En toen die brak, viel ook zijn omgeving met
oorverdovend lawaai aan scherven, en hij ontwaakte in een totaal andere wereld.
Maar die was zacht en vriendelijk. En deze niet.
Want het was alsof het hele landschap haar de rug toekeerde.
Ze stond met haar koffer aan de achterzijde van een boomgaard die haar een hoge
verwilderde haag toestak als een dreigend gewei. Aan de andere kant het blakke veld
tot aan de boomlijn van de horizon. En nergens een huis. Alleen een haltepaal.
Ze voelde zich zo ellendig en verlaten dat ze zin kreeg op haar koffer te gaan zitten
huilen. Toen zag ze dat naast de boomgaard een asseweg naar beneden liep. Dat
stond in de brief. Die moest ze volgen en dan links.
Het was een holle weg, waar het donker was van de overhangende struiken. Daarna
werd het lichter: zij kwam op de steenweg.
De hele tijd voelde zij zich beklemd alsof zij op verboden terrein liep en de honden
op haar zouden losgelaten worden. En ze kon niet vooruit met die koffer!
Dan zag zij het eerste huis. Het lag tussen twee rijen struiken als een loerende
hond met zijn kop tussen de poten. En zo lagen ook de andere huizen, als in
hinderlaag, achter elke kronkel van de slingerende weg. Maar zo stil! Het dorp leek
wel verlaten.
Soms huiverde een gordijntje aan een venster en schaduwen verschoten op de gele
stores in de huizen waar reeds licht brandde.
Ze voelde hoe ze van alle kanten beloerd en gevolgd werd. Maar alles week vijandig
voor haar uit. Openstaande deuren draaiden bij haar komst als van zelf dicht. De
enkele mensen, die haar niet hadden zien komen, zochten ijlings beschutting achter
een haag of een houtstapel om haar verdoken na te gluren. Want telkens als zij haar
te zware koffer neerzette om van hand te verwisselen en daarbij onwillekeurig
omkeek, zag zij schichtige hoofden wegduiken.
Alleen een kind kruiste haar weg. Zij sprak het vriendelijk aan en vroeg waar de
juffrouwen Valckens woonden. Het staarde haar verschrikt aan, week met grote ogen
achteruit en zette het dan op een lopen.
Eigenlijk had zij dat niet hoeven te vragen, want zij zag immers de kleine kerktoren
al. Maar wat een rare mensen woonden hier!
De kerk lag een paar meter hoger dan de weg. Met sombere frons leek zij haar
armen uit te strekken om al de doden bij zich te houden.
Het meisje had nooit zo'n miserabel kerkpleintje gezien. Er stonden maar enkele
oude huizen, die elkaar ondersteunden om niet te vallen.
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Hun vensters waren dof en duister als dode ogen. Alleen de schots en scheef geplante
zerken op het kerkhof staarden haar van over het lage muurtje onbeweeglijk aan als
een drom nieuwsgierige verstarde kinderen.
Huiverend liep ze verder. Maar hier waren geen huizen meer! Rechts van haar
strekten zich achter een rij populieren eindeloze meersen uit, die in de valavond
vreemd belicht werden door een scheur in het wolkendek.
En aan de andere kant van de weg begon het bos. Neen, dat was geen bos, dat was
een tuin met bomen. En daar brandde een licht. Dat hadden ze beloofd, daar moest
het zijn.
Het hek knarste onnodig luid en het grind knerpte als in een lege ruimte. Beneden
voor de verlichte stoep liet zij haar koffer staan om aan te schellen. Maar toen ze
boven op de hoge arduinen trap naar de bel zocht, ging de deur half open en iemand
zei met gesmoorde stem: ‘breng uw koffer maar binnen.’
Het meisje zeulde haar koffer de trappen op.
‘Ssst, zachtjes aan. Ze slaapt!’
Het was een verschrompeld vrouwtje, dat haar van achter de deur als van achter
een reuzeschild, argwanend aankeek.
‘U bent toch dat meisje uit de stad? De verpleegster?’
‘Ja zeker’ zei ze, blij eindelijk ter bestemming te zijn.
Hierop liet het vrouwtje haar zonder meer staan, liep naar achter, wierp daar een
deur open zodat de gang hel verlicht werd door het licht uit de kamer en zei verschrikt:
‘ze heeft geen kap aan!’
In de kamer stond een kaarsrechte, grijze dame met een trots en bekommerd gezicht,
die haar blijkbaar opwachtte. Dat moest juffrouw Emilie Valckens zijn, die haar per
brief zo vormelijk had in dienst genomen. Maar nu liet zij alle vormelijkheid varen
en liep haar opgewonden tegemoet.
‘Hoe komt dat nu? Hebt u geen uniform?’
‘Ja wel, maar ik wou het liever niet vuilmaken in de trein.’
‘En dan bent u maar liefst heel het dorp doorgetrokken in dat versleten manteltje,
zo zonder sluier, met uw haar in de wind, als de eerste de beste boerenmeid.’
Het meisje zweeg beteuterd.
Juffrouw Emilie liep opgewonden langs haar heen, sloot de voordeur en bracht
haar gelaat, waar nu het volle licht op viel, dicht bij dat van het meisje, alsof zij haar
iets heel vertrouwelijks ging toefluisteren.
‘Weet je dan niet dat je op een dorp getaxeerd wordt naar je kleren? Heb je dan
niet gezien hoe ze je overal nagekeken hebben? Morgen weet heel het dorp dat we
een hulpje in dienst genomen hebben om haar daar-
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boven op te passen. En wij hadden zo opgegeven van een verpleegster! Zij lachen
zich dood!’
Haar gezicht was nu pure verbittering en met een ruk wendde zij zich af.
‘Eigenlijk ben ik toch geen verpleegster’, zei het meisje kleintjes.
‘Nou dan, kinderverzorgster. Of ze hier het verschil daartussen kennen! Je kan
toch zieke mensen verzorgen, niet? Dat heb je me toch geschreven! En je draagt toch
een uniform? Wel, dan ben je een verpleegster en dan kom je hier zó aan! Wat een
schande! En zeggen dat ik het zó geschreven en gewreven heb: u-ni-form! Waar
waren toch je gedachten!’
Ze sloeg zich vertwijfeld op het voorhoofd en liep woedend heen en weer.
‘Ik zal het dadelijk aantrekken’ zei het meisje dat moest vechten tegen haar tranen,
‘ik wou het schoonhouden voor mijn werk.’
‘Voor je werk! Die is goed! Voor mijn part mag je een overal aantrekken voor je
werk... Maar niet als je buitengaat... Als ik voor een verpleegster betaal...’ Ze kwam
weer met haar gezicht vlakbij liggen, ‘dan wil ik dat zij...’ en ze wees met haar
uitgestrekte arm achterwaarts naar het dorp, ‘een verpleegster zien aankomen en niet
zo maar een meisje van niemendal!’
Haar stem wou fluisteren, maar klonk als een gedempt huilen.
Het meisje haalde haar zakdoek te voorschijn en keek wanhopig naar de deur.
Dat scheen de opgewonden vrouw te bedaren. ‘Kom’, zei ze, ‘het is eigenlijk mijn
schuld. Ik had het nóg duidelijker moeten schrijven. Mijn zuster Clara zal je naar de
keuken brengen. Fris je wat op en kom dan eten.’
Het meisje kwam gekamd en gewassen terug maar maakte geen aanstalten om te
gaan zitten.
‘Wel, heb je geen honger na zo'n reis?’
‘Zou ik nu niet eerst mijn uniform aantrekken?’
‘Dat hoeft niet zolang we onder ons zijn. Kijk, ik had reeds een schort klaargelegd
om je uniform te sparen. Boven op je kamer liggen er nog zo'n paar voor je. Ja, je
zal je kamer moeten schoonhouden en ook die van de zieke, en haar verzorgen.
Overigens hoef je niets te doen, tenzij misschien Clara wat helpen in het huishouden.
Van de schoonmaak beneden hoef jij je niets aan te trekken. Daarvoor komt de
werkvrouw, morgen al... Die mag onder géén voorwendsel op de kamer van de zieke
en je maakt ook geen gemeenschap met dat mens. Jij bent de juffrouw!’
Het meisje lachte gevleid.
‘Je zegt haar nooit, nooit hoor je, wat mijn zuster heeft!’
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Verwonderd keek het meisje op.
‘Neen, en ook aan niemand anders uit het dorp. Wij bemoeien ons met niemand
en niemand hoeft zich met ons te bemoeien, vooral niet als we miserie hebben. Als
er iemand komt, tot aan de deur, niet verder. Als ze je aanspreken, doe je maar of je
hun dialect niet verstaat!’
Het meisje knikte onderdanig maar traag alsof het maar langzaam tot haar
doordrong.
Dan zei ze argeloos, om beleefd te zijn: ‘Is de juffrouw dan erg ziek?’
Even zag ze het gelaat vóór haar zich spannen als bij een plots gevaar en Clara
keek haar zuster verschrikt aan. Maar juffrouw Emilie haalde diep adem en zei dan
geforceerd: ‘Erg, wie zal het zeggen? Ze moet verzorgd worden als een klein kind,
hm een weinig zindelijk kind, daarom hebben we jou in dienst genomen...’ En dan
ineens of ze het gevonden had: ‘Ze heeft een soort darmziekte en is erg zwak.
Waarschijnlijk iets verkeerds gegeten...’
Ze probeerde daarbij een volkomen neutraal gezicht op te zetten, maar het meisje
zag dat ze loog. De oude Clara keek trouwens veel te somber.
Juffrouw Emilie was blijkbaar zelf niet tevreden over de geloofwaardigheid van
haar optreden, want zij wendde snel de ogen af en zei: ‘kom, we gaan aan tafel.’
Het meisje was hongerig, maar uit schuchterheid liet ze zich na elke boterham
opnieuw pramen om toe te tasten en beet dan gretig in het smakelijke boerenbrood.
Haar eetlust, waarover zij zich schaamde, wekte de geestdrift van de oude dames,
die zelf als met lange tanden aten. Vooral de oude Clara vuurde haar aan, als gold
het een wedstrijd.
‘Het is een plezier je te zien eten,’ lachte zij, terwijl zij haar opnieuw de ham
toeschoof. En Emilie zei weemoedig: ‘dat is jong, dat kan goed eten...’
Toen ze dan eindelijk klaar was, boog juffrouw Emilie zich listig naar haar toe.
‘Thuis heb je zeker niet van dat brood en die boerenboter?’
‘O neen!’ zei het meisje en ze zette grote en gretige ogen op om de juffrouw
genoegen te doen.
‘Maar toch ham en kaas?’
‘Wij eten meestal jam en marmelade.’
‘Zo’, zei Emilie effen, ‘een meisje als jij zou goeie inslag moeten hebben. Je bent
veel te mager.’
‘We zijn thuis met zijn zessen!’
‘Wat doet je vader?’
‘Die is... weg.’
‘Heeft hij je moeder laten zitten?’
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‘Nee,’ viel het meisje heftig uit, ‘wij hebben een goede vader, een heel goede, maar...’
ze sloeg de ogen neer en bloosde, ‘hij is geïnterneerd.’
‘Zo, zo...,’ zei Emilie langzaam en keek haar achterdochtig aan, ‘aan politiek
gedaan binst de oorlog!’ De twee oude dames bezagen elkaar en schudden dan
meewarig het hoofd bij zoveel domheid. Die verstonden blijkbaar elkander zonder
woorden.
Toen staarde Emilie een tijdje streng en met samengeknepen lippen in haar richting,
alsof zij diep nadacht en fluisterde dan in paniek: ‘Zeg dat in godsnaam aan niemand!
Aan ons, dat geeft niet, wij kunnen zwijgen. Maar pas op voor de werkvrouw en
vooral voor die van hiernaast! Hevige witten!’
Ze lag nu met haar mond vlak tegen het oor van het meisje, dat verschrikt
achteruitweek: ‘Hier staan toch geen andere huizen!’
‘Toch wel. Een paar honderd meter verder, achter de boomgaard hiernaast, staat
een hoeve. Maar je hoeft je geen zorgen te maken. Wij zullen het hun niet zeggen!’
Ze lachten beiden een kort, onheilspellend lachje en bij wijze van toelichting boog
Clara zich naar haar toe en fluisterde: ‘Lelijke mensen! Onze vrienden niet. De oude
noemen wij de wolf en zijn jong de wolvejong. Zouden ons graag met die oorlog
genekt hebben!’
‘Maar daar moeten ze vroeger voor opstaan!’ zei Emilie met nauw verholen triomf.
‘Vroeger hadden ze niets,’ zei Clara verontwaardigd, ‘ze konden nauwelijks hun
pacht betalen. Nu zijn ze rijk, rijk gewoekerd! Stel je maar eens voor! De ouwe wolf
kon met moeite lezen, maar de jongste, Jan, studeert aan de universiteit!!’ En om het
meisje die groteske situatie te doen aanvaarden, gierden en knikten zij tegelijkertijd
maar hun geforceerd gelach klonk zo pijnljik, dat het meisje hen verward aankeek.
Voelden zij zich zo diep gehoond door de universitaire opleiding van de jonge wolf?
‘Die worden niet vervolgd,’ zei Clara woest, ‘die vervolgen zelf. En niettemin...
Hoeveel beesten zouden die zwart geslacht hebben? Maar iets te koop hadden ze
nooit! Althans voor ons. Want wij betaalden geen woekerprijzen. De bloedzuigers!
Amper twee jaar geleden durfden ze nog 500 frank vragen voor een kiloke boter. En
ze hebben aan de Duitsers geleverd!’ Ze schreeuwde het uit, ze was totaal haar
zelfbeheersing kwijt.
‘Ja, ja,’ zei Emilie korzelig, ‘we weten het allemaal, maar je moet het kunnen
bewijzen!’
‘Wat zouden die triomferen, mochten ze weten van Fa...’
Emilie keek haar zuster zo vernietigend aan, dat de woorden op haar
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lippen bestierven. Om haar opwinding wat af te werken, stond Clara zenuwachtig
recht, slofte naar de kachel en schonk toen, hoewel nog nabevend, voor ieder opnieuw
een kop koffie in.
Dat scheen de gemoederen te bedaren.
‘Wat deed je vader vroeger?’ vroeg juffrouw Emilie terloops, tussen twee slokjes
in.
‘Hij is onderwijzer.’
Juffrouw Emilie snoof goedkeurend: ‘O, dan ben je van een behoorlijke familie.’
Belangstellend schoven de twee vrouwen dichter naar haar toe.
‘En wie verdient nu de kost?’
‘Moeder.’
De twee zusters knikten elkaar traag toe als wilden ze zeggen: ja, wat wilt je, dat
moet nu wel zo.
‘En nu moet jij bijspringen?’
Het meisje knikte alleen maar. Haar ogen stonden vol tranen.
Emilie wachtte even, meelijdend. Dan begon ze opnieuw: ‘Je heet Louise...? Nou
dat is geen naam voor het dorp. Dat wordt Lewies... Wies. Toon me je persoonsbewijs
eens.’
Het meisje zag hoe juffrouw Emilie alle gegevens zorgvuldig afschreef. Op haar
verwonderde blik zei Emilie: ‘Je kunt nooit weten... als we je moeder eens moesten
bereiken!’ Daarom schreef ze misschien ook het nummer van de kaart af.
‘Ik zie dat je Francisca, Augusta heet. We zullen haar Francine noemen, vind je
niet Clara?’
Clara vond Francine en heel mooie naam, vooral omdat niemand in het dorp zo
heette.
‘Dan horen ze dat je van de stad bent,’ zei Emilie tevreden en gaf haar het
persoonsbewijs terug. ‘En nu,’ zei ze als met tegenzin, ‘zal ik je de kamer tonen.
Clara, ga jij eens zien of Fanny nog slaapt.’
Het meisje haalde haar koffer in de gang en zeulde hem achter juffrouw Emilie
de trap op. Op de overloop kwamen verscheidene deuren uit. ‘Daar ligt ze,’ fluisterde
juffrouw Emilie op de laatste deur links wijzend, en op de deur daarnaast maar recht
voor: ‘daar is jouw kamer.’
Het kamertje was klein maar net. Het was niet veel breder dan het enige venster.
Toch stond er buiten het bed nog een kleerkast en een wastafel.
Ze begon met haar kleren op te hangen, toen juffrouw Emilie het hoofd binnenstak
en gejaagd fluisterde: ‘Kom Francine, ze is wakker.’
Het meisje liet haar jurken op het bed liggen en volgde gehoorzaam. Clara kwam
uit de ziekenkamer en zei met een ongelukkig gezicht tot juffrouw Emilie: ‘Ze wil
direct verzorgd worden!’
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‘Wat zou dat! Of Francine nu begint of morgen, is dat niet eender?’
Gedecideerd ging Emilie voor. Nog even ving Francine een glimp op van Clara,
die was blijven staan en hen bekommerd nakeek.
Het was een grote kamer waar, tot haar bevreemding, een lichte rook hing, zodat
ze alles door een beslagen ruit zag. In het halve duister werd ze het luxueuze glanzen
van mahoniehout en zilveren toiletbenodigdheden gewaar. Maar ook de broeierige
lucht, die rook naar geneesmiddelen en scherpe parfum, die in fijne rookslierten uit
twee kleine reukbranders opsteeg. En door de reten van het reukgordijn bespeurde
ze, heel even maar, de lucht van verborgen bederf, die haar vervulde met angst en
weerzin.
In het grote, lage bed lag een magere vrouw, die geen teken van leven gaf, ofschoon
ze met haar grote donkere ogen in de leegte staarde.
Juffrouw Emilie zei op geforceerd vrolijke toon: ‘Kijk eens wie we voor ons kind
hebben meegebracht. Dat is Francine, die zal je gezelschap houden en je verzorgen
als een rauw eitje!’
Francine vond het zonderling dat de zusters - want ook Clara was geluidloos
binnengekomen - zo dicht bij de open deur bleven staan met gerekte halzen naar de
zieke kijkend, alsof zij op hun hoede waren om bij het eerste teken van onraad te
vluchten.
Zij zelf trad op het bed toe in het volle licht van de abat-jour en keek glimlachend
naar de zieke. Maar die reageerde niet en bleef met bittere berusting voor zich
uitstaren.
‘Toe Fanny, zeg toch tenminste goedendag. Het meisje komt van zover.’
Traag en onverschillig liet de zieke haar blikken even over de jurk van het meisje
strijken en zei toen met een zure glimlach: ‘Ze zijn vies van me geworden... maar
troost je, het zal niet lang meer duren.’
‘Hoe durf je zo iets zeggen!’ barstte Emilie uit. ‘Slaag moest je krijgen! We doen
alles voor je wat we kunnen. Clara, die arme sloor, die toch ook niet meer van de
jongsten is, ocharme, loopt wel duizend keer per dag naar boven om te zien of je
niets nodig hebt. En dat is onze dank! Wat moet dat meisje van ons denken?’ Met
haar armen opgewonden molenwiekend ijsbeerde ze door de kamer.
De arme Clara begon te wenen. Maar de zieke lag met gefronste ogen afwezig
naar iets te staren, alsof ze ingespannen een onduidelijk geluid probeerde te
onderkennen.
‘Och,’ zei juffrouw Emilie, ‘zich tot Francine kerend: ‘zieke mensen zijn soms
lastig. Daar kunnen ze zelf niet aan doen. Dat zal je op de koop toe moeten nemen.’
Dan nam ze een moederlijke toon aan en deed een stap dichter naar
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het bed toe: ‘En moet je niet verzorgd worden? Heb je er zelf niet om gevraagd?’
‘Laat maar,’ zei de zieke lusteloos, ‘jullie zijn bang dat je het ook zou krijgen.
Daarom laat je een vreemde komen.’
‘Bang?’ zei Emilie verontwaardigd, ‘kijk hoe dicht ik bij je kom staan. Toe, wees
nu eens redelijk. Francine zal je veel beter verzorgen dan wij dat kunnen. Het is haar
beroep. En Clara zal haar helpen. Die heeft meer handeling dan ik. Kom Francine,
ga je schort aandoen, dan zal ik je alles wijzen om de juffrouw te verschonen.’
Toen Francine terugkwam, lagen er twee paar gummi handschoenen klaar. Een
paar was voor haar, het andere voor Clara, die met een teil warm water kwam
aangedragen.
De zieke vrouw volgde die voorbereidingen met klaarblijkelijke afkeer. Maar toen
Clara het deksel wegsloeg, was het alsof alle bewustzijn zich terugtrok naar het
binnenste van haar lichaam en met volkomen uitdrukkingsloos gezicht, liet zij alles
aan zich gebeuren. Francine moest de zieke opheffen, terwijl Clara haar nachtjapon
terugschoot. Het meisje onderdrukte haar verrassing. Want de vrouw lag in luiers en
die luiers waren vuil.
En plotseling begreep ze de zin van de reukbranders. En van de gummi
handschoenen. Want ze werd bijna misselijk van de stank.
Ze moest nu de zieke vrouw wassen en verschonen. Toen alles gedaan was en
juffrouw Fanny weer in frisse lakens lag, kreeg ze zelfs geen groet, geen blik.
Juffrouw Emilie had alles van op veilige afstand gadegeslagen en vandaar haar
orders gegeven. Maar haar complimentjes had ze niet gespaard. Ofschoon Francine
voor het eerst dergelijk werk verrichtte, zei juffrouw Emilie aldoor: ‘Goed zo! 't Is
te zien dat jij ervaring hebt. Er gaat toch niets boven vakkennis!’
Nochtans alleen het vastspeten van de handdoeken rond het lichaam van de zieke
was meegevallen. Maar dat waren dan ook maar grote luiers.
Emilie, die alleen maar wat schone handdoeken en lakens had aangereikt, zei nu
opgewekt tot haar zieke zuster: ‘Dat was nu eens een vakkundige verzorging. Hebben
wij het niet goed gedaan?’
Maar de zieke vrouw kreunde en zweetdruppels stonden op haar gloeiend gezicht.
‘Heb je weer pijn?’ vroeg Emilie zachtjes.
De zieke gaf een kort knikje.
‘Hier, zei Emilie tot Francine, ‘geef haar dat in een glas water.’
Het meisje ondersteunde het hoofd van de zieke, terwijl ze dronk.
‘Dat moet je haar telkens geven, als ze pijn heeft,’ zei Emilie.
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Francine bekeek het flesje met de capsules. Het leek haar een verdovingsmiddel.
‘Kom,’ fluisterde Emilie, ‘nu valt ze weldra in slaap.’ Geruisloos trokken zij zich
terug, ieder met een toiletemmer vol vuil linnen.
Beneden werd het linnen in een grote ketel gestopt, waar het elke dag werd
afgekookt. Juffrouw Emilie beval haar, na verzorging van juffrouw Fanny, steeds
zorgvuldig haar handen te wassen met chloor.
Dan kwam ze weer de kamer binnen. Aarzelend bleef ze staan, want ze voelde
een vreemde spanning uitgaan van de twee vrouwen, die anders nogal praatziek
schenen, maar die nu bekommerd zwegen. Ze vermeden haar aan te kijken en veinsden
zeer geboeid te zijn, juffrouw Emilie door haar krant, juffrouw Clara door de zorg
om de kachel.
Loom ging de slinger van de grote staande klok heen en weer en het gewicht van
de stilte werd elke minuut zwaarder en zwaarder.
Tot juffrouw Emilie ten slotte, boven haar bril loerend, de onontwijkbare vraag
stelde: ‘Wel, wat dunkt je ervan?’
‘Ze schijnt erg ziek te zijn’ zei het meisje schuchter.
‘En... wat denk je dat ze heeft?’
Ze zag hoe de twee vrouwen haar met intense spanning fixeerden.
‘Ik kan dat zo niet zien... ik ben geen echte verpleegster,’ zei het meisje hulpeloos.
Tot haar verwondering sloeg de stemming helemaal om. ‘Dat hoeft ook niet,’ zei
juffrouw Emilie hartelijk. ‘Daar zijn de dokters voor. Als je ze maar elke dag 's
morgens en 's avonds verschoont, haar verzorgt en doet wat de dokter zegt, dan zijn
wij heel tevreden, nietwaar Clara?’
Clara lachte haar bemoedigend toe en juffrouw Emilie zei opgewekt: ‘Toe, laat
nu eens zien hoe je d'r uitziet in je uniform.’
Ze haastte zich naar boven. Toen ze terug in de deuropening verscheen, staken de
twee vrouwen de armen in de lucht en riepen: ‘God, god, dat ze je zo niet gezien
hebben in het dorp! Nu ben je duizend frank meer waard. Je bent een heel andere.
Zonder uniform ben je een kind. Wat de kleren toch doen. Nu ben je een dame!’
Ze moest heen en weer gaan als een mannequin en juffrouw Clara nam ongegeneerd
de zoom van haar rok op, om de stof te keuren.
‘Zondag ga je met mij zo naar de hoogmis’ zei Emilie bevelend.
En Clara, die geen oog van haar afsloeg smeekte: ‘Met mij mag ze toch ook wel
eens mee?’ - ‘Met jou mag ze naar het lof.’
Clara lachte vergenoegd in het vooruitzicht met zulke mooie juffrouw in het dorp
te mogen paraderen.
Het werd slapenstijd. Nog even gingen ze heel voorzichtig door een kier in de
ziekenkamer loeren. Er brandde nu alleen een nachtpitje. De rook was verzwonden.
De zieke lag met gesloten ogen, maar haar inge-
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vallen wangen waren hoogrood. ‘'s Avonds heeft ze altijd felle koorts’ fluisterde
Emilie, ‘mocht ze bellen, dan wekken wij je wel. Goede nacht.’
Op haar kamer pakte Franchie verder haar koffer uit en borg alles weg in de kast
en in de schuiven van de wastafel. Dan keek ze even intens in de spiegel boven de
wastafel, nieuwsgierig om te zien of ze nog Louise was, of een ander, zelfstandiger,
flinker meisje: Francine. Ze knikte zich vrolijk toe: dag Francine.
Even keek ze door het venster. Zij zag de getormenteerde gestalten van de
populieren heen en weer geslagen worden in het maanlicht. Buiten leek alles zo
onheilspellend. Toen schoof ze haastig het gordijn dicht en zocht onder de dekens
beschutting voor haar opkomende angst.

II
Francine stiet de kamerdeur open met haar schouder en schoof binnen, aan elke hand
een volle toiletemmer torsend.
‘Oef’ zei ze, terwijl zij haar last neerzette en met haar mouw over haar bezweet
gezicht ging, ‘wat is het warm boven!’
Clara haalde de emmers weg en juffrouw Emilie stelde met berusting de rituele
vraag: ‘Hoe is het boven?’
‘Zoals altijd... Ik was ze wakker en nauwelijks is ze pas goed overal ontwaakt of
de pijn ontwaakt ook. Dan moet ik haar een spuitje geven en dan...’
‘Ja, dan slaapt ze weer... Ik kan het niet aanzien,’ zei juffrouw Emilie en ze wiste
een paar tranen weg; ‘...ze was beter dood, het arme schaap! Ga je maar wat opfrissen
en trek een andere jurk aan en kom wat bij ons zitten.’
Francine zette een vies gezicht maar Emilie zag het niet.
Het meisje kwam terug met haar kap op.
‘Kijk nu,’ zei Emilie verrast, ‘in volle ornaat! Ter ere van welke heilige?’
Francine gaf geen antwoord maar keek in de grote spiegel en dreef zenuwachtig
en paar weerbarstige lokken terug onder de sluier.
Clara kwam binnen en staarde haar bewonderend aan. ‘Ferm meisje!’ lachte zij.
‘Ferm geworden,’ verbeterde Emilie, ‘dank zij het goede eten en de goede lucht!’
‘Dat vooral!’ mompélde Francine maar juffrouw Emilie sloeg er geen acht op.
Buiten was het nog stralend zomerweer ofschoon het al over zeven was.
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Bruusk draaide Francine zich om. ‘Ik zou naar het dorp willen gaan’, zei ze zo
achteloos mogelijk maar met onvaste stem, ‘hebt u bij geval geen boodschap?’
Het gezicht van juffrouw Emilie betrok: ‘Ik heb aan je moeder beloofd je niet te
laten uitlopen.’
‘Wandelen is toch niet uitlopen?’
‘Dat kan je in de tuin.’
‘Die ken ik nu welhaast.’
Juffrouw Emilie antwoordde niet maar staarde droevig en waardig naar buiten.
De oude Clara keek beurtelings afkeurend naar het meisje en schuw naar haar zuster.
Maar met een duister gezicht bleef Francine onbeweeglijk en staarde naar de vloer.
‘Kom’, zei Clara verzoenend en schoof een stoel bij, ‘zet je neer en vertel nog wat
van de stad. Je kunt dat zo goed!’
‘Neen Clara’ zei haar zuster bestraffend, ‘een jong meisje mag niet de hele dag
binnen zitten. Het is van 't jaar een bijzonder mooie zomer. Ze mag zij daar gerust
van profiteren. En waar zou zij dat beter kunnen dan in zo'n park?’
‘Maar ik zou eens willen verder wandelen,’ mompelde het meisje koppig.
‘Wandelen!’ Emilie lachte misprijzend, ‘dat doet hier geen mens! Wandelen! Ze
zouden denken dat ik je op boodschappen uitzond en een verpleegster daarvoor
gebruiken, dat doen wij niet’, zei ze waardig. ‘Kom, doe je sluier af anders komt er
stof op. Bewaar hem voor 's zondags en als de dokter komt. Volgende week ga ik
naar de stad, dan mag je mee.’
De stad was een klein provincienest waar Francine soms mee naar toe mocht,
vooral als het een bezoek gold aan de apotheker. Ze hield er helemaal niet van, als
het decoratief gevolg van juffrouw Emilie indruk te maken op de bekenden in het
stadje en af en toe de vrome leugens van juffrouw Emilie te beamen.
Wanneer kon zij nu eens één ogenblik zich zelf zijn?
Moedeloos trok zij haar sluier af en wierp hem in een zetel. Zonder een woord
ging zij buiten. Wat hielp het dat zij tegenpruttelde of mokte, zij namen er gewoon
geen notitie van.
Ze wist trouwens al lang dat zij niet buiten mocht. ‘Alle verpleegsters hebben toch
vrijaf,’ had ze schuchter een van de eerste weken gezegd. ‘Vrijaf, dat kan je krijgen,
maar dan voor goed.’ Toch was ze blijven proberen.
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Ze wist ook dat juffrouw Emilie haar nu met een verzuurd glimlachje nakeek in het
besef dat zij toch niet zou durven gaan.
Niettemin liep zij regelrecht naar het hek, wierp het open en stapte de steenweg
op. Hij lag zoals altijd verlaten. Ze voelde hoe de ogen van juffrouw Emilie door de
mazen van het gordijn in haar rug priemden, hoe die haar onweerstaanbaar naar
binnen trokken als met een riem. Was zij niet als een hondje dat over dag aan de
ketting ligt en 's avonds wordt gelucht aan de leiband?
Och, waarom kon zij zich niet losrukken? Waarom vond zij de moed niet openlijk
die zeemzoete breidel af te schudden?
Woedend schopte zij in een bed bloemen, zodat de bloembladeren in het rond
vlogen en honinggeur haar omving. Ze hoopte dat zij daar binnen het gezien hadden.
Was zij niet evengoed een gevangene als haar vader? Hij zat tussen vier muren
en zij achter prikkeldraad, waar een haag omheen gegroeid was.
Die gedachte trof haar en even kwam een onbepaalbare vrees in haar op. Was dat
haar straf? Uit afkeer voor die vernederende bezoeken aan de gevangenis had ze deze
betrekking aanvaard, ver van huis, ver van de gevangenis en in een gevangenis was
ze terechtgekomen.
Veel liever had zij kinderen verzorgd, die kleine lekkere baasjes, die je kon
knuffelen en bemoederen, dan hier... die melaatse. Maar dit salaris was ‘zuiver’ had
moeder gezegd, het andere niet. Want nu was er thuis een mond minder.
Vader was ook een mond minder. Maar hij wist waarom, zij niet. Hij had toch nog
wat praats met zijn lotgenoten, zij niet. Of was dat praten zich elke avond de pieren
uit de neus te laten halen over haar familie, haar opleiding, haar vriendinnen? Wat
wist zij van hen? Niets!
Haar vader hoefde alleen maar te lezen of kaart te spelen. Zij kon weliswaar ook
lezen, maar doe dat maar naast een kreunend en woelend mens! En dan zo'n boeken,
in zo'n lucht! Bovendien was ze elke ochtend een gewone schoonmaakster. En toch
deed ze dat nog veel liever dan het zogenaamde verpleegsterwerk. Zouden er veel
gediplomeerde verpleegsters bereid gevonden worden om zo'n werk te doen?
Dat wist haar moeder niet! Hoe dom van haar zo geestdriftig naar haar moeder te
schrijven! Maar dat had zij helemaal in het begin gedaan. Het ontwaken de eerste
dagen was zo mooi geweest! De zon, die in de kamer scheen, de vogels die tjilpten
op het raamkozijn en de bomen waar duizend bonte bloesemvlinders op neergestreken
waren!
En dan het goede eten, de juffrouwen die haar zo prezen - ze deed ook haar best
om voor een volle verpleegster door te gaan - vooral
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Clara die tegen haar op zag en haar als een schoonheid beschouwde, Justine de
werkster die haar juffrouw of zuster moest noemen en aan wie zij bevelen mocht
geven.
Kon zij aan haar moeder schrijven waarin ‘het oppassen en het gezelschap houden
van een ziekelijke dame’ eigenlijk bestond? Kon zij haar vertellen hoe die
vals-glimlachende, maar bestendig loerende cipiers aan haar klisten als bloedzuigers?
Ze deden immers haar brieven open met de stoom van een waterketel. Een keer had
ze, loerend door de reet van de deur Emilie het zien doen. Sindsdien wist ze waarom
haar brieven, die ze 's avonds moest klaarleggen de volgende ochtend lichtjes golfden.
En zelf mocht ze niet naar de post.
Haar moeders brieven deden ze niet open. Maar ze brandden van nieuwsgierigheid
om te weten wat ze schreef. En als ze die brieven niet liet lezen, dan haalden zij ze
zonder twijfel gewoon uit haar schuif.
‘Profiteer van de zomer!’ schreef haar moeder.
Maar de zomer begon pas aan gene zijde van de prikkeldraad.
‘Hoe heerlijk moet het nu zijn daar in uw paradijs!’ schreef haar moeder.
Paradijs! Ja, zo zag het er uit de eerste dagen. Nu wist zij wat het was: de tuin der
zuchten.
Daarbinnen was zij als verglaasd. Hier in de tuin werd zij opnieuw zich zelf. Zij
was net als juffrouw Fanny. Die ontwaakte ook maar om te lijden. Daarbinnen was
zij als verdoofd. Dan voelde zij geen vernedering, geen tirannie, zij was lijdzaam en
onderworpen en haar verlangen naar vrijheid smeulde in het diepste van haar wezen
als het restje vuur in een vulkachel bij nacht. En hier...
Maar was het niet beter daarbinnen, in het huis der klachten, te kwijnen als een
plant zonder lucht en zonder bewustzijn dan hier te ontwaken tot machteloze
opstandigheid, onverdraaglijke weerzin en het bitter besef van de vrijheidsberoving?
Ze hing nu zoals zo vaak met haar kin op het ijzeren hekken als een vogel op de
staven van zijn kevie. Er kwam een auto aan. Instinctmatig trok zij zich terug.
Niemand moest haar zien in haar vernedering en haar verwarring.
En dan begon zij maar weer haar dagelijkse avondwandeling, die zij haar dagelijkse
kruisweg noemde, met zijn vele staties van bittere bespiegeling.
Eerst passeerde zij de erewacht: een rij keurig gesnoeide palmbosjes, die daar
stonden als paraderende soldaten met dikke buiken en bolronde helmen.
Dan liep zij met een wijde boog om het huis heen naar wat zij met
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een woord van haar vader de ‘préau’ noemde. Het was een bakstenen langwerpig
huisje, waarvan het voorste deel dienst deed als remise, de achterzijde als kippenhok.
De juffrouwen spraken van het bakhuis, wat ook de eerste bestemming van de remise
was geweest.
Tussen bakhuis en kippenhok in bevond zich het toilet. Een ouderwetse
accomodatie zonder spoeling. Als het haar boven in de hitte te machtig werd, kwam
zij hier wat verse lucht happen. Het slaperig gekakel der kippen werkte zo bedarend
op haar gemoed dat zij daar vaak onnodig lang bleef verwijlen.
In het begin had zij van juffrouw Clara de kippen mogen voeren. Maar toen was
juffrouw Emilie daar op uitgekomen en had met moederlijke verontwaardiging
gezegd: ‘maar Clara toch, een verpleegster boerenwerk laten doen! Wat zullen de
mensen daar van zeggen!’
Ze liep nu onder de fruitbomen van de boomgaard en keek omhoog. De lucht was
nu diep blauw met hier en daar een veeg lichte room. Als gouden schubben glansden
de blaren op de lazuren achtergrond.
Gretig zoog ze de lauwe lucht in tot in de uithoeken van haar longen en de goede
geuren van aarde en planten vulden haar lichaam en zuiverden haar bloed tot in de
toppen van haar vingeren.
Als je dat boven deed, dan kreeg je je longen vol viezigheid. Trouwens in het hele
huis kon je maar nippend ademhalen. Het was net of je in een vuile beek zwom. Als
je voorzichtig bewoog kon je ook aan de oppervlakte met kleine teugjes ademhalen.
Maar als je door het haastig op de trappen lopen naar adem snakte, dan steeg de
droesem naar boven. En gelucht mocht er niet worden. Daaraan hadden de juffrouwen
de duivel gezien. In de kamer van Francine stond het venster dag en nacht open,
maar o wee als per ongeluk ook de deur van haar kamer openging en het even in huis
tochtte. Dan schreeuwden de twee oude juffrouwen of ze levend verbrand werden.
‘Een zieke in huis is warempel genoeg!’ zeiden ze.
Maar dat zij ziek werd, dat zagen ze niet. Ze werd immers dik, in haar eigen ogen
veel te dik. Dat een jong meisje nog wat anders nodig had dan overdag het gesteun
van een oude, zwaar zieke vrouw en 's avonds als afwisseling het onverzadigbaar
gevraag van twee andere oude vrouwen, vermoedden zij niet.
Haar lichaam snakte naar beweging, haar geest naar ontspanning. Maar zelfs fietsen
mocht zij niet, ofschoon Justine het gebruik van haar fiets aangeboden had. ‘Alleen
het mindere volk fietst hier... wij hebben nooit gefietst!’ had juffrouw Emilie met
waardig misprijzen in de mondhoeken gezeid.
Daarom moest zij maar altijd zitten. Ook nu zat ze weer op de bank in
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de zon, waar zij de eerste weken zo vol overgave haar gelaat met gesloten ogen naar
de koestering van de zon had gekeerd. Wat voor zin had het zich te laten bruinen als
er toch niemand was om het op te merken?
Daar klonk de verre kreet van het trammetje, dat haar naar hier had gebracht.
Vroeger klonk dat gefluit zo vrolijk als de groet van een haastige oude kennis. Nu
vervulde het haar met heimwee naar het kleine, ingebouwde huis, waar geen tuin
was en geen lekker eten, maar ook geen bespieding en geen dwingelandij.
Hoe lief had zij die tuin gehad, hoe haatte zij hem nu?
Hij was het rijk van juffrouw Emilie en net als zij probeerde hij aan de straatkant
een rijk park te zijn met bloemparken en boompartijen, net als zij streefde hij bedekt
achter het huis enkel naar opbrengst als boomgaard en moestuin om gaandeweg te
verwilderen naar achteren toe, waar hij in zijn meest beschutte hoeken hier en daar
een mestvaalt verborg.
Alleen Emilie wist de namen van alle bomen en gewassen en kende hun
bestaanswijze. Zij waakte over hun groei en voeding en knipte en verzorgde ze als
menselijke wezens. Voor Francine waren het naamloze gedaanten, vriendelijk in de
zon en dreigend bij nacht. Vaak had zij de indruk dat ze in dienst stonden van Emilie
en haar zwijgend bewaakten en bespiedden.
Soms zelfs moest zij hen in haar geest gewelddadig terugdrijven in hun dagelijkse,
ongevaarlijke omtrekken, want als bij valavond haar waakzaamheid verslapte, namen
zij hallucinerende gestalten aan. Dan ontwaarde zij weer de op haar afkomende
schimmen uit de angstdromen van haar kinderjaren, die zij meende ontgroeid te zijn.
En soms spanden zij samen om van het gebeuren in het huis die tonelen op te
roepen, waarin de grenzen der normale bedaardheid doorbroken werden en waarvan
zij slechts vluchtig de demonie had aangevoeld. Dan zag zij opnieuw hoe in de
bekende trekken der vrouwen zich een onvermoed wezen vertoonde, dat niets
menselijks meer had: de dierlijke grimas van Fanny in de tormenten van de pijn en
de panische angst op het gelaat der twee anderen bij het aanschouwen van de titanische
worsteling tussen leven en dood in het lichaam van de zieke.
Dan spoedde zij zich huiveernd naar binnen waar de werkelijkheid veel minder
beangstigend was dan de spookachtige evocatie door de duistere en vormeloze
gedaanten in de tuin.
Maar nu was het nog volle zon en dan hielden de geesten die in de bomen woonden
zich koest. Ze kon ze wel vaag herkennen, maar nu waren ze meer boom dan gestalte,
sommige vriendelijk andere in slapende dreiging als gekooide roofdieren.
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De zwijmelende en knoestige gestalten der fruitbomen, dat waren de oude dorpelingen
die de avond van de kermis langs het hek voorbijgekomen waren. De sparren, dat
waren de boerenmeisjes, met te brede en te korte rokken en die bomen, die op een
rijtje haar van over de haag onophoudelijk toewuifden en toeknikten de rij van
boerenjongens, langswaar ze moest passeren bij het uitgaan van de kerk 's zondags.
Maar ginder ver, kaarsrecht in zijn trotse allenigheid, de tuin beheersend, die beuk,
dat was juffrouw Emilie. Niemand duldde zij naast zich en die onder haar stonden
verkwijnden, zoals die armoedige rododendron, die zich vergeefs rechtte naar de zon
en de vrijheid, lijk zij zelf; of verschrompelden zoals dat spichtige, scheef gegroeide
naaldboompje, want dat was Clara.
Wat Emilie aan Clara zei, dat was evangelie, wat Emilie verbood misdaad.
‘Ik ga met je mee de pacht halen. Juffrouw Fanny slaapt voor een paar uur en
juffrouw Emilie is toch weg.’
‘Neen, dat wil zij niet. Wat denk je wel, dan zal Emilie kijven.’
‘Dat hoeft ze niet te weten!’
‘Dat weet ze toch!’
‘En dan?’
‘Hoe dan?’
‘Zal dan de hemel vallen?’
‘Veel erger!’
‘Is juffrouw Emilie dan God?’
Het vrouwtje staarde haar onthust aan.
‘Voor jou is zij meer dan God, niet?’
Het vrouwtje maakte zich gauw uit de voeten en had de deur op slot gedaan uit
vrees dat zij toch zou nagekomen zijn.
Niet ver van de beuk stond wat eens een slanke boom was geweest. Juffrouw
Emilie had gezegd dat zij hem moest laten vellen omdat hij toch haast dood was.
Hij had de vorm van een ontrafelde pluim waarvan alleen het skelet nog bleef en
de bijna gave kruin, Had de beuk zijn levenskracht opgezogen?
Dat was juffrouw Fanny. Zo was zij op een nacht voor haar bed verschenen, met
vreselijk vertrokken trekken, in smartelijke grijns haar enkele gespaarde tanden
ontblotend...
Als een vampier.
In de verbijstering van haar gestoorde slaap had zij zich eerst tegen het
droomgezicht verweerd, maar dan begrepen dat de arme vrouw smeekte om een
spuitje.
Ze had haar terug in bed geholpen terwijl de anderen verschrikt door
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een kier van hun kamerdeur vroegen: ‘wat is er... Heeft ze iets gekregen?’
Op dat ogenblik was ze kalm gebleven en beheerst. Maar toen op een avond
plotseling haar oog viel op de uitgeteerde boom, die als een vlam in het maanlicht
stond te kronkelen, was zij ijlings naar binnen gevlucht.
Alles in deze tuin ogenschijnlijk zo mooi, was slechts een gruwzaam spiegelbeeld
van de werkelijkheid daarbinnen, in het huis der klachten. Ofschoon zij de
werkelijkheid veel beter verdroeg dan het ontstelde beeld daarvan in het nachtelijk
groen.
De bloembedden die zij in de voortuin door het lover schemeren zag, riepen de
bloederige brij op die zij in de luiers vond van de arme melaatse en de vruchten die
langzaam rijpten in de bomen waren de gezwellen en knobbels die groeiden in het
lichaam van Fanny en het schroeiend ten gronde richtten.
Kanker had zij immers! Schrikkelijk woord.
Maar zo was het. Zij wist het.
Eerst had de dokter stil tot haar gezegd, terwijl de juffrouwen argwanend toekeken:
‘Je moet haar vooral schoonhouden en zorgen dat ze niet doorligt; anders krijgt ze
een bloedvergiftiging en veel weerstand zal zij wel niet meer hebben... Ofschoon het
voor haar een zegen zou zijn mocht zij het krijgen.’
Dat had zij niet begrepen.
De keer daarop had hij haar tot sprakeloze verontwaardiging van Emilie, apart
geroepen beneden in het salon.
‘Kunt u een injectie geven?’
‘Ja, ik denk het wel, ofschoon, u weet... ik ben geen echte verpleegster...’
Hij had haar bezwaren weggewuifd. ‘De capsules voldoen niet meer. Wij moeten
sterker middelen gebruiken. Ik kan niet telkens komen voor een spuitje. Dat kan nog
maanden duren. Zij is van een gezond ras, sterk hart.’
‘Maar dokter, wat heeft ze dan?’
Verwonderd had hij haar aangekeken en gezegd: ‘Zie je dat niet? Dat is een genitale
kanker. Maar zeg het hun vooral niet!’
Toch had zij het gezeid. Maar niet toen ze haar na het vertrek van de dokter aan
een kruisverhoor hadden onderworpen.
Het was kermis op het dorp. Er stond een danstent op het kerkpleintje naast enkele
kramen.
De dansmuziek die soms zwakjes binnenwaaide had haar bloed onrustig gemaakt.
Het was een zondagavond. Heimelijk was zij bij valavond naar het hek gedrenteld
en dan plotseling buitengegaan.
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Geen tien stappen had ze gedaan of Clara was ademloos komen aanzetten: ‘Francine,
hé Francine kom terug!’
‘Wat is er?’
‘Kom gauw mee.’
Zou juffrouw Fanny iets gekregen hebben? Ze sliep toch.
Emilie wachtte haar op met een streng en bleek gezicht.
‘Juffrouw Fanny?’
‘...slaapt. Maar jij gaat niet naar de kermis.’
‘Waarom niet?’
‘Dat past niet! Je vergeet wie je bent en waar je bent.’
‘Daarom juist. Begrijpt u dan niet Juffrouw dat ik met zo'n werk er eens móet uit
zijn, ik houd het niet uit, ik...’
Juffrouw Emilie had haar toegebeten. ‘Wij houden het wel vol en daarmee basta!’
en ze had met samengeknepen mond een andere richting uitgekeken.
Toen was Francine nijdig geworden: ‘U bent bang hé dat ik het zal uitbrengen,
dat ze kanker heeft...’
Ze was geschrokken van het effect.
De trotse Emilie had gewankeld onder de slag van het vreselijke woord. Even was
ze sprakeloos op een stoel neergevallen en had haar met opengesperde ogen
aangestaard. Dan was zij rechtgevaren en had met een snik geschreeuwd: ‘dat heeft
ze niet! Versta je, dat heeft ze niet.’
‘De dokter...’
‘Je liegt! Tegen ons zal hij dat niet zeggen! Hij weet niet wat zij heeft. Hij kan ze
niet genezen ja, en ze gaat achteruit... Daarom zegt hij maar dat ze...’
Een poos had ze zitten nasnikken terwijl Clara haar wezenloos aanstaarde.
Dan was zij kalmer geworden: ‘Luister, blijf hier bij ons. Hier zie, hier is taart en
een mooi boek en ik geef je tweehonderd frank opslag.’
Zij was gebleven. Die avond en altijd. Het vervaarlijke woord werd nooit meer
uitgesproken. Maar de bewaking was verscherpt. Als zij vroeger met Emilie van de
hoogmis kwam, werden ze al eens opgehouden en dan had Francine steeds in het
centrum der belangstelling gestaan. De mensen informeerden bij haar naar de toestand
van Fanny en schenen in haar een medicale autoriteit te zien. Steeds had zij
vaag-optimistische antwoorden gegeven en telkens had Emilie haar geprezen met
wat zij blijkbaar als de hoogste lof beschouwde: ‘goed zo, mijn meisje. Je staat aan
onze kant!’
Maar nu moest zij haastig met Emilie naar de vroegmis en altijd even te laat en
als eerste man buiten.
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In huis was er een zwijgende spanning ontstaan en diep in haar binnenste doemde
een vermoeden op, dat zij niet waagde voor zich zelf uit te spreken, maar dat de
stemming nog versomberde.
Ze zat nu bijna altijd boven, ook al lag Fanny verdoofd en was er geen werk meer
over. Want daar was zij veilig voor Emilie.
Met Clara alleen had zij wel kunnen opschieten. Die was in de grond een goede
ziel, weliswaar vaak hinderend nieuwsgierig. In de vroege ochtend, terwijl Francine
zich stond te wassen kon ze zonder kloppen komen binnenvallen, alleen maar om
haar ondergoed te keuren. Ze zag tegen haar op als tegen een halve dokter, geloofde
alles wat zij haar wijsmaakte en zei te pas en te onpas, tegen dokter en pastoor, dat
Francine toch een mooi meisje was, niet waar?
Maar alles wat Francine haar vertelde ging op staande voet naar Emilie. Een eigen
mening had zij niet. Was zij iets meer dan een oog en een oor van Emilie?
Neen, het liefst was zij nog bij juffrouw Fanny. Maar er waren twee Fanny's, de
ene had zij liefgekregen, voor de andere had zij angst. Maar ter wille van die éne
probeerde zij tegen de andere stand te houden.
Eerst had Fanny haar niet eens opgemerkt. Dan was zij voor de zieke, die zich
concentreerde op haar eigen leed slechts een functie geweest, een apparaat, een
handdoek.
Maar op een ochtend, toen zij ijverig doende was in de kamer van Fanny, die zoals
altijd met gesloten ogen lag, had zij opeens een vriendelijke stem gehoord: ‘Nog zo
jong en al zo'n werk moeten doen.’
Verrast had zij zich omgedraaid. Juffrouw Fanny keek haar met heldere ogen aan
en zei: ‘Vreemd, ik voel geen pijn meer... Hoe heet je?... Kom eens hier.’
Zo had zij de lieve Fanny leren kennen met haar vriendelijk gezicht en koesterende
belangstelling.
Niettemin waren die namiddag de grote pijnen begonnen, de dokter was gekomen
en van toen af had zij injecties moeten geven.
Maar van toen af was Fanny haar ook meer en meer tegemoetgekomen en langzaam
had zij het gevoel gekregen of zij had Fanny altijd gekend, als een oudere zuster die
ondanks de wijsheid der jaren zich toch nog kan thuisvoelen in de wereld der jonge
meisjes. Blij verrast had Francine bij de veel oudere vrouw zo'n overeenkomst van
smaak en oordeel geconstateerd, dat er tussen hen beiden als het ware een
stilzwijgende verstandhouding tegenover de andere was ontstaan. Zo kon Fanny haar
tersluiks een goedmoedig knipoogje geven als Clara weer een bok schoot of Emilie
een van haar zelfverzekerde uitspraken ten beste gaf.
Niemand was haar ooit zo dicht geweest.
En niemand was zo ver als zij in de pijnen lag.
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Fanny's pijnen kwamen en gingen als het water van de zee. 's Ochtends hadden zij
zich ver teruggetrokken. Dan ontwaakte Fanny als een wit en helder strand en het
besef van het lijden kabbelde rustig en heel ver in haar bewustzijn.
Maar stap voor stap kwamen de pijnen terug. Eerst schuchtere scheuten, die zich
vastbeten in het veld van haar bewustzijn en dan knagend hun gebied vergrootten.
Dan werd Fanny bitter en agressief. In die stemming had Francine haar leren kennen.
Maar nu zwollen de scheuten aan tot woest aanrollende baren die meer en meer
kwamen aanbeuken en het arme strand onder een kokende zee van pijn bedolven.
Dan was er geen Fanny meer, maar een woest en kermend monster, dat in zijn
handen beet en tolde in het bed en zijn verwilderde ogen liet rollen als een bezetene.
Die blik van Fanny dan zou zij nooit vergeten. Zij kende het niet wat die ogen
zonder tranen uitdrukten: doodsangst, wreedheid of opperste wellust in het paroxisme
van de pijn?
Met die blik was zij voor haar die nacht verschenen en die blik kwam haar kwellen
in haar slaap.
Eens was zij in de zetel naast het bed van Fanny, die rustig sliep, door de warmte
ingedut. Het was of zij de zieke zag liggen, die haar tussen haar wimpers begluurde.
Dan was Fanny langzaam rechtgekomen, had als bewogen door een gelijkmatig
mekanisme het bed verlaten en was met vlammende ogen op haar toegeschreden.
Zij zat als verlamd. Zij herkende weer die uitdrukking in die ogen, tot ze met een
kreet was ontwaakt en de zieke daar verdoofd zag liggen.
Het was haar taak dat monster in Fanny te lijf te gaan en het te verjagen met een
steek van de injectiespuit.
En anders was zij zo lief en zacht!
Waarvan had zij dat toch gekregen?
Francine had aan de dokter gevraagd: ‘Is dat besmettelijk?’
‘Ben je gek?’ zei hij misprijzend. ‘Zij hier denken dat.’
‘En die gummihandschoenen dan?’
‘Dat zijn hun handschoenen voor de vaat.’
Hoe gelukkig was zij dan na de lange verdoving 's morgens de lieve Fanny terug
te vinden, die haar begroette alsof zij van heel ver was teruggekomen. Dan waste en
kapte zij haar en gaf haar te eten.
Eens had Fanny om een spiegel gevraagd. Haar ogen vulden zich met tranen: ‘Ben
ik dat?’ had ze gefluisterd en ze had zich moedeloos in de kussens laten vallen.
Soms keek Fanny haar na met weemoedige jaloezie: ‘Wat ben je lenig en fris...
Zeggen dat ik ook zo geweest ben.’ Eens was ze nog
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verder gegaan: ‘Ga beneden in het salon, haal me de foto die links op de schouw
staat.’
Het was de foto van een jong meisje met opgemaakt haar en vurige, gretige ogen,
maar gekleed in een gekke, lange jurk van voor '14.
‘Kijk maar! Toen kon ik naast je staan’, zei ze met milde trots, ‘maar nu... Kind,
pas toch op dat je nooit uitmeet zoals ik!’
Wat vreemd! Hoe kon zij daar voor oppassen?
Hoe had Fanny dat toch gekregen?
Ten slotte had zij het aan de dokter gevraagd, toen zij hem uitliet.
Hij had haar vreemd aangekeken en langzaam de schouders opgehaald. ‘Ze verloor
bloed, al vier jaren... Ze komen hier altijd als het te laat is. Struisvogelpolitiek. Ze
willen dat niet krijgen en willen dan ook de symptomen niet zien... Ik kan hier niets
meer komen doen.’
Vreemd ook was het gedrag der anderen.
Pijn had Fanny al lang, maar toen ze voor het eerst die crisis had gekregen, had
Francine hen naar boven geroepen.
Waarom was Emilie dan kwaad geworden?
Tot haar verbazing had zij de zieke niet beklaagd of geholpen, maar haar bijna
uitgescholden.
Eerst had ze gezegd: ‘Zie je nu wel! Je hebt nooit willen luisteren. Nu zit je met
de miserie. En wij moeten ze meedragen.’
En als de pijnen erger werden: ‘Het is een straf van God! Wat hebben wij toch
misdaan om zo geslagen te worden. Bid Onze Lieve Heer om vergiffenis.’
Zij had mee moeten knielen en met hen mee moeten bidden. En hoe luider de zieke
kermde en hoe wilder zij met haar hoofd sloeg, des te luider en dringender baden
zij, als probeerden zij het geschreeuw met hun gebed te overstemmen.
En daarna, toen ze niet meer boven kwamen - ik kan het niet aanzien, zei Emilie
- hoorde Francine tussen het gegrien van de zieke door de dwingende stem van Emilie
die luidop bad en de onzekere stem van Clara die antwoordde.
Die spuitjes verkortten haar leven. Dat had de dokter gezegd. Daarom mocht zij
er slechts geven in grote nood. Die nood kwam nu dagelijks en steeds moeilijker
ontworstelde Fanny zich uit de verdwazing van de morfine.
Vanmorgen was ze weer helder geweest.
Ze had gezegd: ‘Francine, weet je dat je op mijn kamer slaapt? Ja, hier is de
gastenkamer. Hier slapen zij die komen en gaan en wij alleen maar als wij gaan...’
‘Maar juffrouw toch’...
‘Ik zal nooit meer op mijn kamer slapen. Ga er naar toe en hef de
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marmeren plaat op van de wastafel. Achter de rechtse schuif zit een plint half los.
Daar steekt een pakje tussen. Breng het mij... Maar kijk goed uit dat de anderen het
niet merken.’
Zij had het pakje gevonden en naar de zieke gebracht. Het leken wel brieven.
Fanny had het even bevingerd en gestreeld en het haar dan teruggegeven.
‘Als je straks het linnen afkookt in het bakhuis, werp het dan in het vuur.’
Zo had zij gedaan. Maar op de kolen was het pakje opengevallen en een foto was
er uitgekanteld.
De foto van een man.
Zou Fanny haar ziekte...
Zuchtend stond Francine recht en liep verder.

III
Het was een heerlijke avond, maar toch een avond achter prikkeldraad. De hele dag
had de zon de planten gekoesterd, zodat zij nu dankbaar hun ziel uitwasemden.
Ze kwam nu in het achterste gedeelte van de tuin, waar bomen en verwilderde
struiken het bezit van de familie Valckens voor de buitenwereld afschermden. Hier
had zij een eilandje van veilighed gevonden.
Zij had het plekje toevallig ontdekt, toen zij het spoor van een vroeger wegeltje
volgde. Het voerde haar naar een met struiken en onkruid begroeide verhevenheid,
waarschijnlijk een oude stortplaats, juist waar de haag een rechte hoek vormde. Uit
dartelheid was zij er op geklauterd.
Toen zij van boven uitkeek was zij weer het kleine meisje geweest, dat voor het
eerst de wereld van op een ‘berg’ in de duinen aanschouwde.
De haag liep nu aan haar voeten en ze keek naar buiten zonder hek, zonder
prikkeldraad en zonder bewaking. Ze had het uitzicht over een onmetelijke golvende
weide, die langs twee kanten de tuin omvatte en verweg doorliep. Onder de krachtige
fruitbomen graasde rustig het vee.
Hoe poëtisch en bedarend was het hier: vanaf de haag liep de weide, die vol witte
en gele bloemen stond langzaam omhoog en bezijden in de delling glinsterde een
poel in de zon.
Maar wat deze vergeten plek voor alles kostbaar maakte: hier was zij volkomen
onzichtbaar voor die van het huis der klachten. Bovendien werd de toegang beneden
verdedigd door dichte drommen netels, die geen pardon kenden... Of je moest er
over heen springen en dat konden de juffrouwen niet meer.
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Ze hadden haar dan ook nooit gevonden en ten einde raad een oude bel van de zolder
gehaald om haar naar binnen te roepen. Ze had er trouwens steeds zorg voor gedragen
nooit uit haar schuilhoek te komen als een van de juffrouwen in de onmiddellijke
nabijheid was.
Hier kon zij uit haar benauwende wereld stappen. Hier lag de vrijheid aan haar
voeten. Hier stond ze nu weer boven als op de boeg van een schip en onder haar de
groene zee.
Hier leken de fruitbomen niet langer zwijmelende boeren, maar gekroonde
sprookjesgestalten die over groene tapijten zweefden. Als een koningin voelde zij
zich hier, omstuwd door vorstelijke, langgesteelde donzen waaiers.
Hier in dit elfenland kon zij dromen. Soms vlijde zij zich rechtstaande tegen de
wiegende armen aan en zag dan gestalten van jongelingen, die tussen de bomen op
haar toeschreden om haar hulde te brengen...
En kwamen haar zingend tegemoet, als in de filmen...
Maar dit was geen droom. Ze verstond wat hij zong:
In de zilveren bergen
Verscheen in een grot
Een meisje vol glorie
En maakte mij zot
Ave, Ave...

Toen hij haar verrassing en haar misprijzen bemerkte hield hij op en keek haar lachend
aan: ‘Als de madonna's in de bomen er zo uitzagen, dan zou ik niets doen dan bidden!’
‘Van waar komt u?’ vroeg zij, ‘zo ineens?’
Zonder haar met de ogen los te laten wees hij over zijn schouder naar achter waar
vaag een laag wit gebouw door de bomen schemerde.
Hij stond nu vlak onder haar en zij zag zijn korte, witte tanden glinsteren tussen
de rode lippen van zijn half-open mond.
‘Bent u een verschijning of bent u het echt?’ zei hij met een vage glimlach.
‘En u?’
‘De zoon van de boerderij. En u?’
‘Ik verpleeg hier,’ zei ze waardig.
‘Dat wist ik, maar u hebt vandaag een zo mooie kap aan dat ik u niet heb herkend.’
Ze bloosde want haar haar hing los. ‘Ik kende beter uw kap dan uw gezicht’ zei
hij.
‘Ja?’ vroeg ze geprikkeld.
‘Van in de kerk.’
‘En hoe heet u?’
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‘Jean.’
‘Jean hoe?’
‘Jean, het wolvejong!’ lachte hij uitdagend.
‘O!’ zei ze en hij zag hoe ze verkilde.
‘Ik zie dat ze me al een mooie reputatie hebben aangemeten. Maar u moet mij toch
ook al in de kerk gezien hebben!’
‘Ik kijk niet naar de boeren in de kerk’ zei ze wrevelig.
‘Maar ik wel naar de meisjes van de stad... Je bent toch van de stad?’
‘Van Antwerpen.’
‘Och’, smaalde hij, ‘de stad der mooie meisjes! Ik ben er geweest, ik ken ze! Geef
mij er maar eentje van het dorp. Die zijn minstens zo mooi en heel wat serieuzer!’
Hij was gekleed als een boer in een groezelig open hemd en een grof fluwelen
broek. Maar zijn gezicht was knap en zijn guitige ogen schenen enorm veel deugd
aan het leven te hebben.
‘Zou je niet beter op de koeien letten in plaats van hier zo te staan kletsen?’ zei
ze giftig.
Hij sloeg geen acht op de beledigende insinuatie.
‘Ik was hier aan 't blokken’ zei hij, ‘ik studeer aan de universiteit te Luik.’
‘De examens zijn nu toch voorbij... Gebuisd?’
‘Welnee! Ik was niet klaar voor de eerste sessie, te veel uit geweest...’ en hij lachte
haar medeplichtig toe.
Maar zij bleef stug kijken.
‘Ik hoop je nog wel eens meer te zien,’ zei hij alsof hij afscheid nam. ‘Ga je nog
lang blijven? A propos, wat heeft Fanny eigenlijk?’
Het prikkelde haar dat hij de juffrouw zo gemeenzaam met de voornaam noemde,
ofschoon zij dat in haar geest ook deed.
‘Dat kan ik niet zeggen’ zei ze gewichtig.
Hij keek haar hoofdschuddend en glimlachend aan. ‘Och ja, dat 's waar. Je staat
natuurlijk in hun kamp. Alla, je bent al goed ingeburgerd... zo niet in het dorp dan
toch in de dorpspolitiek.’
‘Jij hoeft niet meer ingeburgerd te worden. Jij bent typisch dorps.’
‘Zo, en waarom?’ vroeg hij gepikeerd.
‘Want als het dorps is niet te willen zeggen wat de mensen mankeren, is het even
dorps dat te allen prijze te willen weten.’
‘Zeg’, viel hij grof uit, ‘mij kan het geen lor schelen wat zij heeft. Voor mijn part
mag ze in het kraambed komen van een stier. Ik zal er mijn slapen niet voor laten...
Van mij mag hier iedereen alles weten. Ze weten zelfs beter dan ik met wie ik gevrijd
heb en wanneer ik dronken ben geweest.’
‘Maar niet dat je werd gebuisd.’
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‘Ik werd niet gebuisd’, zei hij agressief, ‘daar geef ik ze de kans niet toe. Ik trek me
op tijd terug.’
‘Praktisch komt het toch op hetzelfde neer.’
‘Voor die stommeriken hier niet. Een buis dat is voor hen een bewijs van onkunde
en het is een pure kwestie van geluk.’
Plotseling wendde zij het hoofd af. In de verte klonk een bel. ‘Ze hebben mij nodig.
Tot kijk!’ en weg was ze.
Nog even zag ze door de haag hoe hij een eind meerende en hoorde hem met
gedempte stem roepen: ‘Tot morgen?’
Ze wuifde even en liep dan naar het midden van de tuin.
's Anderendaags lag hij daar reeds in het gras, maar nu met een mooi zomerpak aan.
Er was een triomfantelijke tinteling in zijn ogen toen hij naderkwam.
‘Je mag toch nog komen?’ zei hij.
‘Ik doe wat ik wil,’ zei zij hooghartig. ‘Buiten mijn beroep hoeven ze mij niets te
vertellen.’
‘Ja, de meisjes in de stad zijn anders vrijgevochten dan hier.’
‘Ze laten zich niet zo gewillig oren aannaaien.’
‘Neen?’ zei hij spottend.
Zo praatten en jokten zij nu elke avond en weldra was het gesprek aan de haag
voor haar het hoogtepunt van de dag geworden. De tuin had nu niets afschrikwekkends
meer en de bomen waren stille en betrouwbare getuigen geworden.
Hij schepte op over het leven aan de universiteit en zij deed hetzelfde over het
leven in de grote stad.
Hij vertelde haar over de juffrouwen. Hun vader was hier vroeger burgemeester
geweest. Daarom meenden zij een erfelijk recht op het dorp te hebben.
Eigenlijk was Jean met hen verwant. Zijn grootmoeder was een jongere zuster van
hun moeder geweest. Beiden moesten zij erven van dezelfde oom. Door sluikse
middelen had hun moeder de oude man, die zij zogezegd verpleegde, ingepalmd. En
ook zijn geld. Daarom trouwde zij met een heer. Haar zuster met een boer. Maar 't
was haar thuisgekomen.
De heer was een drinker en een jager geweest, niet enkel op dierlijk wild. Ofschoon
hij jong stierf had hij het klaarste deel van de aanzienlijke erfenis er doorgejaagd.
De meisjes waren toen op kostschool. Voor de boer waren zij te goed. Maar te
arm om te leven zonder werken. Daarom waren zij maar onderwijzeressen geworden,
nu echter al jaren met pensioen.
Emilie had vertwijfelde pogingen aangewend om wat hun restte van het
onrechtmatig verworven goed te behouden. Maar stuk voor stuk had
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ze moeten verkopen. Zij waren steeds achteruitgeboerd, zijn familie was
vooruitgekomen. En dat hadden ze nooit kunnen verkroppen.
Wat Emilie aan goed verloor had ze ruimschoots gecompenseerd door macht.
Want over burgemeester en pastoor zwaaide zij de plak. Zij brak de staf over alles
wat in het dorp gebeurde en bemoeide zich met ieder schandaaltje. Maar haar eigen
huis omhulde zij met geheimhouding en schijnvoornaamheid.
Nu brak zich heel het dorp het hoofd over de ziekte van Fanny. Daar moest toch
iets achter zitten, anders deden zij niet zo geheimzinnig! Zelfs Justine wist alleen
maar te vertellen dat er bestendig een onaangename lucht in huis hing. Wat had ze
dan toch?
Instinctief welde het in haar op dat hij misschien maar een lange omweg had
gemaakt om terug te komen op de vraag van de eerste ontmoeting en dat die heel
zijn belangstelling voor haar verklaarde.
‘Beroepsgeheim!’ zei ze, als was dat een magisch woord.
Hij lachte geforceerd en iets te lang. ‘Loop heen! Wie zou je wat kunnen doen?
Je bent toch geen dokter!’
‘Maar evenzeer gebonden.’
‘Toe, wees nu niet flauw! Toon me eens dat je me vertrouwt! Ik geef je mijn
erewoord, ik verklap het aan niemand!’
Zijn gesmeek vleide haar, maar deed haar ook in de aangenomen houding
verstrakken.
‘Al was je mijn broer, ik zei het je nog niet!’
‘Och zó ben jij! Ik vertel alles over ze, jij laat geen woord los. Ga nu maar gauw
overbrieven alles wat ik op hun kap heb verteld. Dan wordt de kouwe oorlog weer
warm!’
‘Zo besta ik niet,’ zei ze waardig.
Maar het was al te laat. Hij draaide zich om en verwijderde zich zonder groet.
Even bleef ze hem verbouwereerd staan naogen. Maar het was of zijn rug haar vertelde
dat zij reeds van hem was afgegleden als water van een zeevogel en dat hij door elke
vezel van zijn lichaam nu elders aangetrokken werd.
Toen sloeg haar de schrik om het hart dat hij nog eens zou omkijken en haar dan
zien staan alsof zij de trein gemist had.
Vlug sprong ze naar beneden en liep verontwaardigd weg van de plaats van haar
vernedering.
Wat dacht die kinkel wel, haar willen uithoren!
Het was natuurlijk vervelend dat ze aan de juffrouwen niet kon vertellen hoe ze
stand gehouden had, hoe ze hem had laten afdruipen, het wolvejong! Ze zouden er
plezier aan beleven!
Maar ze zou nooit meer naar het bergske kunnen gaan.
Want dat kon ze niet missen. Hem wel. hoor! Wat dacht die wel! Dat
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zij een van die dorpsmeisjes was, die al gelukkig waren als hij eens naar ze keek?
Omdat hij student was?
De broer van haar vriendin was ook op de universiteit. Die had haar zelfs gevraagd
om naar het studentenbal te komen. Zij had gezeid dat bals haar niet interesseerden.
Ze kon toch niet zeggen dat ze geen baljurk had!
Toch was zij benieuwd of hij nog naar het bergske zou komen.
De volgende avond was hij er niet. De dag daarop evenmin. Dan bleef zij er ook
maar weg.
Eigenlijk was een dag zonder gesprek over de haag een ellendige dag. Altijd die
miserie, dat geklaag, die weerzin, die angst... En altijd zo alleen! Want de lieve kant
van Fanny verzwond meer en meer in de verdwazing van de morfine.
Ze voelde zich benadeeld. Ze had al niet veel en het weinige dat ze had werd haar
ontnomen door die stomme nieuwsgierigheid van hem! Zo'n onschuldig gesprekje!
Het was een compensatie die haar toekwam en die haar nu onthouden werd.
Maar de eerste stap zou zij niet doen!
Niettemin drentelde ze weer iedere avond naar het hoopje toe en loerde dan
voorzichtig door de haag in de hoop hem te zien zonder gezien te worden.
Ten slotte beklom ze traag en voorzichtig het bergske, telkens weer boven de haag
wippend om vlug het terrein, waar hij zich kon vertonen, te overzien.
Maar die voorzorgen waren volkomen overbodig. Ze stond nu op het hoogste punt.
De weide was leeg. Ze kon zich vrij en blak vertonen. Geen mens die er zich om
bekreunde.
Ze voelde zich zo ongelukkig en verlaten dat zij zich moedeloos tegen de takken
aan liet vallen en begon te wenen.
En toen gebeurde het wonder.
Plotseling dook een hoofd op uit het gras, halverwegen de glooiing recht voor
haar, toen een romp en als uit de aarde gewipt sprong Jean op haar toe.
IJlings liep zij de hoop af, onderwijl heftig haar ogen afwissend.
‘Hé Francine!’
Ze liep weg, maar langs de haag en bleef plots staan, uitermate geboeid door een
paar wilde bloemen, die van onder de haag omhoog schoten.
Zij zag zijn gestalte in de zon door de haag schemeren, maar liet er niets van
blijken. Integendeel, vol belangstelling voor de geplukte bloemen, slenterde zij verder.
Daar wachtte hij haar op.
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‘Francine!’ fluisterde het opgewonden door de dichte haag.
Verwonderd spitste zij de oren en keek in de tegenovergestelde richting naar het
huis toe.
‘Francine, hier ben ik!’
‘Och’, lachte zij met gespeelde opluchting, ‘ik dacht dat ze mij riepen.’
‘Kom mee naar het bergske,’ zei hij.
‘Waarom?’
‘Dan kan ik je nog eens zien.’
‘Wat is er aan mij te zien?’ pruilde zij.
‘Een mooi meisje.’
‘Aan die van het dorp kan geen een van de stad aan!’
Hij lachte zenuwachtig. ‘Dat zei ik maar om je wat op te jutten. En ik had gelijk
ook. Jij bent nu toch van het dorp. Tegen jou kan geen een van de stad aan!’
Ze lachte om zijn slagvaardigheid en maakte reeds half-verzoenend maar schijnbaar
met tegenzin rechtsomkeert naar het hoopje toe. Ze beklom het met de grootste
moeite.
Hij keek met intense blikken naar haar op.
‘Je schreide daarnet,’ zei hij zachtjes.
‘Ik?’ zei ze met te grote ogen en geforceerde verbazing, ‘waar haal je dat?’ Ze
lachte zenuwachtig. ‘Jij moet dringend naar de psychiater.’
Hij bleef ernstig en staarde haar vorsend aan. ‘Ik heb het gezien.’
‘Mag een mens nu al zijn zakdoek niet meer gebruiken of ze maken er een drama
van! Maar wat is dat hier voor een dorp waar je niet eens kan snuiten of ze hebben
het gezien? Als je me dan toch wilt bespieden, doe het dan tenminste goed. Dus jij
hebt gezien dat ik mijn zakdoek gebruikte, en dan...?’
Hij sloeg geen oog van haar af en kwam steeds dichter zodat hij nu vlak onder
haar stond.
‘Ja’, zei hij en zijn toon was nu veel zachter alsof het geen belang meer had, ‘je
hebt hem gebruikt... daarna.’
‘Maar waar kom jij vandaan? Is daar een put?’
‘Neen’, zei hij, ‘een oude bommentrechter. Die staat nu vol bloemen. Het is daar
heerlijk en niemand kan je zien.’
‘Bah’, zei ze, ‘ik heb zo'n hekel aan dat gespioneer.’
‘Je hebt de hele tijd naar me uitgekeken’, zei hij hartstochtelijk, ‘gisteren,
eergisteren, en vandaag... heb je om me geweend...’
Het was of zijn ogen zich om haar hals wonden en probeerden haar naar hem toe
te halen.
‘Wat een pretentie!’ zei ze zonder overtuiging en haar stem beefde. Ze keek in
zijn ogen en die waren wijd open als blauwe vijvers tussen
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verhullend riet. Daar kon alle vuil en angst van maanden weggebaad worden.
‘Kom’, zei hij, ‘ik zal je de trechter tonen. Je kunt daar zo heerlijk liggen in de
zon en in de bloemen. En geen mens kan je zien.’
Zijn armen gingen smekend en nodigend de hoogte in.
Zij zag zijn knap gelaat aan haar voeten, gloeiend van zon en verlangen.
Toen sprong zij uit de tuin der zuchten, de zomer in zijn armen tegemoet.

IV
De vier mannen, die de berrie torsten waar de kist op lag, schreden langzaam maar
in de pas.
Francine niet.
Vaag drong het even tot haar door dat zij in zigzag achter de kist aan strompelde,
die steeds voor haar uitweek, en die zij moest volgen, volgen.
Want zij ging eerst. Zo had juffrouw Emilie het gewild.
Het was niet meer zo warm. Voor het eerst was de hemel weer betrokken en reeds
dwarrelden dode blaren van de bomen.
Ze vielen als dorre tranen op de lijkstoet.
De klokken riepen hen jammerend naar de kerk en naar het kerkhof met zijn schots
en scheef verzakte zerken.
In de kist lag nu het eeuwig zwijgen maar het baarkleed flapte bij elke stap: volg
me, volg me.
Requiem aeternam...
Geef haar de eeuwige rust.
Zij heeft die nu... maar ik zal geen rust meer kennen, sinds die nacht.
‘Hebt u geroepen, juffrouw?’
De zieke keek haar donker aan.
‘Hoe laat is het?’ Dat vroeg ze telkens als ze ontwaakte.
‘Twee uur... na middernacht.’
‘Je was beneden? Van waar kom je?’
‘Van het toilet.’
Ze kwam van het bakhuis.
Ze liet de zieke drinken.
‘...Je nachtpon’ zei Fanny...‘op je rug.’
Zij merkte toen dat er strostoppels aanhingen en stof en veertjes.
Toen had Fanny haar hand in jammerend gebaar omhoog gestoken. Maar ze had
de kracht niet meer gehad om het gebaar te voleinden.
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Dies irae, dies illa...
Dag van gramschap!
Wat zal haar moeder zeggen? En haar vader die, machteloos als hij was, moeder
zo op het hart had gedrukt toch eerst goed te informeren alvorens haar op die
advertentie zo ver weg te sturen.
En de pastoor had geschreven dat de juffrouwen hoogst fatsoenlijk waren en
behoorden tot de notabelen van het dorp.
Orate Fratres...
Bidt, broeders, bidt.
Bid voor mij had Fanny gezegd, bid opdat ik vlug zou mogen sterven... bid voor
mij, jij bent jong en zonder kwaad... Ik had zo graag kinderen gehad, een dochter als
jij, dan zou ik niet helemaal sterven...
O lieve Fanny, die nu door het lijden bent schoongebrand, bid voor mij, die niet
waardig meer ben voor u te bidden.
Consecratie...
Transsubstantiatie...
Zou het mogelijk zijn dat ook de zielen der stervenden overgingen in lichamen,
dat de ziel van Fanny nu in haar gevaren was en zij nu ook...
Of roepen dezelfde zonden om dezelfde straf?
Zij hadden haar Francine genoemd van het eerste ogenblik af. En terecht.
Want er was geen gemeenschap tussen Francine en Louise.
Later toen het bezig was had ze in de spiegel gekeken; haar ogen blonken, haar
haar glansde, haar wangen bloosden. Er was niet de minste overeenkomst meer met
het bleke meisje van de pasfoto en ze was er blij om geweest.
Kon ze nu maar terug naar Louise!
Maar Louise zou ze nooit meer zijn en met Francine zou zij ten onder gaan. Want
Francine was Fanny.
Pater Noster...
...en vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Kon zij hen
vergeven? Zij allen die weigerden het kwaad te herstellen. Tweemaal was ze gegaan.
Want zo groot was haar leed dat zij geen schaamte of schuchterheid meer voelde.
Fanny lag in doodsreutel en haar zusters baden bij haar bed.
Als in slaapwandel was zij het erf opgestapt en had zij op de deur van de hoeve
geklopt.
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Een argwanende boerenvrouw was in de deur komen staan en achter haar, zwijgende,
nieuwsgierige mannen.
‘Is Jean niet thuis?’
‘Neen.’
‘Kunt u mij zijn adres te Luik niet geven?’
De vrouw antwoordde niet maar keek haar doordringend aan. Ten slotte zei ze:
‘Gij staat aan de andere kant hé? Ieder moet maar aan zijne kant blijven, dat is 't
beste.’ En de deur was dichtgegaan.
Enkele dagen geleden was ze teruggegaan.
De twee zusters zaten verwezen te staren bij het lichaam van de dode Fanny. Op
haar hadden ze niet meer gelet.
De vrouw had een boos gezicht gezet en de mannen achter haar hadden haar
dreigend en scherp in het oog gehouden alsof zij iets kwaads in het schild voerde.
‘Je moet hier weg blijven. Jean moet studeren en hij kan nog niet verkeren.’
Zij was in snikken losgebarsten. ‘Ik moet hem spreken. Hij heeft me beloofd... hij
heeft verplicht...’
‘Je moet niet proberen ons iets wijs te maken,’ was de vrouw haar snijdend in de
rede gevallen. ‘De meisjes van de stad zijn veel te doortrapt voor de jongens van het
dorp!’
De mannen die naast de vrouw stonden hadden gegromd en een had gezeid: ‘Als
je nog riskeert op het erf te komen, laten we de honden los.’
Had hij dit alles dan maar begonnen om uit te vissen wat Fanny had? Hij was toch
blijven komen tot aan zijn examens!...
Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi...
Zonden der wereld!...
Eer ze het beseft had was het al te laat geweest.
Zonder erg had zij bij hem troost en afleiding gezocht voor de verschrikking van
de ziekenkamer. In zijn armen voelde zij zich zo geborgen, zo veilig.
Want zij was zo alleen!
Vriendschap en liefde had zij gezocht en de passie, die zich als liefde aandiende,
had zij niet herkend.
Onder zijn strelingen waren lijf en leden tot vreugde ontwaakt en haar ontstelde
vlees had hij zonder moeite verschalkt. En haar onbekende, ontketende lichaam had
haar verder meegesleept.
Pas de aanblik van Fanny, ten prooi aan de razernij van de pijn, had haar de
ontstellende overeenkomst getoond met haar eigen lichaam, ten prooi aan de razernij
van de hartstocht.
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Was het niet dezelfde demon die woedde in hun beider vlees? En zij had het
aangezicht der zonde herkend.
Maar ach! Nooit had zij een mens zien sterven; nooit een vrouw, eens een meisje
als zij, in de afschuwelijkste smarten tot een ding zien worden.
Haar lichaam steigerde tegen die verwording, die zij als het ware in zich zelf voelde
voortwoekeren.
Haar lichaam nam revanche. Hoe meer het leven in Fanny wegebde, hoe meer het
in haar opbruiste.
En in de roes van de passie, ontvluchtte zij de roes van het lijden... en liep het
lijden tegemoet.
...miserere nobis.
En leid ons niet in bekoring.
Zijn huid rook naar hooi, naar zonneschijn en helaas, naar gezond en bloeiend
vlees.
In Paradisum deducant te Angeli...
Gij zijt nu gelukkig Fanny! Uw arm overschot, zo licht en zo verschrompeld
geworden liet gij hier achter als een bezoedeld en afgedragen kleed.
Bid nu voor mij, die reeds uw lijden heb meegeleefd en die nu mijn bezoedeld
kleed moet opnemen als een kruis voor heel het lange, bittere leven.
Zij stond nu voor de open groeve. Monotoon en ver klonk het gedempt bidden der
priesters als het ruisen der bomen 's nachts in de wei. En daar rond de duisternis van
vele schaduwen.
Een grafkuil is als een bommentrechter, maar steiler en zonder gras of bloemen.
Wat verschil is er tussen een doodsbed en een bruidsbed?
Zij lagen samen in de oude bommentrechter.
Ze zwegen en keken naar de sterren die gensterden in de lauwe nacht.
Het was het ogenblik waarop de ziel, verwonderd en bedroefd, ontwaakt in de
puinen van de hartstocht.
‘Ik verlang heel de dag om bij jou te zijn... Eerst heb ik meer schrik dan verlangen.
Dan alleen maar verlangen... En daarna voel ik alleen maar angst.’
‘Angst? Waarvoor?’
‘Och, voor alles!... Dat juffrouw Fanny me zal roepen, dat de anderen me dan niet
zullen vinden...’
‘We zullen in 't vervolg in het bakhuis samenkomen.’
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‘Ze kijkt me zo vreemd aan... Ik geloof dat ze 't vermoedt.’
‘Och je beeldt je maar wat in.’
‘En dan heb ik schrik voor... daarna.’
‘Toe, kom hier... Maar je weent!’
Hij kuste haar tranen weg en zij verborg haar hoofd in zijn oksel.
‘Je hoeft geen schrik te hebben... ik weet toch wat ik doe!’
‘Ik vrees maar te varen als juffrouw Fanny.’
‘Als Fanny? Wat heeft die dan. Nu kan je me toch vertrouwen.’
‘Zal je 't aan geen mens verklappen?’
‘Neen’ zei hij gretig, ‘erewoord. Wat heeft ze?’
‘Kanker.’
‘Zie je wel!’ riep hij triomfantelijk, ‘ik had het wel gedacht. Waar?’
‘Vanonder.’
‘Zo... Tja, jammer voor haar. Zij is veruit de sympathiekste, maar ten slotte komt
ze toch uit dezelfde stal... Maar waarom zou het jou ook zo vergaan? Zij is in de
zestig en jij bent nog geen twintig.’
‘Ik weet niet...’
‘Dat is dom, zeg, maar... nu toch ook weer niet zo dom. Laat eens kijken. Fanny
was de jongste en de mooiste. Ze was heel levenslustig vroeger, maar ze mocht niet
trouwen van Emilie, want alleen kon die het goed niet houden.’
‘Hoe weet jij dat allemaal?’
‘God ziet alles, maar het dorp bijna evenveel... Toen ze al dertig was, moeten ze
haar eens met een man in Brussel hebben gezien... 'n Galante kerel uit een naburig
dorp, maar hij was al getrouwd... Toen moet er iets gebeurd zijn waar wij het fijne
niet van weten... Fanny is een hele tijd ziek geweest zogezegd van liefdeverdriet maar daar word je niet ziek van. Zou die toen geknoeid hebben?’
‘Zie je wel!’ schreide het meisje.
Met een ruk veerde hij recht of hem een licht opging en sloeg geen acht op haar:
‘Het is meer dan dertig jaar geleden en eigenlijk... Maar wat geeft dat! Als ze dat in
't dorp weten, dan kan Emilie haar biezen pakken. Kom, ze zullen je missen binnen.
Ik help je terug over de haag.’
Ze stond nu alleen voor de groeve. De kist zag ze niet meer. Er waren alleen nog
maar bloemen.
Werktuiglijk sloeg ze de weg in naar het huis.
Juffrouw Fanny was nu begraven. Haar eigen leed en zonde kon ze niet begraven.
Die leefde voort en groeide in haar bij elke stap, bij elke zucht.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

341
Het huis was vol mensen, die rookten en dronken.
‘Help mij’ zei Emilie, ‘je tram gaat pas over een paar uur.’
De mensen waren weg. Haar koffer stond reeds buiten.
‘Kom jij eens hier’, zei Emilie, ‘ik heb je nog wat te zeggen.’
Ze stond haar op te wachten met fonkelende ogen in haar beschreid gelaat.
‘Jij hebt het dus tóch uitgebracht,’ zei ze met een van haat verstikte stem. ‘Jij
kleine slang. Je deed of je aan onze kant stond en stiekem ben je aan de hunne gaan
staan. O valse slet! Ik hoop dat God je nog erger straffe dan onze arme Fanny. Want
die verdiende het niet, jij wel!’
De koffer was zwaar en de weg lang.
De mensen stonden aan het hek en keken haar na.
Maar zij zag het niet.
Want zwaarder woog haar hart en veel langer was de weg in het verschiet.
Het begon zacht te regenen. De zomer was voorbij!
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Michel de Ghelderode
Le Vlaamsche Volkstooneel, cette généreuse aventure((1))
Les fêtes sont toujours tristes, les commémorations surtout où les ombres se trouvent
subrepticement convoquées; aussi, mon message ne peut-il qu'être empreint de
nostalgie, à l'évocation d'un passé violent et merveilleux! Mais j'ai tort, puisque cet
appel des morts et des survivants, ce rappel d'une splendeur révolue se font en
présence d'une Jeunesse, et d'une élite, dont le regard un instant détourné vers un
acte historique se porte résolument vers l'avenir. Nulle tristesse, au contraire, mais
une folle espérance, après la grave, pieuse pensée accordée aux disparus. De ces
défunts, j'en nomme, pour ma part, deux seulement; l'un, obscur travailleur qui devait
me faire entrer dans ce théâtre en formation qui ne s'appelait encore que le Nieuwe
Spieghel; l'autre, acteur étonnant et brûlant, qui devait m'aider à en sortir, à l'heure
infiniment émouvante où cette troupe, ce Volkstooneel qui fut pendant quelques
années le plus vivant et audacieux théâtre d'esprit nouveau en Europe, éteignait ses
rampes et retournait au silence. Vous êtes sur une autre scène, mes Amis: humble
Jef Vervaecke, fiévreux Renaat Verheven; vous jouez votre rôle sous les étoiles,
dans l'éternel cérémonial à la gloire de Dieu! Mais je me tourne vers les survivants
de cette généreuse aventure, avec le regret de ne pouvoir en personne serrer leurs
mains fraternelles. On le sait bien, nos visages ont vieilli; nos coeurs point! Et que
pourraient-elles se dire, ces mains renouées, sinon qu'elles n'ont point abandonné le
labeur et qu'elles sont toujours prêtes à se porter vers nos yeux pour regarder voler
les chimères! Et vous Jan Boon, le fondateur, visible et invisible, souple, tenace,
lucide, toujours en avance et jamais là où l'on vous cherchait, rusé, et comme le
roseau pliant sans douleur pour mieux se redresser, amoureux de travail, et de surcroît,
parfait gentilhomme! Et vous Johan de Meester, capitaine de ce navire chargé de
révolte, de formes neuves,

(1) Op 23 maart 1956 had te Leuven een Vlaamse Volkstoneel-evocatie plaats. Op de academische
zitting in de aula van de universiteit werd deze boodschap van Michel de Ghelderode
voorgelezen.
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de couleurs inconnues, bourré de poésie et de revendications, maître à votre bord et
ne craignant rien et voyant très loin, qui compreniez avant même qu'on parlât et
tombiez dans des méditations qui semblaient séculaires! Vous l'avez bâti, ce
Vlaamsche Volkstooneel, vous l'avez pavoisé, illuminé, lancé sur les routes - et c'était
à la fois un navire à roues, un char de la Renaissance, une caravane barbare et joyeuse
jaillie de l'âge Elisabéthain, c'était tout un monde emportant avec soi son tumulte,
ses feux, ses hardes magnifiques, ses éloquences, ses cris et ses danses, avec toutes
les misères et servitudes qu'on divine, avec tout l'idéal et toute la foi! La Flandre
possédait son Théâtre, enfin! Ce prodige correspondait d'ailleurs à une immense
espérance, partout dans le monde, au lendemain du premier grand massacre, et nul
alors n'eut osé croire encore aux guerres, ailleurs que sur les planches et dans les
tragédies antiques! Oui, l'homme cherchait et retrouvait sa dignité, on parlait de
Culture, et les meilleurs d'entre nous songeaient non pas à jouir de cette euphorie
née d'une victoire sur la bestialité, les meilleurs se demandaient où se trouvaient leurs
devoirs. Hélas! en eurent-ils le temps! Et notre Volkstooneel eut-il pu vivre plus
longtemps, quelques années équivoques de plus, puisque la peur vite renaissait,
l'angoisse - puisque l'ombre remontait des profondeurs, comme dans les tableaux
inoubliables du ‘Lucifer’ de Vondel, où grouillaient des démons de cuivre et d'acier,
affreusement beaux et dangereux, aux antennes électrisées... Mais oui, ce magistral
Théâtre d'hommes jeunes avait accompli sa course, atteint les sommets; mais oui, il
en va de la sorte avec toutes les entreprises humaines qui naissent, culminent et
déclinent! Que le Volkstooneel ait vécu si longtemps et donné tant d'oeuvres de
façcon exemplaire, c'est le miracle, n'est-ce pas? Et eut-il survécu, il fut devenu une
académie, un museum, une chose vieillissante et bonne à dynamiter! On vit agir,
dans ces ultimes années, le sage, taciturne Anton Vandevelde, cette âme forte, ce
poète aux aspirations nobles, prendre en charge ce Théâtre livré au désordre, aux
vents du dehors qui menaçaient la société tout entière. Pour être moins glorieuses,
les derniers combats de la troupe d'avantgarde, car le Volkstooneel fut bien une troupe
de combat, ne furent pas les moins utiles: le successeur de Johan de Meester, lassé
d'un trop gigantesque effort, laissa une empreinte profonde, par le pays de Flandre
et ailleurs. Il faut le dire, et cette influence se trouve en dehors de Belgique de nos
jours encore, le Vlaamsche Volkstooneel a rempli sa mission et, le théâtre démonté,
a continué de rayonner à travers le temps! Il a fait école. D'autres vous le diront, plus
qualifiés que moi, pauvre écrivain, qui eut la chance de faire mes premières armes
dans ces batailles contre les préjugés, la mauvaise foi, le moindre effort et la bêtise.
Et notre fils Barabbas court toujours, bien loin même, ce Barabbas écrit pour
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les foules de chez nous et qui, parce que le coeur y était, se fait comprendre aux
hommes de partout. Oui, d'autres que moi vous diront l'influence de ce Théâtre unique
- le cher Camille Poupeye, critique éminent et supporter farouche, dont la plume d'or
fit merveille - le cher Herman Teirlinck, ce grand narquois qui cache si finement son
émoi, un peu diable mais niché parmi les pigeons et les anges, en haut du beffroi
d'où il contemple le siècle, et cette Flandre dont il demeure le premier dramaturge
de classe internationale! Et que me pardonnent les autres fidèles et fervents, que,
dans ma fatigue, j'arrive à oublier...
A tous, aux anciens qui trouveront leur repos ailleurs, comme aux jeunes qui nous
écoutent; à ceux de la veille comme à ceux du lendemain, je repète: aimons l'art,
recommençons l'aventure de ce Théâtre qui exalte et grandit l'homme, dans un temps
où le matérialisme le dégrade, où la personnalité humaine est hideusement niée. Je
salue le Volkstooneel futur!...
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Regionale intimiteit
Richard Minne rijst er boven uit
door Maurice Roelants
Op 7 april 1962 werd te Gent, op het stadhuis, hulde gebracht aan de
winnaar van de stadsprijs, Rik Lanckrock. Aan Richard Minne, zeventig
jaar, werd meteen een eresaluut gebracht.
Er is reden om verheugd te zijn over een verschijnsel, dat wij in onze jeugd niet
hebben gekend. Iedere provincie, elke grote stad organiseert zich als een artistieke
vesting, met eigen prijzen en kunstzorg. In de gouvernementsgebouwen en stadhuizen
worden niet alleen meer politieke gevechten uitgestreden. Het gebeurt courant, dat
burgemeesters verzen in de mond nemen en gedeputeerden essays over kunst
uitspreken. Het omgekeerde is niet zo zeldzaam als men op het eerste gezicht denkt:
door het zgn. ‘engagement’, en daarin is de Vlaamse literatuur altijd sterk geweest,
schrijven de dichters de politici voor, dikwijls verstandig, wat ze moeten doen en
laten. Door Plato werd weliswaar tegen de verwarring der genres gewaarschuwd:
dichters moesten buiten de ideale respublica worden gehouden. Hoe dan ook, laten
wij ons verheugen over de enigszins absurde aanwezigheid van de Gentse
opstandeling-tegen-elkgezag, Richard Minne, op het stadhuis van zijn geboortestad,
en over die verruimde cultuurverspreiding in geheel het Vlaamse land. Want ziet
eens naar de zijde van de glanzende medaille: in één maand wordt de Gentse dichteres
Christine d'Haen in haar nieuwe woonburcht Brugge gehuldigd door Westvlamingen,
de dramaturg Pierre Kemp te Hasselt door Limburgers, de essayist Rik Lanckrock
te Gent door stadsgenoten.
De medaille heeft een keerzijde. ‘Waar is de tijd?’ heet een briljant jaarlijks bal
van Vlaamse geleerde afgestudeerden. Er gebeurt dus nog wel degelijk iets op het
nationaal vlak. En dansen is heerlijk.
Ik herinner mij evenwel de dood van Hugo Verriest. Te Ingooigem worstelde het
volk en de culturele natie tegen storm en regen. Ik herinner mij hoe te Brugge een
monument voor Guido Gezelle werd opgericht. Het stond zo meteen in het hart van
al wie tot ver over de Moerdijk ooit
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door poëzie of haar uitstraling werden geraakt en duizenden waren present.
Tweemaal heb ik onder een paar dozijnen verkleumde Gentenaars gestaan: eens
toen in zijn vaderstad het sober beeld van Karel van de Woestijne werd onthuld en
een tweede maal toen zijn geboortehuis met een schamele gedenkplaat werd
aangewezen.
Ik klaag niet. Ik vraag niet. Ik constateer een compartimentering van ons
geestesleven en een bloei van de regionale intimiteit. Een heimwee is mij nochtans
niet vreemd. Wij moeten niet voor iedereen beelden wensen. Maar voor wie hebben
wij niet allemaal terecht, soms op hun eigen erf, de gehele Vlaamse en Nederlandse
cultuurgemeenschap opgeroepen?
Maar denkt niet dat ik in dit gebouw, dat de gotiek en de renaissance verenigt, niet
gelukkig ben. Ik ben als een naburige banneling en verloren zoon weer thuis, in de
intimiteit van ons harde, goede Gent. Ik weet dat Gent groter is dan het zich
manifesteert, sterker dan een stad voor louter Gentenaars. Gent is groter dan Gent.
Als ik u tot insolentie wilde opzwepen, zou ik u de uitvoering van een droom
overlaten, die slechts zeldzame steden, zo klein van bevolking en zo krachtig van
deugd en ondeugd, dromen kunnen: hier kan een verzameling geschriften worden
samengesteld van een verbazend aantal schrijvers in een verbazend korte tijd, die
elk naar eigen wet en regel, zoals Richard Minne het formuleert, op hoog niveau de
Gentse perenniteit, haar ruwe en zoete, haar fantastische realiteit en persoonlijkheid
hebben vastgesteld. In de tijd van onze afgebladerde bourgeoisie waren het meesters
als Charles Van Lerberghe, Maurice Maeterlinck, Franz Hellens. Hoe hebben zij de
Franse literatuur niet gemerkt? En is de omschakeling van ons eigen diepste wezen
naar onze volkstaal en de Nederlandse literatuur, met Cyriel Buysse uit ons
randgebied, met Karel van de Woestijne uit onze diepste kern, niet indrukwekkend
gebeurd? In al zijn geschriften is, zoals op de panelen van de primitieven, zijn
vaderstad scherp geprofileerd. Ik huiver om namen van levende Gentenaars te noemen.
Vraagt aan het Noorden, en zelfs daarbuiten, welke plaats de auteurs van Aan de
Voet van het Belfort, van Zo schoon was mijn School innemen. En ge zult beseffen
met welke monumentaliteit onze stad zou oprijzen uit een bloemlezing, vol tedere
en barse oden in vers en proza. In mijn geest zou ze heten: ‘Gent’.
***
Zeg ik ‘Gent’ dan ben ik in het hart van Richard Minne. Zeg ik Richard Minne
dan sta ik, met mijn vrienden de Fonteiniers, Raymond Herreman en Karel Leroux,
- en met die prachtige Gentse vrouw Julienne Minne, die met hem heeft gehoopt,
gemopperd, boete gedaan
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en over de dood van dezelfde geit heeft geschreid - dan staan we, zeg ik, in een jeugd
en een vriendschap, buiten alle ideologieën om, die niet overgaan. Dan staan we voor
een koningsstuk uit ons leven. Voor een koningsstuk uit de stad Gent.
Arm, dierbaar koningsstuk, met zoveel kleur en zoveel stigmaten. Onbehouwen,
nooddruftige man, die tegen het arduin van een bittere zelfbegrenzing, van zijn
verdoemd en bemind Gent, zoveel builen heeft opgelopen. Als Shimrock zou hij de
hemelen bestormen. Laat ik hem noemen een Gentse Icarus, die als levensminnaar
hoog is opgestegen en uit zijn neertuimeling nooit zijn vizioenen van verten met een
morele radbraking heeft verzoend. Arm, dierbaar koningsstuk. Hij heeft zich, zoals
het zo menige Gentenaar past, als een barabbas en scherpschutter voorgedaan. Deze
vloeker en sarcast, die met God en cultuur vocht en de diepten van het geslacht heeft
gepeild, verkeerde met Tsjechow en Bach, maar was in de Gentse straten de
liefhebbende broer van de gekneusden en de pluimgewichten. Arm, dierbaar
koningsstuk. Laat ik hem noemen de Belfortman van de eenzaamheid. Hij zuchtte
altijd naar solidariteit en lente. Er heeft altijd in hem iets gesteigerd, iets vóór en iets
tégen. Iets achteloos en sarcastisch, waardoor hem niets werd wijsgemaakt. Iets
tegendraads. En toch, bij alle haat, iets om het leven te vermenigvuldigen met alle
liefde.
Daar zit hij thans, in een stadhuiszaal. Van zijn eigen Gent, gelukkig. Zoals ik
hem ken is hij geduldig, tevreden bijna, en zou hij er liefst een vloek op zetten, zoals
men te Gent vloekt uit geluk. De non-conformist buigt slechts een ogenblik de nek.
Om met ons één te zijn.
Er is in Vlaanderen geen werk, dat in het kort bestek als dat van Richard Minne,
met dan nog een heleboel brokkeligheden, zo volledig is. Naar zijn eigen woord:
‘Kort en goed, zoals jong bloed’. Zo volledig met de hartslag van een stoere man,
een kwetsbare man, een Gentenaar van nu en altijd. Zo volledig en zo eigen. Zo rijk,
fijnzinnig en ruw van vorm. Zo buiten de mode en de tijdgeest. Zo geheel van hem
en niet na te bootsen, terwijl er zo veel kunst thans geen nationale wortelen meer
heeft. Ik zie schrijversgezichten verbleken, hun trekken invallen. De zijne worden
met de jaren scherper. Zijn vrienden zeiden toen hij vijftig werd: ‘Dit wordt, na
Gezelle en Van de Woestijne, een der drie aangrijpendste dichters van Vlaanderen’.
Hij is zonder nog één kleur aan zijn werk toe te voegen in volle wording. De jonge
en scherpe dichter-criticus Jos De Haes schrijft nu, op Minne's zeventigste jaar iets
als: ‘Vriendschap is een gewantrouwde waardemeter, maar in de grond: zijn vrienden
hadden gelijk. Hij groeit voor mijn part boven Paul van Ostayen uit, sterker van kleur
en vormgeving, bij zijn Gents en boeiend karakter’. Openlijk of verholen wordt die
mening door velen gedeeld.
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Wij zeggen: vriendschap en liefde zijn niet altijd blind, zij kunnen ook bezielende
krachten van kennis zijn. Zo zijn wij opgetogen in dit, óns nu al vele eeuwen goed
geborgen en imposant stadhuis. Wij grijpen, zoals Gezelle naar zijn brevier, naar
Richard Minne's niet eens sterkste vers, maar waarin hij achteloos met al zijn
zelfbewustzijn leeft:
Daar zit ge, Gent, onder die dwaze winden:
wie dieper delft zal 't erts wel vinden.

En ik besluit: er schuilt in hart en werk van Richard Minne, een mijn van
onuitputtelijke en toch onbuigzame, hoewel gespleten humaniteit, humaniteit van
Gent en van overal. Wie dieper delft zal 't erts wel vinden,
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Heibel om Mulisch
door Bert Ranke
Onlangs hebben de bladen bekendgemaakt dat Harry Mulisch een eis tot
schadevergoeding en stopzetting van verkoop heeft ingesteld tegen de firma Lannoo
wegens het verspreiden van een boekje over hem, waarin op ‘ongeoorloofde wijze’
gebruik zou gemaakt zijn van citaten uit zijn werk. Het betreft het boekje van Leo
Thuring: Harry Mulisch - de minstreel van het Leidseplein, verschenen als nr 14 in
de reeks ‘Idolen en symbolen’, dat naar het schijnt niet gewacht heeft op de uitslag
van het kortgeding om de bestseller van de reeks te worden. Voor wie de motivering
tot rechtsvervolging enigszins onwaarschijnlijk mocht vinden (hoe kan immers het
gebruik van een citaat, wanneer dit als zodanig duidelijk herkenbaar is, ‘ongeoorloofd’
zijn?), zij gezegd dat het ongeoorloofde hierin schijnt te schuilen, dat de gewraakte
citaten, afkomstig uit een verbeeldingswerk, in casu Voer voor psychologen, de lezer
zonder meer als onmiskenbaar biografisch materiaal worden opgedist. Wie, die dit
boek kent, zou daar overigens aan twijfelen? Wat de actie van Mulisch niet
begrijpelijker maakt, tenzij als lucratief-publicitaire stunt. Te meer daar er reeds in
de eerste persmededeling op gewezen werd, dat de auteur door Mulisch zelf naar dit
werk verwezen werd als bron van directe informatie. Deze bijzonderheid zelfs buiten
beschouwing gelaten, kan men het een essayist bezwaarlijk ten kwade duiden - laat
staan er hem gerechtelijk om vervolgen! - wanneer hij bij het ontwerpen van het
psychisch beeld van een behandelde auteur, citerend gebruik maakt van bepaalde
passages uit zijn werk die een klaarblijkelijke autobiografische inslag vertonen.
Wanneer deze auteur bovendien het boek waaruit geciteerd werd, ongevraagd en
met de nodige branie den volke welbewust heeft voorgeworpen ter ontleding en
duiding van zijn werk en zijn persoon, met een weliswaar schampere maar aan
duidelijkheid niets te wensen overlatende uitnodiging die in dezer voege werd
geformuleerd: ‘En nu - het voer staat opgediend, H.H. psychologen! Vandaag eten
wij mensenvlees. Mahlzeit! Dat jullie er geen indigestie van mogen krijgen,
kannibalen met je vegetariërziel.’ - moet het hem dan verbazen
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dat iemand deze met zoveel minachting toegeworpen handschoen opneemt?
Hoe de zaak verder is afgelopen, is me niet bekend. Maar reeds nadat ik de korte
inleiding van Thuring tot zijn boekje gelezen had, kon ik me levendig voorstellen
dat de motivering van het ‘ongeoorloofd gebruik’ der citaten mogelijk slechts een
voorwendsel is geweest, terwijl de schoen in feite misschien elders knelde. In die
inleiding vertelt de schrijver namelijk onomwonden hoe hij Harry Mulisch aantrof
in het halfdonkere café-restaurant van hotel Americain te Amsterdam, terwijl hij
‘onderuit gezakt op een trijpen sofaatje (...) met smaak in een donkerharige dame
(kneep), die lacherig onder zijn attenties dreigde te kapseizen’. Hoe de obers in het
voorbijgaan het hoofd afwendden ‘wat hen telkens zichtbaar moeite kostte’; hoe
hijzelf aan een tafeltje tegenover het zijne plaatsnam en bescheiden (sic!) wachtend
onder het genot van een kleintje koffie, er gedurende meer dan een half uur getuige
van was hoe ‘de heer Mulisch verschillende malen geheel onder de tafel verdween,
alsof hij iets op de grond wilde zoeken. Dan veerde de dame naast hem op en fluisterde
lachend iets in zijn oor’. Zelfs nadat hij hem door de ober een briefje had laten
brengen, voerde het object van zijn beschouwing nog eerst een uitvoerige duik uit
alvorens zich tot een nadere kennismaking te verwaardigen. ‘Samen trokken we
daarna op in de richting van de Olympus’, zegt Thuring, ‘nageoogd door de dame,
die op de sofa haar haar kamde en haar kleren rechttrok’. De ‘bescheiden’ waarnemer
van deze esbattementen geeft ons weliswaar geen nadere toelichtingen over hetgeen
de heer Mulisch daar onder de tafel uitvoerde of te zoeken had, maar toch kan bij
dergelijke, zij het dan ook vage allusieve aanduidingen, de lezer een licht vermoeden
niet onderdrukken dat het misschien toch niet helemaal netjes was wat hij daar
uitrichtte. En ik heb zo'n idee, dat de heer Mulisch, in weerwil van de nonchalance
waarmee hij (altijd volgens het getuigenis van de heer Thuring) zijn duiksport in het
publiek pleegt te beoefenen, zulks toch niet met onverdeelde geestdrift gereleveerd
ziet in een boekje over zijn persoon en zijn werk. Men zal zeggen: waarom dan het
smoesje over die citaten? Waarom niet ronduit een aanklacht wegens eerroof en
laster? Tja, maar stel nu even dat het helemaal geen laster is. En dat de heer Thuring
nog meer getuigen van 's heren Mulisch ondertafelse exploraties bij de hand heeft?
Dan moet er wel een schijnreden gezocht worden om zich over deze verregaande
vrijpostigheid te wreken.
Deze vermoedens, gerezen bij de lektuur van de beknopte inleiding, wonnen een
bredere basis bij het lezen van het eerste hoofdstuk dat als titel draagt: Eerste
terreinverkenning - Samenspraak op het terras. Het is mogelijk dat Mulisch lak heeft
aan het publiek maken van die geschie-
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denisin Americain, vermits normen van fatsoen en deugdzaamheid volgens hem
allicht behoren tot het historisch tijdvak toen het kristendom woedde, om het met
een uitdrukking van hem zelf te zeggen. Maar het ruchtbaar maken van deze niets
ter zake doende geschiedenis is symptomatisch voor de perverse geest van het boekje,
die zeker niet getuigt van eerbied en bewondering voor het werk van de behandelde
auteur, maar in de eerste plaats gericht is op sensatie ten koste van het onderwerp.
Dat deze verwerpelijke methode ook het gebruik der citaten zou beïnvloed hebben,
kan Mulisch wellicht een juridisch aanvaardbaar argument hebben bezorgd, de ware
oorzaak van zijn optreden ligt m.i. dieper, en wel in het insidieuze karakter van de
hele opzet. Reeds uit de eerste bladzijden treedt Harry Mulisch op de lezer toe als
een onsympathiek, aanstellerig en verwaand personage, narcistisch ingenomen met
zich zelf en belust op publiciteit, overtuigd van eigen genialiteit en vervuld met een
superieur misprijzen voor genade of ongenade der kritiek, inhalerig en alleen
bekommerd om de financiële baten die het geschrijf rond zijn naam afwerpen. Nu
mogen al deze bijzonderheden en karakteristieken voor mijn part volkomen met de
waarheid stroken, - ze doen niets af of bij aan de eventuele waarde van zijn werk,
en daarom dient het ten slotte toch te gaan. Men mag zelfs aannemen dat een essayist
het met een minimum aan pudeur verenigbaar zou achten, dergelijke zaken over een
nog levend auteur te vertellen ten einde tot een beter begrip van zijn werk te komen,
‘c'est le ton qui fait la chanson’! En die toon is bij Leo Thuring niet welwillend of
begrijpend, noch alleen maar zakelijk constaterend, doch kwaadaardig en giftig,
querulant en kwetsend, op het niveau van de tegenwoordig graag beoefende,
herrieschoppende stijl der sensationele reportage, opgevuld met onthullende
persoonlijke details en sterk opgeschroefde ervaringen. Geeft Mulisch zijn bezoeker
een hand, dan reikt hij die aan ‘als een kleinood’, met een ‘modieus gebaar’ dat
feilloos kleurt ‘bij de glamour-pose, die de roem hem enige jaren geleden heeft
opgedrongen’ Zo heet het dat Mulisch zich na het verschijnen van zijn eerste boek
‘glimlachend op de top der schrijvers-Olympus (heeft) genesteld, vanwaar hij met
zichtbaar welbehagen zijn uitspraken het land inslingerde, die dezelfde gretige aftrek
hadden als maria-kaakjes en Delftsblauwe wandborden. Met dwingende regelmaat
ontsteekt hij daar ook ter blijde opluistering van zich zelf de literaire vuurwerkjes,
waarvan de natte pijlen sissend in het kamp van zijn verguizers neerdalen’ (p. 12).
‘Dan verdringen zich ook de critici om zijn uitwerpselen ten einde als eersten te
mogen ruiken en slaat men in artiestencafés zijn naam als een lastige horzel dood’
(p. 13). Maar de schrijver blaast de kritiek ‘als pluizen van zijn mouw (...) Hij kent
immers de afrekeningen, die zijn vlijtige uitgever Geert Lubberhuizen hem tweemaal
per
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jaar stuurt. Het zijn uiterst vriendelijke bedragen, die Mulisch in staat stellen, de
zorgeloze nar uit te hangen...’ (p. 13).
Dit is niet de toon van een literaire studie maar van een nijdassig schotschrift. Ik
wil aannemen dat het ieders goed recht is te schrijven op de manier die hij verkiest,
maar déze pleit alleszins niet in het voordeel van wie ze gebruikt. Er steekt trouwens
iets onpropers en minderwaardigs in het procédé, een schrijver te gaan interviewen
en observeren, om hem nadien zijn eigen woorden en gedragingen als vitriool
verraderlijk in het gezicht te smijten. Men kan zich immers bezwaarlijk voorstellen
dat Thuring zijn slachtoffer om een interview heeft verzocht onder het kenbaar maken
van zijn ware bedoeling: hem eens lekker in zijn hemd te kijk te zetten op de markt!
Of hoe moet men het anders noemen, wanneer een biograaf er kans toe ziet om binnen
het bestek van veertien kleine bladzijden druks, de beschrevene herhaaldelijk
insinuerend af te schilderen als een wellustige sensuele gulzigaard die zich met
‘mathematische precisie’ de fraaiste vrouwen uitzoekt om zich te wreken ‘op de
samenleving, die hem tien jaar buiten de deur heeft gehouden’ (p. 13), en als een
harteloze cynicus bovendien die over zijn vader spreekt ‘als een werknemer over
zijn chef’, en waarvan hij ‘met een duivelse nauwgezetheid’ als in haarscherpe
reportage het sterven heeft beschreven, ‘alsof hij op 's mans doodstrijd moest
promoveren’ (p. 14). Nu kan men een jongeman die zonder verpinken van zich zelf
getuigt dat hij geniaal is, onuitstaanbaar vinden, - de hier toegepaste methode wordt
er niet fraaier om, omdat ze uiteraard oneerlijk is. Mulisch mag zich dan al niet de
minste moeite gegeven hebben om een beetje gezellig en potabel uit het interview
te voorschijn te komen, daarbij een graad van cynisme demonstrerend die zijn persoon
niet siert, - dit alles neemt niet weg dat het geschrift van Thuring van hetzelfde sop
overgoten is en veeleer de indruk nalaat dat het ontstaan is uit afgunst, wraakzucht
of op goedkoop succes bedachte sensatielust, dan uit de ernstige bedoeling om een
auteur en zijn werk aan een verantwoord onderzoek te onderwerpen. Ik veronderstel
dat het deze mentaliteit is, die Mulisch dwars gezeten heeft en hem tot handelen heeft
aangezet. Zoniet had hij het hele geval naast zich neergelegd zonder er verder aandacht
aan te schenken, wat meer in overeenstemming ware geweest met zijn eigen
verklaringen (althans steeds volgens Thuring), dat hij alles best vindt wat men over
hem zegt of schrijft als het, rechts of averechts, zijn populariteit maar dient (p. 19),
aangezien hij toegeeft te weten dat zijn succes een modeverschijnsel is, ‘maar zolang
het duurt, hoor je mij niet klagen’ (p. 18). Dergelijk misprijzen had ook consequenter
de lijn doorgetrokken van zijn geringschattende laatdunkendheid ten overstaan van
zijn confraters, en van zijn fabelachtige eigendunk die hem met ‘verbijsterende
eenvoud’ doet ver-
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klaren dat zijn roman Het stenen bruidsbed klassiek wordt. Dezelfde
geestesgesteldheid die hem, gevraagd naar zijn mening over de nieuwe generatie van
schrijvers, zonder nadenken deed antwoorden: ‘Ik ben bang dat er na mij niemand
meer komt. Misschien in een volgende generatie weer. Dat is ook ergens begrijpelijk,
want een echte goede schrijver komt maar eens in de vijftig jaar voor’ (p. 20).
Het boekje van Thuring is eigenlijk listig gecomponeerd. Op het eerste hoofdstuk
volgt een intermezzo dat de misleidende titel draaft Wat ik van Mulisch denk. Men
verwacht zich dus eindelijk aan een gemotiveerde persoonlijke mening van de auteur.
Mis. Wat hier volgt is een aantal willekeurige uitspraken en meningen van allerlei
mensen met de meest uiteenlopende sociale en intellectuele status, die ofwel helemaal
niét, ofwel althans Mulisch niet lezen (er resp. nooit van gehoord hebben), of die
van Mulisch wél wat gelezen hebben maar er niet bijster op gesteld zijn (‘Mulisch
is te extreem’ (p. 23), Schrijvers als Harry Mulisch gaan een richting uit ‘die alleen
maar tot desastreuze gevolgen leidt’ (p. 24), ‘Dan lees ik nog liever kinderboeken’
(p. 25), ‘In Harry Mulisch geloof ik niet’ (p. 25), ‘Mulisch is een literaire fluim’ (p.
26), ‘Het is allemaal zo gewild...’ (p. 26). Van de twee positieve antwoorden is er
één van een bakvis die Mulisch wel fijn vindt ‘om de nonchalance en de
onverschilligheid waar hij mee schrijft’ (p. 24), en een ander van de romancier Nico
Bulthuis, dat ronduit waarderend is, doch waarvan de gunstige indruk handig wordt
verminderd door een persoonsbeschrijving van Mulisch die, blijkbaar uit haar verband
gerukt, niet nalaat een onprettige en ridiculiserende indruk te maken. Dat een
dergelijke enquête, blijkbaar alleen gericht op het stichten van vooroordelen bij de
lezer, volstrekt waardeloos is door haar normloosheid en haar partijdige willekeur,
kan niemand ontgaan.
Daarna volgt, onder de schampere titel Sectie op een geniaal mens, het tweede
hoofdstuk, waarin de schrijver aan de hand van de gewraakte citaten uit Voer voor
psychologen, Harry Mulisch' vadercomplex uit de doeken doet. Nu is het wel
paradoxaal dat de rechtseis van de gekrenkte auteur, naar wordt beweerd,
hoofdzakelijk betrekking heeft op een hoofdstuk waartegen, naar mijn mening, het
minst valt aan te voeren. Want wat in dit kapittel wordt geboden, is een voor de hand
liggende en als zodanig weinig aanvechtbare analyse van een belangrijk aspect van
het genoemde werk in het bijzonder en van Mulisch' schrijverschap in het algemeen,
wat elk onbevangen lezer van de vaak fascinerende memoirestukken zal beamen.
Men moet waarachtig niet met vooringenomenheid bezield zijn, om in deze
ongetwijfeld sterk autobiografisch geïnspireerde bladzijden ‘steeds meer
onontkoombaar het beeld van de onttakelde vader’ te zien oprijzen, een vader die
‘als een zware, omgevallen boom’
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steeds het levenspad van het kind heeft versperd, ‘tot aan het onafwendbaar moment,
dat het deprimerende sterven van zijn vader’ hem zijn miskende liefde doet
uitschreeuwen voor de man wiens hart voor hem steeds ongenaakbaar is gebleven,
die zich nooit voor hem heeft geïnteresseerd, die nooit iets van hem gelezen heeft,
en wiens aanval op zijn talent hij heeft ‘gepareerd met een bezeten ijver, die het ene
vel na het andere vulde’. Zo is zijn vader ‘onbewust de wissel geweest, die hem op
het spoor van de roem heeft gezet’ (p. 13). En er ligt ditmaal m.i. niets vernederends
of kwetsends in de constatatie dat men ‘tussen de regels door (...) veel over de
geestelijke worsteling van de jongen met zijn vader’ leest, en dat doorheen al deze
‘wrang-melancholieke’ stukken de lezer ‘steeds sterker de indruk (krijgt), dat Harry
Mulisch nog steeds worstelt met de vraag of de liefde, bijeengehouden door wat men
noemt de banden des bloeds, het kan winnen van zijn afschuw’ (p. 38). En ook de
conclusie lijkt me verantwoord: dat de zoon al het mogelijke doet opdat men hem
‘niet (zou) vangen op de zwakheden, die hij in zijn vader verachtte’ en dat hij
bijgevolg weigert zich bloot te geven en zich daartoe ‘gemakshalve (heeft) gehuld
in het wijde narrenpak, dat zijn bewonderaars en vijanden hem hebben uitgekozen’
(p. 38). ‘Met een spottende glimlach ziet hij er op toe, dat de legende zijn eigen, ware
natuur overwoekert en zelf gaat hij daarbij grimmig voorop in het leggen van het
nevelgordijn’ (p. 38). Is het niet in dit licht dat men ook zijn, door haar uiterste
verwaandheid meest ergernis verwekkende uitspraak dient te zien: ‘want ik ben
geniaal, daar helpt geen moedertje lief aan’? Zelf zal hij trouwens later zijn interviewer
op het hart drukken: ‘Proef in die woorden in hemelsnaam de fijne ironie, want in
Nederland nemen ze die dingen zo akelig serieus’.
Zegde zijn beste vriend, de schaakkampioen Jan-Hein Donner, overigens niet van
hem dat hij ‘zo volkomen on-nederlands’ is? ‘Daarbij is hij ook onuitstaanbaar, zeker,
maar onuitstaanbaarheid is vrijwel altijd het kenmerk van het ware. Wie tot de kern
wil doorstoten, verspeelt automatisch de liefde van zijn medemensen’ (p. 74). Het
stenen bruidsbed vindt hij nog steeds het beste werk van Mulisch. ‘Sinds de Max
Havelaar was er in Nederland niet meer zoiets verschenen’, zegt hij (p. 74); ‘het
doet me soms aan Tolstoï denken. Hij zoekt ook een aantal problemen uit, die bepaald
oedipaal zijn. Dat is ook niet verwonderlijk, want in feite is hij Duitser en Jood
tegelijk. De één moordt de ander uit. Daaruit is ook zijn profetenneiging te verklaren.
Ik ben de laatste, die daar om lacht’. Ik heb de indruk dat een criticus, begaafd met
de geestesgesteldheid van Jan-Hein Donner, d.w.z. met het geduldig begrip dat men
een vriend toedraagt, en dat men ten slotte alle leven verschuldigd is, het verder zou
brengen bij de analyse van het fenomeen Mulisch, dan
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iemand die zich alleen maar aandrijven laat door bedenkelijke impulsen van antipathie
en jacht op gemakkelijker succes.
‘Zoekend naar de sleutels, die mogelijkerwijs passen op het talent van Harry
Mulisch’, vindt Leo Thuring, aan de hand van de auteur zelf trouwens, de Tweede
Wereldoorlog als beslissende factor voor diens vorming en werk, een ervaring waar
hij nog niet zo spoedig zal van loskomen om ‘positieve, prettige verhalen’ te gaan
schrijven, want het wereldbeeld dat zich definitief in hem gevormd heeft tussen 12
en 17 jaar, blijft hem obsederen. Tien jaar lang heeft hij geschreven en gezwoegd,
‘koppig puttend uit de bron van zijn overborrelende fantasie’ (p. 13), zonder de weg
naar een uitgever te vinden. Alleen zijn mateloze eerzucht, aangeblazen door de
vaderlijke miskenning van zijn talent, doet hem met fanatische ijver volharden. Hij
heeft weliswaar geen moeite om in zijn ‘weergaloos schrijverschap te geloven’ (p.
51); ‘balancerend op de dunne draad tussen de uitzichtloze armoede en geestelijk
bankroet’ (p. 47), ‘verlaten, miskend, uitgelachen door zijn vrienden, wordt hij wel
gedwongen om te geloven dat hij een profeet is’ (p. 46). Hij moet zich toch ergens
vastklampen om overeind te blijven. In 1951 komt de doorbraak, wanneer hem voor
zijn roman Archibald Storhalm de Reine Prinsen Geerligsprijs wordt toegekend.
Sindsdien is het met het succes in stijgende lijn gegaan en het groeit nog steeds aan.
Volgens zijn uitgever, Geert Lubberhuizen van de Bezige Bij, heeft hij het te danken
aan het feit dat de jeugd in zijn boeken iets van zich zelf heeft ontdekt (want het is
vooral het publiek van de middelbare school dat de oplagecijfers de hoogte indrijft).
‘Hij heeft onder woorden gebracht’, zegt Lubberhuizen, ‘wat al lang bij de jongeren
leefde’. Ze villen de dingen bij hun naam horen noemen, ‘geen flauwekul eromheen’
(p. 63), ook al begrijpen ze er niet de helft van. 160.000 verkochte exemplaren is
inderdaad ‘een enorm aantal, voor iemand die het zijn lezers waarachtig niet
gemakkelijk maakt’ (p. 62). Daartegenover staat dat ‘Circus De Bezige Bij’ (de
uitdrukking is van ‘de man achter Mulisch’, directeur Lubberhuizen zelf) de publiciteit
van zijn artiesten op efficiënte wijze verzorgt. Mulisch' boeken worden dan ook reeds
in het Duits, Deens, Zweeds, Italiaans, Spaans, Engels, Amerikaans en Frans vertaald.
Voer voor psychologen, dat een bundeling van ouder werk is waarmee het succes
van Het stenen bruidsbed verder wordt uitgebuit, beleefde drie drukken binnen enkele
maanden tijds. Harry Mulisch is dan ook de paladijn van het fonds. ‘Tegenwoordig
kun je alles, wat hij schrijft, uitgeven’, zegt Lubberhuizen, ‘omdat hij een gevestigde
naam heeft’. Maar zoals alle schrijvers die succes oogsten, begint hij last te krijgen
van afgunst. Dat geldt vooral Hugo Claus, die een poosje aan te top stond. (p. 62)
‘Claus is een aardige jongen’, laat Thuring hem ergens
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zeggen, ‘hij is een beetje op zijn retour, geloof ik. Nu ben ik weer aan de beurt’ (p.
18). En zijn uitgever: ‘...Mulisch zit op iets moois te broeien, die moet wel schrijven,
want hij kan het toch niet hebben, als het nieuwe boek van Claus een succes wordt.
Dan moet hij weer terugslaan’ (p. 67).
Als schrijver voelt Mulisch zich niet miskend, wel verkeerd begrepen (p. 56). Hij
weert zich tegen de kwalificatie dat hij een fantast is: ‘ik maak reële dingen’, zegt
hij, ‘op het leven geënt. In elk geval heb ik er mee bereikt, dat het gelezen wordt;
ergens houdt het ze bezig, ze voelen er iets in’ (p. 56). Wat hij wil uitdrukken met
zijn werk? ‘Ik weet het niet meer. Ik weet alleen, dat ik nu werkelijk schrijf’. En
verder: ‘Mijn ideaal is het om geheel niets te worden, wat ik altijd geweest ben, ik
ontdoe mij van de dwaling, dat ik besta’ (p. 55). Deze uitspraak lijkt me minder een
boutade waarbij het wijs staat superieur te grinniken, dan wel een paradoxaal
geformuleerd artistiek credo van een schrijver die er naar streeft het absolute medium
te worden voor de kreten die uit het onderbewustzijn opwellen. ‘Langzaam verander
ik in een groot oog’, zegt hij verder, ‘dat kijkt, dat schrijft. Het schrijft dingen, die
niemand anders dan ik geschreven kan hebben, want zij dragen het unieke,
onverwisselbare stigma van iemand, die niet bestaat. Het beschrijft voorvallen,
schaduwen over straat, tegen huizen op, mensen, die door het zonlicht verzwolgen
worden, geuren, hoofden, die door de lucht bewegen en wie goed luistert hoort heel
zacht in de verte misschien een “Rede des toten Christus vom Weltgebaüde herab,
dass kein Gott sei” (Jean Paul). Misschien ben ik wel gelukkig’. Was het volstrekt
nodig, deze visionaire geloofsbelijdenis in een creatieve roeping in dezer voege met
schampere ironie te commenteren: ‘De alchemist Mulisch reikt dit brouwsel uit zijn
wonderretort met een superieure glimlach aan het volk over. Voor hem is het nu te
hopen, dat de schare, die hem in leven houdt, - voorstanders, tegenstanders, het is
om het even, als ze maar stug door blijven kopen - niet opeens zal bemerken, dat de
schrijver Mulisch inderdaad niet bestaat’... Men vraagt zich af of de auteur van dit
arglistige boekje misschien reeds tot dit inzicht is gekomen? De kleinerende toon
van zijn reportage doet het vermoeden. En men kijkt nieuwsgierig uit naar de laatste
drie hoofdstukken, omdat de titels er van doen verhopen dat hij nu eindelijk eens
met gangbare munt zal betalen.
Lacie, het blijkt een ijdele hoop. Mulisch, zoals ik hem uit zijn werken geroken
heb, luidt de titel van het zesde hoofdstuk, maar het is nogmaals een kapersvlag die
vreemde lading dekt: algemeenheden, gepraat er omheen, voze opmerkingen, kwalijk
vooringenomen formuleringen, kortom: geen ernstig en gedegen werk. Even treft
een pertinente opmerking: ‘Wat op dit moment wel vaststaat is het feit, dat Mulisch
zijn niet
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geringe talenten voornamelijk gebruikt om dammen op te werpen tegen het onbehagen
en de wanhoop, die als kwaadaardige virussen in zijn eigen bloed zaten’ (p. 78). Men
verwacht de ontwikkeling van deze gedachte; het had een interessant vertrekpunt
kunnen zijn voor een persoonlijk gekleurde en revelerende ontleding. Maar dadelijk
wordt deze idee weer losgelaten en gaat de schrijver opnieuw bomen over het
verbazende van het feit dat Mulisch' veelal onbegrijpelijke geschriften zo goed
verkocht worden. Dan trekt hij het eerlijke van zijn bedoelingen in twijfel en
schampert verder over het ijdele van zijn reputatie. Maar al dit pamflettair proza
brengt ons geen stap dichter bij de kern van de zaak.
Vrijwel in dezelfde toonaard, opgevuld met veel ontleend materiaal dat meestal
door laatdunkend-ironische bindteksten wordt aaneengelijmd, biedt het volgende
hoofdstuk een kronologisch geordend overzicht van al Mulisch' verschenen werken.
De conclusies zijn meestal schamper en zwevend; een paar malen worden we getroffen
door een accent van toegewijde ernst dat men graag doorlopend had gehoord; meestal
echter krijgt men dezelfde indruk als uit veel moderne journalistiek: dat de schrijver
van het artikel heel wat meer wéét, en heel wat meer kàn, dan de knul waar hij het
toevallig over heeft. En dat hij zijn verslag of zijn recensie in elk geval stùkken
belangrijker vindt dan de prestatie of het boek door hem besproken.
Zo zijn we dan bij het slothoofdstuk gekomen van deze pamflettaire reportage,
waarin met vele woorden alleen maar wordt gezegd dat de toekomst zal moeten
uitmaken of Harry Mulisch een kwakzalver dan wel een genie is geweest. Om tot
die conclusie te komen hadden waarachtig minder dan honderdvijftig bladzijden
volstaan. En zelfs toegegeven dat een definitief oordeel thans niet mogelijk is, dan
blijft het toch taak en opgave van de literaire kritiek, door een eerlijk verantwoorde
stellingname in de tijd, tot de mogelijke vorming van een tijdeloos oordeel bij te
dragen. Maar zo hoog heeft de schrijver van dit handig ineengestoken boekje blijkbaar
niet gemikt.
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Historische kroniek
Recente literatuur over ons verleden
door Prof. Dr. Th. Luykx
Bij het overschouwen van de belangrijkste historische literatuur, die sedert het
verschijnen van onze laatste kroniek, in maart 1961, in boekvorm werd uitgegeven,
wordt men getroffen door haar gevarieerde inhoud. Niet alleen werden studies
gepubliceerd over de verschillende tijdvakken van ons nationaal verleden, maar ook
de onderscheiden takken van de speciale geschiedschrijving werden druk beoefend.
Bij voorbaat mag onderstreept worden dat het grootste aantal van deze werken
door drie centra werden gepubliceerd: vooreerst door de Klasse van de Letteren van
de Kon. VI. Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België,
door de Belgische Afdeling van de Internationale Commissie voor de Geschiedenis
van Standen en Landen en nog door het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse
Geschiedenis. Ook al bezitten zij natuurlijk niet het monopolie van de degelijkheid,
toch hebben de bedoelde drie cultuurcentra een belangrijk aandeel in de opbloei van
de historische literatuur, omdat zij, vooral voor aankomende historici, de gelegenheid
bieden om hun opzoekingen in ruime kring bekend te maken.

1. De Hulpwetenschappen
De wetenschappelijke geschiedschrijving doet een beroep op een aantal
hulpwetenschappen, die de historicus moeten bijstaan in zijn speurarbeid. De kennis
van de Tijdrekenkunde of Chronologie, van de Oudheidkunde of Archeologie, van
de Muntkunde of Numismatiek, van de Zegelkunde of Sfragistiek, van de Schriftkunde
of Paleografie en van de Oorkondenleer of Diplomatiek zijn onontbeerlijk om hem
over een aantal moeilijkheden heen te helpen. In deze verschillende vakken werd in
het Nederlandse taalgebied nog niet bijster veel gepresteerd. Het is daarom zeer
verheugend dat Prof. Dr. Eg. I. Strubbe, die aan de Rijks-
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universiteit te Gent de historische hulpwetenschappen met veel gezag doceert,
overging tot de publicatie van een hoogstaande en lijvige verhandeling over de
Tijdrekenkunde, in samenwerking met Dr. L. Voet(1) Zij kan doorgaan als het eerste
moderne handboek bij ons over deze belangrijke hulpwetenschap; tot aan het
verschijnen van dit werk was iedereen die zich voor de historische tijdrekenkunde
interesseert, praktisch aangewezen op literatuur in een vreemde taal. De historische
chronologie, die de wijze bestudeert, hoe de tijd in de loop der mensengeslachten
berekend en uitgedrukt werd en tevens de middelen aan de hand doet om al de oude
dateringen naar de huidige kalender om te zetten, is alles behalve een gemakkelijke,
maar tevens een boeiende wetenschap. Zij is niet alleen onontbeerlijk voor elke
geschiedkundige, maar zal ook de ontwikkelde leek interesseren. De talrijke
problemen rond ‘de tijd’, waarin de mensengeneraties elkaar hebben opgevolgd, zijn
immers voor iedereen de volle aandacht waard.
De gestencilde cursus van Prof. Strubbe over ‘Grondbeginselen van de Paleografie
der Middeleeuwen’, die in minder dan een jaar tijd reeds twee uitgaven kende(2), zou
ongetwijfeld als gedrukt handboek nog groter succes boeken.

2. De middeleeuwen
In de laatste jaren werden door de bekende archeoloog Firmin de Smidt, professor
aan het Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Gent, opgravingen
ondernomen met het oog op de historische reconstructie van een paar belangrijke
kerkgebouwen van het middeleeuwse Gent. De door hem behaalde resultaten werden
in rijk geïllustreerde boekdelen vastgelegd. In een eerste studie handelt de schrijver
over de crypte en het koor van de oude St.-Janskerk, inzonderheid over de Romaanse
krocht, het enige overblijfsel van de verdwenen Romaanse kerk, die in latere tijd
plaats maakte voor de huidige gotische St.-Baafskathedraal(3). De tweede en
uitvoerigste studie is gewijd aan de grotendeels verwoeste kerk van de St.-Baafsabdij.
Deze abdij, die in de 7e eeuw aan de samenvloeiing van de Leie en de Schelde
ontstond en zulk belangrijk aandeel had in de Gentse stadsontwikkeling, werd na de
Gentse opstand van 1539 op bevel van Karel V vernield. Van de eerste Karolingische
kerk, die in 851 door de Noormannen werd ten gronde gericht, kon men slechts
enkele overblijfselen ontdekken, maar de Romaanse

(1) EG. I. STRUBBE-L. VOET: De Chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden
in de Nederlanden, N.V. Standaard-Boekhandel, 1960.
(2) EG. I. STRUBBE: Grondbeginselen van de Paleografie der Middeleeuwen, 2 dln, Gent,
Wetenschappelijke Uitgeverij en Boekhandel E. Story, 1961.
(3) FIRMIN DE SMIDT, F.S.C.: Krypte en koor van de voormalige Sint-Janskerk te Gent.
Cultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 1959.
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kerk, waarvan de eerste steen in 985 gelegd is, kon door de auteur gereconstrueerd
worden(1). Beide mooi-geïllustreerde publicaties verschenen als afzonderlijk deel van
het Cultureel Jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen. Naast de auteur verdient
daarom ook het bestuur van de provincie Oost-Vlaanderen alle lof; deze publicatie
kon verschijnen dank zij de materiële steun die het verleende bij het opgravingswerk
van de Gentse archeoloog.
Met betrekking tot de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen kwam tussen
1959-1961 een belangrijke en lijvige bronnenpublicatie tot stand, waarvan de opzet
teruggaat tot de bekende Noordfranse historicus Georges Espinas († op 7 juni 1948).
Buiten zijn baanbrekende studies over de middeleeuwse stadsgeschiedenis van de
Frans-Vlaamse steden Douai en Rijsel gaf hij tussen 1934-1943 een driedelige
documentenverzameling uit voor de stedelijke geschiedenis in het graafschap Artesië:
‘Recueil de documents relatifs à l'histoire du Droit municipal. Artois’. Enkele jaren
vóór zijn overlijden had hij het plan opgevat om, samen met enkele Belgische historici,
zijn bronnenpublicatie over Artesië uit te breiden tot het graafschap Vlaanderen. De
twee lijvige boekdelen, nu na verschillende jaren van voorbereiding in de
‘Verzameling van de Oude Costumen van België’ uitgegeven, staan op de naam van
G. Espinas (†), Ch. Verlinden en J. Buntinx(2). Wij kunnen ons wel voorstellen dat
de afwerking van deze omvangrijke bronnenpublicatie vooral van onze ijverige en
geleerde Gentse Rijksconservator Dr. J. Buntinx zeer veel zorg en inspanning heeft
gevergd.
Dr. J.F. Verbruggen, professor aan de Universiteit te Elisabethstad, verwierf sinds
jaren een verdiende faam als specialist voor de middeleeuwse militaire geschiedenis.
Zijn voornaamste studie, nl. over ‘De krijgskunst in West-Europa in de
Middeleeuwen’, door de Vlaamse Academie voor Wetenschappen bekroond,
verscheen in 1954 en werd sedertdien verschillende malen vertaald. Dezelfde
Academie publiceerde nu een nieuwe studie van deze auteur, die speciaal gewijd is
aan het leger en de vloot van de graven van Vlaanderen(3). Het werk vangt aan met
de regering van Boudewijn II, de oprichter van het grafelijke ridderleger tegen het
einde van de 9e eeuw, en sluit af met de veldslagen tegen de Franse koning Filips
de Schone in de aanvang van de 14e eeuw, toen op definitieve wijze werd aangetoond
dat het middel-

(1) FIRMIN DE SMIDT, F.S.C.: Opgravingen in de Sint-Baafsabdij te Gent. De Abdijkerk.
Ibidem, Gent, 1955 (verschenen in 1961).
(2) G. ESPINAS (†) - CH. VERLINDEN - J. BUNTINX: Privilèges et chartes de franchises de
la Flandre, in: Costumen van het Land en Graafschap Vlaanderen, 2 dln, Brussel, 1959-1961.
(3) J.F. VERBRUGGEN: Het leger en de vloot van de graven van Vlaanderen vanaf het ontstaan
tot in 1305, Paleis van Academiën, Brussel, 1960.
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eeuwse ridderleger voortaan niet meer opgewassen was tegen net Vlaamse
gemeenteleger.
De Vlaamse Academie voor Wetenschappen bekroonde in 1960 een studie over
de grafelijke financiële bestuursinstellingen en het grafelijk bezit in Vlaanderen
tijdens de regering van Margareta van Constantinopel (1244-78). Deze studie
verscheen in 1961(1). In deze gespecialiseerde verhandeling werd vooral belang
gehecht aan de financieel-economische onderbouw van de Vlaamse staat op een
ogenblik, dat hij zijn oude feodale karaktertrekken voorgoed prijsgaf en tot een
gecentraliseerde monarchistische staat uitgroeide. De financiële organisatie van het
graafschap en nog meer de materiële toestand waarin de landsheer zich bevond,
werpen een bijzonder licht op een aantal politieke gebeurtenissen die Vlaanderen in
de tweede helft van de 13e eeuw hebben beroerd, en tonen duidelijk aan dat ook
reeds in de middeleeuwen een sterke wisselwerking tussen politiek en financie heeft
bestaan.
In het 20e deel van de interessante historische reeks ‘Standen en Landen’ verscheen
een studie van Raoul Van der Made over het Groot Hospitaal van Hoei(2). Deze
instelling voor arme lieden werd in 1263 door de burgers van Hoei en met de
instemming van de Luikse prinselect, Hendrik III van Gelre, gesticht. Zij heeft haar
bestaan kunnen rekken tot aan de Franse aanhechting van ons land in 1795. De auteur
benuttigde in de eerste plaats de documenten die in het plaatselijk stadsarchief van
Hoei berusten. Hij beperkt zich begrijpelijkerwijze tot de studie van de interne
organisatie en werking van deze inrichting voor liefdadigheid; doch in margine
verneemt de lezer tevens heel wat interessante gegevens over de geschiedenis van
deze oude en nijverige Maasstad Hoei.

3. De Moderne Tijden
De politieke en religieuze strijd die de Nederlanden tijdens de 16e eeuw verscheurde
en die ook aan de grondslag lag van de scheiding van de Zeventien Provinciën, werd
vooral bestudeerd door de Leuvense School onder de leiding van Jhr. L. Van der
Essen, thans professoremeritus van de Katholieke Alma Mater. Hijzelf schreef een
standaardwerk over Alexander Farnèse, terwijl tal van zijn leerlingen over dezelfde
periode belangrijke studies in het licht gaven; wij denken aan het boek van Prof. M.
Dierickx, s.j. over de ‘Nieuwe Bisdommen’ en aan dat

(1) THEO LUYKX: De grafelijke financiële bestuursinstellingen en het grafelijk patrimonium
in Vlaanderen tijdens de regering van Margareta van Constantinopel (1244-1278), Paleis
van Academiën, Brussel, 1961.
(2) RAOUL VAN DER MADE: Le Grand Hôpital de Huy. Organisation et fonctionnement
(1263-1795), in: Standen en Landen, dl. XX, Leuven, Nauwelaerts, 1960.
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van Dr. M. Van Durme over Granvelle. Ook de studie over Lamoraal van Egmont
door Dr. P.B. De Troeyer, o.f.m., die in 1961 als bekroond werk door de Vlaamse
Academie voor Wetenschappen werd uitgegeven, werd oorspronkelijk als doctorale
dissertatie onder de leiding van Prof. Van der Essen te Leuven aangeboden(1). Hierin
onderzoekt de auteur de houding van Egmont tegenover de verschillende politieke
en religieuze problemen, die de Nederlanden tussen de jaren 1559 en 1564 hebben
beroerd. Hij kiest dus slechts een brokstuk uit de politieke carrière van Egmont, nl.
vanaf zijn benoeming tot gouverneur van Vlaanderen en Artesië tot aan de
verwijdering van Granvelle uit de Nederlanden. De figuur van Egmont, een begaafd
militair maar een minderwaardig politicus, die ingevolge zijn tragisch einde te zeer
geïdealiseerd werd, komt in deze studie duidelijk tot haar recht.
Prof. Dr. M. Dierickx, s.j., wiens basiswerk over de ‘Oprichting der nieuwe
bisdommen in de Nederlanden onder Filips II’ in 1950 van de pers kwam, ging
ondertussen over tot de publicatie van de belangrijkste documenten die ten grondslag
van deze kritische studie hebben gelegen(2). Deze lijvige bronnenuitgave, waarvan
slechts het eerste deel van de pers kwam, zal het beschikbare bronnenmateriaal voor
een verdere kritische studie van onze bewogen 16e eeuw ten zeerste verrijken.
Het is algemeen bekend dat de Antwerpse haven sedert de laatste jaren van de 15e
eeuw, maar vooral in de eerste helft van de 16e, door een samenloop van
omstandigheden uitgroeide tot de belangrijkste wereldhaven van de tijd.
Vanzelfsprekend heeft dan ook menige binnenen buitenlandse historicus deze
buitengewone bloeiperiode van onze metropool als voorwerp van zijn historische
belangstelling uitgekozen. Opvallend is echter dat de belangrijkste werken die tot
nog toe daaromtrent het licht zagen, hoofdzakelijk de rol nagaan die de vreemde
Naties in onze bloeiende Scheldestad hebben gespeeld. Wij denken hierbij aan de
studies van J.A. Goris over de Italianen, Spanjaarden en Portugezen te Antwerpen;
aan J. Denucé over de Oosterlingen en de Italianen en aan O. de Smedt over de
Engelse Natie. Nog te weinig aandacht werd besteed aan de Vlaamse eigenhandel
in onze Antwerpse stede, waar nooit meer dan een zevende van de bevolking uit
vreemdelingen heeft bestaan. De uitvoerige verhandeling van Dr. Wilfrid Brulez,
leerling van Prof. Dr. Ch. Verlinden uit Gent, is uitsluitend gewijd aan

(1) P.B. DE TROEYER, o.f.m.: Lamoraal van Egmont. Een kritische studie over zijn rol in de
jaren 1559-1564 in verband met het schuldvraagstuk, Paleis van Academiën, Brussel, 1961.
(2) M. DIERICKX, s.j.: Documents inédits sur l'érection des nouveaux diocèses aux Pays-Bas
(1521-1570). Tome premier: Des premiers projets sous Charles-Quint à la promulgation
des bulles de circonscription et de donation (1521 - août 1561), in: Kon. Commissie voor
Geschiedenis, Brussel, 1960.
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de Vlaamse eigenhandel in onze bloeiende zestiendeëeuwse havenstad en vult dus
een belangrijke leemte aan in de historiografie over Antwerpen(1). Zich hoofdzakelijk
steunend op het familie-archief della Faille, bestudeert de auteur de handelsactiviteiten
van deze aanzienlijke koopmansfamilie, die vooral textielwaren verhandelde en
daarvoor beschikte over zeer verspreide filialen in gans Europa. Haar firma bleef
bloeiend tot op het einde van de 16e eeuw, dus nog verschillende jaren na de sluiting
van de Schelde in 1585. De studie beperkt zich overigens niet tot de ontleding van
de handelsactiviteiten van de firma della Faille, maar tracht het belang van deze firma
te bepalen in het ruimere kader van de Zuidnederlandse eigenhandel van de 16e
eeuw.
Met betrekking tot de geschiedenis van de vorstelijke belastingen tijdens het Ancien
Régime leverde Etienne Hélin een belangrijke bijdrage. Zij is gewijd aan het
hoofdgeld of de rechtstreekse belasting per hoofd in het prinsbisdom Luik(2). Tot het
heffen van een dergelijke hoofdelijke belasting op de gehele volwassen bevolking
van een staat of vorstendom werd door sommige landsheren reeds van oudsher
overgegaan, meestal in voor de vorst zeer drukkende omstandigheden. In de
Nederlanden verschijnt het zgn. hoofd-geld slechts in de 16e eeuw en het prinsbisdom
Luik maakte er voor de eerste maal kennis mede in 1649-1650. Sedertdien werd het
er nog vijfmaal geheven, telkens in speciale omstandigheden, gewoonlijk
oorlogsgebeurtenissen, waarbij de vorst plots op een aanzienlijke steun van zijn
onderdanen moest kunnen rekenen. De auteur bestudeert voor het prinsbisdom Luik
telkens de bijzondere omstandigheden die tot deze uitzonderingsmaatregelen
aanleiding gaven en hoe door middel van belastingsrollen tot de uitvoering ervan
werd overgegaan. Bedoelde rollen, waarop de volwassen bevolking voorkwam,
werden op zeer onvolmaakte wijze opgesteld, maar zij bieden niettemin een hoop
inlichtingen zowel voor de fiscale als voor de sociale geschiedenis van de Luikse en
Loonse samenleving in de 17e en 18e eeuwen.
Sedert vele jaren laat Dr. Lucianus Ceyssens, o.f.m., professor aan het Antonianum
te Rome, belangrijke studies verschijnen over het ontstaan van de strijd rondom het
zgn. Jansenisme. De stellingen die de bisschop van Ieper, Jansenius, in zijn postuum
verschenen boek, de ‘Augustinus’, verkondigde, brachten vooral de Nederlanden en
ook Frankrijk in de 17e eeuw in beroering. De talrijke uitgaven waarin Prof. Ceyssens
deze dogmatische strijd in de Kerk reeds heeft belicht, dragen

(1) WILFRID BRULEZ: De firma della Faille en de internationale handel van Vlaamse Firma's
in de 16e eeuw, Paleis van Academiën, Brussel, 1959.
(2) ETIENNE HELIN: Les Capitations Liégeoises. Recherches sur la fiscalité des états de la
province de Liège et du comté de Looz, in: Standen en Landen, dl. XXI, Leuven, Nauwelaerts,
1961.
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gewoonlijk het karakter van een bronnenverzameling. Blijkbaar oordeelt de auteur
dat nog heel wat documenten moeten ingezameld worden vooraleer over dit probleem,
waarbij, zoals steeds, een aantal menselijkprofane factoren meespeelden, een
synthetische studie kan opgebouwd worden. Zijn jongste, zeer uitvoerige publicatie
(840 pag.) vormt het eerste deel van een documentenverzameling rondom het ontstaan
van de eerste pauselijke bulle tegen de leerstellingen van Jansenius; daaraan vooraf
gaat een uitvoerige inleiding die op zich zelf een belangrijke bijdrage is tot de studie
van het jansenisme(1).

4. De Hedendaagse Tijden
In een vorige kroniek legden wij reeds de nadruk op het na-oorlogse verschijnsel dat
de lange tijdspanne, gaande van de Franse Revolutie tot heden, die wij nog steeds
gewoon zijn met de verzameltitel ‘Hedendaagse Tijden’ te dopen, bij onze historici
met de dag meer en meer de belangstelling gaande maakt.
Het gebrek aan voldoeningschenkende bibliografische repertoria wordt hier
geleidelijk aangevuld. Toen in 1931 de bekende ‘Bibliographie de l'histoire de
Belgique’ van Henri Pirenne, met de medewerking van zijn leerlingen H. Obreen en
H. Nowé, haar derde uitgave beleefde, besteedde zij alles samen 14 pagina's aan de
periode 1789-1831. Sedertdien werd over deze jaren zulke omvangrijke literatuur
op de markt gebracht, dat Paul Gérin alleen over deze periode een bibliografie kon
samenstellen, die niet minder dan 430 pag. omvat(2).
Voor de studie van de Franse overheersing in ons land (1792/95-1814/15) kwam
op initiatief van Gouverneur Dr. L. Roppe te Hasselt een wetenschappelijk Centrum
tot stand. Het houdt zich in de eerste plaats bezig met het inzamelen van documenten
en het uitgeven van kritische bijdragen over de toestanden in het departement van
de Nedermaas, waarover Dr. Roppe zelf zeer belangrijke studies in het licht gaf.
Tijdens de zgn. ‘Beloken Tijd’ van het Directoire brak in onze gewesten de bekende
Boerenkrijg uit, die vooral in de departementen van de Schelde, de Twee Neten en
de Dijle woedde, doch eveneens grote weerklank vond in het departement van de
Nedermaas, zoals een uitvoerige studie van twee Limburgse historici duidelijk
uitwijst(3). Th. Vandebeeck (†), in leven pastoor te Zutendaal, en Dr. J. Grauwels,

(1) LUCIEN CEYSSENS, O.F.M.: La première bulle contre Jansénius. Sources relatives à son
histoire (1644-1653). Tome I (1644-1649), in: Bibliothèque de l'Institut belge de Rome, fasc.
IX, Brussel-Rome, 1961.
(2) PAUL GÉRIN: Bibliographie de l'histoire de Belgique, 1789--21 juillet 1831, in:
Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Leuven, Nauwelaerts, 1960.
(3) TH. VANDEBEECK (†) - J. GRAUWELS: De Boerenkrijg in het departement van de
Nedermaas, in: Standen en Landen, nr. XXIII, Leuven, Nauwelaerts, 1961.
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adjunct-conservator te Hasselt, ondernamen een uitvoerig bronnenonderzoek in
talrijke archiefdepots. Dit liet hun toe de gebeurtenissen van de opstandige
boerenbeweging in het departement van de Nedermaas tussen oktober 1798 en
september 1799 in detail te beschrijven. De strijd begon er ongetwijfeld later dan in
de andere departementen, doch de guerillaoorlog hield er langer aan. Zijn hoogtepunt
beleefde hij in de slag bij Hasselt, die op 5 december 1798 op een nederlaag uitliep.
De ondergrondse weerstand, waarbij rector Daniëls uit Zonhoven en drossaard Clercx
een belangrijke rol speelden, eindigde echter slechts bij de machtsovername in
Frankrijk van consul Napoleon, die een periode van politieke en religieuze pacificatie
inluidde.
Aan de periode van het Onafhankelijke België werden in het afgelopen jaar
andermaal enkele belangwekkende studies gewijd. De Belgische Omwenteling, die
aan de oorsprong ligt van deze periode, vernietigde het door het Congres van Wenen
opgerichte Koninkrijk der Nederlanden en stelde daardoor een belangrijk
internationaal probleem. Het conservatieve Rusland onder tsaar Alexander I was,
evenals Oostenrijk en Pruisen, geneigd om de oude toestanden ten voordele van
koning Willem I onmiddellijk met de wapens te herstellen. Het uitbreken van de
Poolse revolutie, op een ogenblik dat Rusland tegen de Belgische omwentelaars
wilde optreden, heeft op het verder verloop van de gebeurtenissen een beslissende
invloed uitgeoefend. Over deze wisselwerking tussen de Belgische en de Poolse
revoluties in de jaren 1830-1831 werd te Nijmegen door J.A. Betley, leerling van de
in Vlaanderen hooggeschatte Prof. Dr. L.J. Rogiers, een doctoraal proefschrift met
succes verdedigd. De auteur, die zijn studie op een uitgebreid diplomatiek
bronnenmateriaal, dat hij vooral in Engeland en Frankrijk inzamelde, baseert, stelt
zich bewust op een internationaal plan, waar vroegere historici vooral belangstelling
overhadden voor de interne geschiedenis van de beide Beneluxlanden(1).
G. Jacquemyns, professor aan de Vrije Universiteit te Brussel, die reeds in 1929
een zeer gewaardeerd werk over de economische crisis in Vlaanderen van 1845-1850
uitgaf, heeft in de jongste jaren al zijn aandacht besteed aan een diepgaande en
uitvoerige studie van de zeer omstreden zaak Langrand-Dumonceau. Van dit
omvangrijke werk kwamen reeds twee delen van de pers(2). André
Langrand-Dumonceau, van nederige afkomst uit het dorp Vossem, was een
ondernemende self made man, die zich tussen 1850 en 1870 wist op te werken tot
machtig finan-

(1) J.A. BETLEY: Belgium and Poland in International Relations, 1830-1831, 's Gravenhage,
1960.
(2) G. JACQUEMYNS: Langrand-Dumonceau, promoteur d'une puissance financière catholique.
I. Années obscures-Montée; II. Vers l'apogée-Les Fondations, Brussel, 1960.
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cier; talloze maatschappijen in binnen- en buitenland werden door hem opgezet en
tot grote bloei gebracht. Aan zijn buitengewone ondernemingsgeest koppelde hij
morele principes: hij wilde de mensen verheffen door hun materiële welstand te
verhogen en streefde ernaar om een katholieke financiële macht te verwezelijken,
die een einde zou stellen aan de overheersing van het internationaal joods kapitaal.
Hij wist het vertrouwen te winnen van de hoogste kerkelijke en wereldlijke
gezagdragers, zowel van katholieke personaliteiten in België als van de keizers
Frans-Jozef en Napoleon III. Het hoogtepunt van de in de adelstand verheven graaf
Langrand-Dumonceau uit Vossem stelt men vast in het jaar 1865; toen begon hij
financiële moeilijkheden te kennen, die in 1870 uitliepen op zijn failliet, wat
begrijpelijkerwijze een geweldige weerklank heeft gevonden in het toenmalige
politieke leven. Een aantal politieke personaliteiten die in het beheer van zijn
ondernemingen fungeerden, werden in opspraak gebracht en in 1871 gaf het nog
aanleiding tot het ontslag van de regering d'Anethan, omdat zij de overigens integere
Pieter de Decker als gouverneur van Limburg had benoemd. Langrand-Dumonceau
zelf, die na zijn failliet de vlucht nam, werd in de literatuur van de tijd reeds zeer
verschillend beoordeeld: door sommigen als bedrieger gebrandmerkt, werd hij door
anderen een slachtoffer van de omstandigheden genoemd. De studie van Jacquemyns,
die overwegend berust op de gerechtelijke dossiers, heden ten dage vrijgegeven, en
ook op een uitvoerig onderzoek van de documenten in de archieven van Brussel,
Wenen, Boedapest, Rome e.a., zal de zaak Langrand-Dumonceau in al haar
economische en politieke facetten onderzoeken. Op zijn eindoordeel, dat wij
ongetwijfeld zullen te lezen krijgen in het laatste, nog niet-gepubliceerde deel van
deze studie, wachten wij met veel belangstelling.
Mgr. A. Simon, professor aan de Faculté Saint-Louis te Brussel, publiceerde de
verslagen over de vergaderingen der Belgische bisschoppen tijdens het aartsepiscopaat
van Mgr. Dechamps (1868-1883)(1). Hij laat ze voorafgaan van een uitvoerige
inleiding, waarin hij de belangrijkste problemen van de toenmalige interne Belgische
politiek met grote kennis van zaken weergeeft. Tevens schetst hij daarin de
personaliteit van de verschillende kerkelijke gezagdragers en politici die erin optreden
of vermeld worden. De tijdspanne van het primaatschap van Kardinaal Dechamps
valt samen met een verscherping van de politieke partijstrijd in België, waarin de
Liberalen hun laïciserend programma systematisch

(1) A. SIMON: Réunions des Evêques de Belgique, 1868-1883, in: Interuniversitair Centrum
voor Hedendaagse Geschiedenis, Leuven, Nauwelaerts, 1961. - Dit werk sluit aan met de
verslagen van de vergaderingen der Belgische bisschoppen tijdens het primaatschap van
Kardinaal Sterckx, die eveneens door A. Simon werden gepubliceerd en die wij in onze
vorige kroniek ter sprake brachten.
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doorvoeren en de Katholieke politici onderling in zgn. Liberaal-Katholieken en
Ultramontanen verdeeld zijn. De overwinning van de Liberalen bij de verkiezingen
in 1878 leidde tot de schoolstrijd van 1879-1884, die Mgr. Dechamps niet heeft
overleefd. De verslagen, hier voor de eerste maal aan de publiciteit toevertrouwd,
bieden zeer groot belang voor allerhande problemen van de interne Belgische
geschiedenis der 19e eeuw.
Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de pauselijke encycliek Rerum
Novarum werd, onder de algemene leiding van Dr. S.H. Scholl o. praem. en met de
medewerking van andere eminente historici, een lijvig boekdeel uitgegeven over de
ontwikkeling van de Katholieke Arbeidersbeweging in West-Europa(1). Naast het
eerste en laatste hoofdstuk, respectievelijk gewijd aan de houding van het Vaticaan
tegenover het arbeidersprobleem (door A. Simon) en de Christelijke Internationale
(door J. Verstraelen), behandelen de andere hoofdstukken de ontwikkeling van de
Christelijke Arbeidersbeweging in de verschillende Westeuropese landen. De bijdrage
over België werd geschreven door Dr. Scholl zelf. Reeds vele jaren heeft deze auteur
zich in de sociale geschiedenis van ons land verdiept en deze nieuwe synthetische
behandeling van een zeer uitgebreide stof toont duidelijk aan dat hij er ten volle mede
vertrouwd is. Wij willen dit mooie boek aan alle ontwikkelde katholieken ten zeerste
aanbevelen. Voor de huidige generatie kan het gelden als een historisch
gewetensonderzoek naar de rol van de christenen in de oplossing van het sociaal
probleem, dat onze 19e eeuw in zulke mate heeft ontsierd en waarbij de christelijke
gemeenschap niet immer het nodige begrip voor haar verantwoordelijkheid heeft
betuigd.
De studie van de Vlaamse Beweging vindt in Dr. M. De Vroede een trouwe
beoefenaar. Zijn door de Vlaamse Academie voor Wetenschappen bekroonde
verhandeling over de Vlaamse Beweging in de jaren 1855-1856 kwam onlangs van
de pers(2). Deze studie, die in essentie cirkelt rondom het ontstaan van de bekende
Grievencommissie tijdens de regering van Pieter de Decker, laat hij voorafgaan van
een uitvoerige inleiding, die zich bezighoudt met de stand van het historisch onderzoek
betreffende de Vlaamse Beweging. Hierbij komt hij tot het gewettigd besluit dat,
wegens het onvoldoende bronnenonderzoek en het gebrek aan objectiviteit en
nauwkeurige probleemstelling bij de auteurs, nog geen algemeen aanvaardbaar
synthetisch overzicht van de Vlaamse Beweging kan geschreven worden. Zijn werk
is een detailstudie, die degelijke bouwstenen hiervoor wil aanbrengen. Op basis van
archiefbronnen en

(1) S.H. SCHOLL e.a.: 150 jaar Katholieke Arbeidersbeweging in West-Europa, S.V. De
Arbeiderspers, Brussel, 1961.
(2) M. DE VROEDE: De Vlaamse Beweging in 1855-1856. Bijdrage tot een meer verantwoorde
kennis van haar evolutie, Paleis van Academiën, Brussel, 1960.
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van de gelijktijdige politieke en literaire geschriften gaat hij de betekenis na van de
jaren 1855-1856 in de algemene ontwikkeling van de Vlaamse Beweging, die van
toen af zich geleidelijk op het vlak van de interne Belgische politiek gaat ontplooien.
De auteur beperkt zich trouwens niet tot de uitwendige strijd van de flaminganten,
die in 1856 van de Belgische regering de oprichting van de bekende Grievencommissie
afdwingen, maar ontleedt tevens de meer interne evolutie van de beweging, d.i. haar
eigen houding tegenover de politieke, sociale en culturele problematiek van de tijd.
De studie van de ontwikkeling van de Belgische pers - een onmetelijk veld, dat
nog grotendeels braak ligt - heeft men in de laatste jaren met moed aangevat. De
belangstelling van een aantal jonge historici werd daarvoor in elk geval gewekt en
de eerste resultaten zijn reeds in boekvorm vastgelegd. Voorlopig beperken zich hun
studies nog overwegend tot beschrijvende inventarissen en het is best zo. Romain
van Eenoo, assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent, kwam klaar met een
beschrijvende inventaris van de Brugse pers tussen 1792 en 1914(1). De kranten
werden alfabetisch geschikt en volgens een vast plan beschreven: zowel een aantal
uitwendige kenmerken als historische gegevens worden meegedeeld. Naar ons oordeel
kan deze inventaris, mits enkele aanpassingen, als een model doorgaan. Hij komt
grotendeels overeen met het model, waaraan reeds sedert enkele jaren door het
Internationaal Comité voor Persgeschiedenis wordt gewerkt. Het is immers van
belang dat de pershistorici, bij het inventariëren van de pers, één zelfde werkmethode
zouden aankleven.
De documenten, die Jacques Willequet over de Belgische pers liet verschijnen(2),
werden geput uit de ‘Papieren Lambermont’, die op het Archief van ons ministerie
van Buitenlandse Zaken berusten, en ook uit het archief van het ‘Auswärtiges Amt’
te Bonn. Het eerste document van 1 april 1887 verschaft ons een hele reeks
inlichtingen over de Belgische en buitenlandse journalisten, die toen in ons land
werkzaam waren. Het tweede document, eveneens van 1887, verstrekt ons belangrijke
inlichtingen over de rol van het agentschap Havas te Brussel en over de pogingen
van het Duitse agentschap Wolff om de eenzijdige voorlichting van dit Frans
agentschap tegen te gaan. Het vormt een belangrijke aanvulling voor de studie van
de politiek van Bismarck tegenover ons land. In een derde reeks van documenten
geeft de auteur een aantal brieven uit, die tussen 1889 en 1914 door de Duitse ambas-

(1) ROMAIN VAN EENOO: De Pers te Brugge, 1792-1914. Bouwstoffen, in: Interuniversitair
Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Leuven, Nauwelaerts, 1961.
(2) JACQUES WILLEQUET: Documents pour servir à l'histoire de la Presse belge, in:
Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Leuven, Nauwelaerts, 1961.
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sade te Brussel nopens onze pers naar de kanseliers Bismarck, von Bülow en
Bettmann-Hollweg werden verstuurd.
Ten slotte kunnen wij mededelen dat het Liber Memorialis (1913-1960) van de
Gentse Rijksuniversiteit, waarvan in 1960 reeds twee delen van de pers kwamen, nu
geheel voltooid is sinds het verschijnen van twee nieuwe delen(1). In een historische
kroniek zoals deze interesseert ons vooral de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte,
bij dewelke verschillende reeds overleden historici van de Gentse School werkzaam
waren. De bio-bibliografie van de volgende komen er in voor: Ernest Discailles (door
Th. Luykx), Paul Fredericq (door H. Van Werveke), Henri Pirenne (door F.L.
Ganshof), Franz Cumont (door P. Lambrechts en G. Sanders), Hubert Van Houtte
(door Ch. Verlinden), Victor Fris (door H. Van Werveke), Henri de Sagher (door
Eg. I. Strubbe) en G.G. Dept (door M.E. Dumont).
***
Tijdens het afgelopen jaar had men het afsterven te betreuren van twee historici,
professoren-emeriti van de Vrije Universiteit te Brussel, beiden in hun tachtigste
levensjaar.
Georges Smets, geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 7 juli 1881 en overleden te
Brussel op 8 februari 1961, begon zijn loopbaan als mediëvist. Zijn doctoraal
proefschrift over ‘Henri Ier, duc de Brabant (1190-1225)’, uitgegeven in 1908, blijft
tot op de huidige dag een klassieke studie over de middeleeuwse geschiedenis van
het hertogdom Brabant. Als professor aan de Vrije Universiteit te Brussel en later
als directeur van het Institut de Sociologie Solvay oriënteerde hij zijn opzoekingen
op sociologische en folkloristische problemen. Voor de interne geschiedenis van ons
land publiceerde hij nog in 1919 een belangrijke studie rond het probleem van de
hervorming van de Belgische senaat onder de titel ‘La réforme du Sénat’
(Parijs-Brussel, 1919).
Frans Van Kalken, geboren te Anderlecht op 3 juli 1881 en overleden te Brussel
op 4 april 1961, doceerde de Hedendaagse Geschiedenis aan de Vrije Universiteit te
Brussel. Hij was van Nederlandse afkomst en werkte actief mede aan een aantal
Vlaams-Nederlandse initiatieven, die na W.O.II door historici der Beneluxlanden
werden genomen. Zo leverde hij bijdragen o.m. voor de ‘Algemene Geschiedenis
van de Nederlanden’ en voor de ‘Historische W.P. Encyclopedie’. Zijn voor-

(1) Rijksuniversiteit te Gent. Liber Memorialis (1913-1960). Uitgegeven onder de hoofdredactie
van Theo Luykx. Dl. I: Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte; Dl. II: Faculteit van
Geneeskunde; Dl. III: Faculteit van de Rechten; Dl. IV: Faculteit der Wetenschappen.
Faculteit der Toegepaste Wetenschappen. Uitgaven van het Rectoraat, Gent, 1960 (verschenen
in 1960 en 1961).
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naamste kritische geschriften werden echter in het Frans gesteld en betreffen alle,
met uitzondering van zijn ‘Fin du régime espagnol aux Pays-Bas’ (1907), de
hedendaagse geschiedenis van ons land. Op dit laatste gebied heeft hij werkelijk
belangrijk werk gepresteerd: ‘Histoire du royaume des Pays-Bas et la Révolution
belge’ (1910), ‘La Belgique Contemporaine’ (1930), ‘Commotions populaires en
Belgique’ (1936) e.a. Hij bezat een zekere voorliefde voor ‘la petite histoire’ en
schreef daarbij een zeer pittige taal, wat de lectuur van zijn talrijke bijdragen zeer
aantrekkelijk maakt.
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De laatste ronde
Literaire enquête in Zuid-Afrika
De heer Louis Vandenbrande, de zeer ijverige secretaris van onze Ambassade in
Zuid-Afrika, heeft een literaire Gally-poll georganiseerd. Volgende vragenlijst werd
verstuurd aan 600 Zuidafrikanen, letterkundigen, critici, literatuurprofessoren,
bibliothecarissen, enz. waarvan aangenomen werd dat zij een hoge graad van
belezenheid hebben:
1. Verstrek, in u opinie, 'n lys van die twaalf beste Afrikaanse romans.
2. Watter is, volgens u, die twee beste Noordnederlandse romans?
3. In u opinie, watter is die twee beste Vlaamse romans?
4. Wie behoor volgens u, onder al die Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse
skrywers gesamentlik, aangewys te word as 'n kandidaat vir die Nobelprys vir
die Letterkunde?
In totaal werden 116 antwoorden ontvangen. Op de eerste vraag werden niet minder
dan 103 titels van 60 verschillende schrijvers opgegeven. De meeste voorkeur genoten
de twaalf volgende romans: (in alfabetische volgorde van de auteursnamen):
W.A. De Klerk ‘Die Uur van Verlange’
G.H. Franz ‘Moeder Poulin’
D.F. Malherbe ‘Hans die Skipper’
Mikro ‘Toiings’
H. Smit ‘Sy kom met die Sekelmaan’
J. Van Bruggen ‘Ampie’
C.M. Van den Heever ‘Laat Vrugte’ en ‘Somer’
J. Van Melle ‘En ek is nog hy’
F.A. Venter ‘Geknelde Land’, ‘Swart Pelgrim’ en ‘Man van Cirene’.
Voor de twee beste Nederlandse romans bekwamen de meeste stemmen: ‘De kleine
Johannes’ door Frederik Van Eeden en ‘Het Fregatschip Johanna-Maria’ door Arthur
Van Schendel. De keus kon slechter geweest zijn, al is ze blijkbaar door het onderwijs
beïnvloed. In het geheel werden 52 titels van 28 schrijvers vermeld. Daaronder komen
de namen van Bordewijk, Coolen en Vestdijk voor. Zelfs ‘De donkere kamer van
Damocles’ van W.F. Hermans is bekend.
Bij de Vlamingen waren de uitverkorenen: ‘De Vlaschaard’ door Stijn Streuvels
en ‘Pallieter’ door Felix Timmermans. Hier werden 42 titels van 16 schrijvers
aangeduid. Meest genoemd werden Gijsen, Elsschot en Timmermans. Ook Daisne
en Claus blijken tot Zuid-Afrika doorgedrongen te zijn.
Bij de Nobelprijsvraag verenigde N.P. Van Wyk Louw het grootst aantal stemmen
op zijn naam, gevolgd door F.A. Venter, S. Vestdijk, M. Gijsen, St. Streuvels, W.A.
De Klerk en C.M. Van den Heever, die doordat hij overleden is, toch niet in
aanmerking zou komen.
Op de Rand Easter Show, die van 10 tot 23 april plaatsgreep, werd door de
Vereeniging tot Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen, in samenwerking met
onze Ambassade te Pretoria en het Departement van Economische Zaken een
tentoonstelling van ca. 300 Vlaamse boeken ingericht. Na Johannesburg reist de
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expositie naar Pretoria (4 tot 18 mei) en wellicht nog naar andere steden. Zij zal
ongetwijfeld haar nut opleveren. Meteen mag aangestipt dat er thans in Vlaanderen
een vertegenwoordiger is, die alle Zuidafrikaanse boeken rechtstreeks aan de
boekhandel kan verschaffen. Dat zal ongetwijfeld, en wij verheugen ons daarover,
de verspreiding van de Zuidafrikaanse literatuur ten goede komen.
A. DEMEDTS.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

372

Dagboek van een romancier
Toen Graham Greene in 1941 op weg was naar West-Afrika, waar hij later een van
zijn beste romans, The Heart of the Matter, zou situeren, hield hij, zo maar voor zijn
plezier, een dagboek bij. Onder de titel ‘Convoy to West Africa’ verscheen het in
1946 in The Mint, een periodieke verzameling van allerlei artikels over kunst en
literatuur, waarvan slechts een paar nummers zijn gepubliceerd. In 1959 vertrok
Greene naar Belgisch-Kongo om er materiaal te verzamelen voor zijn roman A
Burnt-Out Case en weer hield hij, ditmaal gedurende de ganse duur van zijn verblijf,
een ‘Congo Journal’ bij. Beide dagboeken zijn thans in boekvorm verschenen onder
de titel In Search of a Character (London, The Bodley Head, 123 p.).
‘Convoy to West Africa’ beslaat amper dertig bladzijden en is wel het minst
belangrijke stuk van de twee. In de rake typeringen van zijn reisgenoten zien we zijn
scherpe observatiegeest aan het werk en deze zijn wel het lezen waard. Ook de lijst
van boeken die hij meegebracht heeft om tijdens zijn verblijf in Afrika de tijd te
doden is interessant, omdat het enig inzicht kan brengen in de literaire smaak van de
auteur. Maar revelaties brengt dit dagboek niet en het verband met The Heart of the
Matter is zeer los, vermits hij pas vijf jaar later aan de roman begon.
De ‘Congo Journal’ is een heel ander geval: het is een dagboek dat Greene
welbewust schreef met de latere roman A Burnt-Out Case voor ogen. Het onderwerp
speelde al in zijn geest, maar hij kon er geen vaste vorm voor vinden. De eerste
kiemen waren voorhanden: een bepaald karakter en een bepaalde situatie in een
Kongolese leprozerie. Een verblijf ter plaatse en het nauwgezet optekenen van allerlei
observaties moesten die oorspronkelijke conceptie helpen uitwerken tot een roman.
In zijn inleiding bekent Greene dat hij slechts weinig visuele verbeelding en een kort
geheugen heeft. Grote revelaties van algemeen interesse brengt ook dit dagboek
eigenlijk niet, maar voor wie belang stelt in het werk van Greene, of in het literaire
scheppingsproces als zodanig, is het toch een buitenkans. Men kan hier werkelijk de
worsteling van de romancier met zijn stof van dichtbij volgen. Zeer openhartig geeft
de schrijver toe, dat geen enkele roman hem zoveel moeite heeft gekost als A
Burnt-Out Case. Zeer getrouw ook beschrijft hij van dag tot dag de moeizame groei
van het verhaal en de zenuwslopende jacht op de persoonlijkheid en de betekenis
van het hoofdkarakter. In zijn dagboek onthult Greene echter minder over het innerlijk
leven van zijn hoofdkarakter, dan over de uiterlijke omstandigheden van dat leven.
Over de diepste zin van Querry, over de kern van de zaak dus, laat hij niet veel los.
Dat is maar goed ook, want het zou de roman zelf gedeeltelijk overbodig maken.
Greene vond trouwens dat er een element van onoplosbaar mysterie in dit karakter
moest blijven. Van bijzonder belang zijn de voetnoten die hij later aan zijn dagboek
heeft toegevoegd: ze geven zijn reacties weer, wanneer hij nu zijn roman vergelijkt
met de oorspronkelijke grondstoffen die hij ervoor verzameld had. En voor wie het
nog niet wist herhaalt hij nog eens, dat hij niet een schrijver is van katholieke romans,
maar een schrijver die als materiaal voor vier of vijf van zijn romans karakters
genomen heeft met katholieke ideeën. In Search of a Character is beslist een zeer
nuttig boek.
MAURITS ENGELBORGHS.
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De vlerkjes
In een huis waar geen beesten wonen, zijn geen mensen
Aanvankelijk had hij er maar weinig aandacht aan geschonken. Twee kleine puistjes
waren het, die precies op dezelfde plaats, elk op het uiteinde van een schouderblad,
zijn rug ontsierden. Ze deden niet eens pijn, alleen jeukten ze soms.
Hij had wel eens meer puistjes, en voor de zoveelste keer nam hij zich voor een
leverkuur te volgen.
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De puistjes zworen echter niet, ze bleven gaaf, en ze werden altijd groter. Op de duur
kreeg hij de indruk, vooral op straat en tussen mensen, dat ze dwars door zijn jas
staken.
Hij vond het gek en ging ermee naar de dokter. De brave man had nooit iets
dergelijks gezien, wist er geen raad mee.
- Misschien gaan ze wel weer vanzelf weg, twijfelde hij, maar u gaat er toch eens
best mee naar Dr. Leunen, aan het Vijverplein. Zegt u maar dat ik u stuur.
Geld wilde hij niet aannemen.
- Goede moed, zei hij nog bij het buitenlaten. En hij sloot vlug de deur.
De zon scheen warm.
Hij wist niet precies waarom hij toen een café was binnengestapt en een
telefoonboek gevraagd had. Hij stelde vast dat die Leunen een dokter was in de
veeartsenijkunde. Toch ging hij naar hem toe. Beschaamd zat hij in de wachtzaal
tussen een dame met een poedel en een andere met een kat. Zij discussiëerden over
stambomen. Gelukkig vroegen ze hem niets.
Toen was het zijn beurt.
- Ik kan ze wel wegnemen door een operatie, zei de veearts, terwijl hij zijn handen
onbewogen onder een kraan hield, maar het zal toch weer bijgroeien. U zult echter
tot zolang niet meer kunnen vliegen.
- O nee?
Meer had hij er niet over gezegd. Hij had betaald en hij moest er nog eens over
nadenken. De veearts vond dit normaal.
Een tijdje later - hij had het toch maar niet laten opereren - kwam er dons op de
aanwasjes. Het was een heel vervelende plaats om te scheren. Hij kon er niet bij.
Spoedig werden de kleine veertjes echte pluimen. Hij moest op de duur zelfs de
pluimen in een bundel samenbrengen en dan een doek rond zijn borst snoeren, en
dan leek het nog of hij wat bulterig werd. Het doek was een oplossing, maar het
bezorgde hem hinder, en soms deed het zelfs pijn. Vooral als hij zich haastte.
Einde april, op een dinsdag, vertoonde hij voor de eerste keer neiging om te
kakelen. De eerste keer had hij het geen kakelen genoemd, maar na zes dagen had
een buurman hem gevraagd of hij er kippen op nahield. Toen drong het tot hem door
dat hij kakelde. De buurman vroeg ook naar verse eieren, maar daarop had hij niet
geantwoord.
Het werd zeer vervelend, want ook overdag kwam de kakelneiging soms op. Hij
moest dan vlug doen of hij onpasselijk werd en moest braken, en vlug ergens
binnenlopen om zijn gekakel de vrije loop te geven. Maar niet altijd was er iets om
binnen te vluchten. Eens was het hem zelfs overkomen in een kinemazaal, in het
midden van een politiefilm. Iedereen had luid gelachen. Men had het licht aangedaan,
maar geen kip gevonden. Hij was te beschaamd om buiten te gaan. Toen het licht
weer uit was, schoof hij traag weg. De hele tijd had hij een nieuwe kakel moeten
onderdrukken. In de hall kon hij niet meer. Gelukkig meenden de mensen, die het
zagen, dat ze met een zwakzinnige te doen hadden.
Twee dagen na dit voorval legde hij zijn eerste ei. Hij kon niet zeggen dat het hem
erg verwonderde. Hij had het min of meer verwacht. Belangrijker was wat hij ermee
ging aanvangen. Opeten durfde hij niet. Even dacht hij aan de buurman, maar dat
bleek ook geen oplossing. Hij zou het dan maar op een plaats leggen waar niemand
het kon vinden en waar het toch niet kon breken. Anders kon hij het evengoed dadelijk
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weggooien. Maar dat durfde hij niet. Hij stopte het in de doos, waarin zijn moeder
vroeger de overschotjes van lapjes en garen bewaarde, en die hij toch niet meer
gebruikte. Een soort relikwie.
Traag kropen de dagen. Zijn voorgevoelen kwam uit. Op een morgen van de
volgende week hoorde hij piepgeluidjes in de kast. En toen hij de doos opende zat
er een geel kuiken.
Intussen had hij al drie andere eieren.
Het eerste kuiken stierf na twee dagen. Hij begroef het in de tuin en betrapte er
zichzelf op dat hij weende. Van de andere drie bleven er twee in leven. Er waren
echter weer nieuwe eieren. Hij telde ze zelfs niet meer.
Ten einde raad begaf hij zich naar de
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veearts en vertelde zijn wedervaren. Voorlopig wilde deze de kuikens wel in bewaring
nemen, en ook de eieren. Hij zou het laboratorium van de universiteit opbellen. De
veearts beloofde voor het kuiken in afwachting te zorgen.
Een beetje opgelucht, maar toch met een zondig besef van lafheid in zijn hart, ging
hij terug naar huis. Om zijn geweten te sussen behield hij het eerste kuiken. Hij ging
er 's middags mee in de tuin wandelen en verzorgde het goed. Het werd een tam
diertje dat op zijn schoot zat terwijl hij at. 's Morgens kakelden ze samen. Hij kon
het er goed mee vinden, 's Nachts sliep het naast hem.
Toen het een jaar en twee maanden was liep het onder een wagen. Niemand begreep
zijn verdriet. Ook zijn verloofde die zijn liefde tot die kip bepaald afkeurde, vond
hem oerbelachelijk en na een theatrale scène nam ze voorgoed afscheid van hem.
Het veranderde hem volkomen, zijn hart werd koud voor de mensen en zijn blik
hard.
De verbittering groeide nog toen het laboratorium hem langs de veearts liet weten
dat ze verzadigd waren. Gewone kippeëieren konden ze dichterbij ook krijgen, zonder
hoge verzendingskosten.
Hij besloot een hoenderhok te bouwen en het breidde zich met de jaren uit. Hij
werd een graaggezien, rijk, maar eenzaam en teruggetrokken burger in zijn stad.
De mensen eerden hem.
Daags na Pinksteren vond men hem dood in zijn slaapkamer. Er stond geen bed,
er was alleen een vrij smalle houten balk gespannen tussen twee muren.
Maar sober was hij altijd geweest, vonden de mensen. En een beetje vreemd ook.
L. VERBEECK.

Die katholiken in der Niederlandischen literator
In der Aprilnummer von DWB berichtet André Demedts über einen Rapport von
Kees Fens in ‘De Tijd-Maasbode’, aus dem sich ergibt, daß die katholischen
Schriftsteller der Niederlande kaum in Übersetzungen anzutreffen sind. Einschränkend
wäre dazu zu bemerken, daß es sich hier allein um das englische Sprachgebiet handeln
kann, da beispielsweise im deutschen Sprachgebiet die katholischen Schriftsteller
der Niederlande weit stärker verbreitet sind und innerhalb der Schweizer und
Deutschen Presse auch weit mehr Beachtung finden, als die nicht-katholischen
Autoren, die aus Holland übersetzt werden.
Ich erinnere hier an den beispiellosen Presseerfolg, den Dick Ouwendijk gerade
im deutschen Sprachgebiet kannte, wo er lange Zeit mit Elisabeth Langgässer und
Graham Greene in einem Atemzug genannt wurde. Ich erwähne weiter Walter
Breedveld, der mit seinem Roman ‘Hexspoor’ in Österreich eine Auflage nach der
anderen erlebte und dessen Romane fast alle ins Deutsche übertragen wurden. Nicht
zu vergessen der nahezu beispiellose Erfolg, den Robert Franquinet in Deutschland
erlebte. Er stand eine Zeitlang an der Spitze der Übersetzungsliteratur aus dem
nordnieder-ländischen Bereich. Hinzu kommt Bertus Aafjes, dessen Werke fast
vollzählig übersetzt sind. Auch auf dem Gebiet des Volksromans kennen die
katholischen Holländer in Deutschland beachtliche Erfolge: Anton Coolen, den weite
Kreise in Deutschland als Flame ansehen, wußte seinen Platz durch Jahre hindurch
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zu behaupten. Toon Kortooms und Arie van der Lught erleben heute Auflagen, um
die sie manch ein anderer Autor beneidet.
Wie sieht es dagegen bei den nicht-katholischen holländischen Autoren aus?
Es gibt da eigentlich nur drei, von denen man in Deutschland literarisch spricht:
Adriaan Morrien, Harry Mulisch und Jacoba van Velde.
Godfried Bomans und Simon Carmiggelt sind als Feuilletonisten bekannt geworden;
und das sowjetisch-besetzte Deutschland hat sich Theun de Vries zum Autor erwählt.
Außerhalb des Buchhandels findet man in den Prospekten der
Kosmetik-Versandthäuser dann noch Simon Vestdijk. Damit aber hat sich der Fall.
Auflagenmäßig erreichen die katholischen
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Autoren Hollands nach der neusten Statistik etwa das sieben- bis neunfache von dem,
was die nicht-katholischen Holländer erreichen.
GEORG HERMANOWSKI.

In memoriam Michel de Ghelderode
Steeds zal ik hem in mijn geest terugzien, zoals ik hem zag bij onze laatste ontmoeting:
afwezig, zwijgzaam en ietwat voorovergebogen onder de slagen van het leven.
Hij werd te Elsene geboren op 3 april 1898. Van zijn Brabantse moeder erfde hij
een diep-christelijke levenswijze, van zijn franssprekende vader de liefde voor folklore
en geschiedenis. Reeds vroeg begon hij verhalen te schrijven, maar het is vooral als
toneelauteur dat hij wereldfaam verwierf.
Mijn kennismaking met Michel de Ghelderode dateert van 1925. Op het terras
van een café in de hoofdstad werden de jongste richtingen in de kunst, het toneel en
de poëzie besproken. Het waren vaak rumoerige avonden. Michel de Ghelderode,
Maxim Kröjer, Oscar De Clerck en Maurice Cantens zochten hun eigen weg in een
door de hernieuwingswoede aangegrepen wereld. Het Vlaamse volkstoneel vierde
zijn eerste triomfen. Johan de Meester had Marieken van Nijmegen gemonteerd en
zou ook werk van Michel de Ghelderode voor het voetlicht brengen. Met bewondering
keken wij op naar de franssprekende toneelschrijver, die in zijn diepste wezen een
Vlaming gebleven was en trots op zijn Vlaamse afkomst.
In zijn jeugd was hij een hartstochtelijke bewonderaar geweest van de poppenspelen
in de Hoogstraat. Daarin had hij de stimulans gevonden om aan het schrijven te gaan.
Zonder twijfel bezat hij een sterk gevoel voor het volkse en het pittoreske en voor
de Brabantse folkloristische gebruiken. Maar de Ghelderode zou geen groot dramaturg
geworden zijn indien hij zich beperkt had tot het pittoreske.
Al herinneren veel van zijn personages aan de poppen uit de kelder van Tone, aan
deze personages heeft Michel de Ghelderode een ziel gegeven, zij hebben iets
meegekregen van zijn rijke cultuur, van zijn grootse historische visie, van zijn soms
bijtend sarcasme en van zijn diep-menselijk en religieus gevoel.
De evolutie van Michel de Ghelderode is niet los te denken van de
toneelhernieuwing, die reeds vóór de eerste wereldoorlog door Dr. Oscar De Gruyter
werd ingezet en later door Herman Teirlinck en Johan de Meester werd voortgezet.
Het Vlaamse Volkstoneel gaf aan het toneel een nieuwe levenskracht. Het was
strijdvaardig, agressief en volks. De anti-oorlogsgeest, de miskenning van de Vlaamse
noden en het geloof in een betere gemeenschap, vormden de dankbare motieven
waarop de toneelhernieuwing opgebouwd werd. Het toneel wilde uitdrukking geven
aan de diepste verzuchtingen van het volk. Er werd dan ook beroep gedaan op onze
eigen toneelschrijvers.
Jan Boon gaf opdrachten en stimuleerde de auteurs tot het schrijven van
toneelstukken waarin het volk iets van zijn eigen wezen terugvond. Hieruit ontstond
het beste werk van Michel de Ghelderode: de Beeldekens van Sint Franciscus,
Barabbas, Een onnozel hart in de wereld en De Sterrendief. Zij werden in het
Nederlands gecreëerd. Maar ook in zijn later geschreven werken komt zijn Vlaamse
oorsprong tot uitdrukking. Ik denk aan De Verzoeking van Sint Antonius. Ik denk
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aan Escuriaal, Magie Rouge, Sir Halewijn en Don Juan. Ik denk vooral aan het groots
opgevatte openluchtspel Lenneke Mare. De talloze vondsten waardoor de toeschouwer
verrast en soms overrompeld werd, schiepen een sfeer die ons nu eens aan Breugel,
dan weer aan James Ensor en Maurice Cantens, aan Tyl Ulenspiegel en Hieronymus
Bosch deden denken en waarin de Brabantse folklore, de reuzen en de stoeten, de
bedelaars en de blinden op schitterende wijze in beweging werden gezet.
Al vond Michel de Ghelderode niet altijd de erkenning waarop hij recht had, in
de jongste tijd heeft zijn werk ook in het buitenland, in Amerika en Frankrijk, in
Duitsland en Engeland, grote bekendheid verworven.
Steeds zullen wij aan hem blijven terugdenken als aan de voorname, ietwat
vermoeide en door de slagen van het lot ietwat
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voorovergebogen figuur, die in de geest van Charles De Coster, op het toneel gestalte
gegeven heeft aan onze diepste noden en zwakheden, aan onze tegenstellingen en
verzuchtingen. Met hem verdween een dramaturg, die met de zwier van Tyl en de
bittere spot van de nar onze eigen tragiek heeft onthuld.
P.G. BUCKINX.

Werd de Ghelderode in het nederlands vertaald?
In de boodschap over het Vlaamse Volkstoneel, die elders in dit nummer wordt
afgedrukt, getuigt de Ghelderode hoe hij bij deze toneelbeweging was betrokken.
Hij heeft er trouwens nooit een geheim van gemaakt dat zijn werk bij het Vlaamse
Volkstoneel voor hem als toneelschrijver een buitenkans is geweest. Zo getuigt hij
o.m. in ‘Les Entretiens d'Ostende’ (L'Arche, Paris, 1956): ‘Surtout, et ce me devait
être la grande leçon, j'ai eu la bonne fortune de rencontrer en Flandre un véritable
théâtre populaire, avec sa troupe, avec son public, ses grâces et disgraces. Théatre
populaire dont je suis devenu Ie dramaturge, un peu comme à l'époque du Roman
comique’ (p. 80).
In hetzelfde boek vertelt hij hoe Johan de Meester hem vroeg voor het Vlaamse
Volkstoneel te schrijven. De afspraak was dat de Ghelderode zijn stukken in het
Frans zou schrijven en dat ze dan onmiddellijk in het Nederlands zouden worden
vertaald om door het Volkstoneel opgevoerd te worden. De Ghelderode werd aldus
verplicht uit noodzaak en volgens de behoeften van de troep toneel te schrijven. Zo
werden verschillende werken o.m. Barabbas in het Nederlands gecreëerd en ook
gedrukt vóór ze in het Frans beschikbaar waren. Zijn eerste werkstuk voor het
Volkstoneel ‘Beeldekens uit het leven van Sint Franciscus van Assisi’, dat door
Willem Doevenspeck in het Nederlands werd vertaald, is zelfs nooit in het Frans
verschenen. Ook ‘Pantagleize’ heeft hij voor het Volkstoneel geschreven en speciaal
voor Renaat Verheyen, voor wie hij een grote verering had. Deze acteur, die zoals
men weet op 26-jarige leeftijd overleed, ging volledig op in het werk van de
Frans-Belgische schrijver: in zijn doodsstrijd deklameerde hij hele fragmenten van
de rollen, die hij gecreëerd had: Franciscus, Judas (in Barabbas) en Pantagleize, zijn
laatste rol. Zijn dood heeft de Ghelderode trouwens geïnspireerd voor de drie bedrijven
van ‘Sortie de l'Acteur’, het meest verwarrende van zijn stukken, dat tevens bedoeld
was als zijn afscheid aan het actief toneel in 1930 en waarin hij de
verantwoordelijkheid van de schrijver tegenover acteur en publiek als probleem stelt.
De Ghelderode heeft ook nooit zijn sympathie verheeld voor ‘cette nation flamande,
d'où je tire mes origines’ en vaak sprak hij van ‘chez nous, en Flandre et en Brabant’.
Zijn betrekkingen met het Vlaamse Volkstoneel leken altijd overbekend maar blijkbaar
toch niet in die mate dat iedereen het zou weten. Toen de Frans-Belgische radio op
1 april het bericht van zijn dood meedeelde wist de omroeper alleen te vermelden
dat het werk van de Ghelderode in het Engels en in het Duits vertaald werd. Dat hij
het Zweeds daarbij vergat lijkt onvergeeflijk!
J. FLORQUIN.
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Ons weekend
Op zaterdag 16 en zondag 17 juni belegt ons tijdschrift zijn jaarlijks weekend, te
Dworp in het moderne hotel van het K.A.J.-domein (gelegen naast het domein van
de provincie Brabant te Huizingen).
De deelnemers worden verzocht zo mogelijk aanwezig te zijn voor het uur van
het souper, 18 uur.
Rond 20 u. begint de avondzitting, die wordt gevuld door een spreekbeurt van
André Demedts: Problemen van de katholieke schrijver en zijn publiek. Deze
spreekbeurt kan gevolgd worden door discussie.
Zondagvoormiddag te 11 u. leest de dichter Paul Snoek voor uit eigen werk. Daarna
spreekt Anton van Duinkerken over Antoon Coolen.
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Het aandeel in de onkosten beloopt 275 F per persoon voor het volledige weekend:
logies, maaltijden en fooi inbegrepen.
Diegenen onder onze lezers die dit weekend willen meemaken zijn zeer hartelijk
welkom; zij dienen wel vooraf hun deelneming te melden aan Joos Florquin, secretaris
van het Beheer van D.W. en B., Predikherenberg te Kessel-Lo (Leuven) en het aandeel
in de onkosten te storten op zijn P.R. 42.69.91 vóór 14 juni.
Het K.A.J.-domein ligt in een bijzonder schilderachtige streek, aan de rand van
de steenweg Alsemberg-Buizingen. Men komt er met de autobus
Ukkel-Calevoet-Alsemberg-Halle (zie spoorboekje).
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Boekbesprekingen
Sociale roman van Germonprez
Fred Germonprez heeft vooral met zijn romans Island, Iseland en De Moerduivels,
die dank zij verschillende vertalingen ver over onze grenzen bekend zijn, naam
gemaakt als boeiend verteller, die bij voorkeur sociale onderwerpen behandelt en
meer bepaald de ‘struggle for life’ van wroetende, verongelijkte of misdeelde kleine
lieden. Voor zijn nieuwe roman Hanen en Kraaiepoten (Leuven, De Clauwaert,
1961, 229 blz.) koos hij andermaal een sociaal conflict aan de Frans-Belgische grens
tot onderwerp, nl. de overheveling van de spinnerij ‘La Moderne’, op Belgisch
grondgebied (te Moeskroen?) gevestigd, naar Noord-Frankrijk. De actie van een paar
koene syndicale leiders ten spijt, worden de arbeiders en arbeidsters van ‘La Moderne’
gedwongen een contract te tekenen voor ‘La Filature du Nord’. Almachtige patroons
doen hun staking op een sisser uitlopen. Een gekozene des volks, senator Debeer,
zelf zoon van een fabrieksarbeider, is niet bij machte voor hen meer los te krijgen
van het Franse patronaat dan een vernederende tegemoetkoming van... vier frank per
dag. Moe getergd en van pure ellende hervatten de Westvlaamse stakers het werk
als grensarbeiders.
Tussen dit sociaal conflict heeft Germonprez een liefdesverhaal geweven. Het
werkmeisje Lene, naar haar zin al te schroomvallig bemind door de jonge syndicalist
Velghe, alias ‘de pater’, vergooit zich aan een vrachtrijder die met de bazen heult,
en wordt op gruwelijke wijze gedood. Het pleit voor het episch talent van Germonprez,
dat hij deze amoureuze intrige volkomen parallel met zijn hoofdgegeven heeft
ontwikkeld. De dood van Lene komt op het ogenblik dat de stakers door de bazen
worden genekt. Zo wordt deze goed ineengestoken, maar zeer sombere geschiedenis
van verdrukking, barre misère, machteloze opstand, haat, drift en kuiperijen afgerond
met een dubbelzware finale.
Zoals bekend, munten Germonprez' romans niet uit door stilistische kwaliteiten.
Dit is evenmin het geval voor Hanen en Kraaiepoten. Hij vertelt wel met zwier een
steeds boeiende, hier en daar pikante en op het einde zelfs vrij sensationele
geschiedenis. Hij toont hier vooral een edel en strijdvaardig medevoelen met de
verdrukte arbeidersklasse uit zijn streek. De auteur staat aan de zijde van de stakers,
dat voelt men op elke bladzijde; en hij spaart zijn misprijzen niet voor de ‘ratten’ en
de bazen, noch zijn sarcasme t.o.v. politieke paljassen als senator Debeer.
Dit hartversterkend pleidooi voor de meest berooiden in de maatschappij lijkt mij
het aantrekkelijkste aspect in deze roman, die m.i. in zijn geheel toch ietwat verouderd
aandoet. Niet alleen wat betreft stijl en inkleding, die - naar mijn smaak - soms naar
het melodramatische zwemen, maar ook wat betreft de grove tegenstelling tussen
patronaat en proletariaat, die hier werkelijk door een met prikkeldraad bezette
fabrieksmuur gescheiden worden. Wellicht werd de auteur hier toch iets te ver geleid
door zijn medeleven en daarmee gepaard gaand sarcasme. Het komt mij
onwaarschijnlijk voor dat men op onze dagen in het parlement nog meer belangstelling
zou tonen voor een wijziging van de wet op de hanengevechten dan voor de
kraaiepoten die Westvlaamse stakers op de verkeerswegen naar Frankrijk strooien!
Of gaat het daar dan toch nog zó ouderwets aan toe?...

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

M. JANSSENS.
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Een oorlogsroman
A. Viruly's roman Weerzien bij Passchendaele (Amsterdam, De Bezige Bij, 1961,
140 blz.) trekt vooral de aandacht door zijn eigenaardige structuur, waarin het gebruik
van de tijd een belangrijke rol speelt. Op de keper beschouwd zou het romangegeven
vrij dun en wellicht onwaarschijnlijk uitgevallen zijn, ware het rechtlijnig verteld
geworden. Een 17-jarige Hollandse jongen Alex ontmoet in 1917 op Walcheren het
Engels meisje Marilyn. Haar vader sneuvelt bij Passendale. Na 25 jaar zien Alex en
Marilyn in 1942 elkaar toevallig weer in een station voor wintersport bij Quebec,
waar Alex, kapitein in het luchtleger, enkele dagen vakantie neemt. Beiden zijn
intussen getrouwd, maar de roes van het weerzien verbreekt alle bindingen. In 1960
gaat Alex in op een uitnodiging van Marilyn, die terug in Europa vertoeft, om elkaar
nog eens weer te zien te Ieper en te Passendale. Daarna rijden ze samen naar de
Noordfranse kust, waar Alex kennis maakt met Marilyns echtgenoot John, die in
1942 te Dieppe verminkt werd. Na Marilyns vertrek blijft Alex (de ik-verhaler) nog
een vijftal dagen te Saint-Valéry-sur-Somme, waar hij het verhaal van hun
ontmoetingen teboekstelt en zich aldus vrij schrijft ‘van druk en melancholie en
twijfels’.
De auteur heeft echter de kronologische opeenvolging van deze ontmoetingen
door elkaar gegooid. De tocht van de ik-verhaler van Holland naar Noord-Frankrijk
over Ieper en Passendale vormt het stramien van de roman. Door middel van lange
flash-backs last hij de ontmoetingen van 1917 en 1942 in en licht hij ons ook in
omtrent zijn eigen kleurloos huwelijksleven. Geleidelijk aan tekent het verleden van
beide hoofdfiguren zich af. De opzet van dit verhaal is precies het
tegenwoordig-stellen van een verleden tijd, die vooral Marilyn voor goed heeft
getekend. Om dit bitter verleden opnieuw te kunnen beleven komen zij naar Ieper.
Het heden biedt beiden enkel een kortstondige bedwelming, die niet doet vergeten
en de onherroepelijke scheiding alleen maar pijnlijker maakt; de toekomst is voor
beiden uitzichtsloos.
Geleidelijk aan doorziet de lezer ook, waarom dit weerzien van twee mensen, die
elkaar beminnen, zo wrang moet zijn, ondanks de ogenblikken van verrukking. Alex
en Marilyn zijn zich bewust van een gemis dat niet meer goed te maken is en waarvan
ze vooral niet weten waarom het er moest zijn. Reeds in 1942 waren ze tot het besef
gekomen dat hun vrijheid slechts illusie was, m.a.w. dat hun leven niet anders had
kùnnen verlopen dan het verlopen is. Het laatste weerzien te Ieper doet hen de
‘zinloze’ scheiding des te scherper aanvoelen. Twee absurde oorlogen hadden het
levenslustige meisje Marilyn, die Alex' vrouw had kunnen zijn, zó murw geslagen,
dat zij de ‘absurde’ keuze deed, zich levenslang voor haar verminkte echtgenoot op
te offeren. Wat ons uit Viruly's kronologische legpuzzle vooral bijblijft, is dan ook
het schrikwekkende beeld van de innerlijke verwoestingen die het oorlogsgeweld
aanrichten kan.
M. JANSSENS.

Een alpenroman
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Men moet over heel wat leesavonden beschikken om S. Vestdijks romanproduktie,
die M. Gijsen niet ten onrechte ‘torrentieel’ heeft genoemd, te kunnen bijhouden.
Op de laatste bladzijde van Een Alpenroman (Amsterdam, De Bezige Bij, 1961, 404
blz.) vernemen wij dat de auteur op drie maand tijd met deze lijvige geschiedenis
klaar kwam. Het is ongetwijfeld een prestatie, ook voor een doorwinterd schrijver,
temeer daar deze roman beslist de moeite loont, én om zijn onderwerp én om zijn
uitwerking. Vestdijks stijl komt hier en daar wel wat losjes en gewoon-babbelend
voor - hoe kan het allemaal zo geconcentreerd en bewerkt zijn bij zo'n massale
produktie? Maar de auteur bezit voldoende stielvaardigheid en mensenkennis om de
lezer met langeafstandsromans als deze te blijven boeien.
Een Alpenroman beschrijft de ontwikkeling van een lesbische verhouding tussen
een
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Hollandse hartpatiënte, mevrouw Lucie Ebbinge, die een paar weken vakantie neemt
in een Beiers kuuroord Gertesbad, en het meisje Anna Brandner, kelnerin in het hotel
waar Lucie verblijft. Rond dit innerlijk hoofdgebeuren plaatste Vestdijk een aantal
nevenfiguren, die als toeschouwers of als medespelers, soms ook als tegenspelers
het ontluiken van die bevreemdende vrouwenvriendschap psychologisch aanvaardbaar
maken. Beide hoofdfiguren zijn in hun normaal sexueel leven op een dood punt
gekomen: Lucie met haar man, Anna met haar verloofde, de brutale en sluwe
alpenbewoner Moderegger. Als moeder is Lucie eveneens uitgeleefd; zij ontvlucht
zelfs haar dochter Babs, die haar en haar hartkwaal bemoedert. Op een flirt kijkt ze
meewarig neer - hetgeen zeer duidelijk blijkt uit de tragikomische episode met de
twee alpinisten in het eerste deel van de roman. Een avontuur met de Münchense
arts Ponn, een jeugdvriend, die haar in Gertesbad komt opzoeken, lokt haar evenmin.
Haar schoonzoon Charles, die van Babs wil scheiden en dreigt zijn geld uit de zaak
van Ebbinge terug te trekken, komt haar in Gertesbad oneerbare en vernederende
voorstellen doen. Rond Lucie staan alle sexuele verhoudingen scheef; er ligt een
drukkende, moeë onvoldaanheid over haar leven.
En dan komt zij, alleen, in de bergen, nog in de volle kracht van de jaren, vrij
ademend op haar tochten. En dan staat op een morgen het alpenkind Anna op haar
kamer, met haar schitterende blauwe ogen, even moe én vurig-verlangend naar de
totale bevrediging als Lucie zelf... Het lokkende én dreigende alpendecor is het
symbool van het wellustig getarte gevaar.
Tactvol, zonder goed- of afkeuring ontleedt Vestdijk dit vreemde zielsgebeuren.
Het tegennatuurlijke ervan wordt gedempt door een zekere weemoed en aarzelende
schroomvalligheid, die beide vrouwen voortdurend bevangt. Tegen hun diepste weten
in belijden zij moedig aan elkaar dat zij iets zuivers bedrijven, dat niemand ooit
besmeuren zal. Door een geheimzinnige kracht worden zij naar elkaar gedreven en
op het einde van de roman, als alles kort tevoren onherroepelijk verloren scheen,
vinden zij toch mekaar terug in Lucie's huis. De grootste verdienste van deze
psychologische roman ligt m.i. in het feit dat hij ons op intelligente, boeiende en
discrete wijze confronteert met een raadselachtige afwijking in de vrouwelijke psyche.
M. JANSSENS.
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[1962/6]
Gery Helderenberg
Zegening van de oude muziekdoos
De oude muziekdoos, Heer, de stalen cilinder,
de pinnetjes voor tongspel en een kristallen lied
terwijl klapperde tegen de ruit de blauwe vlinder:
hoe gelukkig men kind blijft weet men niet.
't Glazen hamertje dat de kamer betovert
telt in uw oor, gij kent geen ander geluid,
een kleine wals, een twee drie, heeft uw wereld veroverd
en gij zijt bijna op de hemel vooruit.
't Kistje in mahonie waaruit engelen speelden,
zegen het en 'k word weer luisterend kind
omdat Gij aan kinderen 't speelgoed bedeelde,
wat men een avond terug in de handen vindt.
Johan Sebastian tekende kastelen en ogieven
toonladders naar gouden wolken, en een kort aria
misschien alleen om een kind te believen,
de witte melodie voor de glasharmonica.
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Jos Vandeloo
Ergens aan zee
De stem van de schipper botst met een barre klank tegen de huizen. Alsof
iemand met een steen tegen een gevel slaat.
Met hun rug tegen de muur van het havenkantoor, beschut tegen de jagende
zeewind, roepen twee mannen als de echo een antwoord. Ze houden hun
hand luisterend aan een oor en brengen hem dan weer als een trechter
voor de mond. De wind jaagt de klanken als kippen uiteen. De schipper
in het bootje duwt nu met zijn stok het lichaam naar de kant. Er staan al
vijf mensen te kijken. Ze halen hem uit het water. Zijn haar steekt plakkerig
in pieken weg. Toch heeft hij er niet zo lang in gelegen. De schipper was
er vlug bij.
Twee jaar geleden had hij het meisje aan zee leren kennen. Een ontmoeting bij toeval,
niet door de zon maar door de regen. Het regende elke dag. Verlofgangers waren er
haast niet. De meesten waren weer gauw naar het binnenland gevlucht. Alleen de
hardnekkigen bleven met de vruchteloze hoop dat het zomer zou worden. Op een
avond moest hij schuilen voor de storm en het neergutsende water. Er was eigenlijk
geen grens meer aan de zee, overal stroomde het water, van boven naar beneden en
schijnbaar zelfs andersom, in een snelle opwaartse beweging. Al de huizen aan strand
en haven waren hotels, cafés en restaurants. Eerst stond hij onder de neergelaten
zonnetent van een café. Toen het begon door te druppelen, liep hij het café ernaast
binnen. Daar werkte ze.
We zullen kunstmatige ademhaling toepassen, zegt een der mannen, alsof
hij met een medische encyclopedie op zak loopt. Hij doet zijn overjas uit.
Uit gewoonte spuwt hij eerst in zijn handen. De anderen staan er
behulpzaam, nieuwsgierig en wat besluiteloos omheen. Zou ik niet gaan
telefoneren? vraagt een der mannen. Natuurlijk, zeggen de anderen.
Hoe ze precies heette wist hij niet. Dat heeft hij nooit geweten. Hij noemde haar
Topsy. Maar zo heette ze niet. Ze had een andere naam, misschien Els, of Lucie of
Denise. Hij heeft het haar niet gevraagd. Dat zijn zo van die dingen die men vergeten
kan.
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Er was weinig volk. Een echtpaar zat garnalen te pellen en bracht de visjes telkens
met een vlug gebaar naar de mond. Een man zat een beetje eenzaam achter een bord
frieten en een enorme kom dampende mosselen. Drie keer opnieuw nam hij zout.
Hij bekeek elke mossel onderzoekend met de blik van een archeoloog. Misschien
verwachtte hij wel een parel of iets in die aard. Maar die zitten natuurlijk soms wel
eens in oesters, maar niet zo gauw in mosselen. De man zag er echter niet uit alsof
hij zich oesters kon permitteren.
Hij keek niet meer naar de man, maar naar het meisje en bestelde een glas bier.
Pils, riep ze naar het buffet. De waardin begon zich langzaam omhoog te werken.
Eerst lei ze landerig twee kwabbige armen op de toog en daarna kwam de rest van
de vleesmassa in beweging. Hij volgde de werkzaamheden met belangstelling. Ze
tapte het glas vol, maar je zag geen bier, alleen maar schuim. Er staat te veel acide
op, zei ze verwijtend. Weer te veel acide, riep ze nog eens over haar schouder naar
achteren alsof daar de oorzaak van het teveel aan koolzuur te vinden was.
Zijn jasje was nat aan de schouders en ook zijn broek ter hoogte van de knieën.
Hij bestelde ook frieten om het warm te krijgen. Het water bleef tegen de ramen
kletsen, de vlagen sloegen geselend tegen het glas. Hij vroeg opnieuw een glas bier,
meer uit verveling dan van dorst. Daarna dacht hij: ik had beter koffie genomen,
maar het was te laat. De bazin verdween met een vertoon van gewicht naar de kamer
achter het café. Waarschijnlijk naar de acide. Het meisje bleef wat praten, ze had
niets bijzonders uit te richten. Ze had een gewoon, lief gezichtje, onpersoonlijke
blonde haren, maar vooral heel witte tanden. ‘Drink je iets mee?’ vroeg hij. ‘Een
cola,’ zei ze, ‘gaarne.’ ‘Ben je geheelonthouder?’ vroeg hij. Ze lachte alleen maar.
Ze hebben zijn jas en zijn hemd losgeknoopt. De grote man past
kunstmatige ademhaling toe. Het is net of hij aan het roeien is. ‘Haal maar
een dokter’, zegt hij. De schipper zegt: ‘Ik geloof dat iemand de dokter
gewaarschuwd heeft. Hij zal er wel gauw zijn.’
Ze kwam naast hem zitten. Haar hand was klein en koud. Het regende mistroostig.
Er hing iets droevigs in de gelagkamer. Ze praatten wat en keken naar de regen. Dat
is zowat het enige wat je met de regen kan doen: ernaar kijken. Het echtpaar van de
garnalen telefoneerde om een taxi. Daarna was het een tijdje stil. Met een windvlaag
kwam de chauffeur binnen, riep ‘taxi’ en was weer weg. Toen de auto vertrok met
het echtpaar, zagen ze heel even het pinkende rode konijnenoog achteraan. De man
aan de overkant nam voor de vierde keer zout. Ofwel was er iets niet in orde met het
zoutvat, ofwel met de man zelf. Hij gromde wat in zichzelf. De lege mosselschelpen
kromden hun ruggen.
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Hij voelde zich naar het meisje toegroeien. Het verbaasde hem. Haar aanwezigheid
prikkelde hem. Ze zaten been tegen been. Haar warmte drong nu als duinzand in zijn
poriën.
De regendruppels sloegen feller toe. Ze improviseerden een dolle dans op de ramen
en het water trok abstracte lijnen en vlakken op het glas. De deur zwiepte weer open
en een kleine, wat groezelige man waaide naar binnen. Zijn trench-coat was nat en
grauw en het water lekte van zijn smoezelige pet op de grond. ‘Good night,’ zei hij,
zonder iemand aan te kijken, ‘a beer, Topsy.’
‘Het duurt lang voor er iemand komt,’ zegt de schipper, ‘ze hebben veel
tijd nodig.’ - ‘Och, dat weet je toch,’ zegt de man naast hem, ‘ze hebben
tijd zat. En het zal toch wel te laat zijn. Waarom zouden ze zich dan
haasten?’
Nadat hij het glas bier besteld had, ging hij helemaal achteraan in het café zitten.
Een neonbuis knipperde met haar ziekelijke ogen. Hij was een kleine, wat oudere
man, kennelijk behept met een of meer complexen. Uit de ondergrond van zijn nogal
ingewikkelde kleding haalde hij ergens een tijdschrift met een schreeuwerig omslag
te voorschijn.
‘Hij is een Engelsman,’ zei Topsy even later. De man was verdiept in zijn bier en
in zijn tijdschrift. ‘Hij komt hier elk jaar zijn vakantie doorbrengen.’
‘Het regent elke dag,’ zei hij ironisch.
‘In Engeland ook,’ zei het meisje, ‘denk je soms dat het nu aan de overzijde mooi
weer is? Nog rotter dan hier.’
‘Heet je Topsy?’ vroeg hij.
‘Nee, helemaal niet,’ zei ze, ‘maar hij noemt me zo. Weet je, hij leest altijd
moordverhalen.’ Ze had een griezeltje in haar stem.
‘De Engelsen zijn specialisten in moordverhalen,’ zei hij gemelijk.
Een politieagent duwt de mensen achteruit. Ze hebben de drenkeling
opgetild en nu op zijn buik gelegd. Uit zijn mond en uit zijn neusgaten
loopt water. Zelfs een beetje uit zijn oren. Om hem heen is de grond
helemaal nat. Een vrouw steekt haar kop vooruit om de drenkeling beter
te zien. ‘Ik ken hem niet,’ zegt ze, ‘is het iemand uit de buurt?’
Topsy legt haar hand op zijn knie. Ze dronk nu bier. De Engelsman bleef conservatief,
hij las een moordverhaal. De andere man zat besluiteloos naar de regen en naar de
klok te kijken. Alsof beide iets met elkaar te maken hadden. De waardin kwam even
tegen de deurstijl aanleunen en stak haar hoofd naar binnen. De vreemde stilte was
waarschijnlijk doorgedrongen tot in haar woonkamer. Ze keek onderzoekend rond.
‘Kom je nog eens terug?’ vroeg Topsy.
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‘Natuurlijk,’ zei hij, ‘volgend jaar.’
‘Wanneer vertrek je?’
‘Morgen.’
‘Je bent een vreemde man,’ zei ze wat bewonderend.
Hij was gevleid en tegelijk had hij ook een hekel aan het sentimentele gevoel dat
hem bekroop. ‘Ik geloof dat ik je al jaren ken’, zei hij. Het klonk niet eens overtuigend.
Net of hij luidop een zin uit een goedkope liefdesroman voorlas. Hij grijnsde er om,
maar het meisje deed een beetje verliefd.
De Engelsman was ingedut boven zijn moordverhaal. Misschien waren er te weinig
doden. De man van de frieten, de mosselen en het zout deed behoedzaam zijn regenjas
aan. Hij trok een bezorgd gezicht. Twee doornatte politieagenten schoven naar binnen.
‘Tijd om te sluiten,’ zeiden ze.
De dokter veegt zijn brilglazen af en voelt dan de pols van de drenkeling.
Hij hoeft niet eens op zijn horloge te kijken. Beroepshalve kijkt hij ernstig
en ingetogen.
Hij praatte nog wat met Topsy. Hij hield intussen haar hand vast, net een vogelnestje,
de rode nagels als open bekjes. ‘Tot volgend jaar, dus’, zei hij. Hij had haar nu wel
in zijn armen willen nemen, maar dat ging niet. De bazin hing achteraan naar hem
te kijken en ook de kleine Engelsman had het spel nuchter in de gaten. ‘Een klein
kusje ten afscheid, zei ze en ze stak haar lippen naar voren. Hij kuste haar snel en
liep naar buiten.
De mensen kijken neutraal naar het doorweekte lichaam. ‘Hij is nog vrij
jong’, zegt een van de omstaanders. De dokter houdt de drenkeling een
spiegeltje voor de mond. Daarna fluistert hij iets tegen de politieman.
Hij bleef met Topsy in zijn hoofd lopen. Maanden later nog moest hij aan die avond
denken. Was het de sfeer geweest of de regen? Allerlei factoren hadden er toe
bijgedragen om op hem een hypnotiserende werking uit te oefenen. Hij vond het zelf
bijwijlen dwaas, maar het bleef in zijn binnenste knagen en het was zelfs niet onprettig
er aan terug te denken. Ik had me veel vrijmoediger moeten gedragen, dacht hij. Ik
was veel te schuchter tegenover het meisje.
De dokter schudt ontkennend het hoofd. De grote man van de kunstmatige
ademhaling loopt heen om ergens een of andere hulp in te roepen. De
schipper met de lange stok staat naast het lichaam als de eigenaar.
Het duurde twee jaar voor hij weer met vakantie naar zee kon. Hij liep langs de kade
en de honderden hotels, restaurants, cafés. Hij trachtte
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zich de juiste plaats te herinneren, maar alle huizen leken op elkaar. Overal waren
overvolle terrasjes met luierende of drukdoende mensen. Krankzinnig natuurlijk, dat
hij de naam van het café niet gevraagd had. Maar hij moest Topsy terugvinden. Hier
was het, dacht hij hoopvol, maar dan bleek het weer niet juist. Hij keek uit naar de
kleine Engelsman met de groezelige pet en de vuile regenjas. Misschien had hij bij
het zoeken een café overgeslagen? Of misschien was het meer naar rechts, naar de
vissershaven? Overal liep hij in en uit. Een glas bier. Vrouwen. Nergens Topsy.
Mensen met frieten, met wafels, met cola, met icecream. Meisjes in badpakken.
Matrozen. Een glas bier. Kinderen met emmertjes. Getoeter van een auto. Een glas
bier. Etende mensen. Een slenterende politieagent. Een krant op de grond. Meeuwen
boven het water. Nog een glas bier. Hij moest haar vinden.
De roomkleurige auto met het rode kruis neemt piepend de bocht en remt.
Twee mannen met witte jassen leggen de drenkeling op een draagbaar.
Hij is niet zo zwaar, dat valt nog mee.
Toen kwam hij in het café. ‘Hier is het’, zei hij halfluid. Zijn blik groot en verbaasd
naar de meubelen en de prenten aan de wanden. Iets van verwondering om het
herkennen van het interieur. Hij keek om zich heen naar de etende mensen. Niemand
nam enige notitie van hem. ‘Hier is het’, zei hij voldaan. Daarna bestelde hij een glas
bier aan het hulpje achter de tapkraan.
Van op zijn plaats aan de toog, kon hij in de woonkamer de dikke vrouw in een
zetel zien zitten. Ze was er niet op vermagerd.
Er kwamen meer mensen binnen. De wind was opgestoken en het strand werd
langzaam ontruimd. De vissershaven, waarvan hij schuin voor het café het begin kon
zien, lag nu verlaten. Dan zag hij Topsy. Ze droeg een schotel aan voor de klanten.
Hij stootte onhandig zijn glas om en liep in haar richting.
‘Topsy,’ riep hij, ‘Topsy!’
Het meisje bekeek hem. Enkele mensen hielden op met eten.
‘Topsy, ik ben het’, riep hij.
Hij deed een beetje onstuimig. ‘U bent dronken,’ zei ze, ‘gaat u asjeblief weer
weg.’
‘Jij bent toch Topsy?’ zei hij verwonderd, ‘weet je het dan niet meer? Ik ben
gekomen.’
Zij keerde zich om, maar hij nam haar arm en weerhield haar.
‘Maar luister dan toch, Topsy,’ zei hij, ‘je herkent me toch wel?’
De waardin kwam met ganzepas naar het tumult kijken.
‘Wie is het?’ zei ze, ‘wat komt hij hier doen? Wij zijn hier een
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fatsoenlijk café.’ Ze werd agressief en het werkte aanstekelijk op de klanten.
‘Ik ken hem niet,’ zei Topsy, ‘hij is dronken. Ik heb hem nooit eerder gezien.’
Ze wou verder gaan, maar weer klampte hij zich aan haar vast en duwde met zijn
schouder de opdringerige waardin achteruit.
‘Maar jij bent het toch, Topsy?’ riep hij.
‘Ik heet Irène’, zei ze koel.
Toen begon hij heel luid te lachen zodat zijn gezicht rood aanliep. Enkele mannen
kwamen achter hun tafeltje vandaan en duwden hem onzacht naar buiten. ‘Die man
is gek’, zei de bazin met heilige verontwaardiging. ‘Hebt u dat ooit meegemaakt?
Wat gaat er nog allemaal gebeuren?’
Topsy bediende haar klanten. ‘Ik ken hem niet,’ zei ze, ‘waarschijnlijk heeft hij
zich vergist.’
‘Waar is hij er in gesprongen?’ vraagt de politieman.
‘Ginder’, zegt de schipper. Hij wijst met zijn kin de juiste richting aan,
want hij kan zijn stok niet loslaten.
De kleine Engelsman kwam net binnen. Hij ging weer helemaal in de hoek zitten,
achteraan. Uit zijn binnenzak haalde hij een Engels tijdschrift met een schreeuwerig
omslag te voorschijn. Een echtpaar zat garnalen te pellen. Een man deed wat zout
op zijn frieten.
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Prof. dr. P. Brachin (Univ. van Parijs)
Een onrustige ziel: Aart van der Leeuw
Er zijn schilders en schrijvers ‘wier scheppend werk voortdurend de onmiddellijke
weerslag vertoont van hun persoonlijke lotgevallen’: Vincent van Gogh, Henriette
Roland Holst, Karel van de Woestijne, en tal van anderen... ‘Daarnaast ontmoeten
we evenwel ook kunstenaars bij wie van een wisselwerking tussen hun artistieke
produktie en hun uiterlijk bestaan maar weinig te bespeuren valt (...) Tot dezulken
behoort ook Aart van der Leeuw’. Daar is J. Hulsker, aan wie deze regels zijn
ontleend(1), zó van overtuigd dat hij zich als het ware meent te moeten
verontschuldigen voor het feit dat hij in zijn proefschrift tóch rekening heeft gehouden
met het leven van de dichter - om piëteitsredenen. In hoeverre zijn bewering ook op
de proza-werken van toepassing is, zullen we in het midden laten. Maar t.o.v. de
gedichten is ze onvoorwaardelijk te onderschrijven. Het is dan ook slechts op verzen
van Aart van der Leeuw dat de volgende beschouwingen betrekking hebben. We
zouden willen proberen om de ziel van de dichter zonder omwegen te benaderen,
alleen door naar zijn poëzie te luisteren.
***
Wat ons in deze poëzie het meest opvalt is ten eerste een diep gevoel van de
vergankelijkheid aller dingen. De dagen zijn gelijk ‘aan het zand dat nederglijdt uit
holle hand’. Dit geldt voor elke leeftijd, maar terwijl de jonge mens van de
opeenvolgende dagen altijd ‘weer nieuw geluk’ beleeft om hun verscheidenheid,
moet de grijsaard inzien dat ze voor hem ‘geen teken’ dragen, ‘noch bij het naderen’
noch bij hun ‘heengaan langs het dalend pad’. Hij moet zich vergenoegen met wat
de heengevlogen uren wellicht is ontgleden(2). Het schouwspel der seizoe-

(1) J. HULSKER, Aart van der Leeuw, Leven en Werk, 1946, p. IX.
(2) AART VAN DER LEEUW, Verzamelde Gedichten, uitg. door A.J. Van der Leeuw-Kipp,
M. Nijland-Verwey en J. Hulsker, pp. 107, 288, 122.
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nen ontlokt de dichter een diepe zucht:
Wie zal verkonden
't Einde der ronde?
Ik zal verzwonden
Zijn en verloren;
Wordt van mijn sporen
Geen meer gevonden,
Danst nog hun ronde(1).

Van zijn droom heet het:
Verwant zich voelend aan het uitgebluste,
Denkt zij aan avond, ouderdom en dood(2).

Het is niet verwonderlijk dat dit gevoel het sterkst wordt in de herfst. Zoals de blijde
verbazing bij 't zien van de ‘vroege zomerse uchtend’ spoedig plaats maakt voor de
voorstelling dat de dichter door de dag ‘gelokt, belogen’ is, zo valt de nadruk meestal
minder op het seizoen waar ‘de zuivere zon schonk elk verlangen wiek en lied’ dan
wel op de tijd dat
Schatplichtig wordt ons lichaam, warm
Dampt uit het land een geur van wijn(3).

Het najaar lijkt een obsessie:
Kwijnend getij,
Zomer voorbij.
Een blad ruist aan mijn voet.
Vaarwel, mijn bloed!

Zeker, in de lente zal hij weer aan 't zingen gaan...
En toch zal hij een ander zijn,
Een ander zijn(4).

Doch de weemoedige stemming is lang niet altijd wanhopig:
Nù is later; ouder, wijzer
Ik dien koorts voor ruste ruil
En ten noen tevreden peizer
In de koele schaduw schuil(5).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

213.
161.
291, 293, 86.
165.
84.
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Dan krijgt het najaar, om zo te zeggen, iets aantrekkelijks, al laat de dichter niet na,
ook lente en zomer zijn ‘gulle hulde’ te brengen en ze ‘om een gunst, een weergroet
te bidden. Zelfs wanneer hij schijnbaar op de herfst scheldt, is het maar om diens
gaven beter te doen uitkomen: wingerdrood, hoprankschellen
En dezen schotel, waar de peer
Uit druive' en grofgebulte noten
Hoog opzwelt...(1)

De poëzie van Aart van der Leeuw is niet denkbaar zonder blozend ooft, donzen
druivenschijn en perzik-zacht satijn. Het geschenk van de landman aan de koning
bestaat in ‘honing en geurenrijk fruit’. Dat van de vriend aan de jarige dichter is
eveneens ‘een mand vol geurige vruchten’:
Er smeulde in 't ooft een gloed van avondluchten,
Half door een gouden herfsttak toegedekt,

en dit komt hem voor als een ‘verklaring’ van de ‘rijpheid’ van zijn geest en zijn
gedicht(2). Maar laat ons de ambivalentie niet vergeten van de vrucht als symbool.
Aan de ene kant betekent hij rijpheid, volkomendheid, weelde, aan de andere kant
echter hunkeren:
Zeg, voelt ge Uw borst zo vol ook van verlangen
Of honderd appels aan Uw boomgaard hangen?

en vooral bederf en ontbinding:
En rondom ruist en ploft de val
Van wat door maanden luistrijk leeft
Slechts daarvoor dat het eindlijk al
Zijn pracht het zand te spijzen geeft(3).

De vergankelijkheid aller dingen zou misschien draaglijk zijn als er niet ook de
eenzaamheid was. In de Legende van Eludoor wordt ons al getoond hoe de jonge
vader ondanks het - trouwens zéér voorlopige - geluk waarvan hij in zijn wildernis
geniet, zich 's nachts niet kan weerhouden om aan de dorpelingen te denken, hoe zij
tezamen wonen, en wisselend dienst en wederdienst, elkanders zwakheid lonen(4).
Een harde ontgoocheling is voor de dichter de onmogelijkheid om echt te kunnen
worden opgenomen in de gemeenschap:

(1)
(2)
(3)
(4)

290, 104.
315, 128, 136, 197.
105, 86.
32.
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En buitentredend, dromensmoe,
Vond ik het volk getooid,
Werpend elkander bloemen toe,
Doch ik heb niet gestrooid.

Gaarne zou hij bij het oogstfeest meedoen, in 't midden van de maaiers en maaisters
die achter de wagens lopen te zingen, te springen en kransen te winden...
Ach, maar zij dùlden mij niet.

Hij is nu eenmaal op de poëzie alléén aangewezen:
Eenzame heeft mij het lot verplicht,
Woorden te rijen tot blij gedicht,
Die vreugden daarin te bewaren,

d.w.z. voor zich zelf te bewaren, want poëzie laat zich jammer genoeg niet meedelen(1).
Zodra de dichter verschijnt, snelt het volk toe, maar enkel om ‘zijn roodwollen rok’,
zijn wat ongewoon uiterlijk. Zij, die de wijze geldt, horen hem niet. Doch hij doet
het kwelen der vogels verstommen, en de beek zwijgt bij de zucht van zijn lied(2).
Zal Joost de Wandelaar, door de onverschilligheid van de mensen teleurgesteld, zijn
toevlucht nemen tot de Natuur?
***

Steeds heeft Aart van der Leeuw zich op zijn gemak gevoeld in de Natuur. Hij wordt
een diepe verwantschap gewaar tussen zijn zieleleven en het ‘dringen’ dat tot uiting
komt in de ontluikende roos, de berstende druif of de vogelgordel ‘waar het lied in
slaat’. Helemaal op het einde van zijn laatste bundel roept hij zijn ‘tochtgenoot’ aan
- waarschijnlijk de gepersonifieerde poëzie - die hem op zekere ogenblikken innig
heeft doen ‘schrikken’:
Want waar Uw hand streek door de twijgen
Zeeg bloesemregen neer,
En eens, toen vreugde Uw stem deed stijgen,
Zongen de merels weer(3).

Het zien van de waterval inspireert hem tot een ‘verrukt gedicht’. De hazeltwijg van
de waterzoeker kromt zich, ‘en ons hart wordt één in een

(1) 115 v.
(2) 88.
(3) 110, 356.
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nieuwe, zuivre waarde’. Met wellust geeft hij zich over ‘aan de bekoring van het
woord’, d.i. in dit verband aan het leven der elementen, aan ‘den tover van bloem en
landschap’(1). Dan gaat hij geheel op in de Natuur, laat zich met zalige willoosheid
meeslepen door haar ritme. Wie de geheimen zou kennen van knop, bloem en vrucht,
van het gezang van 'n kind
Onschuldig bij een springfontein,
Waar bron en zon te dansen zijn,

diens leven zou opengaan als de geuren ‘van een oud huis, waar 't buiten bloeit, dat
geurwind door de gangen stoeit...’(2) De Natuur biedt hem de bemoedigende aanblik
van haar cyclische afwisseling. Vredig is de ziel die het genot en de smart met gelijke
sereniteit tegemoet ziet, de ene ‘broeder’ en de andere ‘moeder’ noemt, ‘glimlachend
om haar lot’. Maar vol-gelukkig zijn in de grond alleen ‘de onbewusten’. Het geluk
is een slapend kind: wacht U om het te wekken! Want is het eens uit zijn sluimer
gerukt, dan verschijnt het voorgoed, en alles is ontluisterd. Wijs zijn de ‘feestvierders
bij zaaitijd en pluk’, wier hart ‘in vergetelheid’ ligt als het landschap in de glans van
de vallende dag en die
laten Gods wereld betijen
Rond den droom van hun stoorloos geluk(3).

Toch zelfs in die gedichten, waarin het meest onbevangene, het meest primitieve
contact met de Natuur geprezen wordt, treedt vaak een zekere onrust aan de dag.
Door de dans - het zij de rei die over het land slingert, het zij ‘het ijlend suizen der
gedachtenreis’ - wordt de mens opgenomen in de beweging van de vogel, van het
lover, van de weide, wordt ‘alles goéd’, en David danst om de arke des verbonds.
Ja, maar onmiddellijk daarop zien we hoe het menuet van de ‘dwaze dansers’, door
een teveel aan dionysische hartstocht, op een catastrofe uitloopt(4). Of de dichter denkt
zich in de plaats van de ‘bloesemboom’:
Ook mijne ziel ligt stil,
Dromend en zonder wil
Rustig te slapen;
Sappen gaan gistend om,
't Leven wordt blind en stom
In mij geschapen.

(1)
(2)
(3)
(4)

155, 157, 162, 163.
153 v.
129, 220-225.
124, 125, 126.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

393
Dit is naturisme in de puurste vorm. En de dichter vervolgt:
Blind, maar mijn voet staat vast,
Onder zijn breden last,
De aarde op den schemel...

Nu echter treft ons plotseling een heel andere ondertoon:
En met mijn armen tijd
Grijp ik de oneindigheid,
God, van Uw hemel(1).

Het gaat hier weliswaar om de materiële hemel, maar de behoefte om zich niet zonder
meer door de omgeving te laten opslorpen is er niet minder voelbaar om. Ook kan
‘het weeldrig genieten’ van Pans betoverde tuin de dichter niet definitief de tragische
kant van het menselijke leven doen vergeten. Hoe het lied hem ook boeit, hij moet
zich telkens weer op weg begeven:
Zwaar weegt de stap die de dwaaltocht begon;
Want - wààr wocht het uur van zijn einde?(2)

Er is nog méér. Het bewustzijn, dat ons in bovengenoemde gedichten dikwijls als
een vloek, of tenminste als een last werd voorgesteld, is elders iets om trots op te
zijn. Het bewustzijn immers is juist wat de mens van alle andere wezens onderscheidt.
Of zou de mens soms de ‘minste van Uw (= der aarde) goden’ zijn? Neen, de dichter
weigert zich te ‘verliezen’ door dit lot ‘boven eedler goed’ te verkiezen. Wèl maakt
de mens door zijn lichaam deel uit van de Natuur, maar het lichaam heeft zijn waarde
slechts te danken aan ‘die onverwachte, doch godlijkste der gasten, de gedachte’.
Noch de bloem, noch het dravende veulen in de wei, noch zelfs de leeuwerik kunnen
‘de wet’ breken ‘die hen bindt’: alleen de mens wil en zal, alle moeilijkheden ten
spijt, tot de essentie der dingen, tot de hoven van de ‘ether’, zijn ‘vader’, doordringen.
Ook de boer, die natuurmens bij uitstek, weet zich wezenlijk verheven boven ‘wat
rondom hem leeft en 't niet beseft’(3).
De mens is niet enkel de meerdere van de Natuur, hij is ook haar tolk. Op 't ogenblik
dat hij de bomen vraagt om in hun gerust geruis te mogen ‘vergaan, verdwijnen’, en
de stroom verzoekt om hem ‘als blinkend golfje’ te willen dragen, hoort hij de stem
van de aarde: ‘Mens, naar Uw ziel dorst al wat bloeit’. Hij is het van wie de ‘heldre
rede’ aan

(1) 147 v.
(2) 173.
(3) 282, 297, 284, 215.
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de ‘groeisels’, de wateren en de dieren, aan de hele Schepping, die ‘zijn god niet
begrijpt’, ‘den zin dier heerlijkheden’ zal duiden. ‘Als onze ziel niet zong’ zouden
wind en vogel zwijgen: de Natuur is een schone Slaapster die de komst van een prins
- de mens - nodig heeft(1).
Van de mens, maar vooral van de dichter. Hij beheerst de Natuur, niet andersom:
Moet ik mij in 't loof verliezen,
In den koelen stroom vergaan?
Halt! Wie is hier heer en meester,
Riep in struik en kroos Uw naam?

Hij vermag de ‘wens’ van het riet te vervullen wanneer hij het tot een fluit maakt,
waaruit, in plaats van een vaag gesuizel, het lied omhoog zal stijgen. Hij alleen is in
staat, Gods ‘tekenschrift’ te verklaren(2).
Hiermee is echter de poging om de weemoed te genezen (of althans te ontkomen)
door zich gewoonweg bij de Natuur in te lijven, radicaal mislukt.
Biedt het aardse leven dan geen andere mogelijkheid? Er is nog één, die de dichter
herhaaldelijk overwogen heeft, en wel de vreugde die de man van het vak aan zijn
werk beleeft. Aart van der Leeuw is de bewonderaar en de vriend van de ambachtslui,
en de verzen die hij aan hen wijdde behoren niet alleen tot zijn gaafste produktie,
maar ook tot het beste wat de Nederlandse poëzie op dit gebied vertonen kan.
Het is voornamelijk de tuinman die hem bekoort. Reeds Eludoor vergelijkt zich
als opvoeder met
Een zorgzaam hovenier,
Die takken buigt en loten bindt
Dat weelger 't boompje tier.

De hovenier, wanneer hij zo ijverig en vakkundig tast ‘naar fel insect of dorren tak’,
is net een jaloers minnaar, die zijn park wil ‘doen schitteren als een schone vrouw’.
Maar wie denkt hierbij niet in de eerste plaats aan het prachtig geacheveerde gedicht
De planten?
Des morgens, als de dauw haar vochtge wade
Nog om de perken toegevouwen houdt,
Staat reeds de hovenier met noeste spade
Te werken in den grond, als groef hij goud...(3)

(1) 145 v, 200.
(2) 149, 210, 196.
(3) 30, 171, 214.
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Deze sympathie voor de handwerkslieden berust op het gevoel dat de volmaaktheid
van het métier als zodang al een bron van schoonheid, en bijgevolg van genoegen
is. Eén keer, in De pottenbakker, duidt de dichter aan dat de schoonheid erbij moet
komen: de leerling versiert de kruik ondanks de raad van de meester, die met het oog
op de moeilijkheden en de ernst van het leven een utilitaristische opvatting heeft van
zijn taak(1). Maar elders wordt telkens het plezier geprezen die de handwerker put uit
de beschouwing van het doelmatig geconcipieerde, volgens alle regels der kunst
uitgevoerde, als 't ware in zich-zelf besloten onderwerp van zijn arbeid, - ook al is
dit maar een simpel ledikant. Weliswaar beitelt de meubelmaker tenslotte nog ‘een
bloementak in 't hoofdeneind’, maar dat is de hoofdzaak niet. De hoofdzaak bestaat
in ‘het diep beraad over den vorm en de evenmaat’. Nog duidelijker komt dit tot
uiting in de activiteit van de tuinman - al weer de tuinman! - die ‘een goede rust’
vindt ‘in het gebonden bloeien’ van de oostindische kers, of in die van de smid die
het ruwe metaal ‘in een vorm gedwongen heeft’. Trouwens, is de poëet zelf niet zo'n
ambachtsman, wanneer hij ‘het tuchteloze omdicht tot gezang’? Zegt de landman
niet uitdrukkelijk dat zijn ‘nederig werk op den akker slechts als gelijknis en beeld’
mag gelden van wat gepresteerd wordt door de dichter, zijn ‘makker’?(2)
Met deze toewijding aan het vak hangt vrij nauw samen de liefde voor het huis.
Het ideale huis past in het landschap waar het staat. Het staat er ‘als bracht de grond
het voort’, als geboren uit de paring van ‘een edle kunstenaarsdroom’ met ‘het
steenblok en de boom’. Zijn lichte dak, omgebogen en rein gerond, is ‘getooid met
tuil en tak’(3). En de bewoner van het huis past er ook in. Huiselijkheid is voorzeker
niet zeldzaam in Holland, maar Aart van der Leeuw heeft dit gevoel bijzonder
indrukwekkend weten te bezingen. In talloze verzen schitteren de kristallen schalen
op het sneeuwwitte tafellaken, met bloemen versierd. Wat een weelde, 's avonds de
lamp te ontsteken en voor het knetterende haardvuur te gaan zitten
En 't boek murmelt, gelijk een bron,
Wijzen van warmte en vaak den dromer.

Zo 'n genot is voor elkeen weggelegd. Zelfs de armste dagloner is thuis een ‘koning’.
En ‘wijl de buien buiten stuiven’ en voor het venster de pappel kreunt, als het
noodweer rond zijn woning tot een storm schijnt te zwellen, gebruikt de herder gerust
zijn bescheiden maal; dan

(1) 133.
(2) 302 v, 299, 304, 136.
(3) 216, 308.
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neemt hij zijn pansfluit, en zijn woord ‘klinkt warmst ten danke’(1).
Maar wat zien we straks gebeuren? Deze zo stille, zo hokvaste herder bekent dat,
als hij soms een onstuimige en bonte stoet van jagers de wei ziet binnenrijden en
spoedig weer verdwijnen, zijn fantasie hem dan te machtig wordt:
Mag ik een wens lang naast de ruiters jagen
Achter het goud gehorend hert der sagen
En mij verliezen in 't geheimzinnig bos(2).

Doch geen vers is in dat opzicht zo typerend als Morgenroep. De dichter veronderstelt
dat hij het dubbele ideaal, dat zojuist geschetst is, bereikt heeft: zijn ‘van den arbeid
bloed'ge handen’ hebben 'n ‘hecht huis’ gebouwd, en de groene korenlanden zijn
van hém ‘tot waar de einder blauwt’. Hij zou zich dus volkomen veilig moeten voelen.
Komt echter ‘in lentetijd’ een jeugdige vriend jubelend langs zijn drempel, dan is
het opeens uit met alle fierheid en vastberadenheid:
Stap zacht en demp Uw vreugdgeschal,
Want róept Uw lokkend lied mij wakker,
Ik vrees, dat ik U volgen zal(3).

Het geluk dat hij eindelijk meende te hebben verworven, blijkt dus uiterst labiel. Een
duurzame rust, een diepe vrede zal hem het aardse ook op deze manier nooit kunnen
bezorgen.
***

Zo leeft in de ziel van Aart van der Leeuw ondanks alles een onbepaald, maar des
te nijpender gevoel van ontevredenheid. Zal hij dan de rug gaan toekeren aan het
diesseits en zich geheel en al wenden tot wat bij hem ‘de tweede Wereld’ ofwel ‘het
andere land’ heet? Zal hij die tegenstelling, aan de romantici aller tijden eigen,
aanvaarden tussen ‘aarde’ en ‘hemel’, tussen wat wij nù beleven en wat ons aan de
andere kant van het graf wacht, of - zolang wij nog hìer vertoeven - tussen het
materiële en het geestelijke leven?
Zeker zijn er enkele gedichten waarin Aart van der Leeuw een absoluut contrast
schijnt te poneren. Loflied b.v., waar de twee termen van de antithese respectievelijk
verzinnebeeld worden door de vogel die in een ‘luw en laag bosschage’ pijpt en door
de leeuwerik met de ‘gezwinde wiek’. Of Faunus: sinds de wulpse veldgod ‘Zeus'
stormwind, zijn

(1) 104, 301, 339.
(2) 343.
(3) 355.
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ontzaglijke adelaar’ gezien heeft, gruwt zijn ziel ‘van 't eigen ruig behaarde en tot
een dier vernederd lichaam’(1).
Maar deze tegenstelling is niet slechts nutteloos, doch ook foutief. Een van de
blijvende kenmerken van Aart van der Leeuw is juist de overtuiging van een zekere
continuïteit. Hoe de continuïteit moet worden opgevat, ziedaar het probleem dat min
of meer naar voren komt in zijn gehele oeuvre.
Dikwijls stelt hij ons de dood voor als de vanzelfsprekende voltooiing en bekroning
van een goed besteed leven. Van een overgang is er nauwelijks sprake, laat staan
van een scheiding. ‘De dood brengt nood’, maar alleen voor hen die geen pand
vertonen ‘waaruit de dagvlijt blijkt’. Anders kan de komst van magere Hein niets
schrikbarends hebben:
Wij, oude lieden, zijn gelijk aan de aren,
Waarin het mes des maaiers ruisend slaat.

Wie zo denkt, klaagt in 't geheel niet, hij heeft slechts één wens:
Mijn aar zij zwaar,
Als hem de sikkel telt;
Mijn kroon zij schoon,
Als hem de bliksem velt.

Ja, deze arbeidsethiek (om een lelijke uitdrukking te gebruiken, die allerminst bij de
stijl van Aart van der Leeuw hoort) is niet eens noodzakelijk. Zalig is óók de grijsaard
die, nadat hij alle bekoringen van een lange reeks van dagen heeft weten te proeven,
heengaat, ‘kalm in den oogst van den avond verzonken’...(2)
Dan is het hiernamaals maar een verlengstuk van het leven op aarde, of beter van
de blijde kant van dit leven, van wat Aart van der Leeuw met één woord ‘de lach’
noemt. Na het drinkgelag, wanneer de zangmuziek verklonken en de beker leeg is,
bij het schijnsel van de laatste flambouw, komt Thanatos, kust de feestvierder en...
Mijn ziel zich loswond van de zatte zinnen,
En vloog hem op den vingertop als vlinder.

De wenende moeder, aan de stervenssponde van haar zoon, merkt niet dat diens dood
een ‘vervulling’ is, dat de ziel, ‘de schim’, na eerst even rond het lijk, die ‘ijdle dos’,
te hebben gedoold, ten slotte ‘luchtend zwevend door 't omrankte raam’, zich verliest
‘in het wenkend blauw’. De dichter koestert ‘het vrome vertrouwen’

(1) 218, 246.
(2) 177, 266, 184 v.
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Dat enkel uit den làch
Zich vol het geloof kan ontvouwen,
Heer, aan Uw nieuwen dag(1).

Zeker, de smart is niet weg te denken, maar die ‘duurt slechts één dag’, terwijl de
vreugde niet gebonden is ‘aan grenzen noch aan stonden’. De lach is ‘een pand voor
later schoon’, een voorsmaak van het andere leven. Vandaar - met het korreltje zout
van de poëtische beeldspraak - deze raad:
Ben ik gestorven, Op een Meimorgen
Open de blinden,
U zult mij vinden(2).

Doch zijn de dingen heus zo eenvoudig? Dit is bepaald niet de indruk die een vers
als De gulden tros achterlaat: terwijl zijn makkers, op de uitputtende tocht, ‘zonder
moeite, van de laagste takken’, zich lafenis plukken, d.w.z. met een goedkoop geluk
tevreden zijn, doet de dichter ‘den doodssprong in de zee der blaadren’, om naar de
‘onbereikbare’ tros te grijpen, naar zijn ziel, naar zich zelf, naar de slechts met een
krachtige zet te verkrijgen onsterfelijkheid. Maar nergens wordt dit frappanter geuit
dan in het terecht beroemde vers: Mijn Vaders tuinen. De dichter bekent dat, wanneer
hij zich het ‘koninkrijk’ van zijn ‘Vader’ verbeeldt, hij ‘eerst’ denkt aan ruisende
eikekruinen, aan blinkende weiden, aan het lied van de leeuwerik. Dan gaat hij voort:
Alles wat ik hìer verere,
Brengt mijn arme mensengeest
Over naar den hof des Heren;
Maar toch anders... als een feest.
Vader, wil het mij vergeven,
Dat ik zó Uw land verlaag,
En het liefste van mijn leven
Naar Uw lichte velden draag.

Hij is zich bewust van zijn diep gewortelde neiging om het vriendelijkkleurige van
het aardse leven, alle spontane blijdschap die dit bieden kan, gewoonweg in het
hiernamaals over te brengen, zij het dan in geïntensiveerde, ‘herschapen’ vorm.
Tegelijk echter beseft hij hoe zeer hij zodoende ongelijk heeft: verre van objectief
gegrond te zijn, berust deze

(1) 169, 186 v, 174.
(2) 176, 180.
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voorstelling op de zwakheid van zijn ‘arme mensengeest’, ze komt op een ‘verlaging’
van het goddelijke neer, ze zal aan de dichter moeten worden ‘vergeven’(1).
Indien er nu tussen de echte vreugde en wat de dichter tot nog toe hiervoor
aangezien had niet enkel een gradueel, maar een essentieel verschil bestaat, is het
niet verwonderlijk dat in hem een onuitblusbaar verlangen wakker wordt om de nog
zo bekoorlijke schijn voorbij te streven en de werkelijkheid, voor zover mogelijk, te
bereiken. Een verlangen, niet ledig en onbepaald als die van de zwemmers:
Wat moeit ons een einddoel - het streven,
Het grensloos bewegen is al,

maar wèl georiënteerd op het eeuwige, op de
Heilige eindloosheid,
Buiten ruimte, buiten tijd(2).

Hij hoort de roepstem die ‘van de andere oever’ klinkt. De overtocht zal een hachelijke
onderneming zijn: het ‘ànder rijk’ is ‘verborgen, onbegrijpelijk’, maar dit doet geen
afbreuk aan de verwachting:
Ik woon aan een breed, blauw water.
Mijn rietfluit troost mij: later, later.

's Zomers, ‘in 't schemeruur’, vindt hij de vreugd terug, die hij in zijn prille jaren al
wel eens ondervonden had, ‘van oogst te zijn èn aarde’, maar nu ziet hij, ‘anders dan
het blinde kind’, in Wie hem dit gevoel ingegeven heeft: hij vouwt de handen en
dankt de Meester die hem mint. Hij weet dat in de dood de ziel en haar Bruidegom
‘gans verzamen’ als water en wijn. Natuur, liefde, alle genietingen van deze wereld
zijn niet in staat, zijn ‘vurig ongeduld’ naar een ander land te dempen, een ongeduld
dat soms pijnlijk wordt:
Ach, waarheen wenkt gij mij?
Hoe kom ik U nabij?
...Heer, wànneer redt gij mij?(3)

Deze ‘gloed’ bestaat in allen: de menigte der mensen lijkt de vogelscharen die zich
in het najaar op het strand verenigen ‘voor zij trekken’. Maar bij de dichter alléén
krijgt het algemene verlangen een vorm:

(1) 188, 190.
(2) 75, 273.
(3) 166 v, 198 v, 268, 265, 191.
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Zó staan talloze verlangers
Zuidwaarts naar den trans te turen;
Doch hun stem is niet des zangers,
Dus hun zucht zal ook niet dùren,

tenzij een gezegende komt om te vertolken
Het gebed der duizendtallen(1).
***

Dus tóch een breuk? Een vlucht? Zal Aart van der Leeuw er zich zonder meer bij
neerleggen dat de continuiteit maar een illusie was? Of zou de mislukking soms niet
hieraan te wijten zijn dat hij zich een verkeerd idee gevormd had van de continuiteit?
Nu gaat hij het probleem inderdaad van een heel andere kant trachten aan te pakken.
Dit zal, om zo te zeggen, zijn derde experiment worden.
In plaats van een gemakkelijke, als 't ware speelse overgang tussen het lachende
aspect van het ‘aardse’ en een aan alle toverkunsten van de verbeelding overgelaten
‘hemels’ leven duikt de gedachte op dat de zaligheid in het hiernamaals kan en moet
worden voorbereid (en ingeleid) door een spirituële inspanning in deze wereld. Het
gedicht Zwaluwzwerm b.v., dat qua inhoud en symboliek enigszins aan Gezelle doet
denken, is een meditatie over het lot van de mens, die tegelijk lust krijgt om ‘in
tomeloze drift’ omhoog te schieten en de noodzakelijkheid erkent om ootmoedig
zijn dagelijkse plicht te doen:
Dat mijn zwierende gedachte
Zo het al te zwaar geachte
Met het overwinnend licht,
In een wieglend evenwicht,
Sierlijk tot verzoening brachte,
Dood en duisternis bevedrend,
En tot milden boog vertedrend,
Doch ten toppunt van haar trots,
Willig naar de wetten Gods
In een dalen zich vernedrend(2).

De opvlucht wordt geremd of, beter gezegd, in juiste banen geleid. De eerste plicht
is de reinheid van de ziel. De ziel is als een reiziger die ‘naar het water klaar’ verlangt
‘om daar te knielen en te drinken’,

(1) 274.
(2) 208.
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omdat hij het gevoel heeft dat die dronk hem van een zonde zal bevrijden, dat hem
daardoor iets vergeven zal worden. Ligt deze ‘bevrijding’ echter op elk ogenblik in
ieders bereik? Vereist ze niet veeleer een zekere innerlijke gesteldheid? Het gebaar
van de zigeunerin die in ‘'t donker nat der regenplassen’ haar handen wast geeft de
dichter aanleiding tot melancholieke beschouwingen:
Ik voel het onverklaarbare vrome
Dit simpel water te zien stromen,
En, wijl ik mij van 't heil doordring
Van wederdoop en zuivering,
Maant stom een stem: in regenplassen
Kunt gìj Uw handen nog niet wassen.

De reinheid moet veroverd worden. De dag mag geen weggetje zijn, dat ‘loopt door
eendere uren, als langs de blinde muren van een verlaten stad’, maar wel ‘een Jordaan,
dien wij doorwaden gaan’, ‘het water der bekering’
Waaruit wij rein en naakt,
En machtig aangeraakt,
's Avonds aan de oever stijgen(1).

Het zou wellicht gepaster zijn van herovering te spreken: herovering van de onschuld
van het kind, en wel door de smart:
Ach, weergevonden vrede,
Uit een diep leed gegroeid.

Geen mystiek denkbeeld trouwens, maar eenvoudig het idee dat de morele en
geestelijke vooruitgang onscheidbaar verbonden is met een harde zelfoverwinning.
In hetzelfde gedicht Heimwee heet het: ‘Ook ìk moest eenmaal eten van de verboden
vrucht’, een toespeling die eveneens voorkomt in Het pad: ‘De vrucht der kennisse
maakt schuw’. Hoe Aart van der Leeuw dit overbekende, maar daarom niet minder
geheimzinnige Genesis-woord ook moge hebben geïnterpreteerd, één ding staat vast:
de Natuur, het pad dat hij ‘sinds jaren’ niet betreden heeft, is hier een symbool voor
die vertrouwde omgang van de ziel met God die aan het kind beschoren is en waarvan
de volwassene zich door de zonde verwijdert. Hij zal die wel terugvinden, maar lang
niet zonder moeite. Om de indruk van Gods voet op deze verlaten weg op te sporen,
weet hij dat hij zich zal moeten bukken ‘en met de handen tasten als een blinde’(2).

(1) 201, 140, 292.
(2) 349, 352.
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Het leed is evenwel niet alleen een bijkomend, zij het onvermijdelijk verschijnsel in
de poging om de oude mens af te leggen. Aart van der Leeuw wijst het ook een
positieve betekenis toe, als de voorwaarde tot het rijpen van de ziel. De lijdende
mens is minder met het herfstelijke landschap, waarvan de kale dreven door een
stormvlaag gezweept worden, te vergelijken dan met de akker die nu ‘van regen
geteisterd, van 't kouter doorknaagd’, in de zomer ‘den zegen van een goudgeel
wuiven’ zal dragen. Gedurende de ‘gekwelde dagen’, ‘onder de stralen van de pijn’,
bereidt zich de geestelijke oogst voor. Dat hebben reeds alle mensen ervaren die vóór
ons leefden in ‘de stille stad’ waar ‘de vorst van 't leed regeert’ en die, als door een
brede wal, omgeven is door de ‘muur der zuchten’:
Zodat wij nu, de jongre gasten,
Ons buigen naar de plek misschien
Waar blinde Milton's handen tastten,
De vleugel brak van Hölderlin(1).

Nu we het eenmaal over de dichters hebben aan wier loopbaan een plotseling einde
gekomen is, laat ons even stilstaan bij het aandoenlijke gedicht Zwijgen. Het is zaak,
zijn ‘wond’ te verstaan. ‘Maar waarom dan dit ongeduld, die wanhoop?’ Waarom
leven alsof er ‘het verlossend lied’ niet is? En ook al moest de stem verstommen,
zou dan niet het zwijgen zelf omhoog kunnen stijgen
Om in onhoorbre toon
Van meer dan zingen
De heemlen aan het hart te dringen?(2)

Want het komt er ten langen leste slechts op aan dat het inzicht het wint van de
vertwijfeling of van een doodse berusting.
Het inzicht, maar ook de liefde. Het is wel geen toeval dat reeds in het allereerste
gedicht, waarin sprake is van de liefde in de zin van caritas, de nadruk valt op het
verband tussen liefde en leed. Waarom wandelt dat meisje in
Een naakt zo rein en heilig,
Dat het tot knielen dwingt?

't Is omdat deze naaktheid de totale zelfopoffering verzinnebeeldt waartoe het meisje
overgegaan is ten bate van de ‘kranken’ en de ‘armen’.

(1) 228, 312, 230.
(2) 314.
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En ze zou zich nooit werkelijk in de plaats van de lijdenden hebben kunnen denken
indien ze niet zelf de smart had gekend:
Een eindeloos erbarmen
Werd door dit leed geleerd(1).

Al speelt de liefde als eros in het geheel van de poëzie van Aart van der Leeuw maar
een betrekkelijk kleine rol, toch merkt de dichter eens op dat de vrouw weliswaar
minder gevoelig is dan de man voor ‘rozen, merels, hemel en sneeuw’, maar beter
dan hij ‘twee perels’ weet te waarderen: ‘deernisse, smart’, m.a.w. de door eigen
smart geleerde deernis over de wederwaardigheden van de medemensen(2).
Onbaatzuchtigheid is de sleutel tot het geluk, tot
een menslijk heil,
Dat wie het wegschenkt eerst mag toebehoren,

en tegelijk de weg tot God, die de Liefde is. Vandaar wat de dichter ergens noemt
‘de stage roep naar liefde’ Een roep die op zijn ‘zangrig instrument’ weerklinkt, die
noch op het ‘tintlend nat van druiven’ noch op ‘teedre borsten’ noch op het koelend
kristallijn uit bronnen noch op het verre doel van ‘den bloden dromer’ gericht is,
maar heel nederig vraagt om, als de Liefde ‘snel voorbij komt zweven’, éven haar
‘bedauwden rozenslinger’ te mogen beroeren. Het hoogtepunt van dit verlangen naar
de Liefde wordt bereikt in De Gast: ‘Als gij mij ééns slechts kondt vertrouwen’, dan zou het huis, met al wat erin staat, ‘geheiligd wezen’,
Ja, alles zou veel schoner schijnen,
En voortaan was het dierbaar mijne
Niet meer de lust van één alleen,
Maar elk gemeen...(3)

Des te droeviger moet het ons voorkomen dat het bij het verlangen gebleven is.
Nergens krijgen we de indruk dat deze op het eerste gezicht toch zo bescheiden wens
(‘maar éven’, ‘ééns slechts’) in vervulling is gegaan. Ook al zou het ietwat gewaagd
zijn om in het gedicht uit Het aardse paradijs, waarin sprake is van ‘de gast, van alle
dingen het innigst, maar vergeefs verwacht’(4), het tegenstuk te zien van het zoëven
aangehaalde vers, toch wijst alles erop dat het actieve lijden, de liefdevolle

(1)
(2)
(3)
(4)

130.
142.
237, 236, 239, 235.
350.
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toewijding en de echte vreugde, die hieruit zou moeten voortspruiten, voor Aart van
der Leeuw - althans in zijn werk(1) - nooit werkelijkheid is geworden.
Hoe komt het dat hij niet, of niet ten volle, verhoord is? Een enkele keer klaagt
hij zich zelf aan:
Ik ben niet sterk genoeg gebleken,
Want toen het vuur mij had gevonden,
Ben ik bevreesd teruggeweken,
En bloedend slechts uit weinig wonden,
Heb ik mij, na dit kort gevecht,
Op een zacht leger neergelegd.

Hij voegt daar weliswaar meteen aan toe dat hij ervan ‘droomt’ om eens zijn lippen
op een gloeiende sprank te drukken,
Ach, enkel uit de blote gril
Van dwaas te zijn om liefdes wil(2).

Er is inderdaad eens iemand geweest, die zo ‘dwaas om liefdes wil’ handelde, maar
volstrekt niet ‘uit blote gril’: Frans van Assisi, aan wie Aart van der Leeuw zo
prachtige verzen gewijd heeft.
Franciscus heeft, om U te ontmoeten,
Alles wat schitterde afgedaan
Aan hals en hand, voorhoofd en voeten;
Want schamel wilde hij tot U gaan.

juist omdat de poverello, terwille van de Liefde, eerst grondig afstand gedaan had
van alle aardse genietingen, kon hij zo intiem meeleven met Gods Natuur. Juist de
Liefde is het
die zijn zuivre zangen
Deed jubelen van zuster zon.

Nu is het echter de vraag of de dichter bereid is zulk een offer te brengen:

(1) Dit onderscheid lijkt mij hier nog belangrijker dan elders. Op dit punt maakte de omgang
met Aart van der Leeuw een heel andere indruk dan het lezen van zijn gedichten. ‘Hij leefde
alleen voor de liefde’, schreef eens Greshoff. ‘...Aart van der Leeuw is de enige man die ik
nooit één woord van afkeuring of afkeer heb horen spreken. Het slechte, het lage, beroerde
hem niet, het droop van hem af als het water van een eend, zonder één spoor na te laten’
(Geschenk 1933, p. 130 v, gecit. bij Hulsker, 47). Juist het feit dat Aart van der Leeuw zich
zelf blijkbaar veel strenger beoordeelde en in zijn werk deze ontevredenheid over zich zelf
zo onverbloemd en aangrijpend wist uit te drukken, strekt hem maar tot eer.
(2) V.G. 281.
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En moet ik langs de grauwe wegen,
In grove pij en ongeschoeid
Het geeslen voelen van den regen,
En hoe het eenzaam-zijn vermoeit,
Eer ik mij bij U neer mag leggen,
Gelijk een zwerver bij een bron,
En aan Uw borst mijn zang mag zeggen
Voor broeder wind en zuster zon?(1)

We vermoeden al dat dit zijn krachten te boven zal gaan, dat hij nóóit van de vreugden
der aarde zal afzien, - ook niet om ze dan terug te vinden, met de glans van de
goddelijke caritas omstraald. Hij doet ons veeleer denken aan Broeder Juniperus, die
Onder de lommerrijke heesters,
Genesteld in het koele kruid,

de stem van zijn meester zeker ‘roerend rein’ vindt, maar niettemin de kerkdienst en
alle ascetisme veronachtzaamt. Verre van de Natuur, zoals Franciscus doet, spiritueel
te beleven, ligt hij, de ‘dagdief’, haar genoegen te proeven. Hij behoort niet tot hen,
voor wie het geloof in de plaats dient te treden van de poëzie en de daadwerkelijke
naastenliefde in de plaats van de nog zo fijne esthetische waarnemingen:
Franciscus mag dan schoon verklaren
De leer, het lijden en den dood;
Ik schik mij, luistrend naar de blaren,
Wel liever in Gods eigen schoot(2).

Aart van der Leeuw bewondert Franciscus oprecht, maar hij volgt Juniperus. Een
bevestiging hiervan vind ik in het gedicht De bittere vreugd (waarvan de interpretatie,
dit moet gezegd worden, allesbehalve evident is):
O bittre vreugd, waar nooit mijn wezen
Los van zal worden en genezen,
Mijn bloesemboom, wiens witte kelken
Het streng ontzegd is te verwelken,
Vreugde, laat éénmaal slechts me ontvluchten
Uw bloeien tegen blauwe luchten,

(1) 241.
(2) 250 v.
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Om, voor den stormwind neergezegen,
Te zitten aan de zoom der wegen,
En, het betraand gezicht voorover
Gebogen naar het dorrend lover,
De vruchten van de smart te rapen,
En naast mijn oogst zacht in te slapen(1).

De behoefte om altijd enkel de lachende kant, de uiterlijke schoonheid van de wereld
te zien is bij hem zo diep verankerd dat hij nóóit de vruchten kan oprapen die hij
toch van het eigen leed en van het meevoelen in andermans pijn wéét te mogen
verwachten. Dit besef is een bron van onophoudelijke, zo niet steeds in gelijke mate
ondervonden bitterheid.
***

De specialist of zelfs de gewone lezer - mits hij ietwat op de plaatsaanduidingen
gelet heeft - zal het wel opgevallen zijn dat ik tot nog toe nogal roekeloos
omgesprongen ben met de chronologie. Dit zou inderdaad jammer zijn, indien ik de
pretentie gehad zou hebben om de ontwikkeling van Aart van der Leeuw aan te tonen,
alsof het ‘tweede’ experiment op het ‘eerste’, en het ‘derde’ op het ‘tweede’ gevolgd
was. Het is integendeel de bedoeling geweest om methodisch te werk te gaan. Immers,
ik ben overtuigd dat bij Aart van der Leeuw een methodische uiteenzetting aan de
werkelijkheid nog het best beantwoordt. De vooruitgang valt natuurlijk niet te
loochenen t.o.v. de vormgeving, maar wat de inhoud betreft komen telkens weer
dezelfde motieven terug. Het is alleen een kwestie van nadruk, en men kan eigenlijk
niet eens zeggen dat het accent regelmatig, geleidelijk maar onweerstaanbaar, in een
bepaalde richting verschuift. De dichter kon zich door de meest uiteenlopende
gedachten of gevoelen tegelijk laten inspireren. Dat hij in elk geval geen bezwaar
had tegen zulk een ‘tegenspraak’, bewijst de rangschikking van zijn verzen.
Voorbeelden hiervoor zijn er in overvloed. Laat ik er maar twee noemen. De bloedige
wanhoop die uit Pan's tuin en de rozestruik spreekt is noch met de in de grond
optimistische mijmering Op een gestorven hovenier, die daar onmiddellijk aan
voorafgaat, gemakkelijk overeen te brengen noch met het troostvolle Vertrouwen,
dat daar onmiddellijk op volgt: in alle drie de gedichten is de blik op de ‘tweede
wereld’ gericht, doch de stemming is totaal verschillend(2). De onze-

(1) 319.
(2) 171 vv
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kerheid in De Verwachte, de weemoed in Het Pad, het ondanks alles onuitblusbare
verlangen in Morgengroep passen allerminst bij de algemene strekking van de bundel
waarvan ze nota bene het besluit vormen, en die hoofdzakelijk gewijd is aan de serene
verheerlijkheid van de aardse schoonheid(1).
Misschien is het niet al te vermetel om de oorzaak van deze frappante, weifelende
toestand eens te willen nagaan. Waarom heeft zulk een nobel en fijnzinnig mens
nooit de rust gevonden? Ik ben geneigd te antwoorden: omdat Aart van der Leeuw
een dromer was. Het is merkwaardig hoe graag en in hoe verschillende
omstandigheden hij het woord ‘droom’ gebruikt. Nu eens gaat het over een vage
dromerij op het water of in de zon, dan weer over de droom in de alledaagse betekenis.
Een enkele keer wordt deze afgewezen omdat hij ‘de ziel vermomt’, maar meestal
wordt hij geprezen: zoals het kind vóór het inslapen zijn lijfgoed saamvouwt, zo legt
de dichter ‘den last af van den langen dag’:
Dromen wordt zingen, zang een droom(2).
Droom kan ook wel synoniem zijn van poëtische fantasie. Men herinnert zich dat
tot de gaven waaraan de dichter in weerwil van Franciscus' vermaning zó gehecht
was, niet alleen ‘het fonkelend woord, het sierlijke beeld’ behoorden, maar ook ‘de
rijke schat der schone dromen’. De droom verschaft zoete verrukkingen, zoals blijkt
uit verzen als Lucht (‘De hoven van mijn droom te bouwen’) of De taak (‘een oord,
dat soms een schone droom beschrijft’)(3). Bijwijlen ziet het ernaar uit alsof de droom
iets heel gewoons is: ik heb al eens op het gedicht Lied gezinspeeld, waarin de
schrijver zich niet minder van ‘den bloden dromer’ distancieert dan van de vulgaire
of kinderlijke genieter; zo wijst hij er ook elders op dat de droom, ‘'t Schoon waar
de zoeker naar zucht’, niets is zonder de medewerking van de ‘ziel’. Doch veel vaker
wordt ons de droom op zich zelf al voorgesteld als de weg naar een hoger leven: het
is in de droom dat ons strookt ‘de zoom dezer waaiende gewaden’, m.a.w. dat ons
een vluchtige kijk gegund wordt in de ‘eindloosheid’. De ‘gloed’, die in allen brandt
maar slechts door de dichter kan worden uitgedrukt, wordt vereenzelvigd met ‘den
Droom’(4). Kenmerkend is ten slotte dat Aart van der Leeuw de droom smeekt om
rond zijn ziel ‘het kleur-dooraderd linnen’ te kunnen spinnen, waar ‘de sage zit te
zinnen’, terwijl hij een paar bladzijden hogerop, naar aanleiding van het werk van
de bekwame meubelmaker, diens ‘diep

(1)
(2)
(3)
(4)

350, 352, 355.
51, 53, 62, 70, 138.
241, 285, 298.
239, 271, 272, 274.
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beraad over den vorm en de evenmaat’ óók een ‘droom’ noemde!(1)
Dat deze term zo dikwijls, en in zo heterogene gevallen, voorkomt, kan geen toeval
zijn. Aart van der Leeuw is een door en door passieve natuur. Eens heeft hij ons in
een van die gedichtjes waarin zijn gracieuse kunst zich op haar best vertoont, twee
meisjes laten zien, die bal spelen:
Eén speelster schiet fel uit,
Springt, strekt zich naar dien kogel,
Gelijk een vlugge vogel
Die vliegend grijpt zijn buit;
En viert haar zege luid.
Heur zuster, voor de nuk
Van kans en wind zo zeker,
Reikt kalm der handen beker,
Dat daar 't verwacht geluk
Vanzelf zijn loon in drukk'.

Waarop de dichter vraagt welke van de beiden hij ‘meest benijden’ moet(2). Dat weten
wij niet, maar wèl weten wij dat hij zich feitelijk altijd gedragen heeft als de tweede.
Of echter dan ‘'t verwacht geluk vanzelf zijn loon’ geworden is, moeten we helaas
sterk betwijfelen.
Dit is te betreurenswaardiger daar er in Aart van der Leeuw zulke tegenstellingen
scholen dat alleen de uiterste zelfcontrole in staat zou geweest zijn om eenheid te
brengen in een zo veelzijdige persoonlijkheid. Faust's befaamde klacht over de twee
zielen die in zijn borst woonden is ook, en misschien nog in hogere mate, op Aart
van der Leeuw toepasselijk. Hij was er zich overigens heel goed van bewust:
Ik ben niet mijzelve, maar twee jonge knapen,
Eén rosser dan de uchtend, één bruin als de nacht.

Dus dartelheid én weemoed. Bij het zien van een oude prent meent hij zich te
herkennen in die grauwe, peinzende wandelaar in verjaarde dracht, - hij die toch
anderszijds ‘met de zon van hete wensen blaakt’. De jongeling, luisterend naar de
verhalen van de oude matroos en de oude boer, weet niet naar welke kant zijn voorkeur
uitgaat. Voor het stille geluk aan de zijde van de geliefde voelt hij wel veel, maar de
bekoring is er ook van zon en wind, van de ruime wei, de zee en de dood. Twee
stemmen roepen over het water: die van de zorgeloze nimf, die half in slaap, achteloos,
‘de vele raadslen van het leven’ opraapt en

(1) 322, 302.
(2) 132.
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de bedachtzame, berekenende herder. Weer een tegenstelling, evenmin te overbruggen
als de vorige: ‘Het brede water strekt te ver’...(1)
Vandaar wat F.W. van Herikhuizen in zijn bekende studie ‘de strijd van Aart van
der Leeuw’ genoemd heeft. Allicht zou het met 't oog op het feit dat de term ‘strijd’
al te energiek is voor een gemoed waar de Sturm zich méér gelden liet dan de Drang,
en de Drang meer dan de wil, nog juister zijn te spreken van een tragische
gespletenheid.

(1) 113, 101, 135, 141, 158 vv.
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Het laatste etmaal van Troje
P. Vergili Maronis Aeneidos liber secundus
(vervolg) Vertaling: Anton van Wilderode
Panthus
Ternauwernood ontkomen aan de Grieken
droeg Othrys' zoon, Apollopriester Panthus
het heilige gereedschap voor het offer
en de verslagen goden in de handen,
terwijl hij domweg naar mijn drempel rende,
zijn jonge kleinzoon met zich medevoerend.
‘Hoe staat het met de strijd waarvan de toekomst
van onze stad afhangt? In welke toestand
bevindt zich onze burcht?’ vroeg ik aan Panthus.
Terstond gaf hij dit moedeloze antwoord:
‘De laatste dag van Troje is gekomen,
het onvermijdbaar ogenblik der goden.
Eens waren wij Trojanen, eens was Troje
een wijdvermaarde stad, maar nu niet langer.
De wrede Jupiter vergaf aan Argos
al ons geluk. De Grieken domineren
over het blakend overschot van Troje.
Het steile paard staat midden in de vesting
en spuit aldoor soldaten uit zijn flanken.
Held van de dag is Sinon die vol spotlust
de brand aanwakkert. Voor de open poorten
staan zoveel duizenden als ooit vertrokken
vanuit het hooggelegene Mycene;
de anderen bezetten met hun wapens
de smalle straten, met een wal van ijzer
en flikkerende zwaarden uitgetrokken
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tot moord en manslag. Slechts de voorste wachten
schermutselen verbitterd bij de poorten
en bieden blindelings wanhopig weerstand.’
Door Panthus' woorden en de wil der goden
daartoe gedreven, snelde ik gevechten
en vlammen tegemoet, waarheen mij lokten
de sombere oorlogsfurie, de geruchten
en het gehuil dat opklonk naar de ether.
Ripheus en de keursoldaat Epytus
die ik bij 't licht der maan kon onderscheiden
vervoegden zich bij mij; vervolgens Dymas
met Hypanis en Mygdons zoon Coroebus,
een jonge man die pas de laatste dagen
naar Troje was gekomen, aangestoken
door zinneloze liefde voor Cassandra:
als schoonzoon zocht hij Priamus te helpen
en de Trojanen. Ach, hoe ongelukkig
dat hij niet luisterde naar de vermaning
der eigen bruid, geïnspireerd door Phoebus!
Toen ik hun groep zag staan, gereed tot strijden,
sprak ik hen toe als volgt: ‘Mijn jonge vrienden
die tevergeefs u onverschrokken klaarhoudt,
als u een vast verlangen blijft bezielen
mij bij te staan in mijn vertwijfeld pogen,
dan moet gij ook de situatie kennen:
de goden die altijd dit rijk bewaarden
verlieten ijlings tempels en altaren;
een stad die brandt snelt gij te hulp! Wij zullen
ons in de strijd begeven en er sterven.
Voor overwonnenen geldt maar één uitkomst:
geen uitkomst hoegenaamd meer te verwachten!’
De woede maakt de jonge mannen weerbaar.
Als wolven razende van lust en honger
des nachts op roof uit voor het nest der welpen
die hunkeren met uitgedroogde bekken, zo liepen wij door vijanden en wapens
het onvermijdelijke sterven tegen.
Wij kozen ons een weg uit naar het midden
der stad, terwijl het nachtelijke donker
met holle schaduwen ons achtervolgde.
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Wie zal die nacht vol moord en manslag melden
of heeft genoeg verdriet voor die ellende?
Mijn oude stad, die zoveel eeuwen heerste,
stort in elkaar. De doden liggen roerloos
in straten, huizen en gewijde tempels.
Niet enkel bloed van Trojers wordt vergoten;
soms keert bij de verslagenen de moed weer
en sneuvelen ook zegedronken Grieken.
Alom is wrede rouw, alom benauwdheid
en dood in zijn veelsoortige vermomming.

Androgeos
Eerst kwam Androgeos ons met een grote
schare van Grieken tegemoet gelopen.
Onwetend hield hij ons voor wapenmakkers
en maande zelfs met vriendelijke woorden:
‘Een beetje vlugger, mannen! Waarom wachten
en talmen hier terwijl uw kameraden
al bezig zijn met plunderen en branden?
Of komt gij nù eerst van de hoge schepen?’
Hij voelde aan ons dubbelzinnig antwoord
dat hij temidden van de vijand toefde.
Geschrokken zweeg hij en hield gelijktijdig
zijn stappen in tezamen met zijn woorden.
Zoals een wandelaar die in het schaarhout
de zware voet zet op een plotse adder;
beangstigd voor het dier dat dol van woede
de kop recht en de opgezwollen staalnek
trekt hij zich onverwijld terug: niet anders
deed ook Androgeos, die bij de aanblik
door doodsschrik overweldigd wilde vluchten.
Wij gingen dadelijk tot de aanval over,
omsingelden de groep met onze wapens
en doodden hen die het terrein niet kenden
of door paniek als lamgeslagen waren.
Het lot begunstigde ons eerste treffen.
Door dit succes natuurlijk aangemoedigd
juichte Coroebus luid: ‘Voortmaken, vrienden,
en volgen waar het lot voor onze redding
de rechte weg wijst en welwillend voorgaat!
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Laten wij dadelijk de schilden ruilen,
ons kleden in de Griekse wapenrusting!
Waar het de vijand geldt moet men niet vragen
naar list of moed; die zijn dan om het even!
De Grieken zelf gerieven ons met wapens!’
Na deze woorden greep hij de gepluimde
helm van Androgeos, het fraaie sierschild,
en bond het Griekse slagzwaard aan zijn zijde.
Dat deden hem Ripheus na en Dymas
en zielsverheugd de overige manschap;
een ieder droeg terstond een wapenrusting
uit de maar nauwelijks verworven krijgsbuit.
Wij waagden ons te midden van de Grieken,
ofschoon de goden niet gewillig bleven,
en raakten dikwijls slaags in 't aardedonker
waarbij wij naar de woningen der schimmen
niet weinig Grieken konden nederzenden.
De andren zochten snel een onderkomen
naar het vertrouwde kustland en de schepen
of hesen zich in schandelijke doodsangst
binnen het grote paard en gingen schuilen
in de van vroeger welbekende holte.

Cassandra
Helaas, wie kan vertrouwen op de goden
wanneer zij ons onvriendelijk gezind zijn!
Want zie, daar sleepte men de koningsdochter,
de maagdelijke zieneres Cassandra
met waaiend haar uit Pallas' heilige tempel:
haar ogen toornden naar de hoge hemel
maar tevergeefs, want harde boeien hielden
haar tedere polsen weerloos vastgebonden.
Coroebus kon dit schouwspel niet meer aanzien
en wierp zich woedend in de dichte massa
als een die voor het sterven heeft gekozen.
Wij volgden allen in zijn spoor en vielen
de vijand aan in onverbroken rijen.
Hier werden wij vanaf de tempeldaken
door eigen volk met pijlen overvallen:
Hier werd een trieste moordpartij veroorzaakt
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door de bedriegelijke schijn van wapens
en Griekse manenhelmbos die wij droegen.
Vertoornd omdat Cassandra hun ontroofd werd,
stormden de Grieken toen van alle kanten
in dichte horden af op onze linie:
de wilde Ajax en de twee Atriden
en het gehele leger der Dolopen.
Zo storten soms de losgebroken winden
in wilde kronkelingen door elkander,
zefier en zuidenwind en felle Eurus,
die prat gaat op zijn paarden uit het oosten;
de wouden bruisen en de zeegod Nereus
met schuim bespat woedt met zijn wrede drietand
en woelt de zee op uit haar diepste gronden.
Zelfs zij die wij in 't nachtelijke donker
met onze krijgslist door de stad verstrooiden
keerden terug en, zij het eerst, herkenden
de leugenschilden en de valse wapens
en trokken elkaars aandacht op de tongval.
Wij werden door hun overmacht verslagen.
Coroebus viel als eerste man ter aarde
getroffen door de hand van Peneleus
bij het altaar der wapenvoerster Pallas;
ook de rechtvaardigste Trojaan, Ripheus,
voorbeeldige verdediger der waarheid,
sneuvelde daar (het was de wil der goden!);
Dymas en Hypanis bezweken beiden
onder de pijlen van hun eigen makkers;
uw vroomgezindheid, Panthus, noch de haarband
van god Apollo konden u beschermen.
Sintels van Troje, lijkvuur van mijn vrienden,
getuig voor mij dat ik in 't uur van vallen
geen angst had voor de wapens van de vijand,
geen lijfsgevaar omzichtig heb vermeden,
en dat ik door mijn strijd de dood verdiende
indien het lot mij voor de dood bestemd had!
Door krijgsgeweld werd ons gelid verbroken.
Mij vergezelden Pelias, die last had
wegens een wonde van Odusseus' wapen,
en Iphitus, al trager door zijn jaren.
Alarmsignalen riepen ons met aandrang
naar Priamus' paleis, waar de gevechten
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zo heftig woedden als was nergens elders
de oorlog aan de gang, als viel geen krijgsman
op het gehele grondgebied van Troje!
Wij zagen hoe de Grieken razend onder
een dak van schilden naar de voorpoort renden,
waar ladders rezen langs de rechte muren.
Zij werkten zich omhoog tot bij de kroonlijst
en hieven, om de pijlen af te weren,
hun schilden met de linkerhand naar boven
terwijl de rechter om de dakrand klemde.
Daartegenover wrikten de Trojanen
de torens los en heel de dakbekleding:
met zulke wapens, nu zij 't einde zagen,
boden zij weerstand met de dood voor ogen.
De gulden lijsten, handwerk onzer vaders,
werden als werptuig naar omlaag gewenteld.
Beneden hadden andere Trojanen
de deur bezet met uitgetrokken zwaarden
en hielden er de wacht in dichte rijen.
Ik werd opnieuw bevlogen van verlangen
om het paleis van Priamus te redden,
de makkers door mijn bijstand op te beuren
en de verslagenen weer moed te geven.
Aan de achterkant was een geheime toegang
annex een gaanderij tussen de delen
van het paleis onopgemerkt gebleven:
langsdaar begaf Andromache zich dikwijls
(toen Troje nog bestond) zonder geleide
naar Priamus en Hecuba, - de ouders
van Hector, haar gemaal, - waar zij haar zoontje
liet koesteren door de bejaarde koning.
Langsdaar bereikte ik de dakterrassen
vanwaar de onvoorspoedige Trojanen
vergeefs hun speren naar beneden drilden.
Een toren, aan de dakrand opgetrokken
tot aan de sterren en met uitzicht over
heel Troje, vloot en kampplaatsen der Grieken,
begonnen wij met bijlen los te hakken
waar hij slechts wankel aan de dakstoel vastzat.
Bij beetjes kwam hij los van zijn fundering;
wij takelden hem voort. Luidruchtig schoot hij
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in wolken puin tenslotte naar beneden
temidden van een dichte schare Grieken.
Terstond bezetten anderen hun plaatsen;
ononderbroken viel een zware hagel
van brokken steen en allerhande werptuig.

Pyrrhus
Voor in het poortgebouw stond Pyrrhus, pralend
met speer en spiegelend kuras van koper,
zoals een slang die eensklaps in het daglicht
te voorschijn komt; - doorvoed van kwade grassen
lag haar gezwollen lijf de hele winter
verborgen onder dichtgevroren aarde;
zij heeft haar oude huid nu afgeworpen,
vernieuwd en glanzend door die hergeboorte
zet zij haar glinsterende rug vol kronkels
en steekt de steile borst op naar het zonlicht
terwijl haar tong vibreert, in drie gespleten.
Naast Pyrrhus stond de rijzige Periphas
te zamen met Achilleus' wagenmenner
en wapenknecht Automedon, alsmede
geheel de mannelijke jeugd van Scyrus:
zij drongen op naar het paleis en deden
de vlammen laaien op de hoge daken.
Zijn metgezellen voorgaand hakte Pyrrhus
met bijlslagen de harde drempels open,
lichtte de bronzen deuren uit hun pinnen
en beukte met een balk de eikenhouten
panelen, die niet makkelijk begaven,
totdat een brede opening te zien was.
Nu lag het binnenhuis met alle zalen
en lange zuilengaanderijen open,
het huis van Priamus en de oude vorsten.
Soldaten stonden waakzaam in de voorhal.
Misbaar en weeklacht bruisten ondertussen
in het paleis; het klaaggeschrei van vrouwen
weergalmde uit de afgelegen hallen;
hun kreten stegen naar de gouden sterren.
Angstige moeders dwaalden door de wijde
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portieken om en drukten kussen tegen
de deurposten die zij omstrengeld hielden.
De ongetemde woede van zijn vader
werd vaardig over Pyrrhus, en geen grendels
of wachters konden zijn geweld trotseren.
De poorten naar het atrium begaven
onder gedurig stoten van de stormram;
hun vleugels, uit de pen gelicht, bezweken.
Geweld van wapens baande zich een toegang.
De Grieken stormden in de voorhof binnen,
versloegen daar de toegesnelde wachters
en vulden alle zalen met soldaten.
Zo woest gaat geen rivier te keer, die schuimend
de dijken overspoelt en uit haar oevers
te voorschijn breekt, met tomeloze golven
al wat haar in de weg staat overwinnend;
zij stort zich woedend uit met torens water
over het zaailand en de wijde beemden
en sleurt de kudden met hun stallen mede.
Zelf zag ik Pyrrhus, die van moordlust blaakte,
naast beide Atreuszonen op de drempel;
zag Hecuba tussen haar vele dochters
en Priamus, die bij 't altaar de vuren,
door hem gewijd, met eigen bloed ontwijdde.
De vijftig bruidsvertrekken, de verwachting
van zoveel nakroost, stortten in elkander
te zamen met de goudbeslagen deuren
waaraan de krijgsbuit hing van de barbaren;
waar 't vuur niet woedde, patrouilleerden Grieken,

Priamus
Wellicht wilt gij vernemen hoe het einde
van Priamus geweest is. Toen hij Troje
gevallen en bezet zag door de vijand,
de deuren geforceerd en de soldaten
in alle binnenzalen doorgedrongen, trok de bejaarde man de wapenrusting
die hem al sinds geruime tijd ontwend was
om zijn van ouderdom verzwakte schouders,
omgordde 't zwaard, al even overbodig,
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en stortte zich als iemand die wil sterven
op de compacte horde van de vijand.
Te midden van de binnenste vertrekken
onder de welving van de blote hemel
stond een immens altaar naast een laurierboom
die met zijn oude, schaduwende takken
altaar en huispenaten overdekte.
Als duiven overhaastig neergevlogen
wegens een zwarte wervelstorm, zo zaten
hier Hecuba en al haar dochters, angstig
zich klemmend aan de beelden van de goden,
rond het altaar vergeefs bijeengekropen.
Toen zij haar echtgenoot, de oude koning,
gehuld zag in zijn wapendos van vroeger
riep zij: ‘Welk een onzalige gedachte
bezielt u, arme man, om deze wapens
weer aan te binden? En waar snelt gij henen?
Niet dàt soort hulpverlening en niet zulke
verdedigers heeft onze stad thans nodig.
Zelfs Hector kon hier niets als hij nog leefde!
Kom liever hier. Want dit altaar zal allen
beschermen, - of wij zullen samen sterven.’
Zo sprekend trok zij de bejaarde koning
naast zich en deed hem zitten in de wijplaats.
Maar zie, een van Priamus' zoons, Polites,
ternauwernood ontsnapt aan Pyrrhus' moordlust,
vluchtte gewond onder een wolk van pijlen
dwars door de vijand, langs de lege zalen
en eindeloze zuilengaanderijen.
Verbeten zat hem Pyrrhus op de hielen
met de bedreiging van een wrede wonde:
hij kon de hand al bijna op hem leggen
en met zijn dodelijke lans hem treffen.
De vluchteling bereikte nog zijn ouders
maar viel daar stervend in hun bijzijn neder,
zijn leven spillend in een grote bloedplas.
Toen was het Priamus, hoewel hij zelf reeds
de dood voor ogen zag, niet langer mooglijk
zijn woede of zijn woorden te beheersen
en riep hij uit: ‘Wij mensen zijn onmachtig,
maar mogen u de goden, - als tenminste
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nog enige bezorgdheid voor ons lijden
wordt aangetroffen bij de hemelingen! voor zulk een onbegrijpelijke ondaad
gepast vergelden en verdiend bestraffen,
u die mijn zoon deedt sterven voor mijn ogen
en die het vaderlijke aangezicht bevlekt hebt
met bloed van 't eigen kind! Wel zeker liegt gij
wanneer gij u de zoon noemt van Achilleus.
Die was niet onverzoenlijk voor zijn vijand
want hij ontzag het voorrecht van de smeekling
dat heet onschendbaarheid. Hij gaf mij Hectors
ontzielde lichaam weer om te begraven
en liet mij veilig naar mijn stad teruggaan.’
Zo sprak de grijsaard en hij zond de speerschacht
haast zonder nastoot naar het schorre koper
zodat de spiespunt zich maar nauwelijks hechtte
en krachtloos uit de schildknop naar omlaag hing.
Toen zeide Pyrrhus: ‘Rep u naar mijn vader
Achilleus toe als afgezant en bode
en breng verslag uit over mijn misdrijven.
Vergeet voor alles niet hem te berichten
hoezeer ontaard zijn Pyrrhus is geworden!
Maar sterf nu!’ Tegelijk trok hij de grijsaard,
die beefde en uitgleed in de zwarte bloedplas
rond zijn gedode zoon, tot voor de altaarsteen;
hij vlocht zijn linkerhand vast in het hoofdhaar,
trok met de rechter 't flikkerende zwaard uit
en stak het tot het heft hem in de zijde.
Dit was het eind van Priamus. Het noodlot
beschikte zulk een dood voor hem die eenmaal
de trotse heerser over zoveel landen
en volkeren van Azië geweest was:
hij moest de brand van Troje nog beleven,
de ondergang der burcht. Thans op de oever
ligt zijn geweldig en verhakkeld lichaam
met afgehouwen hoofd, een naamloos torso.

Helena
Eerst toen werd ik door afgrijzen bevangen.
Ik stond verstijfd. 't Beeld van mijn lieve vader
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verscheen mij voor de geest, als ik de koning
die even oud was aan zijn wond zag sterven;
ik dacht aan mijn verlaten vrouw Creüsa,
het leeggeplunderd huis, de kleine Julus.
Ik keek rond mij en zocht mijn metgezellen.
Wanhopig hadden allen mij verlaten;
zij waren in paniek omlaaggesprongen
of hadden zich geworpen in de vlammen.
Ten slotte was ik dus alleen nog over.
Op dat moment bemerkte ik Helena,
de dochter van Tyndareus, die binnen
de Vestatempel was gevlucht en zwijgend
verborgen zat in een verholen schuilhoek;
(de helle vuurgloed gaf mij ruimschoots klaarte
terwijl ik rondliep en bedrijvig speurde).
Zij vreesde de Trojanen, want die waren
op haar gebeten om de val van Troje,
ook voor de straf der Grieken en de woede
van Menelaus, die zij in de steek liet.
Zij zat ineengekropen op de trappen
van het altaar, voor Griekenland en Troje
gelijkerwijs een onheilsgeest, een gesel.
In mij sloeg toorn op, mateloos verlangen
om de verwoesting van mijn stad te wreken
en haar te staffen die daarvan de schuld was.
‘Zou deze vrouw dan Sparta en Mycene,
haar vaderland, behouden mogen weerzien
en er als koningin gaan triomferen?
Zou zij daarginds haar echtgenoot en woning,
haar ouders en haar kinderen terugzien
terwijl zij door een drom van dienaressen
en dienaren uit Troje wordt omgeven?
Was dàt de reden soms waarom de koning
moest neergehouwen worden, waarom Troje
werd afgestookt en het Trojaanse zeestrand
zo menigmaal van heldenbloed doorweekt werd?
Dat nooit! Al wacht mij later weinig glorie
om de bestraffing van een vrouw, en weet ik
dat zulk een zege mij geen roem kan geven, toch zal ik hierom ooit gezegend worden
dat ik de gruwel durfde te verdelgen
en weerwraak nam op een die het verdiende.
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Het zal mij goed doen mijn verkropte woede
met bloed te mogen stillen en de asse
van mijn gevallen vrienden te verzoenen!’

Venus
Terwijl dit alles in mij woelde en woedde
kwam in een pure lichtstraal door het donker
mijn lieve moeder stralende te voorschijn;
ik zag haar helderder dan ooit tevoren,
zo goddelijk en statig van gestalte
als zij zich voordoet aan de hemelingen.
Zij greep mijn rechterhand en hield mij tegen
en sprak mij toe met rozerode lippen:
‘Welk een verdriet verwekt uw tomeloze
gramschap, mijn zoon? Waarom zijt gij verbitterd?
Waar bleef uw zorg voor ons die u het naast zijn?
Wilt gij niet liever weten waar Anchises,
uw grijze vader, toeft, uw zoontje Julus?
Van alle kanten dringen Griekse benden
hen in het nauw en, zo mijn zorg niet waakte,
dan waren zij alreeds een prooi geworden
van vlammen of vijandelijke zwaarden.
Niet de fatale schoonheid der gehate
Spartaanse Helena, en ook niet Paris
zijn hier de schuldigen, maar wel de goden.
De onverzoenlijkheid der goden immers
vernietigde dit rijk en stortte Troje
uit haar verheven zetelplaats ten gronde.
Kijk rondom u, - want van uw ogen zal ik
de dichte wolk verdrijven die uw blikken
benevelt en geheel en al onscherp maakt;
vrees gij niet de bevelen van uw moeder
en weiger niet te doen wat zij u opdraagt.
Waar gij het metselwerk uiteen ziet vallen,
waar steen van steen wordt losgerukt en zuilen
van wervelende puinrook zich verheffen, daar wrikt Neptunus met zijn logge drietand
de hoge muren van hun fundamenten
en licht de hele stad uit haar gestoelte.
Vooraan in het gelid en welgepantserd
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waakt ginds de kwade Juno bij de Westpoort
en roept hartstochtelijk een schaar van helpers
te voorschijn uit de schepen van de Grieken.
Daar, achter u, hoog op de burcht, staat Pallas
die stralend uit haar nimbus is getreden
en de Medusa dreigend in haar schild voert.
Zelfs Jupiter vervult de Griekse strijders
met energie en kracht en hitst persoonlijk
de goden op tot oorlog tegen Troje.
Mijn zoon, vlucht weg van hier en staak uw pogen.
Ik zal u niet verlaten maar behouden
tot bij de woning van uw vader brengen.’
Na deze woorden werd zij opgenomen
in het compacte nachtelijke duister.
Terstond verschenen mij de wangedaanten
en grimmige gestalten van de goden
die zich almachtig tegen Troje keerden.
Toen scheen het mij dat Troje in de vlammen
voorgoed ten onder ging, Neptunus' vesting
geheel werd neergestoten tot de bodem, gelijk een oude es hoog in de bergen
wanneer het landsvolk hem gestaag met bijlen
heeft aangekapt, een tijd lang trillend standhoudt
maar langzaamaan verwonnen door de slagen
zijn lover schuddend in de hoge trilkruin
een laatste maal zijn zwaar geruis doet horen
en, van de top gerukt, geweldig neerploft...
Ik daalde naar beneden af en baande
een weg mij onder goddelijk geleide
doorheen de vlammenzee, doorheen de vijand.
De wapens lieten mij voorbij, de vuurgloed
week naar de achtergrond wanneer ik langs kwam.

Anchises
Toen ik de stoep der ouderlijke woning,
ons oude huis, bereikt had vond ik vader
die ik het eerste zocht om op de schouders
hem weg te brengen naar het hooggebergte.
Hij weigerde, nu Troje was gevallen,
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zijn leven te verlengen en de lasten
der ballingschap te dragen in den vreemde.
‘Gij die nog bloed hebt, sprak hij, dat de jaren
niet hebben aangetast, die nog de krachten
der jeugd bezit, gij moogt aan vluchten denken.
Indien de hemelingen echter wilden
dat ik nog verder leven zou, dan hadden
zij mij dit huis gespaard. Genoeg, en méér zelfs,
was het één keer de gruwel der verwoesting
van mijn bezette stad te overleven.
Laat mij hier liggen en roep hier mijn lichaam
het laatste vaarwel toe. Ik vind de dood wel
terwijl ik mij met eigen hand verdedig.
Tuk op mijn wapenrusting, zal een vijand
zich over mij ontfermen, 't Valt niet moeilijk
het zonder graf te stellen! Bij de goden
ben ik reeds lang gehaat en zonder reden
doe ik de jaren wachten met hun aanval,
vanaf het ogenblik dat mij de vader
der hemelingen en de vorst der mensen
beroerde met zijn aanwaaiende bliksem
en schroeide met het weerlicht uit de hemel.’
Zo hield hij koppig vol en vastbesloten
geen voet zelfs te verzetten om te vluchten.
Maar wij, mijn vrouw Creüsa, zoontje Julus
en het gehele huis, wij vroegen wenend
dat hij niet alles zou ten gronde richten
tezaam met hem en 't noodlot nog verzwaren.
Hij weigerde en week niet van zijn plan af
noch van zijn plaats. Ik gordde mij wanhopig
weer tot de strijd en wilde gaarne sterven:
bleef mij een andere kans of uitkomst over?
‘Gij dacht dus dat ik zonder u zou vluchten,
gij hebt die gruwel uitgesproken, vader?
Als het de wil is van de hemelingen
dat niets van deze grote stad mag resten,
als gij besloten hebt u en de uwen
aan de ondergang van Troje toe te voegen, dan staat naar zulk een dood de deur al open!
Want na de moord op Priamus, zal Pyrrhus
hier straks verschijnen, hij die onmeedogend
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de zoon neersloeg voor de ogen van de vader,
daarna de vader bij de offertafel.
Moest gij daarom dus, liefelijke moeder,
mij eerst beveiligen tegen de pijlen,
tegen de vlammen, opdat ik de vijand
zou zien te midden van de woonvertrekken,
opdat ik Julus, vader en Creüsa
hier in elkanders bloed zou zien bezwijken?
Hier met mijn wapens, vrienden! 't Laatste daglicht
roept de verslagenen! Geeft aan de Grieken
mij weder om de strijd te herbeginnen.
Op deze dag zullen wij allen sterven,
maar toch niet weerloos, toch niet ongewroken!’
Weer bond ik mij het zwaard om en schoof tussen
de beugel van het schild mijn linkerarm door
en haastte mij uit het paleis naar buiten.
Zie, op de drempel viel mijn echtgenote
mij radeloos te voet, mijn knie omvattend,
en hief de kleine Julus naar zijn vader.
‘Als gij de dood zoekt, neem ons met u mede
in elk gevaar. Maar als gij uit ervaring
nog hoop stelt in het voeren van uw wapen
dan moet gij eerst uw huisgezin beschermen.
Wie zou voor Julus en voor vader zorgen,
en wie voor mij, die gij eens uw vrouw genoemd hebt?’
Haar jammerklacht vervulde heel de voorhal.
Maar plots verscheen een onverklaarbaar teken,
want onder het bereik van onze handen
en voor onze verschrikte ouderogen
scheen daar op Julus' hoofd een dunne vuurtong
omlaag te dalen, die zijn zijig hoofdhaar
met een onschadelijke puntvlam schroeide
en dan bleef knisperen rondom de slapen.
Uitzinnig rukten wij zijn brandend haar uit
en blusten het geheiligd vuur met water.
Anchises echter hief verheugd zijn ogen
ten hemel op en stak zijn beide handen
naar boven, tegelijk met deze woorden:
‘O grote Jupiter, als gij door bidden
bewogen wordt, zie dan genadig neder;
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en als ooit plichtsvervulling dat verdiende
schenk ons dan verder uw bescherming, vader,
en confirmeer dit goddelijke teken.’
Pas had de grijsaard dit gezegd of schielijk
kraakte aan onze linkerzij de donder
en door het donker schoot van uit de hemel
een staartster in een vuurstreep naar beneden.
Wij zagen hoe zij gleed over de daknok
en vonkend in de bossen van de Ida,
een duidelijke baan beschrijvend, neerviel.
Een lange voor van licht was daarbij zichtbaar,
wijd in de rondte bleef de zwavel smoken.
Toen eindlijk gaf mijn vader zich gewonnen,
richtte zich op, sprak tot de hemelgoden
en huldigde het heilige gesternte:
‘Nu aarzel ik niet meer! Ik zal u volgen
waar gij mij heenvoert. Vaderlijke goden,
beschermt mijn nageslacht, beschermt mijn kleinzoon.
Dit is uw teken, gij waakt over Troje.
Mijn zoon, ik geef mij aan uw zorgen over
en weiger niet meer u te vergezellen.’
Zo sprak hij en het knetteren der vlammen
werd uit de stad al duidelijker hoorbaar,
de hete lucht kwam op ons af met stoten.
‘Kom nu, mijn lieve vader, sla uw armen
rondom mijn hals, ik neem u op de schouders,
een vracht die nauwelijks mij zal bezwaren.
Wat ook gebeuren mag, een en hetzelfde
gevaar staat ons te wachten, en een zelfde
beveiliging wordt beiden voorbehouden.
Laat nevens mij de kleine Julus lopen,
mijn vrouw zal achteraan mijn stappen volgen.
Gij dienaars moet aandachtig naar mij luisteren.
Buiten de stadspoort is een kleine heuvel.
met een bouwvallige verlaten tempel
aan Ceres toegewijd, naast een aloude
cipres die in de loop der lange jaren
met eerbied door de vaderen werd bejegend.
Dat is de plek waar wij te zamen komen
maar iedereen langs onderscheiden wegen.
Neem gij het heilig tempelhuisraad, vader,
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met de penaten die de haard beschermen.
Ik, nog maar pas van slagvelden en slachting
teruggekeerd, mag die niet raken voor ik
mij reingewassen heb in stromend water.’

Creüsa
Nadat ik 20 gesproken had, bedekte
ik hals en brede schouders met een mantel,
een rosse leeuwenvacht, en nam mijn last op.
De kleine Julus vlocht zijn rechterhandje
vast in mijn hand en draafde naast zijn vader
die hij met korte pasjes bij wil houden;
Creüsa volgde op geringe afstand.
Wij haastten ons langs schaduwzwarte paden
en ik, zo pas nog onbewogen onder
het dreigement van de gevelde speren
en de omsingeling van Griekse horden,
ik huiverde welhaast bij elke windvlaag
en elk geluid vervulde mij met vreze:
ik was bezorgd om last en om geleide.
Ik naderde de stadspoort en ik meende
dat wij aan elk gevaar ontkomen waren,
toen ik opeens gedruis van voeten hoorde
en vader, door het donker spiedend, uitriep:
‘Haast u mijn jongen, want de vijand nadert;
ik zie van hier hun flikkerende schilden,
het weerlichten van koper!’ Toen verdwaasde
ik weet niet welke boosgezinde godheid
mijn hulpeloze geest ten enenmale.
Want ik verliet de welbekende wegen
en snelde voort langs afgelegen paden
en ach, mijn vrouw Creüsa bleef daar achter
door de beschikking van een nijdig noodlot.
Verdwaalde zij, was zij vermoeid gaan zitten?
Ik weet het niet. Ik zag haar nooit meer weder.
Niet eerder keek ik om naar de verloorne
noch dacht aan haar, dan toen wij op de heuvel
het oude Ceresheiligdom bereikten.
Daar werd zij, wanneer allen samen waren,
alleen gemist, tot wanhoop van de vrienden,
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van kind en echtgenoot. Wie van de goden
en van de mensen heb ik niet beschuldigd
in redeloos verdriet? Was er iets wreders
dat ik in de verwoeste stad gezien had?
Ik droeg de zorg voor Julus en Anchises
en voor de goden op aan mijn gezellen
die ik deed schuilen in een holle dalkom.
Met schitterende wapens mij omgordend,
trok ik opnieuw de stad in, vastbesloten
een andermaal het uiterste te wagen,
de hele stad aandachtig af te zoeken
en elk gevaar weerom het hoofd te bieden.
De muren met de donkere poortgebouwen,
waarlangs ik kort geleden uit de stad kwam,
bereikte ik het eerst; mijn eigen voetspoor
zocht ik terug in 't nachtelijke donker
terwijl ik overal aandachtig rondzag.
Ik werd door angstgevoelens overvallen,
de stilte zelf vervulde mij met vreze.
Vandaar begaf ik mij naar huis, verwachtend
dat zij misschien, misschien, dat ook gedaan had.
De Grieken waren er almachtig meester
en zij bezetten de gehele woning.
Het gretig vuur werd door de wind geblazen
tot in de nok, hoog wervelden de vlammen,
hun gloed zette de lucht in lichterlaaie.
Mijn weg vervolgend, kwam ik op het Burchtplein
bij Priamus' paleis. De lege hallen
van Juno's heiligdom dienden als bergplaats
waarbij twee uitgelezen wachters, Phoenix
en de onstuimige Odysseus, waakten.
Van alle kanten werden hier de schatten
van Troje uit de neergestookte tempels
bijeen gebracht, de tafels van de goden,
het louter gouden vaatwerk, de gewaden.
In eindeloze rijen stonden knapen
en doodsbevreesde moeders er omhenen.
Ik waagde het te roepen door het donker
zodat de straten helmden van de echo.
Bedroefd en nutteloos en altijd weder
riep ik haar naam: Creüsa! en Creüsa!
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Terwijl ik eindloos zocht en als wanhopig
naar binnen drong in alle lege huizen,
verscheen haar treurig beeld mij voor de ogen,
de schim zelf van Creüsa, alleen groter
dan ik haar ooit in werklijkheid gekend had.
Ik stond als met verbijstering geslagen,
mijn haar kwam overeind, ik kon niets zeggen.
Maar zij bevrijdde mij van alle zorgen
door mij met zulke woorden toe te spreken:
‘Wat helpt het, lieve man, om toe te geven
aan zinneloze smart? Want dit gebeurde
niet buiten de beschikking van de goden!
Het noodlot noch de heerser van de hoge
Olympus wilden dat gij uw Creüsa
als gezellin meevoerde op uw tochten.
Ver is het land der ballingschap gelegen,
wijd is het zeevlak dat gij moet bevaren,
voor gij Hesperië zien zult, waar de Tiber
vanuit Etrurië tussen vette akkers
in onverbroken stroming zachtjes voortschuift.
Dààr zullen rijkdom en een rijk uw deel zijn,
dààr ook een vrouw van koninklijken bloede.
Stort dus geen tranen meer voor uw Creüsa.
Ik, een Trojaanse, schoondochter van Venus,
wordt naar de trotse steden van Achilleus
of van Odysseus zeker niet verbannen,
noch ook slavin van Griekse meesteressen.
De grote moeder van de goden immers,
Cybele, zal mij in dit land weerhouden.
Vaarwel, en blijf ons beider kind beminnen.’
Na deze woorden liet ze mij, die weende
en haar zoveel nog wilde zeggen, achter
terwijl zij in de dunne lucht verijlde.
Driemaal wou ik haar in mijn armen nemen,
driemaal ontgleed haar schim de greep der handen,
gelijkend aan de lichaamloze winden,
nog meer gelijkend aan een vluchtig droombeeld.
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De tweede vlucht
Ten slotte vond ik, toen de morgen aanbrak,
mijn vrienden weer. Ik zag tot mijn verbazing
hun aantal aangewassen tot een massa
van moeders, mannen, jeugd, die om te zwerven
verzameld waren, een ellendig leger.
Van alle kanten kwamen zij, met have
en goed besloten over zee te volgen
naar welk land ook ik hen zou willen voeren.
De morgenster boven de Idatoppen
verkondigde de dag. De Grieken hielden
de stad bezet, er bleef geen hoop meer over.
Toen gaf ik mij gewonnen aan het noodlot,
tilde gehurkt mijn vader op de schouders
en droeg hem in de richting van de bergen
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Emiel van Hemeldonck
Ontmoetingen
I
Asse
Malaga
Ik bewonderde de discrete, achter de palm van de linkerhand uitgevoerde beweging
waarmee hij de laatste restjes eten tussen zijn tanden uitpeuterde. Naast hem zat een
dame, zwaargewicht met fletse halskwabben, bijna ingetogen bezig met het verorberen
van wat de rijke Caravelletafel geboden had. De neusklankstem van de kapitein
deelde mede dat het vliegtuig zich thans boven Bordeaux bevond. Nuttige inlichtingen:
11 000 m hoog, buitentemperatuur -50o, over driekwart uurs landen te Madrid. Boven
ons koepelde de hemel diepblauw, naar melkblauw overglijdend waar hij aan de
horizon het vlak van de bijna egale wolkenvelden raakte; wolken als malse, vers
gevallen sneeuw, met lichte rondingen, ongemeen schitterend van levend licht.
Vertrouwd geluid: het donkere zoemen van de jetmotoren.
Plots viel zijn krant: Svenska Tagebladet. Ik was sneller dan hij, en hij dankte mij
met een lichte hoofdknik en een haast gemurmeld woord dat ik niet verstond. Hij
deed alsof hij las, maar ik wist dat hij het niet deed, want zijn ogen stonden strak op
het grijze krantenpapier, gleden dan naar het kajuitvenstertje, dat in zijn strakke cirkel
de wonderbare wereld van lucht en wolken aan de vreemde indringer, die zich
roekeloos in dit paradijslijk gebied waagde, bood. Naast hem arbeidde zijn vrouw.
De vlezige, zwaargeringde vingers wroetten in een weerbarstige appelsien;
sapdruppels vielen op het bordje, één ervan schitterde in de invallende zon als een
amberen edelsteen. Na de appelsien wachtten nog een peer en een paar bananen op
de uitvoering van hun vonnis.
Iets trok me naar de man, een eerder tengere zestiger met vergeestelijkt aangezicht
en grauwgrijze ogen, die koel de grens trokken. Even voelde ik zijn blik op mij, als
zijn vrouw met gurgelend keelgeluid de laatste schijf van de bloedende appelsien
binnenwerkte. Instinctief keek ik weg; ik voelde dat zijn blikken op mij wogen, maar
hardnekkig bleven mijn ogen gebonden aan het magisch bordje, einde de smalle
gang, waar bij
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klimmen en dalen ‘Fasten seat belts’ op verschijnt. Wat later waagde ik het op te
kijken: bijna droomverloren, de handen gevouwen in een ingetogen gebaar, staarde
hij naar buiten. Ik voelde dat hij in een wereld leefde, die voor elke vreemdeling
ontoegankelijk was, ook voor de kauwende machine, die naast hem in haar weelderige
exuberantie prijkte en de arme banaan met beulsknechtzekerheid het botergele vel
afstroopte.
Het gezoem van de motoren werd voller; buiten gleden mistslierten voorbij en de
snelle Caravelle dook in de wolken. Beneden ons doemden grauwe ruggen op, een
zilveren rivierlint slingerde door een rosbruin landschap, en de van zon levende
huizen van een bergdorp staken de einder vol blij licht. De grijze landingsbaan
verscheen en het vliegtuig gehoorzaamde aan de wenk. Bijna onmerkbaar was de
schok als de wielen het cement raakten. Traag bolde het vliegtuig uit. Er was zon
buiten, en de drukte van internationale vliegvelden.
Nog even zag ik hem zijn dagblad in de aktentas bergen, en hij knikte mij toe. Hij
liet mij voorgaan, wachtend op de dame die, hoogrood van inspanning, naast hem
moeizame bewegingen maakte om recht te geraken. Buiten, aangenaam verrast door
de milde zon en de lauwe wind, gaf ik mij een ogenblik over aan dit onweerstaanbare
gevoel weer vaste grond onder de voet te hebben en te leven zoals alle mensen leven.
Toen ik naar mijn reisgezel uitkeek, was het te laat. Geen spoor meer van hem, noch
van de vrouw die hem vergezelde. Van vliegvelden stralen duizend wegen uit. De
mijne in één richting. En de zijne? Hier bleef nog maar alleen het snelle vergeten,
een van de duizend ontmoetingen die even met donkere stem aanspreken, maar er
niet in slagen de ranke brug te werpen van een wereld naar de andere.
Het verwonderde mij niet het minst toen ik hem terugzag in de DC-6 die ons naar
Malaga zou voeren. Even zag ik de verrassing in zijn ogen, het kon een glimp van
voldoening zijn. Naast hem zat de dame, roerloos in haar solide gewichtigheid; zij
was ál aandacht voor het menulijstje dat de geduldige airhostess, een pittige brunette,
haar voorhield. Eindelijk bewoog haar hand. Ik zag de diamantring schitteren. De
rozige worstjesvinger zal ik niet licht vergeten.
De reis verliep betrekkelijk vlot, hoewel de DC-6 lang geen Caravelle was. Het
brommen der motoren hinderde bepaald, en de sprongen die ons vliegtuig deden
rillen als het door de wolkenbanken boorde, maakten mij het lezen moeilijk en
vermoeiend. Vaak keek ik op, liet mijn ogen zwerven over de gestalten voor mij,
naar de gestalte die ik kende. Hij zat roerloos. Ik voelde dat hij niet sliep, maar leefde
in zijn eigen gesloten wereld.
Stilaan verdwenen de wolken, mild zonnelicht gleed over het landschap als een
koestering. Zou het sprookje van de eeuwige zon aan de
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Costa del Sol, zelfs bij aanvang januari, dan toch een werkelijkheid zijn?
Toen wij landden, scheen de zon werkelijk als bij zomerdag. Er bloeiden geraniums,
rozegeur kwam van ergens aangewaaid. Een vloeiende tros paarse bougainvillea
droop van een palier. Een taxi schoot voorbij. In de vlucht kon ik het gekende
aangezicht zien. Ook het andere. Bedroog ik mij als ik meende het vage gebaar van
een geheven hand gezien te hebben?
Komend uit landschappen van sneeuw en ijs, de ellende van mist en norse luchten,
wandelt de toerist door dit zonnige land als een zorgeloos kind, eindeloos gelukkig,
door een hervonden aards paradijs. Bij elke stap de verrassing: de nobele rust van
een palmboom, de donkere vlam van een cypres, een rank oranjeboompje, moederlijk
met vruchten beladen, en de parelmoeren diepte van de zuivere hemel. Tot de laatste
seconde wordt geproefd, honger die niet te stillen is.
Het was laat toen wij in het hotel aankwamen, prinselijk ‘Emperatriz’ geheten.
Toen wij aanzaten, herkende ik plots, onder de bloeiende camelia, de gast van morgen,
middag, nu van avond.
Zij zaten getwee, maar hij was alleen. Zij arbeidde, toegewijd en vol overgave, zó
dat er geen twijfel aan kon bestaan dat daar alleen haar arbeid lag, de enige arbeid
die haar paste en haar volkomen bevredigde. Gloed van toewijding blonk op haar
gezicht. Ik heb nooit gulziger ogen gezien.
Lang vóór zij van haar bord opkeek, was hij reeds rust. Hij had een sigaar
opgestoken, zodat bij pozen zijn aangezicht door de traag opkrinkelende rook in
wazige trekken oploste, zelfs verdween. Maar het kwam mij voor dat ik zijn ogen
bleef zien. Op een bepaald ogenblik meende ik dat zij mij wenkten. Het rustige,
uitnodigende gebaar van zijn hand schonk mij zekerheid. Zonder een aarzeling stond
ik recht, ging naar hem toe, nam plaats op de stoel die mij aangeboden werd, zo
vanzelfsprekend alsof wij elkaar sedert jaren kenden en geestelijk met elkaar
vertrouwd waren. Ik hoorde hoe de dame druiven at, hoe de pitten knarsten in het
maalwerk der tanden. Zij had mij niet gezien.
‘Weerzien in het paradijs’, glimlachte hij, alsof hij een gesprek hernam dat toevallig
onderbroken werd. Zijn Engels was gebroken door de harde, bijna schorre, gutturale
geluiden die de talen uit het noorden tekent.
‘Ik ben geen Engelsman’, legde ik hem uit, ‘maar meer nog dan Engelsen hunkeren
Vlamingen naar de gloed van het zuiden; nooit vergaat voor hen de droom van het
nooit volprezen Elysium’!
‘Uit Vlaanderen?’ deed hij verrast. Dromend tuurde hij in de blauwe rook van zijn
sigaar. Zijn peinzende ogen werden klein. ‘Van Eyck, Rubens, Ruusbroec...’ Hij
keek mij aan en glimlachte. ‘Reinaert en
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Beatrijs, ik heb het van uit mijn studietijd. Het zal mij nooit meer verlaten’.
Naast hem overwon de vrouw een gebraden kip. ‘Zij hebben nooit bestaan’, zei
ik, ‘maar toch zullen zij nooit sterven, omdat zij gedroomde gestalten zijn, ontstegen
aan de stof, verheven boven de sterfelijkheid’.
Hij legde zijn sigaar neer; het kon een teken van onthechting zijn.
Voorovergebogen, zat hij roerloos. Misschien bestond ik zelfs niet meer voor hem.
Maar hij zei, alsof ik alleen nog naast hem leefde: ‘De droom is sterker dan de
werkelijkheid. Reinaert leeft omdat hij gedroomd werd, en Beatrijs heeft gestalte
gekregen door een zo sterk verlangen naar zuiverheid als misschien nooit enig
mensenhart voordien bewogen had...’
Hij sprak met gesloten ogen. Wat hij zei, was echo uit het diepste van een
mensenhart, en ik luisterde roerloos toe, want geen woord mocht mij ontgaan.
‘Dichters zijn dromers’, zei ik als hij zweeg. Ik wist hoe arm mijn woorden waren
en in zeker opzicht schaamde ik mij. Maar ik ging door: ‘Zij staan los van de
werkelijkheid, zij zweven boven de dingen, hun visie mist waarachtigheid omdat zij
de wereld van de stoffelijkheid verlaten hebben’.
Hij glimlachte verstild en ik wist plots hoeveel ouder en vooral wijzer hij was dan
ik. Zacht schudde hij het hoofd, als iemand die zich lustig maakt over wat uit
kindermond komt. ‘De werkelijkheid en de stoffelijkheid bestaan omdat de droom
ze bewezen heeft. Keer de verhoudingen niet om. God bestaat, en zijn bestaan wordt
bewezen door het feit dat wij ervan gedroomd hebben. Het nooit gestilde verlangen
vloeit uit een eeuwige bron, en deze bron moet vloeien omdat het verlangen door
een nooit gestilde dorst gekweld wordt. En de liefde...’
De vrouw zette haar glas neer, greep naar de fles en schonk in. Ik zag de gulzige
mond, hoorde het gurgelend geluid in de zware keel. De kwabben leefden.
‘Ook de liefde’, hernam hij na een lange stilte. ‘Zij moet bestaan, wat wij er ook
van gemaakt hebben. Omdat zij leven heeft gekregen in onze droom. Zij is
onsterfelijk...’
De vrouw klapte in de handen. Niet om wat hij zei. Maar kelners schoven de ledige
tafeltjes op zij, en achter het groen van oleander en camelia preludeerden instrumenten
tot dit wilde gerinkel van losgebroken kreten en gillen dat men op onze dagen muziek
noemt. Gekke klarinetten, koortsdeun van trommen, wilde gil van noodfluiten.
Hij keek zijn vrouw aan. Nooit vergeet ik zijn ogen. Zijn woorden verlieten mij
niet: de liefde moet bestaan, zij is onsterfelijk.
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Hij keek zijn vrouw aan, dode asse van lang gedoofd vuur. Zijn arme ogen en de
grimas van honger om zijn pijnlijke mond, ik zal het nooit vergeten.

II
Encarnacion
Almuñecar
De knaap zat neergehurkt bij de vissers die, naarstig gebogen over hun donkerbruine
netten, naar gebroken mazen speurden. Hij zat niets te doen, gilde bijwijlen, een niet
te bedwingen kreet van ongeveinsde levensvreugde, sprong recht, huppelde wild
rond dat het grijze grint onder zijn voeten knarste, gleed dan weer neer, uiterlijk ál
aandacht voor de arbeid van de anderen. En dan zag hij mij.
Zijn donkere ogen stonden een ogenblik stil, roerloos op mij gevestigd. Alsof ik
een oude kameraad was, riep hij mij toe: ‘Esta noche’! Hij glimlachte, omdat hij er
zeker van was dat ik hem verstond, dat ik wist wat achter zijn woorden leefde en wat
hem zo met vreugde vervulde, dat zijn stem er de blijde klank van droeg.
Esta noche, vanavond... Ik wist wat er vanavond weer zou geschieden. Als de
dagwind viel die de zee doen leven had met wild gestoei van baren onder de glimlach
van de wijze zon, zouden de vissersboten uitvaren. De duisternis is er niet plots;
ergens aan de lucht groeit een donkere lijn, eerst vaag als een schaduw, dan scherp
getekend, een brede bank van opdringende wolken. Dan wordt de zee stil, de baren
vervloeien, oneindige rust groeit over de wateren; en dan komt de landwind van over
de ruige wanden van de bergen, geladen met hitte en geuren van kruiden. De op
anker liggende schuiten wiegen. Ik ken ze: Encarnacion, Santa Maria, en Esteban,
de lichtgroene schuit die pas nieuw in de verf gezet is. Dan is het ogenblik gekomen
om in zee te steken. Santisima Virgen, geef ons een goede vangst, breng ons in de
morgen behouden aan wal.
‘Esta noche’! fluistert Enrique stilletjes vóór zich uit. Gisteren was hij nog een
bengel, vandaag herken ik hem niet meer. Hij staat daar, de benen gespreid, de handen
in de zakken van zijn kort broekje. Man tussen de mannen.
‘Esta noche vaart hij voor de eerste maal mee uit. Eerste maal van de duizend keer.
Hij zal...’ De oude brombeer buigt weer over zijn net, zijn ogen zien niet al te scherp
meer. Te veel getuurd in de heldonkere nacht, het zoute water heeft de rest gedaan.
En als die snaak naar de verdomde zee verlangt, - maar dat zegt hij niet.
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Esta noche zal Enrique voor het eerst in zee steken. Hij roept het me nog eens toe:
‘Esta noche!’ kreet van verlangen.
Ik weet waar hij woont. Ik heb hem ontmoet als ik moeizaam de smalle weg opklom
naar de oude burcht die Almuñecar's gouden hoorn op een der toppen bekroont.
Straatjes, veeleer steegjes, met onmogelijke keien, scherpe bochten en huizetjes als
nesten in de rotswand. Alle deuren open, de weeë geur van de houtskoolvuurtjes
waait u tegen, mestlucht uit de muilezelstal, ergens gedempt gekraai van een haan.
En aangezichten staren u aan. Moeders zonder leeftijd, verwoeste aangezichten met
gebluste ogen; een kind, naakt als een speelse putti, kruipt over de scherpe keien.
Aan de hoek staart een donkere belleza u aan, rank op de benen, het jonge lijf in de
te enge klederen geboetseerd, brand in de ogen. En in de diepte, langs de trage val
der huizen die zich aan de rotswand vastklampen, eenzame aloës en moederlijk milde
geranium als een gedempte vlam op de grauwe rots.
Ik klom moeizaam, mens uit de vlakte. Een stem riep gejaagd: ‘Vaya!’ Een bengel
reikte mij een fotofilter aan, bleekgroen in zijn donkere hand. Wat verliest een toerist
al niet! Ik was dankbaar en zocht naar een peseta. Trots keek de bengel mij aan,
hidalgo in zijn fiere houding, uitdagend in het gebaar dat mij diep zou beledigd
hebben als een volwassene het had gemaakt. ‘Su propiedad’, zei hij misprijzend.
Zijn gang was die van een torero, die koel trots zijn eerste stier heeft neergeveld.
Ik zag hem 's avonds bij de vissers, elke avond als de schuiten uitvoeren, elke
avond als de wolkenbanken opstaken en de schuiten op het levende water wiegden.
Enrique, de enige zoon van Esteban, de visser uit de Cuesta del Carmen, derde steegje
links, bij de reusachtige geranium. Esta noche! had hij mij toegeroepen.
Ik kwam net op tijd die avond. Van in de verte hoorde ik reeds de roep van de
vissers, het oeroude lied dat lot en leven koppelt aan de strijd om het dagelijks bestaan.
Vissen, het gevecht tegen de verraderlijke zee, de maldicione, en de trotse zegepraal.
De duisternis viel, maar de gestalten stonden nog scherp getekend op het grauwe
grint, het oliestille water, en de lucht die boven de vermiljoenrode horizonstreep
vervloeide naar parelmoeren diepten.
‘Arriba’! riep een stem op de boot. Esteban's volle stem, bevel van een heerser,
onbestreden gezag. Op het strand lagen de sleepnetten op stapels gevouwen; snelle
handen losten een greep als de stem op de boot riep: Arriba! en een zwakke echo
ritmeerde het antwoord van de anderen. Roep en tegenroep, in staand ritme, lied uit
de grauwe oertijd, somber als een bezwering, dwingend als een onontkoombaar
bevel. De duisternis groeide, schaduwen slopen aan, een late meeuw vergleed in
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de nacht. Ik kon de boot zien, de Encarnacion, maar de gestalten losten op in de
grauwheid van de avond. Alleen de stemmen leefden, geluid dat uit verten kwam.
Het laatste net gleed in zee, werd in de bijna onzichtbare boot opgetrokken. Luider
dan zij gewoonlijk klonk, riep de stem: ‘Ya esta!’ Alles klaar! Was het de echo die
zwakker, maar toch nog duidelijk herhaalde: ‘Ya esta!’ Ik had de zegevierende stem
van Enrique herkend.
Op de boot werd licht ontstoken; het wiegde in de mast, trok een rillende streep
op het levende water. Stemmen klonken nog door, vager en vager; knarsen van een
touw, gekraak.
‘Esta noche!’ gromde de oude brombeer, die mijn sigaretten rookt en jammert
over zijn been dat niet wil genezen. ‘In de tijd toen ik de malagueña danste...’ Hij
stak een nieuwe sigaret op, haalde de rook wellustig diep in. ‘Gek van die Esteban!
Zijn vrouw een puta, kroeg bij de haven te Malaga. Waarom moet de jongen naar
zee? Zijn er geen fabrieken te Malaga, te Granada, waar pesetas worden verdiend
tegen de armzalige centavos die de vis opbrengt? Mijn been...’
Ik kende dit lied en zweeg. Zijn been geneest niet, een sigaret geneest veel. En zo
zweeg hij ook. Esta noche, had Enrique gejuicht. Zijn moeder is een puta te Malaga,
kroegsbloem voor zeelieden uit alle havens thuis. Zijn vader, Esteban, vaart met de
Encarnacion.
Dit was de nacht en de stilte. Ergens op zee gleden de netten in het water. Het
kleine mastlicht leefde in de nacht, rilde op het levende water. Dan werd de motor
aangezet, dof brommend in de stilte, waar alleen de magere wind in het touwwerk
zong. De manschappen zaten gehurkt te roken, Enrique onder hen. Esta noche! Als
de stem van Esteban weerklonk, werden de krakende, piepende hefbomen bewogen,
en traag zouden dan de netten uit de afgrond van het water glijden, met de zilveren
glimgloed van de spartelende vis op het dek. Santisima Virgen, laat de vangst rijk
zijn!
De nacht is lang. Het doffe bruisen van de zee hield mij lang wakker. Esta noche!
Ze zaten ver in zee, haalden de netten op, sorteerden de vis in de bakken, boquerones,
bogas en sardinas. Als er wat gedempte gloed aan de verre einder lichtte, was de
morgen daar, en het uur voor de thuisvaart.
Er hing een lichte mist als ik het venster openwierp. Zou de zon, - costa del sol!
- doorbreken? Moeizaam beklom ik de steile Peñon del Santo, het reusachtige rotsblok
dat met zijn vulkanische spits in het groene water duikt. De zee lag rustig; rond de
inktzwarte rotsen kringde een kraag van sneeuwwit schuim. Op het strand beneden
groeide de drukte rond de bruine vlekken der netten. Ik herkende de Santa Maria, de
Chica Mari, en de ranke Dos Hermanos. En de Encarnacion? Ik was
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erg blij omdat zij nog niet binnengelopen was, zo werd ik niet gestraft voor mijn laat
opstaan, want ik hield eraan de trotse Enrique bij zijn eerste thuiskomst mijn
bewonderende hulde te brengen.
Mijn ogen zochten de enge horizon vruchteloos af. De nevel stond als een stolp
op het rustige water. Ik kon beter naar beneden gaan, bij de vissers staan, en bij de
manden met het doffe zilver van de hulpeloze sardinas. Luisteren naar hun ratelende
woordenvloed, de krachtpatsers onderlijnd door tekenend gebaar, rijk in hun armoe.
Een laatste maal de horizon afgezocht, en nu meende ik op de melkgrauwe muur van
de mist een grauwe vlek te zien. De Encarnacion? De vlek groeide, kreeg gedaante,
en ik meende de lijn van de mast te zien. Laat liep de Encarnacion binnen, maar wat
een vangst zou het geweest zijn! Ik zag het trotse gebaar van Enrique al vóór mij.
Ik haastte mij naar beneden, en naarmate ik daalde, werden de stemmen luider:
Encarnacion! De netten werden verlaten; de muilezeldrijvers, die grint laadden, lieten
hun dieren staan. De Encarnacion liep binnen! Bijna onmerkbaar bewoog zij op de
gladde zeespiegel. Zij had geen zeil gestoken. Waarom?
Als een spookschip naderde zij. Van de wal klonken stemmen, maar van boord
kwam geen antwoord. Lui dreef het mastwimpeltje op de zwakke bries. Waarom
zaten de manschappen roerloos gehurkt bij de reling? Een raadsel, een bedreiging,
geluidloos dreef de Encarnacion naar de wal, gedragen door de trage branding.
Nu kon ik Esteban zien, roerloos als een beeld. Met een schok dreef de Encarnacion
haar boeg in de grint. Een ladder werd van boord gestoken. En nu boog Esteban.
Toen hij zich rechtte, wist ik eerst niet welke vracht hij droeg. Dan herkende ik ze:
een kind lag in zijn armen, de slappe benen wiegden. Het hoofd schommelde als bij
een dode vogel. Esteban stond een ogenblik stil, - niemand roerde op de boot, - en
dan klonk de kreet, rauw en onbeheerst als van een dier in stervensnood: ‘Desastre,
desastre... Hombre de Dios... Desastre, desastre...’ De stem rolde over de golven;
niemand bewoog in de boot.
Esteban deed een stap vooruit, bereikte de ladder. Traag daalde hij naar het water,
de last op zijn armen. Het water kringde rond zijn benen, zonder geluid. Er was maar
één geluid: de schorre stem die de wanhopige woorden braakte als een verwensing,
bij elke stap herhaald.
De kring van de vissers boog open als hij het strand bereikte. Nu kon ik het hoofd
van Enrique zien, het arme hoofd, de donkere haren en het klonterige bloedspoor dat
uitliep op het bengelend oog, beneden de diepe wonde. Esta noche, Enrique!
Esteban stond een ogenblik stil. Hij ademde diep; zijn ogen gingen van aangezicht
tot aangezicht. Zij rustten ook op mij. Dan boog hij en
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legde het lijk neer, behoedzaam als een moeder die haar kind in de wieg legt.
‘De noche...’ zei hij. Deze nacht, op zee. De woorden wilden hem niet over de
lippen. ‘De noche...’ hernam hij, maar er kwam niets meer. Alleen een huilen, met
diepe halen en plotse stoten, gebrul van een gekwetst dier. Hij boog en nam het lijk
in zijn armen. Hij zag ons niet meer, heel de wereld was verlaten. ‘Desastre,
desastre...’ Hij ging, zonder om te zien.
Niemand ging met hem mee. Zijn stem bleef bij ons, zwakker en zwakker. Als de
zon moeizaam door de mistlaag brak, tekende zij zijn gestalte, en die van het kind.
Een man klom over de reling, daalde de ladder af. Toen hij bij ons stond, zei hij
moeilijk: ‘Deze nacht... net opgehaald... touw gebroken... slagboom op Enrique's
hoofd... op slag dood’. De woorden kwamen uit een mond die niet van hem was,
droegen een klank die hij zelf niet kende. Hij keerde zich om en keek naar de zee,
waar de jonge zon leefde op het speelse water. ‘Maldita’! riep hij. ‘Maldita, puta...
caroña... mala bestia!’ Hij greep een touw en sloeg het water, huilde en sloeg. Het
onschuldige water sprankelde op in heldere druppels. ‘Puta... mala bestia...’ Zijn
slagen konden het jagende ritme van zijn verwensingen niet meer volgen. Hij sloeg,
sloeg, sloeg trager, tot het touw uit zijn handen viel en lui dreef op het water dat het
strand koesterend bevloeide.
Maar die andere stem leefde. Van achter de kleine huizen dreef het geluid met
flarden tot op het strand. Wij moesten het niet zien hoe een man zijn kind droeg,
langs de kronkelweg, dan de Cuesta del Carmen beklom, het slingerpad naar de top
van de berg.
Op het strand werden de manden gelost. Zilveren sardinas, hulpeloze boquerones.
Een krab kroop langs de bakwand. De parten werden gemaakt, het leven wacht niet.
In de smalle cuestas en calleja's staan de vrouwen op uitkijk, de houtskoolvuurtjes
branden reeds en de kinderen wachten.
De zon scheen, alle mist was opgezogen en een glimmerbaan liep breed naar de
horizon. Niets dan geluk in de wereld. Ergens op de helling van de berg ging een
man moeizaam met het dode kind op de armen. Ik kon zijn stem niet meer horen.
Misschien was hij nu reeds aan het verlaten huis. Puta in Malaga, en dit dode kind.
Ik zag de vissers gaan, het buideltje vis bengelend aan hun zijde. Deze namiddag
de netten nazien en herstellen. Op het strand schijnt de zon. En 's avonds weer in
zee. Santisima Virgen, laat de vangst rijk zijn!
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Kroniek der Italiaanse letteren
door Luc Indestege
Het was vorig jaar honderd jaar geleden, dat te Triëste, een stad die toen nog tot
Oostenrijk hoorde, Italo Svevo, of om hem met zijn eigen naam te noemen: Ettore
Schmitz geboren werd. Deze Svevo, een industrieel die buiten de literatuur stond,
had toen hij dertig was een roman gepubliceerd, Una Vita, die nagenoeg onopgemerkt
gebleven was. Hetzelfde lot viel ook te beurt aan een tweede verhaal, Senilità, dat
enkele jaren later het licht zag. En toen had de auteur er blijkbaar zijn bekomste van
want vijfentwintig jaar lang liet hij de literatuur voor wat ze was. Ogenschijnlijk
althans. Want in 1923 liet hij weer eens van zich horen, en wel met een lijvige roman,
La Coscienza di Zeno, waaraan hij tijdens de eerste wereldoorlog druk had gewerkt.
In het succes dat dit werk te beurt viel - al was de bijval toch niet overrompelend zag Svevo een aansporing om verder te gaan met schrijven. In 1928 evenwel overleed
hij aan de gevolgen van een auto-ongeluk. In zijn nalatenschap vond men een
onvoltooide roman en een reeks verhalen.
Italo Svevo is de eerste Italiaanse schrijver die zich geïnteresseerd heeft voor
Freuds theorie van de psychoanalyse en ze in La Coscienza di Zeno ook heeft
toegepast. De ontleding van het gevoelsleven van de held en van de figuren van het
tweede plan, wordt doorgedreven op een wijze die ook niet de geringste schakering,
de minste rimpeling, onverlet laat. Zeno is een zwakkeling, een weifelaar, zonder
ophouden over en weergeslingerd tussen de principes van de moraal en zijn neigingen
die hem een heel andere richting uitsturen. De schrijver hecht enkel maar belang aan
wat er in het binnenste van zijn personages omgaat, al het andere wordt als ballast
over boord gegooid. De lectuur van Svevo's boeken is vermoeiend en ze wordt zeker
niet in de hand gewerkt door de vorm waarin ze zijn gegoten. Een groot stilist kan
men Svevo niet noemen en met de taal springt hij nogal vreemd om. Al heeft hij
geen meesterwerk nagelaten, toch dient men te erkennen dat een boek als La
Coscienza di Zeno een mijlpaal is in de Italiaanse literatuur. Het verscheen op een
tijdstip, waarop de breuk met de vooroorlogse visie op
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het individu en de maatschappij als definitief kon beschouwd worden terwijl,
anderzijds, de verworvenheden van een jonge wetenschap op het terrein van de
zielsontleding, die de problematiek van het leven als een klinisch geval meende te
kunnen beschouwen, de weg vrijmaakte voor talloze mogelijkheden.
Die mogelijkheden hebben sommige begaafde schrijvers met grote bijval weten
uit te buiten. Proust, James Joyce, Pirandello en anderen, hebben er het middel in
gevonden om werk van blijvende waarde te scheppen. De vele ismen der laatste
vijftig jaar hebben inmiddels Freuds invloed niet uit de weg kunnen ruimen, terwijl
heden een man als Moravia, die door vele waters heeft gezwommen, of hij het wil
toegeven of niet, een discipel is van de beroemde Weense psychiater.
***

In Moravia's jongste roman, La Noia, komt dit weer eens tot uiting(1).
De held, een non-figuratief schilder, heeft als het verhaal begint net het schilderen
opgegeven, omdat hij gewaarwordt dat zijn activiteit wordt lam gelegd door wat hij
de noia noemt. Noia betekent eigenlijk verveling, maar de zin die onze schilder er
aan geeft is veel complexer. Noia is niet het tegenovergestelde van vermaak of genot,
en al evenmin het taedium vitae van de profeet, ze is veeleer een soort van
ongeschiktheid, van ontoereikendheid ten overstaan van de realiteit, en Dino's leven
wordt er door vergald. Hoe die vervloekte sensatie van zich afschudden?
In eindeloze dialogen, die meer lijken op een juridisch onderzoek dan op een
normaal gesprek, tracht hij de realiteit te bezweren; maar of hij praat met zijn moeder,
een schatrijke weduwe in haar luxueuze villa aan de Via Appia, of met zijn minnares
in het krottige flatje in een buitenwijk van Rome, hij komt maar niet los uit zijn
onvoldaanheid. Wil men een paar staaltjes van die gesprekken, ziehier op welke toon
hij zich met zijn moeder onderhoudt: ‘Dus, u werkt iedere dag tot over enen?’ - ‘Ja,
iedere dag behalve 's zondags’. - ‘Wat doet u 's zondags?’ - ‘Dan ga ik naar de mis’.
- ‘In welke kerk?’ - ‘In San Sebastiano’. - ‘Wat doet u in de kerk?’ - ‘Wat al de
anderen doen: ik hoor mis’. - ‘En gaat u soms ook te biechten?’ - ‘Zeker, dat begrijp
je toch. En communiceren doe ik ook’. - ‘En geeft de priester u, na de biecht, de
absolutie?’ - ‘Ik heb nooit erg zware zonden te biechten...’, enz. En dit hier is een
stukje dialoog met Cecilia: ‘Is je vader ziek?’ - ‘Ja’. - ‘Wat voor een ziekte heeft
hij?’ - ‘Kanker’. - ‘Wat zeggen de doktoren?’ - ‘Dat hij kanker heeft’. - ‘Ja, maar ik
be-

(1) Alberto Moravia, La Noia, Ed. Bompiani, Milano, 1961
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doel of ze denken dat hij genezen kan?’ - ‘Nee, ze zeggen dat hij niet genezen kan’.
- ‘Dan zal hij wel spoedig sterven?’ - ‘Ja, ze zeggen dat hij over kort sterven zal’. ‘Heb je er spijt over?’ - ‘Over wat dan wel?’ - ‘Dat je vader sterven gaat?’ - ‘Ja’. ‘Maar hoe zeg je dat?’ - ‘Hoe zou ik het moeten zeggen?’ - ‘Maar je houdt toch van
je vader?’ - ‘Ja’. Enz., enz.
Cecilia is een jong schildersmodel, die geregeld kwam poseren bij een schilder
die in hetzelfde flatgebouw woonde, maar die intussen gestorven is. Op de dag van
de begrafenis, maakt Dino ze tot zijn minnares, maar het fysieke genot is niet bij
machte hem van zijn eigen realiteit te overtuigen, en over dergelijke absurditeiten
heen krijgt de noia hem weer te pakken, of liever, blijft ze vastgeankerd zitten in zijn
binnenste, want hij is er niet in geslaagd ze ook maar voor een uur van zich af te
schudden.
Het avontuur met Cecilia kan Dino dus niet van zijn neurose genezen en op het
ogenblik dat hij naar andere middelen uitziet en van plan is haar op te geven, ontdekt
hij plotseling dat ze hem met een andere minnaar bedriegt. En nu heeft hij haar
plotseling nodig, denkt hij, en voelt hij de jaloersheid in zich opkomen, al wil hij dat
om de duivel niet gezegd hebben. Maar Cecilia ontsnapt hem en wanneer hij, ten
einde raad, vat op haar denkt te krijgen door haar te vragen zijn vrouw te worden,
wijst zij het aanbod met grote beslistheid van de hand. Er blijft Dino niets anders
over dan zich te schikken in wat onvermijdelijk is geworden. Hij is er achter gekomen
met wie ze hem bedriegt, ze zegt het hem trouwens zelf en hij zinkt dan op zijn beurt
diep genoeg om haar te willen delen met zijn medeminnaar. Het wordt een hopeloze
strijd. Zekere dag, in een roes bedekt hij haar lichaam van het hoofd tot de voeten
met bankbiljetten, maar van dit smakeloos vertoon blijft ten slotte niets over dan het
reële bezit van een grote geldsom die Cecilia net goed kan gebruiken om met haar
minnaar nummer twee te gaan fuiven. Dit nu is meer dan hij kan verdragen. Hij
neemt zijn wagen en rijdt zich te pletter tegen een boom. Probeert het althans, want
hij overleeft de schok en ontwaakt in de kamer van een kliniek. Daar brengt hij uren
door in stille contemplatie voor een hoge ceder die hij voor het raam ontwaart. En
nu gaan zijn gedachten ook weer naar Cecilia, eerst behoedzaam en daarna met
groeiend zelfvertrouwen. Ze zou nu nog wel in gezelschap van haar minnaar zijn en
hij verbeeldt zich het koppel op het strand onder de heldere hemel van Zuid-Italië.
En hij voelt zich blij omdat Cecilia bestaat, omdat ze leeft op de manier die nu
eenmaal de hare is en die van de zijne verschilt. Hij ziet haar nu in haar eigen realiteit,
buiten de zijne en hij wenst haar niet meer te bezitten maar enkel haar te zien leven,
zoals de boom achter het raam. En als hij aldus denkt, en Cecilia opgeeft, begint het
meisje werkelijk voor hem te bestaan. Is hij eindelijk van zijn
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noia-complex bevrijd? Heeft hij werkelijk geleerd Cecilia lief te hebben zonder meer?
Misschien zullen we dit nog eens in een ander verhaal van Moravia te horen krijgen.
Wat heeft Moravia met dit boek, waarin het sexuele een al te grote plaats werd
ingeruimd en het intieme verkeer van de twee geliefden geschilderd wordt met een
vloed van wansmakelijke details, eigenlijk bedoeld, vraag de lezer aan het eind van
de 347 pagina's zich af. Heeft hij, moralist op zijn manier, hier de staf willen breken
over een hedendaags mensentype dat in vlug tempo evolueert naar de volkomen
afstomping van wat door al de vroegere generaties als het edelste, het grootste werd
beschouwd: de vrije wil, de zucht naar schoonheid en goedheid, de hang naar een
hoger ideaal dat het leven beheerst? De held van dit verhaal lijkt meer op een automaat
dan op een levend mens. Zijn optreden, zijn handelwijze kan ons niet overtuigen en
het slot, nog het minst van al. Alles speelt zich af in een vunze wereld, waarin de
geest zich geen enkele maal boven de stof verheft. Kan dit een beeld zijn, een
voorafschaduwing van wat de maatschappij morgen te wachten staat? In ieder geval
heeft Moravia, naar het ons voorkomt, nooit verontrustender figuren geschapen dan
deze twee, beiden even enigmatisch in het spel dat ze spelen.
***

Na het zwaartillende van La Noia, is het een verpozing even met Dario Ortolani uit
te blazen in Lo Sdraio sotto il Fico, (De ligstoel onder de vijgeboom)(1).
Pio Bellomo, de ik-persoon van het verhaal, wordt niet door problemen gekweld,
hij is geen neuroticus maar een man die de wereld om zich heen met een positieve
blik bekijkt, er droogkomische of ironische opmerkingen over ten beste geeft, kortom
een filosoof die van het dagelijkse bestaan probeert te maken wat er van te maken
is.
Pio, die ongetrouwd is en van een niet nader bepaalde leeftijd, betrekt de eerste
verdieping van een grote villa in een tuin en hij ontmoet nu en dan ook de leden van
de drie andere families die hetzelfde huis bewonen. Onvermijdelijk is het dat er
daarbij lichte wrijvingen en meningsverschillen aan de dag komen, wrijvingen die
in Pio's opvatting worden uitgelokt door Signora Maran, het ondernemend vrouwtje
van een boekhouder, die een slappeling is en voor sommige van haar aspiraties geen
begrip heeft. Vaak heeft die omgang zijn minder prettige, vaak ook zijn plezierige
zijden, want Adele die zich ondanks haar vier kinderen nog jong en

(1) Dario Ortolani, Lo Sdraio sotto il Fico, Ed. Ceschina, Milano, 1961.
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fris voelt, zou wel iets meer van het leven willen genieten dan haar brave, ingeslapen
echtgenoot haar bieden kan. Tot iets ergs komt het evenwel niet, dank zij vooral de
nuchtere aanpak van Pio. Nu denke men niet dat de amoureuze perikelen de
hoofdschotel uitmaken! Ze vormen niet veel meer dan een luchtig intermezzo in dit
lange, kroniekachtige verhaal, waarin mensen en dingen met een oog worden bekeken
dat het licht en de schaduwplekken wil vasthouden: een camera obscura; terwijl de
geest zich aan speculaties overgeeft die tot vluchtige of meer uitgesponnen
beschouwingen leiden op het terrein van de godsdienst, de politiek, het toerisme,
enzovoort.
De bijzonder knappe beschrijvingskunst van de auteur - we denken bv. aan het
verhaal van de kever die zijn einde vindt onder de brede, gesandaalde voet van een
bedelmonnik - zijn psychologische gevatheid, zijn grote opmerkingsgave, zijn milde
sympathie voor al wat leeft en beweegt, en niet het minst zijn boeiende schrijftrant,
maken van dit boek verkwikkende lectuur van opmerkelijk goede kwaliteit.
***

Met Nino Palumbo komen we op een ander terrein.
Wat we van deze veertigjarige schrijver tot nu toe gelezen hebben, is van zulke
kwaliteit dat we zijn naam niet meer vergeten. Het thema van zijn werk is nochtans
allesbehalve nieuw of onontgonnen. Het is het worstelen van de arme tegen de
maatschappij, van de kleine man tegen toestanden en verhoudingen op sociaal gebied
waarvan men hopen kon dat ze tot het verleden behoren in een samenleving die men
graag goedgeordend noemt, maar waar geen sociale rechtvaardigheid heerst.
Palumbo's helden zijn door het leven geslagen, maar niet zo dat ze alle hoop
opgeven en als ze standhouden, dan is het met de vurige verwachting dat hun kinderen
een menswaardiger bestaan zullen genieten. In een drietal romans vinden we die
worsteling beschreven en de welsprekendste van de drie lijkt ons voorlopig te zijn
Impiegato d'imposte (De beambte van het belastingkantoor) die in 1957 voor het
eerst werd uitgegeven(1).
Silio Tranifilo is een uiterst werkzaam man, bezield met zuivere intenties, maar
door de nood gedreven schenkt hij blind vertrouwen aan wie zulks niet verdient en
begaat een kleine misstap die hem noodlottig worden zal. Zijn betrekking raakt hij
kwijt, zijn schamele have wordt verkocht, zijn kinderen zijn ziek, hij zelf is het en
hem wacht dus niets anders meer dan de bitterste ellende. En toch geeft hij zich niet
gewonnen.

(1) Nino Palumbo, Impiegato d'Imposte, Ed. Arnoldo Mondadori, Milano, 1957.
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Hij neemt geen wraak op wie hem in het verderf hebben gestort, hij zit gebroken op
de trap van het huis van de advokaat die hem heeft geplunderd, vraagt een glas lauw
water om te drinken... ‘Mijn kinderen’, is alles wat hij zeggen kan.
Het is een boek met een spanning die beklemt, en die in het stevig geconstrueerde
verhaal steeds in stijgende lijn gaat, tot men het ontroerd en beschaamd uit de hand
legt.
Het onderwerp van de volgende roman, Il Giornale (De Krant) vertoont een zekere
overeenkomst met dat van het eerste verhaal(1). Ook hier weer zijn we in de wereld
van een ondergeschikte bankbediende, die na vijfentwintig jaar trouwe dienst op
straat wordt gezet omdat hij, verwoed krantenlezer die hij is, te laat is gekomen op
het kantoor.
In tegenstelling met Tranifilo, heeft Domenico Chessa kind noch kraai, hij is
helemaal geen knapperd, ja zelfs een beetje achterlijk, maar het werk dat hij te doen
heeft kan hij intussen wel aan. Hij reageert evenwel niet, of verkeerd, op de realiteit
waarin hij genoodzaakt is te leven. Hij is ongeschikt voor dat leven zonder meer.
Slechts één verzet heeft hij, en dat is een passie geworden: het lezen van kranten,
methodisch van de eerste tot de laatste pagina, waarna die kranten zorgvuldig worden
opgestapeld in zijn kamer, in grote pakken met etiketten en stempels, want hij wil
de hele verzameling legateren aan de Bank. Nadat hij zijn betrekking is kwijtgeraakt,
gaat het geleidelijk bergaf met hem. Het bedrag waarover hij beschikt om te kunnen
leven, is zo onbeduidend dat hij er enkel methodisch kan van verhongeren. Het duurt
enkele jaren en dan is het zo ver. Na zijn dood, van uitputting, vindt men zijn kamers
letterlijk bedolven onder de stapels kranten die voor hem, een leven lang, het geestelijk
voedsel hebben uitgemaakt.
Chessa is het type dat niet in opstand komen wil. Tegen onrecht en brutaliteit heeft
hij geen verweer, tegen de gevestigde orde met haar vele reglementen en paragrafen,
kan hij niet op. Hij had nochtans een oplossing, een uitweg kunnen vinden, maar
daarvoor ontbreekt het hem aan voldoende wilskracht. Hij is van het geslacht der
dulders. Een zielig mannetje, een onnozel hart in de wereld, een die door het gonzend
raderwerk als een hinderend stofdeeltje wordt uitgespuwd...
Een figuur, die Chessa, van een ander slag, menselijkerwijze gesproken, dan de
beambte van het belastingkantoor, Tranifilo. Met trekken die sterk herinneren aan
sommige van Dostojewski's onvergetelijke gestalten, zoals het humanitaire, de
onthechting en de overtuiging een soort rol te kunnen spelen in een gore omgeving
van stakkerds en dompelaars zoals

(1) Nino Palumbo, Il Giornale, Ed. Arnoldo Mondadori, Milano, 1958.
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de arme werklozen op de bank bij de stadsmuur, die hij van zijn krantenwijsheid laat
delen en die naar hem opkijken!
Het derde boek ten slotte, Pane Verde (Beschimmeld Brood) is bedoeld als het
eerste deel van een groots opgezette trilogie, die de wederwaardigheden van een
familie over twee of meer generaties heen, behandelen zal, maar waarvan elk deel,
dit eerste althans, een in zich zelf besloten geheel vormt(1).
De plaats der handeling is aanvankelijk een plaatsje bij Bari, in Apulië en daarna
die stad zelf, terwijl het slot zich in Milaan afspeelt. Armitrano, een bescheiden
stoffeerder met handen aan het lijf maar overigens volslagen onbemiddeld, heeft met
vrouw en zeven kinderen het dagelijkse gevecht te leveren voor het blote bestaan.
De meeste inwoners van het plaatsje waar hij zich gevestigd heeft zijn haast even
arm als hijzelf, terwijl de enkelen die iets bezitten, vol onbegrip zijn, en daarbij nog
van een hardheid zoals we ons die herinneren uit sommige parabels in de Bijbel. Ook
voor deze Armitrano en zijn familie blijft er niets gespaard en toont de beproeving
zich in haar wreedste gedaante. De wil hebben om te werken en geen arbeid vinden,
zijn kinderen zien verkwijnen, wanhopig worden, honger lijden, weer een sprankeltje
hoop ontdekken en opnieuw ontgoocheld worden, en feller honger lijden en de laatste
illusies kwijtraken, en een korst brood stelen om in het leven te blijven, en ondanks
alles, met uitgeputte lichamen en de dood op het lijf, hopen blijven: ‘Moed, deze
maal lukt het...’
Palumbo schrijft een gedepouilleerde taal, vrij van alle effectbejag, zakelijk, koel,
maar de deernis met de menselijke ellende wordt daardoor niet verdoezeld: ze dringt
door de kamermuren heen, waar de doodsbange moeder die haar man niet ziet
thuiskomen en voor het ergste vreest, haar kinderen die van de honger niet slapen
kunnen, het sprookje vertelt van Gods barmhartigheid; ze zweeft omheen het
aangrijpend toneel van het sterven van de oude grootvader; ze spreekt uit de blik van
de moeder als ze het gekregen brood, dat beschimmeld is, (het boek ontleent er zijn
titel aan), niet kan laten dienen om de honger van haar kinderen te stillen.
Heldhaftige figuren zijn het die deze schrijver uitbeeldt, die bewegen op de rand
van het tragische. Ze beschikken over een reserve aan moed en levenskracht die
verbijstert en ontroert. Met vreugde begroeten we dus deze verhalen van Nino
Palumbo, waarvan opzet en uitwerking ons het recht geven hoge verwachtingen te
koesteren. Hij beschikt, als weinig anderen, over de eigenschappen om een schrijver
te worden van grote betekenis.

(1) Nino Palumbo, Pane Verde, Ed. Parenti, Milano, 1961.
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Vitaliano Brancati, die in 1954 op zevenenveertigjarige leeftijd overleed, had
bekendheid verworven door een paar verhalen, waaronder in de eerste plaats genoemd
moet worden Il bell' Antonio, een roman spelend tegen de fond van het zogenaamde
‘gallismo’, door de auteur van het hier te bespreken boek, op blz. 79 geestig
omschreven als bestaande ‘in het te verstaan geven dat iemand over buitengewoon
viriele krachten beschikt...’, en waarover in onze kroniek van december 1952
gehandeld werd. Brancati's volledige werken, die na zijn dood zijn beginnen te
verschijnen, zijn nu aan het VIde deel met de Diario Romano(1). Dit Romeins Dagboek
loopt over de jaren 1947 tot 1954, de tijd dus waarin hij zijn geboortestreek Sicilië
definitief voor Rome had geruild.
Brancati's werk vertoont tal van lofwaardige eigenschappen, terwijl in de mens
zelf, bepaalde trekken naar voren kwamen, die men de auteur van Il bell' Antonio,
of van het posthuum verschenen Paolo il Caldo, niet zou hebben toegedacht.
Contrasten als die van bralle zinnelijkheid naast uiterst verfijnde geestigheid, zijn
bezwaarlijk als iets uitzonderlijks te beschouwen: ze getuigen van een speelse geest
en een beweeglijk temperament. Maar lezend in zijn Dagboek, verbaast het ons
telkens weer dat hij zo helemaal anders zijn kón, en inzonderheid, dat hij bij voorkeur
anders wàs dan zijn korte of lange verhalen ons hadden doen geloven. Brancati
immers is een man die door sommige complexen verscheurd wordt. Zijn verloren
jeugd is er een van. Zijn jeugd die hij verafschuwt. Niet omdat hij gebrek leed, maar
omdat hij als jonge man bewonderend naar het Fascisme had opgekeken. En een
ander is dat van de mislukte moralist. Dagboekschrijvers zijn dit altijd, in mindere
of meerdere mate, of willen het althans zijn. Maar onze schrijver, die het vaak
probeert, slaagt er niet in zijn stem overtuigend te laten klinken. Niet zoals Corrado
Alvaro dat kon.
En daarmee is al het negatieve gezegd. Want Diario Romano is een bijzonder
boeiend boek.
Het anecdotische neemt bij Brancati geen al te grote plaats in, terwijl toespelingen
en plannen in verband met zijn eigen werk eerder schaars zijn. Slechts een paar malen
is er spraak van Paolo il caldo, de roman waaraan hij de laatste jaren werkte.
De persoonlijke ervaringen, de invallen en de herinneringen behoren tot het mooiste
en het duurzaamste van dit boek, dat bij stukken en brokken in kranten en tijdschriften
het licht had gezien. Het fragmentarische, sommige herhalingen en ook enkele
gelegenheidsstukken dienen in verband te worden gebracht met Brancati's beroep.
Hij was journalist

(1) Vitaliano Brancati, Diario Romano, a cura di Sandro de Feo e G.A. Cibotto, Ed. Bompiani,
Milano, 1961.
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en van die bedrijvigheid heeft het dagboek, op tal van plaatsen, de weerslag gekregen.
Zo was hij aanwezig bij de heiligverklaring van Maria Goretti, in de Sint-Pieterskerk
te Rome en hij vond er de aanleiding om de rede, uitgesproken door Paus Pius XII,
op de volgende manier te loven: ‘De Paus heeft een lange redevoering uitgesproken
waarin de zorg voor de uiterlijke vorm tot uiting komt, iets wat hem tot eer strekt.
De Paus heeft hier een passende uitdrukkingswijze gezocht en er veel meer werk
van gemaakt dan zovele van onze schrijvers, die naïef genoeg zijn om te denken dat
ze, op het stuk van de literaire kunst, de stijl kunnen verwaarlozen, of liever, de kunst
zelf. Hij deelt hun mening niet, volgens welke de aandrang der liefde, de verwarring,
enz. in de Italiaanse taal kunnen worden weergegeven zonder dat men Ovidius,
Vergilius en Petrarca heeft bestudeerd. En hij komt er dan ook toe zich beter uit te
drukken dan de romanschrijvers B. of Q...’ (blz. 88).
Brancati's geestigheid, zijn spontaneïteit, zijn uiterste gevoeligheid en zijn hang
naar het barokke - dat naar zijn eigen formulering, op blz. 385, geworteld is in de
eigen aard van de Sicilianen - komen op tal van plaatsen tot uiting, vormen samen
de glanzende kern.
Klinkt menige uitspraak ironisch, tot cynische houdingen laat hij het zelden komen.
Zijn sympathieën - en ook zijn antipathieën - worden gefundeerd. En zijn kritisch
doorzicht, dat op menige plaats uit de bezadigde oordelen over mensen en boeken
duidelijk kan worden afgelezen, spettert op als een prachtig vuurwerk aan het einde
van het boek, waar G.A. Borgese geportretteerd wordt en geconfronteerd met de
Alberto Moravia van Gli Indifferenti (blz. 379-385).
Van literair, zoals van zuiver menselijk standpunt uit, is deze Diario een
belangwekkend en een rijk boek.
***

Leonida Rèpaci is een Italiaanse schrijver die buiten de grenzen van zijn eigen land
geen grote bekendheid geniet en van wie, als we ons niet vergissen, alleen de roman
I Fratelli Rupe (De Gebroeders Rupe) destijds een bredere kring van lezers heeft
geboeid. Hij is een man van een merkwaardige vitaliteit, en die eigenschap vinden
we in de meeste van zijn werken, vaak met een onstuimigheid die beheersing en maat
mist, in felle kleuren tot uiting gebracht.
Van louter menselijk standpunt uit is Rèpaci een goed, begrijpend en edelmoedig
man, iemand voor wie het woordje vriendschap zijn oorspronkelijke zin ten volle
heeft bewaard.
Van die vriendschap legt getuigenis af het lijvige, rijk geïllustreerde
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werk dat hier voor ons ligt en dat hij gewijd heeft aan zijn Compagni di Strada, zijn
weggenoten(1).
Drieëndertig figuren worden hier behandeld, hoofdzakelijk schrijvers en
kunstenaars, waarvan de meeste nog in leven zijn. Het documentaire belang, om ons
daarbij voorlopig te beperken, springt al dadelijk in het oog wanneer we bij het
doorbladeren van het technisch goed verzorgde werk, op een massa gegevens stuiten
die enkel maar uit de intieme omgang kunnen worden saamgelezen. Het zou, naar
het ons voorkomt, onrechtvaardig zijn dit boek met een enkele volzin af te maken
en we nemen ons derhalve voor er in een volgende kroniek op terug te komen.

(1) Leonida Rèpaci, Compagni di Strada, Ed. Canesi, Roma, 1961.
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Proza
C.C. Krijgelmans: ‘Messiah’
door Marcel Janssens
C.C. Krijgelmans, Messiah. Proloog tot ‘De Hunnen’. Amsterdam,
Antwerpen 1961, 85 blz., 45 F (Literaire Pocketserie, nr. 72.)
Toen het prozastuk Messiah van C.C. Krijgelmans voor het eerst afgedrukt werd in
het Nieuw Vlaams Tijdschrift, achtten H. Teirlinck en I. Michiels het niet ongepast
aan deze publikatie enkele verklarende en inleidende opmerkingen toe te voegen.
Teirlinck noemde dit proza een gewaagde proefneming, die met ongeziene
experimentele durf afbreuk doet aan de oude sleur inzake schrijf- en verhaaltechniek
in het Nederlands proza. Hij stelde zich toch de vraag of Krijgelmans' schrijfwijze,
die ook voor een voorbereid lezer nog altijd een waaghalzerij zal blijven, de lezer
van nu niet zodanig zal afschrikken, dat de revolutionaire auteur ‘nog een hele tijd
op lezende tijdgenoten zal dienen te wachten’, precies omdat hij met een explosief
probeersel als Messiah zover op de actualiteit zou zijn vooruitgelopen. I. Michiels
van zijn kant onderstreepte dat de auteur van Messiah de grote buitenlandse
vernieuwers van de verhaaltechniek op de voet gevolgd heeft. Wie zich alleen binnen
de grenzen van onze Nederlandse literaire traditie heeft bewogen, zal zeker door dit
brutaal-vreemde proza ontredderd en geërgerd worden; wie echter met Krijgelmans'
buitenlandse literaire voorzaten, nl. Faulkner, Joyce, Miller en een Becket, vertrouwd
is, zal wel bereid zijn de inspanningen te doen, die de auteur van zijn lezer mag
verwachten...
Bij mijn weten hebben de door I. Michiels genoemde buitenlandse voorlopers de
ont-binding van de taal niet zo ver gedreven als Krijgelmans het hier doet; Proust en
V. Woolf evenmin. Als men toch modellen zoekt om de stijl van Messiah te situeren
in een recente buitenlandse traditie, kon men ook naar de nouveau roman verwijzen,
maar bepaald naar de ‘stream of thought’-techniek van Cl. Simon. Deze schrijft
eveneens ruggegraatloze, associatief-opstapelende lintwormzinnen, die, zoals in
Messiah, een dunne epische substantie omzwachtelen. Maar zijn Vlaamse nazaat
heeft nog veel verder gemikt. Hij heeft o.m. voor zijn
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syntactische explosies nog meer dynamiet gebruikt en zijn ‘verhaal’ met nog meer
furie aan flarden gereten!
Zoals Teirlinck opmerkte, stelt Messiah het probleem van de lezer, van de
‘noodzakelijke lezer’. Deze zal wel niet zozeer afgeschrikt worden door het feit dat
Krijgelmans een pocket van 85 blz. volschreef zonder punten. Dat is m.i. geen
krachttoer. Als het lot zou willen - hetgeen ik weinig waarschijnlijk acht - dat de
auteur van Messiah met zijn schriftuur school zou maken, kan ik mij best indenken
dat al of niet talentrijke meelopers 86 of zeven maal zeven keren 85 blz. op die wijze
zouden aan elkaar flansen (verondersteld natuurlijk, dat ook de uitgevers niet door
de noodzakelijke lezer in het verweer zouden gedrongen worden). Het vervreemdende
effect dat dit proza op iedereen zal blijven maken, komt niet zozeer voort uit het
weglaten van leestekens, maar wel uit de syntactische ontwrichtingen, waarvan de
auteur een systeem heeft gemaakt, en vervolgens uit de ontredderende opbouw van
dit stuk. De auteur sticht zulke verwarring, en dat op zo'n weloverwogen, moedwillige
en uitdagende manier, dat men zich wel móet afvragen of men niet te doen heeft met
een mystificateur, die op kosten van de moe gesarde lezer naar succes hengelt door
nu eens helemaal averechts en tegendraads te doen.
Teirlinck en Michiels verzekeren ons nochtans dat de auteur ‘niet liegt’, d.w.z.
niet poseert. Wellicht verdient hij dan wel, dat men zich eerlijk inspant om hem met
de grootst mogelijke goodwill zo ver mogelijk te volgen, al was het maar uit achting
voor zijn eerzuchtige vernieuwingspoging. Ik vrees echter dat dit stuk proza meer
onze aandacht verdient, omdat het tot dusver iets nieuws is in het Nederlandse
taalgebied, dan wel op grond van zijn intrinsieke waarde of van de beloften die het
zou inhouden op gebied van verhaaltechniek. Is Messiah geen snobistische
modieusheid, dan is het m.i. toch maar een probeersel zonder toekomst en zal het
een curiosum blijven.
Ik meen zelfs dat het geen kwestie is van eraan te gewennen, zoals men heeft
moeten wennen aan de experimenten der Vijftigers. Men kan m.i. onmogelijk
gewennen aan een uitdrukkingswijze, die zich zo eigenzinnig buiten de wet stelt, dat
de lezer er niets eigens in terugvindt. Men kan zich niet thuisvoelen in of mede-creatief
zijn bij de lektuur van een stuk proza, waarin de simpelste taalgewoonten stelselmatig
en balsturig geradbraakt worden, waarin alles door radicale nieuwigheid wil verrassen
en verbluffen, waarin niets kan voor-zien worden, waarin de lezer geen enkel
momentje rust wordt gegund. De schrijver doet in koelen bloede afstand van elke
taalconventie en bijgevolg van elke welwillende, vertrouwde mededeelzaamheid die
taalgewoonten scheppen. Daarenboven liggen de hiaten en cesuren in zijn
gedachtengang zo dik gezaaid als de
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komma's. Elke overgang die de auteur maakt, spant de lezer een valstrik. Wie Messiah
wil lezen, d.i. ondergaan, moet zich helemaal onderwerpen aan de radicale willekeur
van de schrijver. Als denker én als taalgebruiker (wat in de grond hetzelfde betekent)
meet Krijgelmans zich onbeperkte vrijheid toe. Ik vermoed dat weinig lezers zich
dergelijke baldadige arrogantie zullen laten welgevallen.
Men kan zich ook afvragen of men hier met reden van verhaaltechniek kan spreken,
want luidens de ondertitel is Messiah een proloog tot een nog niet afgewerkte roman
De Hunnen of, zoals Michiels zegt, een ‘voetnoot’ bij deze roman, die vele honderden
pagina's zal beslaan. Messiah zou dus bedoeld zijn als een soort synthetische
ouverture, waarin de auteur zijn lezer met dissonanten allerhande voldoende buiten
westen brengt om hem daarna met zijn Hunnen des te gemakkelijker over het lijf te
kunnen lopen? Welke ook de relatie weze, wat de idee betreft, tussen proloog en
roman, toch hebben de tot dusver gepubliceerde fragmenten uit De Hunnen ons reeds
geleerd, dat Krijgelmans de anarchistische schrijftrant van Messiah in zijn roman
niet gebruikt. Naar de vorm staat de voetnoot dus op zich zelf en kan zij los van het
geheel besproken worden.
Toch is het wel bevreemdend te moeten vaststellen, dat de revolutionaire
verhaaltechniek, die het eigenste van Messiah uitmaakt en waarvan men blijkbaar
zoveel mag verwachten om de oude sleur in het Nederlands verhalend proza uit de
weg te ruimen, niet bruikbaar is voor een ruimer opgezette roman... Zal men dit
alleen toeschrijven aan het (slechts voorlopig?) gemis aan lezende tijdgenoten? Of
zou dit betekenen dat het experiment de 85 blz. van Messiah niet kàn overleven?
Sluit dit verzaken ook niet het failliet van de zgn. verhaaltechniek in?... Voor mij is
Messiah inderdaad allesbehalve een verhaal. Ivo Michiels noemt het stuk een
denktocht, d.i. een soort meditatie, geïllustreerd met voorbeelden, over het abstracte
begrip ‘messias’. Dat is aannemelijk. Maar dan komt het toch wel wat vermetel voor,
met een geïllustreerde meditatie in voetnoot het verhalend proza in ons taalgebied
uit het slop te willen helpen.
In elk geval biedt de abstractie ‘messias’ ons toch enig houvast om aan dit kluwen
hier en daar, zo goed en zo kwaad als het gaat, een touwtje vast te knopen.
De auteur beoogt geen intrige op te bouwen noch karakters te tekenen, zoals eertijds! - in de traditionele psychologische roman. Hij gebruikt eigenlijk ook niet
de ‘stream of consciousness’-techniek, waarmee men - vroeger! - de onderwereld
van een bewustzijn placht te verkennen. Ook de monologen van de ik-personen, die
in deze maalstroom van associaties even het hoofd opsteken om onmiddellijk daarna
weer verzwolgen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

452
te worden, bieden geen psychologische introspectie, maar wel overpeinzingen van
een ‘geval’, van een hele existentie, die in de visie van de auteur op de ene of andere
manier als ‘messiaans’ wordt geïnterpreteerd. De opbouw van dit stuk wordt bepaald
door een esoterische ‘stream of thought’, een ‘reusachtige schrikwekkende
gedachtenvlucht, die onbegane paden betreedt’ (blz. 44) en die het thema ‘messias’
volgens eigen logica, ‘wars van elke beheersing’ (blz. 43), ontwikkelt.
Wat wordt hier dan met ‘messias’ bedoeld? De betekenis van dit begrip blijkt het
duidelijkst uit de fragmenten die de Messias-figuur uit het evangelie voor de geest
roepen. Hoewel Krijgelmans ook op deze strookjes van zijn denktocht elke
geografische en chronologische situering bewust in het duister laat, zijn de
toespelingen op het evangelische lijdensverhaal voldoende duidelijk. Het verhaal
van de Gezalfde, waarmee het boekje begint en eindigt, komt als een Leitmotiv in
Messiah terug. Op de laatste bladzijden is zelfs een evangelist, ‘de vertrouwensman’,
aan het woord, die dit alles zou hebben geboekstaafd om het wraakgericht aan te
kondigen... Ook stilistisch gezien zonderen de flitsen en flarden uit het bijbels
lijdensverhaal zich af van de rest: daarin heeft Krijgelmans zijn eigenzinnige
krachtpatserijen het verst doorgedreven. Naar geest en vorm maken zij dus het eigenste
van Messiah uit. Het bijbels passieverhaal zal dan wel de inspiratorische kern geweest
zijn waaruit de denktocht vertrokken is. Het biedt tevens een beginsel van samenhang
dat ons toelaat in deze puzzel enigszins klaar te zien.
De Gezalfde komt de Wil van de Vader volbrengen, predikt goedheid,
zachtmoedigheid en naastenliefde, stelt zijn betrouwen in de Vader, treedt op als
hemelse Rechter, maar ontvangt stank voor dank, wordt als vulgair kwakzalver
uitgestoten en bezwijkt voor het brute geweld. Hij is niet opgewassen tegen al het
bittere lijden, de lagen, listen en duivelachtigheden der mensenkinderen en is ten
slotte niet bij machte zijn eigen hachje te redden. Kwijnend van angst, schaamte en
vertwijfeling, door de Vader verloochend, wordt hij aan het schandhout gespijkerd.
Kortom, de bijbelse Messiah is een ‘man-gek’, zoals Krijgelmans hem herhaaldelijk
noemt. - Onnodig te zeggen, dat Krijgelmans zeer vrij met de evangelieteksten
omspringt en o.m. de Gezalfde, die hier zeer apocriefe taal spreekt, verlaagt tot een
deerniswekkende sukkel. Nu, dergelijke bewuste schrift-vervalsing past in zijn kraam
en er zijn erger dingen die men hem kwalijk moet nemen. - De overige fragmenten
werden dan waarschijnlijk bedoeld als illustraties bij dat centrale Messiah-motief.
Het is echter bijzonder moeilijk deze samenhang overal te onderkennen.
Menigmaal stoot men immers op een brokstuk, dat men onmogelijk kan
thuiswijzen. Ik benk bijv. aan de passage waarin een zesjarige knaap (blijkbaar een
afstammeling van de hoofdpersoon in Walravens' Nega-
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tief) allerlei gruwelijke manieren verzint om het dochtertje van de bakker om het
leven te brengen... Misschien berusten dergelijke gedachtenspinsels op onderbewuste
associaties, maar zij doen mij eerder denken aan de gruwelijke krantenknipsels die
de eerste ik-verhaler uit L.P. Boons Menuet boven zijn verhaal afdrukte. Deze losse
knipsels etaleren op cynische wijze de meest pathologische en demonische aberraties
waartoe een redelijk dier in staat is, maar een ander verband moet men er niet in
zoeken. Dit lijkt mij ook hier het geval te zijn. Gevallen als dat van de zesjarige sadist
kunnen bezwaarlijk in verband gebracht worden met de Messiah-idee, ook wanneer
men ze volkomen averechts en negativistisch interpreteert; ze zijn eerder uitingen
van onwelvoeglijk exhibitionismeop-goed-valle-het-uit.
In zijn geheel genomen steekt er toch wel een logica in Messiah, nl. die van de
systematische baldadige afbraak. De nihilistische ontwaarding van de menselijke
persoon in zijn denken en streven, die ik in Messiah meen te ontwaren, kan uit een
oprecht levensgevoel opgeweld zijn. Poseert de auteur, als hij beweert dat wij dreigen
ten onder te gaan ‘in het spijsverteringsproces van een gewilde en doelbewuste
waanzin’ (blz. 75-76), ‘in deze vervloekte wereld van vandaag’ (blz. 79), vol
‘gruwelen: moord tengevolge, plunder, het afstropen der huid, het inzouten, (...)
binnen het uitspansel waar krankheid heerst en grote ramp en kleine walg en liefde
en dubbele haat’ (blz. 85)?... In elk geval, branie-achtige pose of niet, Messiah is een
poging om alle hoopgevende, verheffende aspecten van de menselijke persoon in de
molen van het brein aan gruizelementen te malen. Alleen een in onmacht stikkende
schreeuw van de desperado vóór de nachten van het Niet blijft over. - Zoals gezegd,
heeft de auteur dit beatnik-achtig negativisme botgevierd in een barbaarse aftakeling
van het Nederlands. Zijn verhakkeld, wanstaltig taalgebruik, waartoe men zelfs de
meest primitieve Hun niet zou bekwaam achten, is bij nader toezien niets meer dan
je reinste hypergezocht maniërisme.
Dit is, dunkt me, naar geest en vorm het punt nul van de letterkunde, een
no-way-out voor het proza, zeker voor het verhalend proza. Ik meen eerlijk dat men
geen schrik moet hebben om deze trein te missen: hij staat op een zijspoor met beide
buffers tegen de berm aan. Hier rest alleen de weg terug. Men mag ook redelijkerwijze
verwachten dat deze voetnoot het droevig lot van de meeste voetnoten zal ondergaan,
nl. dat ze zal ongelezen blijven. Voor wie ertoe de moed kan opbrengen is ze als
symptoom nochtans... interessant.
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Boekbesprekingen
Drie recidivisten
Nauwelijks is Marcel De Baecker niet zonder schaamte van het literaire podium
verdwenen, of een acuut geheugenverlies doet hem alweer een dichtbundel uitgeven.
De lezer herinnert zich wel dat in Raaklijn aan het hart Daisne en Vercammen als
peetomen optraden. Hier heeft de dichter een beroep gedaan op Rik Lanckrock en
Bert Van Aerschot. Helemaal afzijdig had Rik Lanckrock zich ook vorige keer niet
gehouden. Hij had een humanistisch praatje afgescheiden. Thans is gebleken dat hij
dit slechts deed om zich even los te werken. In deze tweede bundel (Blinde handen,
Diogenes, Antwerpen) getuigt hij als flaptekstschrijver. Ook hij hanteert het
tromgeroffel vrij onzacht. Vooreerst vindt hij de nieuwe bundel van De Backer beslist
beter dan de vorige, en met die vorige liep hij nochtans al zo hoog op! En wat vindt
hij er zoal beter aan? Niet ‘de keuze van de onderwerpen’ maar wel de uiterst
persoonlijk geworden vormgeving. En dan laat hij zich welig verder drijven op termen
als verrassende beeldspraak, beangstigende schoonheid, rake woordkeuze,
huiveringwekkende sfeer, magische geladenheid, plastische krachten enz... zonder
de ‘oorspronkelijke metaforen’ en de ‘weerbarstige dichterlijke kernen’ te vergeten.
Alles goed en wel, wanneer wij de bundel lezen, blijkt uit heel die processie van
ronkende woorden geen enkel aan de werkelijkheid te beantwoorden. Ofwel heeft
Lanckrock geen wriemeltje smaak ofwel schrijft hij er maar op los. Laten we voorlopig
aanvaarden dat hij inderdaad geen smaak heeft.
Marcel De Backer heeft ook Bert Van Aerschot een paar lovende woorden weten
te ontfutselen. Maar deze zijn matiger en niet helemaal ondubbelzinnig, al meent
Van Aerschot ten onrechte dat ieder dichter ‘een godmens’ is ‘die door de poëzie
tijd en toekomst wekt’. en al vindt hij zich een hele rakker wanneer hij het woord
‘hermetisch’ kan verklaren door een verwijzing naar Hermes Trismegistus.
De opgenomen verzen zelf zijn wat beknopter en geserreerder dan zijn vorige
werkstukken, maar ze blijven zielig. Geen echt ritme, geen vaste samenhang van
gewaarwordingen. geen ervaringen, alleen words, words. Af en toe blijft een schamel
beeld overeind staan. Aanleiding tot een nieuwe publicatie kan zo iets onder geen
enkel voorbehoud zijn.
Iedere uitgeversmaatschappij heeft haar hoogte- en laagtepunten. Ook Manteau.
Wat ze in Kosmos van Johannes Marijnen zag, is niet te vermoeden. Zoals Vluchtende
verten suggereert onderhavige verzenreeks natuurlijk een zekere moderniteit. Doch
deze is zo oppervlakkig en heeft zo weinig met lyriek te maken dat het verbijsterend
mag heten dat er een uitgever voor gevonden werd. Er is veel gewauwel over jazz,
rock'n'roll, Spaanse danseressen, cha-cha-cha's en tango's.
jonge koppels
kronkellijven
trippeltrappen
trekkesleuren
schokkedansen

Kortom: een kakofonische rompslomp van weerzinwekkende onbenulligheid.
Medelijden met een auteur is een schoon ding, maar hier moet men er van afzien.
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Hij verdient zelfs dat niet. Hij heeft een karikatuur van een verouderd expressionisme
opgehangen die zo vlug mogelijk op zijn eigen hoofd terecht moet komen. Het
geharrewar van dansende lettergrepen en joelende onzin waarin hij ‘sexprikkelende
vrouwenbenen’ en ‘flirtzachte fluisterwoorden’ heeft gecombineerd
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met ‘passiebereide partners’ en ‘turelurende jukeboxen’, is gewoonweg onhygiënisch.
Het wordt tijd dat de lectoren van Manteau weer ontwaken.
Chr. Ferket heeft tijdens de sprokkelmaand de Scherven (Oranje, Zulte-aan-de
Leie) verzameld die van zijn Slechts een handvol overbleven. Op één behoorlijk
gedicht na is het weer niet veel zaaks. Wat doet men met iemand die van zichzelf
bekent: ‘een echo wandelt met reuzeschreden rond mijn hoofd binnen de
horizontkoepel van mijn besef’? Men achtervolgt hem niet, men sluit hem niet op,
maar men verwittigt de uitgever. Lees maar Oranje, het staat er.
PIET THOMAS

Apolloon en de teenagers
Zelfs de leerlingen van het middelbaar onderwijs slaan ijverig aan het bundelen. Of
ze vinden wel iemand die dit voor hen doet. Albert de Longie (Teenagers schetsen
de mens, Hernieuwen, Brussel), die de rubriek ‘Bladzijden voor U’ verzorgt voor
het jeugdbewegingsorgaan dat als uitgever fungeert, heeft enkele tieners rond zich
geschaard waarvan hij getuigt: ‘hier treedt een positieve kracht naar voren: een schone
jeugd, een diep voelende en ruimdenkende schare katholieke jongeren, een belofte
voor de dag van morgen’.
Elders looft hij de waarde van het gekozen werk als ‘document humain’. We menen
echter dat zijn door enkele understatements versluierd enthousiasme nogal voorbarig
is. In feite bewijst men de jeugdige minnaars der letteren een twijfelachtige dienst
door ze te vroeg te groeperen in een bloemlezing. Het schenkt illusies die later tot
bittere ontgoochelingen kunnen leiden. Zullen Werner Abeele, Johan Haeske en
Tamalone ooit de genade en de doem van het dichterschap kennen? Het lijkt niet
zeker. Hier en daar een fris beeld of een goed gedraaide zin rechtvaardigen deze
publicatie nog niet. En de bedoeling deze jonge krachten uit de klauwen (?) van
andere groepen te houden kan al evenmin een doorslaggevende reden zijn.
En wat de positieve rijkdom betreft van regels als:
‘ik heb een vers verkracht’, ‘ik ben een honderdkoppig jodenjong’, ‘ik weet de
nerts van vele huiden is impotent’ of ‘zo ontwaak ik wettig elke morgen in een ander
bed’, zeer hoog slaan wij hem niet aan.
Ook Bart Mesotten heeft een boekje met verzen van leerlingen in het licht gegeven.
Een keurig gepresenteerd en handzaam drukwerk waarvoor Albe de inleiding schreef
(De jonge Apolloon. Academie van het Sint-Michielscollege, Brasschaat). De kring
waaruit hij selecteerde, was uiterst beperkt, wat zijn taak nog moeilijker maakte.
De verzen zelf zijn als schoolwerken niet bijzonder slecht. Ze zijn zichtbaar door
een leraarshand verbeterd. De enige lof die men in alle eerlijkheid aan deze leerlingen
kan toezwaaien is de verzekering dat ze voor de teenagers van Hernieuwen niet
moeten onderdoen. Op volgende verzen na, die des pubers zijn:
de striptease-girl strompelt
door de stikkende rook
in nonnengewaad.
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Of wij de jonge ‘academici’ moeten aanmoedigen om verder het publiek te trotseren?
Voorzichtigheidshalve slechts dit: een goede makker vinden die welwillend genoeg
is om die dingen te lezen, is ook iets waard. Men hoeft niet verder te zoeken.
PIET THOMAS

Worp '62
Het doet sympathiek aan dat studenten aan een verzamelbundel (Worp '62, Ons
Leven, De Geus, De Snek, Ons Verbond) die ze de wereld insturen, een ironische
titel geven. Het zou nog sympathieker zijn indien ze ook behoorlijke verzen wisten
aan te bieden. Van de opgenomen scribenten is op grond van de toegelaten verzen
geen enkele werkelijk een dichter te noemen. Studenten plegen nogal slordig met de
Muze om te gaan en wie dit weet is bereid heel wat door de vingers te zien, maar dit
belet niet dat onze gewaarschuwde verwachtingen deerlijk bedrogen werden. Er staan
verzen in die de leraar
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Nederlands met een hoofdknikje zou weten te waarderen indien een zijner leerlingen
ze geschreven had. Maar volstaat dit wel?
En wat gezegd van de gevaarlijke experimenten die er in naverteld worden? Getuigt
Jo Stevens van zichzelf niet: ‘ik heb mij als een zuil van licht de hemel nachtelijk
ingeschoten’? Dat zo'n kerel zich dan boven al de perikelen van de examentijd
verheven voelt, is te begrijpen. En toch vindt hij het nog nodig een mes ‘temidden
zijn beangste ribben’ te schuiven. Waarom eigenlijk?
Een zekere Bob geeft ons de goede raad:
Speel schaak met leven en dood,
wacht niet op de hoek van de straat
en loop niet als een kat langs de muur.
Val aan,
met de doedelzakken die juichen,
en leef als een man
van het noorden.

Hij doet met deze scherp eindende woorden de gedachtenis van Rodenbach allerminst
eer aan.
In ‘Oase’ zijn zwoele lippen van de partij, omgeven door ‘zwevende nachtvlinders’,
zoals het hoort, en wel in de gloed van ‘karmozijnen lichtfonteinen’. Wat verwacht
kon worden, gebeurt, de geliefden ‘zinken op de bodem van elkaars verlangen’.
Dan van Daele schijnt zo deksels veel van het leven te weten dat hij de balans van
zijn verloren levensdrift opmaakt in ‘Hymne aan de ondergang’ en ‘Lied tot
d'ontbinding’, twee gewrochtjes die naar zeer duistere kroegen ruiken. De Muze is
hem echter in deze gebouwen niet gevolgd. En daar deed ze goed aan.
Paul van Oorle noemt zijn meisje, ‘als de avond komt’, Isolde. Welke namen hij
haar op andere tijdstippen van de dag geeft, zullen wij wel nooit te weten komen.
Het meisje echter verneemt meer. Hij fluistert haar melancholisch toe: ‘je handen
zullen wringen om mijn koude baar’. Met dit vooruitzicht kan ze weer een tijdje de
baan op.
Jan de Roek stelt hogere eisen aan de uitverkorene zijner dromen. Hij schrijft haar:
ik wil dat gij een goudenregen wordt
in het hol van mijn voorhoofd
en een hangbrug slaat
over het springtij in mij.

Arm kind! Wordt me dat een gezwoeg tegen de bierkaai! Helemaal alleen een
hangbrug maken? Maak het af, men kan niet het onmogelijke doen.
Frans de Crits kan een nette jongen zijn, doch hij is op het verkeerde pad. Hij wil
‘de bomen van hun schors ontdoen’. Laat een gemiddelde gerechtsdienaar die Worp
'62 in handen krijgen en de Crits zal wat meemaken. En wellicht laat ook de rectorale
raad zich niet onbetuigd. Laat hij oppassen!
W. Quercus ‘wil de blauwe bergen zien’. Een lovenswaardig verlangen, zou ik
zeggen. Doch hij wil mordicus ook ‘witte zonnen splijten’ en ‘een bliksem zijn’.
Laat hij deze droom uitstellen tot na de examens. dan praten we verder, als hij het
dan tenminste niet in Keulen hoort donderen.
Al even erg is is Bob Van Grave er aan toe. Oogluikend murmelt hij:
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ik dwaal langs kronkelwegen
en zeg dingen die iedereen gelooft
behalve ik.

Laat hij zich niet te veel illusies maken. Een onderschatte lezer is er twee waard.
Tuur De Schepper, die al een paar bundels op zijn actief heeft waarover men zich
nauwelijks lovend kan uitlaten, is vergeleken bij zijn collega's een hele heer. Nuchter
en ironisch is zijn ‘Dood van de dichter’ een aangename verrassing, al zou ik er niet
door een vuur voor lopen.
Voor de rest treffen alleen een paar regels van A. Konovaloff en Werner Abeele.
Ook zij dienen nog een lange weg af te leggen indien ze iets willen bereiken.
Als de studenten ooit nog een bundel pennevruchten uitgeven, zullen ze eerst de
kopie aandachtig moeten lezen en pas dan naar de drukker dragen. Anders wordt het
weer een gezellig onderonsje van maanzieke knoeiers, tot groot leedwezen van de
rari nantes die ze in hun vaarwater weten te lokken.
PIET THOMAS
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[1962/7]
André demedts
De dood van de zwaluw
Aan de muur, boven de paarden,
hetzelfde zwaluwnest. Afbrokkelend in de winter,
maar zodra de luchten klaarden
weer opgebouwd, toen op de zuidenwind
de zwaluwen ineens daar waren,
in vaders tijd, in grootvaders tijd,
in iedere tijd. Zij waren weggegaan,
als bang, samengeschoold in grote scharen,
alsof niet elk alleen het dorst te wagen,
niet iedereen het dorst bestaan,
om van de paarden en de balk,
de trouwe aanhankelijkheid van het noorden,
zijn zonneglimlach tussen regenvlagen,
muurbloemen, avondrust en het ritselen van stro
vandaan, over berg en zee, een oceaan
van wouden, zich naar een ander nest
door gevaar en beuheid heen te slaan.
Maar keren deden zij alleen, te vroeg
nochtans, opdat het reeds zou zomer zijn.
Onder een hemel hard en klaar als glas,
lagen te zamen in het berijpte gras
de kersebloesems en de lentesneeuw.
Daarboven schoot een zwaluw snel voorbij,
een zwaluw zwart en blauw, een vlekje rood,
een tipje vederdons als van een meeuw
zo wit, een schaduw met een helle schreeuw,
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een kreet van overmoed, van roekeloos en blij
geweld: ik ben hier weer.
De rest was ook als ieder jaar,
de bloei van 't vlas, een wervelwind
over een stoppelveld, en glinsterwebben
van de herfst. Weer zaten op een dorre tak
de zwaluwen voor hun afreis klaar.
Maar die ene uit de stal is nog gebleven.
Zij zeiden wel: kom mee! Doe niet zo dwaas.
Zij vlogen weg, gehoorzaam aan het leven.
Zij keek een andere richting uit. Er was geen aas
meer straks. Geen vuur. Geen hoop.
Alleen de dood.
Twee huizen is te veel voor wie een thuis verlangt.
De zwaluw vloog rondom haar thuis,
paarden, een balk, weerschijn van avondrood
op de gekalkte muur. De kringen werden klein
en kleiner. De kinderen spelen dichter bij hun thuis,
naardat het donkerder, meer avond wordt.
Ga nu maar slapen in 't verbrokkelend nest.
Maar dat was niet haar wens. Door 't stijvend bloed
verlamd, zonk zij tussen de paarden neer
en stierf. In 't zuiden stond de lucht in vuur
en vlam. Hier was er wind en wintermoed,
de moed opdat het nu gedaan zou zijn,
voorgoed, voorgoed.
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Wensen
Zeggen bloemen je iets? Boeken, platen,
een auto, trillend onder je voet?
Een landschap in den vreemde, mensen, straten,
een wereld nog nooit gezien? Vergetelheid, moed?
Zijn dat woorden met zin? Zijn ze geladen
met hoop, doorschoten van lentes wonderbaar licht?
Wat kan ik je geven? Wat je te raden,
zodat je tenminste toch weer je hoofd opricht?
Niets van dat alles. Vergeef mij. Laat mij alleen.
Laat hij de verantwoordelijkheid dragen
die mij anders gemaakt heeft dan iedereen.
Ik ben niet goed. Ik zou eens willen twee dagen
en nachten wenen, omdat mij niets voldoet,
omdat ik gestraft ben en buiten moet staan,
terwijl elkeen verklaart: het leven is zoet,
dwaas zijn ze toch die 't voorbij laten gaan
en zelf voorbijgaan, verkleumd, ver van zijn gloed,
gestrikt en gebonden door zorgen en plicht,
onzichtbaar geteisterd door de storm van hun bloed,
met een onaandoenlijke glimlach op hun gezicht.
Die twee dagen en nachten, dat is niet gemeend.
Wat zou er anders zijn, had ik zo maar geweend
in de nacht en de kou? Word kalm, zegt het verstand,
gebruik je verstand. Al gaat het je nog zo slecht,
niets duurt, niets blijft in Vlaanderen of enig land,
zelfs zonder geluk kom je toch eenmaal terecht.
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Stel je voor dat men mij alle macht had gegeven
en je krijgt wat je vergeefs en troostloos verlangt,
zul je, klein kind van een man, gelukkiger leven
als je maar het speelding uit je dromen omprangt?
Stel je voor, zeg je mij. Een speelding, dromen en schijn.
Maar ik stel mij niets meer voor. Zelfs geen houding meer.
Geen heldendom, geen meeuw, hoog in de zonneschijn,
alleen. Maar een hond onder de tafel. En zeer.
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Frans Smets
De lach
Eenzaam zat mister Salvio op zijn kamer op de derde verdieping van een miserabel
flatgebouw in de zesenveertigste straat van de industriestad Andovisj. Hij keek voor
zich uit en zag een oude stoel, een van kleur verschoten kast, een ledikant dat zo uit
een derderangsverkoopzaal scheen te zijn gekomen en een tafel waarin de memel
had huisgehouden. Mister Salvio schudde het hoofd en vond dat zijn interieur bepaald
niet geschikt was om hem vrolijk te stemmen. Niets overigens in het leven van de
grote en lugubere stad Andovisj in het koninkrijk der Veloeten stemde tot vreugde.
De lieden waren er gedoemd tot harde arbeid zonder dat zij daarbij geestelijke
voldoening smaakten: zij moesten mechanische bewegingen in een vlot tempo
uitvoeren en als ze 's avonds thuis kwamen, waren ze te vermoeid en te afgestompt
om zich nog met zaken des geestes onledig te houden. Daarbij kwam dat, afgezien
van deze uiterlijke omstandigheden, de eertijds rijke geest der Veloeten slechts tot
schrale manifestaties in staat bleek: het was gevaarlijk in dit land van dompers fijn
te zijn of in volle rijpheid en helder doorzicht te lachen met de vele misstanden.
Mister Salvio had reeds jaren de situatie van zijn land door. Snert, placht hij te
zeggen. Een soort van omgekeerde geldingsdrang woekerde overigens bij vele
Veloeten: zij wilden hun armoede met deemoed dragen en dit verwekte een grotesk
geestelijk miserabilisme dat kleefde op de huid van deze lieden. De herbergen
verkochten daarbij flets bier en de deernen waren navenant. Vooral de stad Andovisj
was getekend door al wat Veloetië aan minderwaardigs kon bieden: haast geen
rioleringen of sanitaire installaties, maar wel ratten die als kleine honden op straat
ronddoolden op zoek naar buit en op elke straathoek een St.-Vitusdanser die normaal
in een gesticht ad hoc had moeten ondergebracht zijn, maar die om aan de kost te
komen, potloden en doosjes vol lucifers aan de voorbijgangers te koop aanbood.
Hoe wilt ge dat in het land der Veloeten in dergelijke belabberde situatie van
stoffelijke armoede gepaard met geestelijke teleurgang, ooit het edele in de mens
openbloeide? Grauw was er bijgevolg het
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leven. Men hoorde in Andovisj vloeken en verwensingen braken. Men uitte er zich
in rabauwelijke woorden en gezegden. Men beoefende er een straattaal vol plastische
effecten, die de geestelijke leegte des te schrijnender maakten.
De eenzame mister Salvio die in de zesenveertigste straat van de gore industriestad
Andovisj van het koninklijk der Veloeten op zijn kamer de tijd zat te doden, wist er
alles van. Hij trok de deur van de kast open: er lag een uitgedroogde homp brood.
Nog voor tweemaal, zei mister Salvio. Dan ging hij kijken in de lade van zijn
vermolmde tafel: niets. In het van het veelvuldig beduimelen bruin geworden katoenen
zakje dat als portemonnee dienst diende: ook niets. Leeg, mompelde Salvio. Hij ging
voor het raam staan en zag naar buiten maar vermeed zorgvuldig het gordijn aan te
raken: reeds jaren hing het daar en het was van ouderdom zwart geworden en haast
verteerd. Beneden in de smalle straat zag Salvio de kleine Gustavo, de rakker die in
de vijftigste straat woonde en af en toe op bezoek bij hem kwam. Voorzichtig opende
Salvio het venster op een kleine kier en riep met een stem waarin ingehouden pret
zinderde: Gustavo, Gustavo! Een heldere kinderstem kaatste terug: Mister Salvio,
ik kom.
Toen Gustavo de kamer van Salvio betrad, begon het kleine wonder in de grijze
stad Andovisj. Het eeuwige kind, schuilend in de verwaarloosde dreumes, keerde de
sfeer van grauwheid die ook bij Salvio heerste. Vertellen, zei Gustavo; inderdaad
Salvio was voor Gustavo de verteller die de oeroude sprookjes der Veloeten kende
en in een stad van rechtlijnige huizen en droeve straten was zulk een sprookjesman
een verpozing en een bron van poëzie. Vertellen, vroeg Gustavo een tweede maal.
Ik heb u alles al tienmaal verteld, antwoordde Salvio. Maar toen hij dit zegde, dacht
hij aan het genot dat Gustavo vroeger aan zijn vertelsels had beleefd. Hij herinnerde
zich dat gek sprookje van de boer die met een ezel beladen met manden vol groenten
naar de markt reed, maar de onwilige ezel die niet verder wou, zelf op de schouders
nam. Gustavo had, toen hij dit hoorde, gekronkeld van het lachen.
Vertellen, drong Gustavo voor de derde maal aan. Kom, zei Salvio, ik begin. Zijn
stem werd als van fluweel. Hij sprak: in die tijd bestond onze vuile stad nog niet;
hier waren slechts landouwen en groene weiden en al wat het oog verblijdt. Boer
Gikas reed eenmaal per week onder een brandende zon met zijn ezel die Oekom
heette naar de markt van het verre Ulez.
Als verteller was Salvio een uitbeelder, een van deze legendarische figuren die
geboren worden uit het sprookjesrepertorium van een volk. Hij tekende met gewone
woorden hoe traag de ezel langs de zandige
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wegen naar de verre markt trappelde. De boer moest Oekom regelmatig opporren,
want de weg was eng en Ulez lag aan gene zijde van de verzengende vlakte. Salvio
stond nu rechtop in de kamer; met zijn armen wijduitgestrekt suggereerde hij de
moeite die de ezel ondervond om gezapig vooruit te komen. Dan begon hij met een
volmaakte kunst, waarbij stemintonatie en gelaatsuitdrukking te pas kwamen, de
onwil van de ezel te verduidelijken. Ezels van het slag van Oekom krijgen het
doorgaans als men het niet verwacht; een koppige neiging elk menselijk bevel tot
een aanfluiting te maken van de vermeende menselijke meerderwaardigheid en zich
oliedom terug te trekken in een totale afwezigheid ten overstaan van de situatie van
het ogenblik. Oekom bleef bijgevolg staan waar hij stond en wat boer Gikas ook
deed en zegde, zo vertelde Salvio, de ezel zette geen poot meer vooruit. De boer
dacht aan zijn gewin dat teloorging en aan de verre stad Ulez waar de markt werd
gehouden. Hij nam, zei Salvio, een rap besluit. Hij spuwde in de handen, greep de
ezel bij de poten, hief hem op zijn rug en stapte dan met vaste tred Ulez-waarts.
Het aanhoren in een geestelijk armtierig land van het oud, verpoëtiseerd arsenaal
van vertelsels, is een honende tergerij voor hen, die leven in submenselijke condities;
maar voor Gustavo, het ontvankelijke nog door geen zerpe bitterheid bezoedeld
kindergemoed werd er een poort op een onbekende wereld door geopend. Dit keer
had Salvio een hoogtepunt bereikt. Hij stond daar met de benen driehoeks uitgespreid
in de kale kamer en HIJ torste de ezel en niet boer Gikas: zijn handen omknelden de
poten van Oekom en zijn romp boog onder diens gewicht. Zó subliem en levensecht
beeldde hij zijn vertelling uit. Dan ging hij op en neer in de kamer die plots de dorre
zandweg werd naar de stad Ulez. Het getuigde van een hallucinante vis comica die
de echtheid des levens in zich droeg.
En terwijl Salvio, de sprookjesmaker van de trieste stad Andovisj, het leven met
woorden en gebaren herschiep, kon de kleine Gustavo zijn geluk niet langer
bedwingen. Hij begon te lachen, te lachen met zulke schokgolven dat Salvio ervan
schrok. Nog nooit had hij Gustavo zo horen lachen: het was een lach die sedert
honderd jaar in het rijk der Veloeten niet meer was gehoord. Geen labiale grimas
was het; geen Joconde-achtige ontlading van een raadselachtige binnenpret, geen
louter conventioneel tanden-exhibitionisme, evenmin een dikke gorgellach om een
obsceniteit of een gemelijk gegiechel. Het was de bevrijdende lach van een kleine
mens die intens, volledig gelukkig was. Hij had dit speciaals dat hij met een
regelmatige frequentie aanzwol en weer afnam en aan deze innerlijke modulatie een
kenmerk ontleende dat hem maakte tot de klassiekste van alle lachbuien die ooit
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uit een menselijke mond waren gehoord.
Toen Gustavo op die manier de kamer vulde met zijn oneindig geluk dat uit de
lach was af te lezen, kwam door de wet der communicerende lach-vaten, ook de
beurt van Salvio. Deze vergat boer Gikas en de ezel Oekom die nog steeds op weg
waren naar Ulez; hij zag en hoorde slechts Gustavo lachen en uit die lach werd zijn
eigen lach geboren. Salvio begon bijgevolg ook te lachen, een ongedwongen, montere
lach die zich in lange slierten van geluid uitte. Nu lachten én Gustavo én Salvio tegen
mekaar op. Een vervaarlijk duo dat in Andovisj alles vergat: de ellende, de vieze
straten, de ratten; de honger en de geestelijke armoede. Salvio lachte omdat Gustavo,
zo intens lachend, gelukkig was en Gustavo's geluk was begonnen met die ezel die
zo knus door die dwaze boer werd gedragen.
Maar ook lachen heeft in Andovisj somtijds een fysiologisch nadeel. Het lichaam
van Salvio was niet getraind op de grote weldaad van de lach-ontspanning; jaren van
verkommering mogen niet in een extatisch ogenblik van groot geluk worden
weggelachen. In een uitzinnige climax steeg toch Salvio's lach de hoogte in. Maar
dan werd het opeens moeilijk voor hem het lachtempo bij te houden. Salvio greep
met beide handen naar zijn hart, viel plomp op een oude stoel en vandaar languit op
de vloer. Een rochelend geluid stootte hij nog uit en dan werd het oneindig stil.
Gustavo stond erbij met open mond, waarin zijn lach versteend zat. De grote onrust
daalde in het hart van Gustavo: hij zag zijn oude vriend en sprookjesman dood liggen
in de vuile kamer. Als een schuwe hond sloop hij buiten, sloot de deur, rende de trap
af en liep in doodsangst naar huis.
Drie dagen nadien werd door de politie van Andovisj Salvio's lijk ontdekt en naar
de armenhoek van de stedelijke begraafplaats gevoerd. De politieofficier noteerde
in de kolom sterfgevallen van zijn dagboek: omgekomen van ontbering. Geen levende
ziel in de stad Andovisj zou kunnen vermoeden hebben dat men van het lachen kan
sterven. Maar één Andovisjnaar leefde met een dwangidee: Gustavo. Hij zegde aan
niemand hoe Salvio was gestorven, maar dacht heel zijn leven dat hij door zijn lach
zijn oude vriend had vermoord. Hij lachte nooit meer.
In de gore stad Andovisj in het rijk der Veloeten bloeide krachtiger dan voorheen
een niet-meetbare triestheid. Eén lach had Salvio lichamelijk en Gustavo geestelijk
geveld: sunt lacrimae rerum...
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Dr. A. Stubbe
Profane en religieuze geestesgerichtheid
profane en religieuze kunst
I
Probleemstelling
De kunst van het verleden behoort voor het grootste deel tot de religieuze kunst. Er
kwamen echter ook tijdperken voor, waarin een wezenlijk anders geaarde, een
niet-religieuze of zogenaamd profane kunst op de voorgrond trad. Dit plaatst niet
alleen de kunsthistorie, maar ook de esthetiek voor een aantal problemen, waarvan
wij de voornaamste in twee vragen poogden onder te brengen:
- Wat moeten wij verstaan onder ‘profaan’ en ‘religieus’, m.a.w. welke zijn de
eigenschappen die door deze beide begrippen worden overkoepeld?
- Hoe manifesteren het profane en religieuze zich in de kunst?
Het antwoord op de laatste vraag ware gemakkelijk, indien het profaan of sacraal
karakter van een kunstwerk hoofdzakelijk werd bepaald door de bestemming en de
iconografische thematiek. Maar dat is niet het geval. Het specifiek profane,
godsdienstige en eventueel christelijk religieus karakter van een kunstwerk dient
zich te openbaren en uit zich in feite in de stijl, d.w.z. in de keuze, de aard en de
formele verhoudingen van de uitdrukkingsmiddelen. Een bioscoopzaal die voorlopig
als kerk wordt aangewend, behoort tot de profane architectuur. Een middeleeuwse
kapel die tijdelijk als militair pakhuis dienst doet, blijft een religieus monument. Het
is even duidelijk dat het niet volstaat om een religieus kunstwerk te scheppen, dat
men zoals Gauguin deed, een kleuter op de linkerschouder van een schone uit Tahiti
plaatst, beider hoofd met een nimbus omgeeft, een paar halfnaakte vrouwen met een
smekend gebaar
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op hen laat toetreden en het Schilderij Ja Orana Maria, de Moeder Maria noemt. Er
ontbreekt iets om van die ontroerende weergave van het menselijke moeder- en
kindschap een overtuigende afbeelding van het goddelijke moeder- en kindschap te
maken. Alles wijst erop, dat de doorbraak van dit onmisbaar iets wordt verhinderd
door de lichamelijkheid van de personages, de te opdringerige charme van het
decoratief geïnterpreteerd landschappelijke kader en het te bewust esthetische van
de voorstelling.
Het door de kunsthistorie geponeerde onderscheid tussen profane en religieuze
kunst is gegrondvest op de overtuiging, dat men niet op om het even welke wijze
gewijde kunst tot stand brengt, dat men zich bij voorbeeld voor een bijna onoplosbaar
probleem gesteld ziet als men het poogt te doen zoals Piero della Francesca en
Caravaggio, Titiaan en Rubens, Rafaël en Veronese. El Greco heeft de werkwijze
van de beide laatsten overgenomen. Het resultaat was een mislukking. Dat bewijzen,
naast vele andere van Greco's jeugdwerken, twee respectievelijk in de jaren 1541-43
en 1542-44 ontstane versies van het thema Jezus verjaagt de kooplieden uit de tempel.
Het eerste werk is op hout geschilderd, het tweede op doek. Het eerste bevindt zich
in de verzameling Sir Herbert Cook te Richmond, het tweede in het Institute of Arts
te Minneapolis, U.S.A. Het paneel is verrassend schilderachtig geïnterpreteerd en
openbaart de gelijktijdige invloed van de jonge Tintoretto en de rijpe Veronese: hun
zwierige penseelstreek, hun schilferige lichtflitsen op zijige gewaden, hun
overheersend helle tonen, de slanke figuren en het geraffineerd vrouwenschoon. Het
doek vertoont daarentegen sterk de invloed van Rafaël. Greco ontleende hem hier
niet alleen het typische van zijn lineair-plastische uitbeelding, maar ook bepaalde
poses en modellen. Voor het overige kan het werk te Minneapolis als een herhaling
van dat te Richmond gelden. Beide ontwikkelen hetzelfde compositioneel schema.
Typisch maniëristisch, in de zin van het zestiende-eeuws maniërisme, is het belang
dat wordt toegekend aan de achtergrond, met links een triomfboogachtige doorgang
die langs schuin opgestelde paleisfronten uitzicht verleent op een bewogen hemel
en een ver landschap, met rechts een even schuin voortschrijdende zuilenreeks die
doordringt in de diepte van een reusachtig paleis. Even maniëristisch is de
verschuiving van het eigenlijke tafereel naar links, hetgeen een derde van de
voorgrond onbezet laat en de vlucht in de diepte van de rechtse colonnade en de
paleiszalen treffend onderstreept. Het tafereel bestaat uit twee heftig gesticulerende
hoofdgroepen, waarvan de rechtse is opgesteld van de voorgrond naar de diepte toe,
terwijl de linkse zich in het vlak uitstrekt. Tussen de beide groepen rijst enigszins
geïsoleerd de figuur op van Christus.
Eigenlijk is de figuur van Christus op het doek van Minneapolis zoals
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op het paneel van Richmond een bijzaak. Het hele tafereel is trouwens een bijzaak
en kan zonder ingrijpende veranderingen van het schilderij door menig religieus of
profaan thema worden vervangen. Hoofdzaak is het samenbrengen van heftig
acterende figuren, machtige architectonische componenten, sterke licht-, schaduwen bewegingscontrasten, tot een hooggestemde en welluidende schilderkunstige
compositie. Het doet er niet toe, dat een aantal personages geheel buiten het
voorgesteld gebeuren staan, in het doek van Minneapolis bij voorbeeld de
portretbusten van Rafaël, Titiaan, Michelangelo en de miniatuurschilder Julius Clovio,
in de beide werken de beeldschone vrouw met de naakte boezem, die zich, zonder
een blik te gunnen aan hetgeen achter haar geschiedt, met haar kind van de hoofdgroep
verwijdert. Het betreft zowel in het eerste als in het tweede geval een overwegend
vormelijke en decoratieve creatie, die de fauna, de flora, de menselijke figuur, de
architectonische rekwisieten, de ruimte en niet het minst het iconografische thema
tot artistieke vormen abstraheert.
De beroemde kunst- en cultuurhistoricus Max Dvoràk noemt in een lezing, die hij
in 1920 te Wenen over Greco en het maniërisme hield, de artistieke abstrahering van
de natuurlijke werkelijkheid het treffendste kenmerk van het zestiende-eeuws
maniërisme(1). Die typische eigenschap bevorderde echter het ontstaan van twee
diametraal tegengestelde kunsten: de op het decoratieve afgestemde en pikante
erotische kunst van Correggio en Parmegianino, van Primaticcio en van de school
van Fontainebleau; de visionaire religieuze kunst van de oude Michelangelo en de
latere Greco, de Michelangelo van de Piëta uit de kathedraal van Florence en de Piëta
Rondanini, de Greco van de Begrafenis van graaf Orgaz en de Ontsluiting van het
vijfde zegel. Max Dvoràk ontleedt uitvoerig de in 1586 geschilderde Begrafenis van
graaf Orgaz uit de Santo-Tome-kerk te Toledo. Veel van wat het doek kenmerkt,
treffen wij reeds jaren vroeger te Venetië aan in de kunst van Jacopo Bassano en
Tintoretto en in de jeugdwerken van Greco. Daartoe behoren: het met schichtige
lichtschilfers gepigmenteerde van het koloriet, het statische van de tegen elkaar
gedrumde personages op het onderste vlak van het schilderij, het gefladder van de
slingerlijnen, de langgerekte figuren en hun bijna chaotische bewogenheid in de
hemelsfeer, het terugtreden van de natuurlijke perspectieven voor een even vage als
abstracte ruimte, het realisme van bepaalde onderdelen, vooral van de aangezichten
en de gewaden, in tegenstelling met het antinaturalisme van het geheel. Doch in
Greco's jeugdscheppingen komt dat alles voor als een overwegend vormelijk en zelfs
enigszins modieus spel. In het meesterwerk echter uit de Santo-

(1) Über Greco und den Manierismus. Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, München, 1928,
259-276.
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Tome-kerk te Toledo zijn die zogenaamde maniëristische stijlvormen verhevigd tot
de intense uitdrukking van een diep godsdienstige beleving. Daartoe draagt in de
eerste plaats bij een wonderbare verinniging, die zelfs de heftige bewogenheid van
de scène in de hemel opvangt in een bovenaardse, intens vergeestelijkte stilte die
van de in God ontwaakte dode uitgaat en het hele schilderij met een adembenemende
ernst doordrenkt.
Wat de in een verwereldlijkte sfeer opgenomen jonge Greco te Venetië
verwezenlijkte, was kunst, wat de ouder geworden, mystisch bezielde Greco te Toledo
schiep, ook religie. De overgang van de wereldse naar de mystieke Greco was het
resultaat van een geestelijke ommekeer, die de schilder tijdens zijn verblijf te Rome
in de jaren 70 doormaakte. Die bekering betekende het herontwaken van het levendige
geloof dat hij als lid van de Griekse orthodoxe kerk op het eiland Kreta, waar hij
werd geboren, met de moedermelk had ingezogen. Zij geschiedde wellicht mede
onder de invloed van de heftige religieuze gisting waardoor Reformatie en
Contra-reformatie het toenmalige Europa in beroering brachten. ‘Die Wiedemeburt’,
bemerkt Max Dvoràk, ‘ist der Schlüssel zu dem grossen Meister. Sie ist es, die ihn
zu dem erhoben hat, was er uns heute geworden ist’. Een gelijkaardig gebeuren deed
zich in het leven van Michelangelo voor, toen hij zich van een werelds gerichte
godsdienstigheid tot een mystieke beleving van het evangelie bekeerde. Een resultaat
daarvan was de reeds genoemde Piëta uit Florence en de Piëta Rondanini, die naast
enkele van zijn tekeningen een beslissende invloed op Greco uitoefenden. ‘Met een
onverbiddelijke consequentie’, schreef Henry Thode over de kunst van Michelangelo,
‘vorderde de mystiek haar recht: de ziel en niet het lichaam’. Dat geldt eveneens
voor El Greco. Deze schiep voortaan een kunst die des te godsdienstiger leek,
naarmate zij zich van de triomfantelijke weelde en van het natuurillusionisme der
klassieke Venetiaanse paleiskunst verwijderde. De vernieuwing metamorfoseerde
inmiddels alleen de vormgeving, niet de iconografische thematiek. ‘Le Gréco ne
chercha pas une (nouvelle) représentation chrétienne, il chercha et il trouva un style
chrétien’(1).
Het iconografisch thema speelt ongetwijfeld een belangrijke rol in de religieuze
kunst. Ten eerste verplaatst het ons in de sfeer van een bepaalde godsdienst: de aan
de Upanisjaden ontleende legende van Krisjna in de sfeer van het Brahmanisme, het
aan het evangelie ontleende verhaal van de kruisdood in de sfeer van het christendom.
Ten tweede is het thema op zich zelf in staat stichtelijke bedenkingen en heilzame
emoties te wekken. Het was trouwens in die zin dat reeds de Heilige Gregorius

(1) A. MALRAUX: Les Voix du silence, Paris, 1951, blz. 430-433.
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van Nyssa getuigde, ‘dat het schilderij stilzwijgend op de wand spreekt en van het
grootste nut is’, in die zin ook dat de Heilige Paulinus van Nola in zijn twaalfde brief
aan zijn vriend Severus schreef, ‘dat schilderijen als boeken zijn’, ‘quod picturae
librorum instar sunt’. Het betreft echter in beide gevallen een reactie op het zinrijke
van het voorgestelde, niet op de suggestiemogelijkheden van de vormelijke expressie.
Die reactie kan even goed worden uitgelokt door een schilderij van Jozef Janssens
als door een fresco van Giotto, d.i. door een minderwaardig als door een superieur
kunstwerk. Het kan het niet minder door een doek van Correggio dan door een paneel
van Fra Angelico, d.i. niet minder door een uitgesproken zinnelijke dan door een
intens vergeestelijkte kunstschepping.
Kunst - ook de religieuze - is vorm. Een vruchtbare discussie over profane en
religieuze kunst is niet mogelijk wanneer men het daarover niet eens is. Even
noodzakelijk is de eensgezindheid omtrent een tweede preliminaire stelling, namelijk
deze, dat het profane of religieuze karakter van het kunstwerk niet tot het gebied van
de eigenlijke esthetiek behoort. De esthetiek qua talis heeft niet meer dan de
wetenschap als zodanig met religie of ethiek te maken. Er bestaat dus geen reden om
een meesterlijke Afneming van het kruis artistiek beschouwd hoger te schatten dan
een even meesterlijk stilleven. Er bestaat evenmin een reden om bepaalde gedichten
van Rimbaud wegens hun godslasterend karakter qua poëzie minder te waarderen
dan de mystieke gedichten van de Heilige Johannes van het Kruis.

II
Profane en religieuze geestesgerichtheid
Er kan alleen sprake zijn van profane en religieuze kunst, in zover er sprake kan zijn
van een profane en religieuze geestesoriëntering, een sterk verschillende gerichtheid,
waarvan wij de belevenis in een even grondig verschillende kunst belichaamd vinden.
Hier rijst de vraag op, welke werkelijkheid aan de terminologie profaan-religieus
beantwoordt. De doelmatigste manier om de betekenis van deze twee begrippen te
bepalen bestaat erin, meent de Roemeense godsdienstfenomenoloog Micea Eliade,
het sacrale en het profane met elkaar te vergelijken. ‘Die erste Definition des Heiligen
(in seiner Ganzheit) ist: dass es den Gegensatz zum Profanen bildet’(1)*.

(1)* Das Heilige und das Profane, Hamburg, 1957, blz. 8.
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Profaan zijn het aardse en het tijdelijke in zover zij niet worden beschouwd in verband
met een hogere werkelijkheid. Het profaan-zijn behoort niet tot de objectieve
kenmerken van het bestaande. Profaan wordt het bestaande wanneer het in de
gesteltenis wordt betrokken van de mens, die slechts als geldig aanvaardt, wat hij
verstandelijk kan achterhalen en technisch beheersen. Profaan is de werkelijkheid
die tot de proporties van het menselijke wordt herleid. Dat veronderstelt de miskenning
van elke transcendentie en van haar wezenlijkste correlaat: het mysterie. ‘Der
areligiöse Mensch lehnt die Transzendenz ab, er akzeptiert die Relativität, ja, er kann
sogar am Sinn der Existenz zweifeln’. Het doet er niet toe of dit rationalistisch
homocentrisme de grondslag vormt van een optimistische of pessimistische
levensbeschouwing. Vele humanisten uit de zestiende eeuw en de meeste
vertegenwoordigers van de achttiende-eeuwse Aufklärung gaven hoog op van de
mens, van zijn zedelijke vermogens, zijn kunnen en kennen. De hedendaagse
existentialisten daarentegen vinden een baldadig genot in de verguizing van de mens
tot een even toevallige als kortstondige, tragische als absurde presentie. In beide
gevallen wordt aan de mens een onbegrensd zelfbeschikkingsrecht toegekend. In
beide gevallen ziet hij zich voor de taak geplaatst zichzelf te realiseren: als de
koninklijke bekroning van een redelijk geconstrueerd heelal, als een harmonische
frase in de universele onzin. In beide gevallen wordt het fundamenteel gevoel
onderdrukt, dat het tijdelijke met het eeuwige, het contingente met het volstrekte, de
rede met het mysterie verbindt. In beide gevallen zegeviert de meest volkomen
profaniteit.
De rationalistische en homocentrische profaniteit kwam voor het eerst tot
ontplooiing in de klassieke Griekse denk- en levenswijze. ‘C'est la civilisation
hellénique qui mit en question le mystère au nom de l'homme’(1). Zij herleefde op
een soms openlijk beleden, meestal echter verdoken manier met de Renaissance.
Lorenzo Valla (1405-1471), die o.m. het uit een christelijk oogpunt ergerlijke boek
De voluptate et vero bono publiceerde, Antonio Beccadelli, (1394-1471), de auteur
van de schunnige Hermaphroditus, en Poggio-Bracciolini (1380-1459), de schrijver
van de zedeloze Facetiae, verheerlijkten een fundamenteel antichristelijk epicurisme.
Zij vonden gehoor bij een niet onbelangrijk aantal Italiaanse tijdgenoten, die wel niet
steeds het epicurisme aankleefden, maar des te beslister het rationalistisch naturalisme
beleden, het geestelijk gezag in naam van de tijdelijke macht bestreden, de
Theologische Summa van de heilige Thomas in naam van de Dialogen van Plato
veroor-

(1) MALRAUX, o.c, blz. 591.
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deelden, en de boeken van het Oude en Nieuwe Testament in naam van de klassieke
Griekse en Latijnse literatuur misprezen.
Het zou tot in de negentiende eeuw duren, vooraleer wij getuigen zouden zijn van
een volstrekt homocentrische, uitsluitend op de rede gefundeerde, geheel op het
‘Diesseitige’ afgestemde geestesgesteltenis, cultuur en kunst, vooraleer wij m.a.w.,
en dat de eerste maal in een multimillenaire geschiedenis, het optreden zouden beleven
van een volkomen gedesacraliseerde menselijke gemeenschap. Inmiddels is het als
de negatie van het transcendente begrepen agnosticisme niet nieuw. Men treft het in
alle tijden aan. Nieuw is het optreden van een agnosticistische beschaving. ‘Ce qui
est nouveau, c'est une civilisation agnostique’. Nieuw is het historisch ogenblik,
waarin het in een soort van cerebrale hybris verabsoluteerd intellect elke verbinding
met het metafysische, mythische en religieuze verbreekt(1). Nieuw is de tijd waarin
de cultuur- en de kunstdeterminerende kringen niet het geringste begrip meer
opbrengen voor wat A. de Saint Exupéry bedoelde, wanneer hij in Le petit prince
(Heidegger noemt het werkje een van de diepzinnigste literaire scheppingen uit de
twintigste eeuw) de ontmoeting van het sterrenkind met de vos aldus besluit: ‘Adieu
dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le coeur.
L'essentiel est invisible pour les yeux’.
Tegenover het profane rijst het specifiek object op van de religieuze beleving: het
goddelijke, dat bij uitstek aandoet als het heilige, het sacrale.
Goddelijk is wat het aardse en tijdelijke niet alleen omspant en overtreft, maar het
ook, als het steeds actuele bestaanssuppositum ervan, tot in de kern doordringt. Dit
transcendente wordt in de meeste primitieve en zeker in alle geëvolueerde historische
godsdiensten ervaren als het gans andere, volstrekte, eeuwige, als het universele en
daarom albeheersende zijnsbeginsel, als ‘die allwaltende Macht’(2), die weet heeft
van elk bestaan en waarmee de mens in contact poogt te treden door het persoonlijk
gebed, de familiecultus en de collectieve eredienst.
Het eerste en meeste fundamentele kenmerk van alle ware godsdienstigheid is de
beleving van het goddelijke als de absolute majesteit, de majesteit die men slechts
knielend benadert, de majesteit die de roomskatholieke gelovigen met de kerk in de
liturgie van de mis toejuichen, wanneer zij het driemaal sanctus aanheffen: ‘Heilig,
heilig, heilig,

(1) HOECKE, G.R., Die Welt als Labyrinth. Manier und Manie in der Europäischen Kunst,
Hamburg, blz. 161-162.
(2) GRASSI, E., Kunst und Mythos, Hamburg, 1957, blz. 91.
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Heer God van de Heerscharen. Hemel en aarde zijn vervuld van Uw glorie. Hosannah
in den hoge’.
Wij vernemen een echo van die hymnische toejuiching in de rituele gezangen van
elke godsdienst die naam waardig. Steeds wordt God in de eerste plaats wegens zijn
ondoorgrondelijke hoogheid gehuldigd. Dat geschiedt vanzelfsprekend in de grote
monotheïstische godsdiensten, de joodse, christelijke en mohammedaanse, die God
als het ‘ens realissimum’ beschouwen, de alleen werkelijk zijnde, oorsprong en
einddoel van al het bestaande, voorbeeld en handhaver van de kosmische en zedelijke
orde. Dat geschiedt eveneens in de polytheïstische godsdiensten, die meestal vroeg
of laat naar een verhuld monotheïsme overhellen. De op de voorgrond tredende god
heeft al de attributen van de goddelijke volkomenheid. Vernoemen wij slechts: in
Egypte Atoem van Heliopolis, Amon van Karnak en Ptah van Memphis; in Assyrië
de albeheerser Assur; in Babylonië de algoden Anu, Enlil en Marduk. In een oude
Egyptische tekst zegt Atoem dat de andere goden zijn namen zijn. Men neemt
trouwens op het ogenblik vrij algemeen aan, dat de Egyptenaren reeds vóór het
middenrijk een enige God aanvaardden, een Opperwezen, ‘dat het wereldgebeuren
beheerst, als een voorzienigheid over de mensheid waakt, het goede loont en het
kwade straft’(1). In een andere, ditmaal Nieuw-babylonische tekst, komt eveneens tot
uiting hoe de goden van het Babylonische pantheon meer en meer worden beschouwd
als de openbaringsvormen van eenzelfde universele godheid, in casu Marduk.
‘Nimurta is Marduk met betrekking tot de sterkte.
Nergal is Marduk met betrekking tot het gevecht.
Enlil is Marduk met betrekking tot de macht en de beslissing.
Nabium is Marduk met betrekking tot het bezit, enz.’.

Mardruk werd als alle goden ter wereld personalistisch, d.i. als een persoonlijke
transcendente macht begrepen. Tegenover het principe van transcendentie, dat het
geloof in het dualisme God-wereld fundeert, rijst het principe op van immanentie of
de veronderstelling, dat mens en wereld een wezenseenheid uitmaken met het al.
Deze monistische immanentie blijkt de conceptie te zijn van een verstandelijk
ontwikkelde elite, die zoals Spinoza, meent, dat de goddelijke transcendentie afbreuk
doet aan Gods oneindigheid. De dualistische beschouwingswijze zou immers een
beperking betekenen van de transcendente godheid door de contingente wereld.
Daartegenover lijkt de wezenlijke tegenstelling Godwereld het eerste en spontaanste
inzicht te zijn van het religieuze bewustzijn.

(1) HUBY, J., Christus. Handboek voor de geschiedenis der godsdiensten. Nederlandse bewerking
onder leiding van Mgr. Prof. K.L. BELLON, Utrecht-Brussel, 1950, blz. 97-98.
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De nostalgie van de mens gaat uit naar het alles verklarend wezen, dat de
personalistische god is, schepper en ordenend beginsel van alle dingen, toevlucht in
tijd en eeuwigheid. Men treedt niet in contact met, knielt niet voor en heft de handen
niet smekend tot een abstracte en onpersoonlijke god. Dat blijkt het treffendst, waar
wij dat, gelet op de daar heersende wereldbeschouwing en mystiek, allerminst
verwachten, namelijk in Indië. Het boeddhisme is leerstellig atheïstisch, het
brahmanisme monistisch. In feite echter waren en zijn het in geringe mate de
metafysische denkers en de mystici, die het gemeenschappelijke geloof en de cultus
van de Indische volkeren bepaalden of bepalen. De uitverkorenen, die door
eeuwenoude ascetische en mystieke praktijken, o.m. door de yogatechniek, de
volkomenheid van het boeddhistisch nirvana of van het verloren-zijn in Brahma
bereikten, achten zich boven elke godsdienstige cultus verheven en aan de overzijde
geplaatst van goed en kwaad. Zij lezen dan ook in de Rig-vida zonder ergernis de
passus, waarin de god Indra, na zijn wandaden en trouweloosheid te hebben
verheerlijkt, zijn vereerders als volgt toespreekt: ‘Evenzo wordt de wereld van hem
die mij kent, door geen misdaad geschonden, niet door de moord van zijn vader, niet
door de moord van zijn moeder, niet door diefstal of het doden van een embryo’(1).
En toch is Indië het land, dat door zijn ethiek en vooral door zijn verlangen naar
gerechtigheid en naastenliefde, de christelijke zedenleer het dichtst benadert. Toch
wordt Boeddha, naast andere emanaties van het goddelijke oerbeginsel, niet als een
in het nirvana opgeloste historische persoonlijkheid, maar als een levendige god
vereerd; en wordt Brahma feitelijk niet als ondeelbaar één met de wereld en de mens
gehuldigd, maar als de gans andere, die al het bestaande schiep en kent. Wanneer
een zeer groot Indisch mysticus en dichter uit de twaalfde eeuw na Christus, de streng
orthodoxe monist Sankara, in een van zijn schoonste en zinrijkste hymnen de
zinloosheid aanklaagt van het bestaan, de zinloosheid ook van elke godsdienstige
cultus, van geloften en aalmoezen, van het goede dat men doet en het kwade dat men
bedrijft, onthoudt de eenvoudige alleen het steeds weerkerend refrein: ‘Vereer
Govinda, vereer Govinda, gij door de begoocheling geplaagde mens’. En de
eenvoudige vereert Govinda en vleit zich met de door Sankara veroordeelde hoop,
dat Govinda hem tijdens het leven en na de dood zal redden. De gelovige jood weet
zich van aanschijn tot aanschijn geconfronteerd met Jehovah, de christen met de
goddelijke Drieëenheid, de mohammedaan met Allah. Evenzo ervaart de Indiër de
presentie van Boeddha, Brahma, Krisjna, Govinda. Hij richt zich vertrouwend tot
hen. Hij brengt hun lof-, dank-, zoen- en

(1) R.C. ZAEHNER, Mystik, religiös und profan. Eine Untersuchung über verschiedenen Arten
von aussernatürlicher Erfahrung, Stuttgart, 1957, blz. 248-249.
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smeekoffers. Hij bouwt voor hen een ontstellend aantal tempels: tientallen te Madoera,
honderden te Benares. Hij versiert hun heiligdommen met de kostbaarste materialen,
en op de tempelvloer bidt de maharadja met de priesters en het gemene volk, het
voorhoofd op de grond of de handen geheven naar het in een bovenaardse stilte
verzonken beeld van de godheid. Dat alles maakt van Indië een van de meest
godsdienstige landen ter wereld. Want nergens anders wellicht lijkt de mens zo diep
doordrongen van de gods- en eeuwigheidsgedachte. Nergens anders vooral wordt de
majesteit van het goddelijke met zulk een dieppeilende ernst beleefd.
Een tweede wezenlijk kenmerk van de godsdienstigheid is het samentreffen in de
religieuze mens, de ‘homo religiosus’, van een drievoudig besef, dat als een steeds
weerkerende ondertoon in de aangrijpendste godsdienstige beschouwingen, gezangen
en gebeden uit alle tijden weerklinkt: het besef van de nietigheid van de mens voor
het aanschijn van het goddelijke Al, het besef van zijn onderworpenheid aan Gods
gezag, het besef ten slotte van zijn zondigheid, een zondigheid die niet alleen het
gevolg is van het feitelijk overschrijden van de goddelijke wet, maar ook van een
aangeboren onmacht om het zedelijk ideaal te benaderen, dat in Gods voorschriften
is belichaamd. Achter dit besef schuilt een ontologische nederigheid die de kern
uitmaakt van de godsdienstigheid en al de manifestaties ervan doordrenkt. Die
nederigheid is de enige weg die naar God voert, terwijl zij voor Zijn aanschijn
openbloeit in het vertrouwen dat de godheid genadig is en de goddelijke
barmhartigheid even ver reikt als de goddelijke volkomenheid, de goddelijke almacht
en het goddelijk gezag. Zelden werd dat alles zo treffend uitgedrukt als in de psalm
die telkens weer in de rooms-katholieke koorgebeden en liturgie voorkomt, het De
Profundis, dat in de diepten van een grondeloos schuldgevoel aanheft, maar uitvloeit
in het zalig weten, dat wij bij God vergeving en overvloedige verlossing vinden.
‘Quia apud Dominum misericordia et copiosa apud eum redemptio’. Het betreft hier
inmiddels een religieus grondgevoel dat lang voor het onweerstaanbaar in de
boetepsalmen van koning David doorbrak, in de gewijde hymnen der Egyptenaren
en Babyloniërs een aangrijpende uitdrukking vond.
Op een ter ere van Amon, de god van Thebe, opgerichte stèle uit het Berlijns
Museum lezen wij:
‘... Gij zijt Amon, de heer van wie in stilte leeft...
... Hij (d.i. Neb-Re) heeft U nederig gesmeekt,
in het aanschijn van het hele land
ten gunste van Nechtamon, de gerechtige,
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die in doodsgevaar was,
die in Amon's macht was,
omwille van zijn zonde.
En zie, de vorst der goden
is gekomen als de noordenwind
vóór hem een zachte bries,
om de schilder van Amon, Nechtamon, te redden.
Immers is de dienaar tot de zonde aangetrokken,
de heer is tot barmhartigheid geneigd’(1).

Heel wat uitvoeriger dan in het Egyptische gebed tot Amon en nauwelijks minder
hartstochtelijk dan in het oudtestamentische De Profundis, komen het
schuldbewustzijn, het besef van eigen nietigheid en het vertrouwen in de godheid
tot uiting in het volgende Babylonische gebed tot Marduk:
Wie heeft er niet gezondigd, wie heeft er niet misdaan,
‘Geweldige Marduk, in uw toornen een zondvloed,
In uw verzoening een barmhartige vader.
Grote meester, Marduk, barmhartige God,
De mensen, zovelen er een naam dragen,
Wie hunner weet iets uit zichzelf?
Wie begrijpt de weg van God?’

Een derde wezenlijk kenmerk van het religieuze is het bewustzijn, dat de mens zich
slechts volwaardig kan verwezenlijken, in zover hij het louter menselijke ontstijgt,
in zover hij aansluiting vindt bij en opgenomen wordt in het transcendente, eeuwige,
goddelijke. Dat verlegt het accent van het wereldse naar het bovenwereldse, van de
tijd naar de eeuwigheid. Dat ontluistert wat in de wereld van de tijd als het hoogste
geldt: de macht, de roem, de rijkdom, het genot, de cultuur, zelfs de kunst. ‘Paille
humaine que la Cathédrale de Chartres, la Chapelle sixtine et la Messe en ré et qui
sera brulée au dernier jour’(2). Het verklaart de Bergrede: het zalig de armen van geest,
zalig de treurenden, zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Het verklaart
eveneens de in alle grote godsdiensten door de heiligen herhaalde woorden van de
heilige Chrysostomus ten opzichte van de wereld: ‘IJdelheid der ijdelheden en alles
is ijdelheid’. Klinkt dit misschien hopeloos ontmoedigend, mystisch beschouwd
vertolkt het een alles behalve pessimistische ervaring. Dit blijkt o.m. uit de serafijnse
woorden van een der grootste reli-

(1) HUBY, Christus, blz. 120-121.
(2) MARITAIN, J., Art et scolastique, Paris, 1920.
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gieuze denkers en dichters uit het verre Oosten, Tsjwang-tze: ‘Ik zal de Schepper als
mijn gezel nemen, in afkeer van de wereld de vogel der eindeloosheid bestijgen’(1).
De vogel van de eindeloosheid bestijgen is de dood overwinnen. Wanneer dit
vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid,
dan kunnen zij samen met de apostel zeggen: De dood is verzwolgen en overwonnen.
Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel?’ (I Korintiërs, 15, 54-55).
Velen beweren met de Oxfordse professor R.C. Zaehnik, ‘dat de vrees voor de dood
aan de oorsprong ligt van de godsdienst’. Wat sommigen in die zin verklaren, dat
het de dood is die God in het leven riep. Maar er is een lichamelijke en er is de totale
dood. Wij vrezen het stilvallen van onze hartslag en het wegzinken van de ons
vertrouwde wereld. Wij zijn, constateert de Heilige Paulus in de tweede brief aan de
Korintiërs (5,4), natuurlijker wijze bang van de dood. ‘Wij zuchten zwaarmoedig
omdat wij ons lichaam niet willen uitdoen’.
Maar de dood bestaat niet voor de jeugd. Zij bestaat des te meer voor wie ouder
wordt. Zelden werd dit zo fijnzinnig opgemerkt als door Vintila Horia in zijn Dieu
est né en exil, een roman waarin hij de jaren beschrijft die de Romeinse dichter
Ovidius als balling doorbracht te Tomes, aan de boorden van de Zwarte Zee.
‘Schrijven,’ klaagt de oud geworden Ovidius, ‘valt me steeds lastiger. In mijn jeugd
schreef ik in blijdschap. Al wat ik aanraakte, de mensen, de dingen en de goden,
verkeerde in poëzie en geluk. De wereld scheen geen tragedie te kennen, want de
dood was voor mij simpel een idee, ondenkbaar als persoonlijke werkelijkheid. Nu
ik oud ben, wordt alles wat ik aanraak tragedie, zelfs de dingen die mij niet aangaan,
de geschiedenis van de anderen. De dood doet mij teken, zij bedient zich van hen
die mij omringen, om zich elk ogenblik te doen opmerken, opdat alles rondom mij
nog alleen een wereld weze gemaakt naar haar gelijkenis. Schrijven wordt daarom
met de dag treuriger. Elke letter betekent immers een stap verder, een minuut minder’.
De Ovidius van Vintila Horia is geobsedeerd door de dood. Het zou hem niet zo
moeilijk lijken zich met de dood te verzoenen, waren er de problemen niet die de
dood oproept: in de eerste plaats het mogelijk voortbestaan, dat steeds wordt
aangevoeld als een confrontatie met een hoogste wezen, dat de onsterfelijkheid
waarborgt en het heil of onheil ervan volgens datgene bepaalt wat wij als goed en
kwaad van ons tijdelijk leven terecht brachten. Aldus begrepen - en zo begrepen het
zelfs

(1) HUBY, Christus, blz. 537. Tsjwang-tze is een jongere tijdgenoot van Lao-tze. Hij leefde in
de vijfde eeuw voor Christus.
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de meest primitieve volksstammen - openbaart de dood de zin van het leven. Als het
waar is, dat de mens slechts geboren wordt om te sterven, ‘que l'homme est l'être
pour la mort’, wordt de mens een eendagsinsekt en vervalt elke ethiek. Indien het
geestelijk element in de mens ontbonden wordt zoals de stoffelijke verschijnselen,
verliest God, zo hij in die veronderstelling denkbaar is, elke macht over de mens.
Elke ethiek die wij ons buiten de perspectieven van het transcendente en het eeuwige
voorspiegelen, aanvaardt eigenhandig gemaakte idolen, die wij slechts eerbiedigen,
zolang wij vrij spel krijgen, maar die wij terecht opzij zetten, zodra zij te hinderlijk
ons egoïsme in de weg staan. ‘Nunc bibemus, cras autem moriemur’ dichtte Horatius,
hetgeen de heilige Paulus op zijn manier uitdrukte, toen hij in de eerste brief aan de
Korintiërs schreef (15,12), ‘Als de doden niet verrijzen, laat ons dan maar eten en
drinken, want morgen gaan we toch dood’(1).
Kant was de tolk van zeer velen, toen hij poogde te bewijzen, dat het leven om
menswaardig te zijn een zedelijke orde postuleert, de zedelijke orde een sanctie, een
passende sanctie de onsterfelijkheid, de onsterfelijkheid het bestaan van God. Hij
vatte nog éénmaal zijn leer samen in de wel niet vlot maar uiterst precies
geformuleerde zin van zijn in 1793 gepubliceerde Religion innerhalb der Grenzen
der blossen Vernunft: ‘Datgene wat alleen een wereld tot voorwerp kan maken van
een goddelijk raadsbesluit en een doel van de schepping, is de mensheid (het bij
uitstek verstandige wereldwezen) in haar volstrekte zedelijke volkomenheid, waarvan
als opperste voorwaarde, de eeuwige gelukzaligheid, het onmiddellijk gevolg in de
wil van het hoogste wezen is’(2). Het doet er niet toe, dat Kant de zedelijke waarde
ontkent van de goede daad, die niet werd gesteld wegens haar imperatief categorisch
karakter, maar ter wille van de sanctie of zelfs uit liefde tot God. Het is met betrekking
tot het onderwerp dat wij in dit essay behandelen, het verschil namelijk tussen de
profane en religieuze mens, de profane en religieuze kunst, evenmin van belang, of
Kant, toen hij een onverbreekbare band ontdekte tussen de begrippen zedelijkheid,
vrijheid, gelukzaligheid, onsterfelijkheid en hun aller garant, God, niet in een
onverantwoord pragmatisme verviel, al is het zo dat Kant's praktische rede niets
gemeen heeft met het pragmatisme van William James en de Amerikaanse ‘leer van
succes en efficiency’. Wij herhalen hier, hetgeen wij reeds hierboven als een
beslissende historische ervaring onderstreepten, dat het noch de wijsbegeerte noch
de theologie zijn, maar het geloof

(1) Wij ontlenen meestal de door ons geciteerde nieuwtestamentische teksten aan het door de
Katholieke Bijbelstichting Sint Willibrord uitgegeven Nieuwe Testament, Brugge, 1961.
(2) Geciteerd door ROMUNDT, H., Kants philosophische Religionslehre, Gotha, 1902, blz. 49.
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en de intensiteit van de geloofsbeleving, die de religieuze culturen en kunstwerken
schiepen. Men kan de vraag stellen, of het feit dat Kant het probleem van de
zedelijkheid in een heel wat religieuzer geest in zijn Philosophische Religionslehre
dan in zijn Kritik der praktischen Vernunft (1787) behandelde(1), niet mede werd
geïnspireerd door het vooruitzicht van zijn toen wel zeer nabije dood. Hij stierf in
1804 op tachtigjarige leeftijd. Hoe het ook zij, de dood werpt een fascinerend licht
op de wegen die naar het eeuwige en het goddelijke voeren, terwijl de cultus van de
doden een belangrijke plaats inneemt in de meeste godsdiensten. Dat was vooral het
geval in de Egyptische godsdienst en is het nog steeds in het rooms-katholieke en
Griekse christendom.
De Egyptenaren zagen een rechtstreeks verband tussen het ongeschonden behoud
van het dode lichaam en de eeuwige geluksmogelijkheden van de ziel. Vandaar de
zorg die zij aan de conservatie van het lijk en aan de inrichting van de begraafplaats
wijdden. Vandaar ook dat hun eredienst en hun kunst zich voor een groot deel in hun
graftempels en rond het graf concentreerden. Daarbij kwam, dat, zoals in de meeste
godsdiensten, het gelukkig voortbestaan van de afgestorvenen in hoofdzaak werd
bepaald door hun gunstige verhouding tot de godheid. Men zocht voor de doden een
verblijf bij de godheid in de tempel, om ze deelachtig te laten worden aan de gebeden
en de offers. In die geestesgesteltenis trachtte men van de koning-hogepriester de
toelating te bekomen om een met de dode vereenzelvigd beeld definitief of op
bepaalde feesten in een of ander heiligdom te mogen plaatsen. Sinds de elfde dynastie
werd het zelfs in de aanzienlijke families een gewoonte, hun doden te laten
overbrengen naar Abydos om ze er in de nabijheid van de tempel van Osiris, de god
van het dodenrijk, te doen bijzetten, terwijl de minder gegoeden, die op hun beurt
voor hun doden de gunst van Osiris betrachtten, te Abydos een gedenkstèle lieten
oprichten.
In de rooms-katholieke Kerk en in de Griekse worden de doden op een nog heel
wat inniger en zinrijker wijze in de religieuze praktijken en de officiële eredienst
betrokken dan in Egypte. De grondslag daarvan is het geloof in de verrijzenis van
Christus en het daarop gevestigde vertrouwen in de opstanding van de doden. Met
de opstanding van de doden, schrijft de Heilige Paulus op de hem eigen aggressieve
manier, staat of valt de verrijzenis van Christus en mede de betekenis van zijn zending,
lijden en dood. ‘Want als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus
niet verrezen. En als Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en
uw geloof zonder grond.’ (I Korintiërs, 15, 12-13).

(1) Zie ROMUNDT, H., Kirchen und Kirche nach Kants philosophischen Religionslehre, Gotha,
1903.
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Voor Paulus is het niet de dood, is het evenmin het mysterie dat er achter dreigt,
maar de zekerheid van de opstanding, die de godsdienst fundeert, zeker de christelijke,
die gevestigd is op het vertrouwen één te zijn met Christus: één in het lijden, één in
de dood, één in de verrijzenis. ‘Betrouwbaar is (immers) dit woord: als wij met Hem
gestorven zijn, zullen wij ook met hem heersen’ (II Timoteüs, 2, 11-12).
Nu is het niet zo, dat de dode een in serie geschapen nieuw lichaam aantrekt, wel
zo dat het de werkelijke overledene is, die ‘opeens, in een oogwenk, bij de laatste
bazuinstoot’, maar getransfigureerd uit de dood opstaat. Hetgeen verrijst, is het
lichaam dat werd begraven rond of bijgezet in het christelijke heiligdom, het symbool
en tevens het tehuis van de lijdende, stervende en verrezen Christus, het symbool
ook van de strijdende, lijdende en zegepralende godsgemeenschap, waarvan het
wonderbare hierin bestaat, dat zij in de tijd wortelt, maar met de kruin in de
eeuwigheid reikt. Het middelpunt van de christelijke eredienst, de kerk, leert de
rooms-katholieke en de Grieks-orthodoxe gelovigen vertrouwelijk om te gaan met
de dood. Dat was vooral in de middeleeuwen het geval. Steeds weer luidden de
klokken over een dode, kort en bescheiden, wanneer het een eenvoudige gold; lang
en hooggestemd, wanneer het een persoon betrof die in aanzien stond. In het eerste
geval begeleidden de verwanten en gebeuren, in het tweede de vertegenwoordigers
van alle standen de aflijvige naar de kerk, waar afwisselend het Dies irae de
verschrikking van de oordeelsdag oproept, en het In Paradis um, dat de ceremonieën
van de begrafenis besluit, het vertrouwen uitjubelt in de uiteindelijke verlossing en
verrijzenis. ‘In paradisum deducant te angeli!’ Dat wonderbare ‘Ten paradijze geleiden
u de engelen, gaat met de heilige martelaars mede, en uit Jerusalems zalige muren
komen de zingende choren u tegen!’(1). Maar kerk en dood zijn niet alleen ter
gelegenheid van een begrafenis, maar blijvend op elkaar aangewezen. Telkens
wanneer een middeleeuwse christen zich naar de kerk begaf, ging hij door het kerkhof;
over de gewijde grond, waar in met een kruis getekende graven de ‘ossa humiliata’,
de ‘schamele gebeenten’ rustten van de doden die er op de verrijzenis wachtten.
Telkens wanneer hij de kerk betrad, overschreed hij stenen of koperen grafplaten en
ontwaarde hij aan de wanden gevestigde of in zijkapellen opgerichte graftomben,
waaronder andere doden begraven lagen, doden die in het tijdelijke leven rijkdom
bezaten, roem genoten of met gezag waren bekleed. En de middeleeuwse christen
stelde zich die doden voor, zoals hij hen op de graf platen en tomben uit de twaalfde
en dertiende eeuw weergegeven zag: met open ogen, de starre blik op de eeuwigheid

(1) GEZELLE, G., Kerkhofblommen.
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gericht. Het wonderbare dat hem bij dat alles aangreep, was inmiddels niet zozeer
het contact met de dood en haar mysteries, maar het besef, dat de doden die rond en
in de dorpskerk of de stedelijke kathedraal rusten voor de poorten staan van de hemel,
‘het vaderland en de haven der hoop’.
Het christelijke heiligdom boette een deel van zijn sacrale resonanties in, toen men
om urbanistische en hygiënische redenen de graven uit en het kerkhof van de kerken
verwijderde, toen men m.a.w. de doden van de levenden scheidde. Die resonanties
spelen een belangrijke rol, al behoren ze niet tot de eigenlijke esthetiek. Ze zijn de
vrucht van bijkomstige gedachten- en gevoelensassociaties, maar dragen actief bij
tot de verduidelijking en verheviging van de melodie, die elke architectonisch levende
en waarachtig sacrale ruimte bezielt. Tot de bronnen van die zeker niet onmisbare,
maar door vele moderne architecten node gemiste resonanties rekenen wij, naast de
presentie van de doden en van de plastisch en picturaal veraanschouwelijkte
heilsgeschiedenis, de voelbare aanwezigheid van het goddelijke en de alles
overheersende verschijning van het religieuze heiligdom. Het religieuze heiligdom
verloor een merkbaar deel van zijn symbolische betekenis, wanneer het door de
Reformatie werd herleid tot een vergaderzaal van de gelovige gemeenschap en aldus
zijn karakter inboette van verblijfplaats van God. Het verloor nog meer, als het zijn
centrale plaats in het stads- en dorpsbeeld moest prijs geven en niet meer imponeerde
als het hoog oprijzende godshuis dat de stad en het dorp rond zich samentrok en
hemelwaarts richtte.
Een vierde belangrijke eigenschap is het totalitair karakter van het religieuze. De
godsdienst doordrenkt het hele zijn van de homo religiosus: de kosmos die zijn
fysiologisch en biologisch bestaan conditioneert, het geweten dat zijn denken en
streven oriënteert, de historie die hem in de tijd situeert, het verloop van de jaren die
door telkens weerkerende godsdienstige feesten worden geritmeerd, ten slotte en niet
het minst de hoofdmomenten van het menselijke leven: geboorte, huwelijk, dood,
waaraan de priesterlijke tussenkomst een sacraal karakter verleent. Het moet voor
de ‘reine Vernunftmensch’ - Eliade twijfelt of hij vooralsnog te vinden is - moeilijk
zijn aan te voelen wat de homo religiosus zo intens beleeft, hoe de geboorte, het
huwelijk en de dood, die door een rituele heiliging op het vlak van de transcendentie
worden verheven, totaal anders zijn dan wanneer zij als een uitsluitend burgerlijk
gebeuren of als een louter fysiologisch en biologisch verschijnsel worden opgetekend.
Tot besluit van dit hoofdstuk over de profane en religieuze geestes-
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oriëntering vatten wij de kenmerken waardoor beide 20 fundamenteel van elkaar
verschillen nog eenmaal als volgt samen. Profaan is de mens, ‘die zich als de enige
bewerker van de geschiedenis beschouwt, elke transcendentie uitsluit, en zich als
zodanig in een nieuwe existentiële situatie plaatst’. Profaan is m.a.w. ‘de mens die
zichzelf maakt, terwijl hij zich in feite slechts in zover kan verwezenlijken, als hij
zichzelf en de wereld desacraliseert. Het sacrale staat immers tussen hem en zijn
vrijheid. Hij kan niet zichzelf worden vooraleer hij volkomen gedemythiseerd is. Hij
kan niet werkelijk vrij zijn, vooraleer hij de laatste god heeft gedood’(1).
Wij willen allerminst beweren, dat er geen verheven moraliteit mogelijk is op
grond van een levensbeschouwing, die zich met het contingente en met een van de
meest treffende kenmerken van het contingente, de tijd, vergenoegt. Socrates bracht
door zijn subversieve vragen zijn discipelen ertoe de zelfbegoocheling te onderkennen,
die in een dergelijke levenshouding schuilt. Het was voor hem een evidentie: het
zich vrijwillig afstemmen op het contingente, ‘geeft aan het zielsbestaan en het besef
omtrent wat er in ons omgaat en sprekensbereid is, kunstmatige grenzen, gesuggereerd
door de eisen, die de geluksbehoefte stelt of lijkt te stellen’. Het leek hem niet minder
evident, ‘dat zulk een leven in slechts een deel van de ziel onder verloochening van
een groot ander deel, niet in staat is om het verlangen naar geluk van héél de ziel te
bevredigen’(2). Zo ooit, moet de wekroep van Socrates gericht tot de mens om zich
geheel open te stellen voor de totale waarheid, d.i. voor de totale werkelijkheid, in
onze tijd een echo vinden. Heel het moderne levensgevoel in wijsbegeerte, literatuur
en kunst is toegespitst op de ontgrenzing van de ziel. Het doet er niet toe, dat er geen
doel te vinden is voor de aldus bevrijde zielsmogelijkheden. Het doet er niet toe, dat
het uitblijven van elk antwoord op de vraag ‘waarheen’ vereenzaming, angst en
wanhoop baart. Dat alles kan niet het ergste zijn. Het ergste lijkt de levensconceptie
en ethiek, die in de geest van Erasmus berekend zijn ‘als een bijdrage tot burgerlijke
securiteit’. Nietzsche was heel en al opstandigheid tegen de gesteltenis van de
negentiende eeuw, die er in alles op uit was alle denken en streven gelijk te schakelen
op het vlak van een comfortabele middelmatigheid. Nietzsche haatte die gedevalueerde
mensheid, een mensheid zonder hartstocht, zonder toppen, zonder God en duivel
uitdagende durf, een mensheid zonder droom, d.i. zonder jeugd. Vandaar deze uitval
in de Wille zur Macht. ‘Meine Freunde, wir haben es hart gehabt, als wir jung waren:
wir haben an der Jugend selber gelitten wie an einer Krankheit. Das macht die Zeit,
in

(1) ELIADE, o.c., blz. 120.
(2) OLDWELT, H., Plato, 's-Gravenhage, 1932, blz. 19.
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die wir geworfen sind - die Zeit eines grossen inneren Verfalls und
Auseinanderfallens, welche mit allen ihren Schwächen und noch mit ihrer besten
Stärke dem Geiste der Jugend entgegen wirkt’. De redding: de affirmatie en exaltatie
van het ik in een mateloze machtsontplooiing. Maar reeds dreigt de dood, een steile
rotswand, waarop al wat met de levensstroom wordt meegesleurd, te pletter wordt
geslagen en openspat in het niet. Zo althans begrijpt het André Malraux, met de
Montherlant wellicht de meest Nietzscheaanse schrijver in de moderne literatuur.
Dat komt in al zijn romans tot uiting, het nadrukkelijkst echter in La voie royale.
Voor Perken, de held van de roman, is leven affirmatie van macht: affirmatie van
macht in het verlagen van de vrouw tot voorwerp van mannelijke lusten; affirmatie
van macht in het doelloos ordenen van primitief menselijk materiaal tot een hogere
gemeenschap. Een eerste duizeling overkomt hem, als hij bij een vrouw in Egypte
aan mannelijk kunnen te kort schiet. Een tweede, ditmaal definitieve schok treft hem,
als een verraderlijk schot in de dij hem met de dood confronteert. Wat Perken ook
denkt en doet, uiteindelijk zoekt hij zichzelf. ‘Il ne peut vivre que sur quelque chose
d'indiscutable, qui lui permette de s'admirer’. Zijn wil tot macht kent geen grenzen.
‘Il est capable d'aller plus loin que le risque, il a le goût d'une sorte de grandeur
haineuse, rudimentaire, mais tout de même peu commune’. Hij zwerft met een zekere
Claude, bij wie hij zich heeft aangesloten op zoek naar kunstschatten in vergane
tempels, in een tropicaal oerwoud ergens in het noordelijkste deel van Angkor. Hij
heeft een distante vriendschap met Claude gesloten en komt er voor het eerst in zijn
leven toe iets van hetgeen hem innerlijk kwelt aan een medemens toe te vertrouwen:
‘Vous savez aussi bien que moi que la vie n'a aucun sens... La mort est là,
comprenez-vous comme... comme l'irrévocable preuve de l'absurdité de la vie’. Het
supreme geluk voor Perken is onafhankelijk te zijn. Maar er bestaat geen
onafhankelijkheid voor wie moet oud worden en sterven. ‘Vieillir, voilà, vieillir.
Surtout lorsqu'on est séparé des autres. La déchéance. Ce qui pèse sur moi c'est, comment dire? ma condition d'homme: que je vieillisse, que cette chose atroce: le
temps, se développe en moi comme un cancer, irrévocablement... Le temps voilà’.
Plots is Perken zich bewust van de biljoenen insekten die in de zwoele vochtigheid
van het oerwoud wriemelen. ‘Toutes ces saletés d'insectes vont vers notre photophore,
soumis à la lumière. Ces termites vivent dans leur termitière, soumis à leur termitière.
Je ne veux pas être soumis’.
Het koudvuur doet zijn werk. De doodstrijd begint. ‘Le visage a imperceptiblement
cessé d'être humain’, denkt Claude, die plots uitbreekt in een woeste opstandigheid
tegen de dood, tegen het noodlot,
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tegen God. ‘Ses épaules se contractèrent; l'angoisse semblait inaltérable comme le
ciel au-dessus de la lamentation funèbre des chiens qui se perdait dans le silence
éblouissant: face à face avec la vanité d'être homme, malade de silence et de
l'irréductible accusation du monde qu'est un mourant qu'on aime... Echapper à cette
tête ravagée, a cette défaite monstrueuse!’ Een laatste maal bewegen de lippen van
de stervende. Een zucht: ‘Il n'y a pas... de mort... Il y a seulement... moi... moi... qui
vais mourir...’.
Het profane heeft zijn risico's, zeker voor wie, ingemuurd in zichzelf, het absolute
op de puinen van het contingente zoekt. In het rijk van het sacrale zijn er geen puinen.
Alles, ook de dood, heeft zijn plaats in het transcendente. Want alles krijgt zin door
de mens, en de mens door God. Profaan zijn impliceert hoogmoed: het op de spits
drijven van een alles overheersend antropocentrisme. Religieus zijn betekent:
deemoedig zichzelf en het tijdelijke verliezen en herwinnen in het perspectief van
een alles omvattend theocentrisme. Profaan en religieus duiden aldus op twee
tegenstrijdige levenshoudingen, die Eliade noemt: ‘Zwei Weisen des
in-der-Welt-Seins’.

III
Profane en religieuze kunst
Nu wij enigszins vertrouwd zijn met de profane en religieuze geestesgerichtheid,
kunnen wij op hoop van een preciezer antwoord dan wij desbetreffend gewoon zijn,
de vraag stellen: hoe het profane en het religieuze zich in de kunst openbaren?
Het ideaal van de profaniteit - die althans van het humanisme - bestaat erin te
geloven, dat de werkelijkheid die wij vooralsnog slechts ten dele kennen, zich in
feite niet verder uitstrekt dan de menselijke kennismogelijkheden, dat menselijkheid
en werkelijkheid elkaar dekken, of anders uitgedrukt, dat mens en kosmos een in
zich-zelf besloten homocentrisch en rationalistisch geheel uitmaken. Dat ideale
profane geloof kleurde treffend het Griekse denken, beïnvloedde sterk de
renaissancistische levensbeschouwing, overheerste ten tijde van het
negentiendeeeuwse positivistisch sciëntisme, maar verloor zijn greep op de wijsgerige
en wetenschappelijke opvattingen van de huidige tijd.
De in-zich-zelf-beslotenheid van de profane wereld vindt haar equivalent in de
in-zich-zelf-beslotenheid van de profane kunst. Die in-zich-zelfbeslotenheid
manifesteert zich in de omstandigheid, dat de profane kunst haar eindpunt vindt in
haar formeel volkomene, d.i. in het artistiek
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verantwoord samentreffen van haar zuiver vormelijke componenten, niet, zoals bijna
steeds tot in de negentiende eeuw werd verondersteld, in de repliek van een bepaald
natuurtafereel of van een vertrouwd menselijk gebeuren, de imitatie of mnèmésis
van Aristoteles.
De profane kunst kan meer dan vorm zijn. Zij kan een groot belang hechten aan
de natuurimitatie en de gedachtelijke symboliek. Zij kan ook in dienst worden gesteld
van een buiten-artistiek religieus, ideologisch, nationaal of volks ideaal. De profane
kunst kan zelfs verrassend sterk de inhoud beklemtonen. Dat geschiedde in de meest
profaan gerichte culturen: de Grieks-Romeinse, de renaissancistische en de moderne.
Doch ook wanneer de profane kunstenaars in de mening verkeerden de vorm ter
wille van de inhoud te scheppen, onderdrukte de bekommernis om de artistieke
kwaliteit van de voorstellingswijze de zorg voor de expressiviteit van het voorgestelde.
Dat leidde in menig geval tot een distantiëring van vorm en inhoud. Een treffend
voorbeeld levert de religieuze kunst van de renaissance. Met de renaissance trad er
een kloof op tussen de kunst en de godsdienst. Terwijl de eerste zich geheel naar de
harmonisch beleefde tijdelijkheid keerde, bleef de andere gericht op de bovennatuur.
Het gevolg was, dat de religieuze kunst van de renaissance een hybridisch uitzicht
kreeg, daar zij nog wel de godsdienst thematisch in haar scheppingen betrok, maar
in werkelijkheid een zinnelijk weelderige en vormelijk schone paleiskunst bleek te
zijn. Alleen de Grieken zijn erin geslaagd een volkomen eenheid van vorm en inhoud
te bereiken. De Griekse kunst was, hoe aards ook en tijdsgebonden, oorspronkelijk
een religieuze kunst. Het Griekse denken en kunstscheppen zijn dan ook doordrenkt
van godsdienstigheid. Er is echter dit: bij de klassieke Grieken versmolten theologie
en wetenschap, godsdienst en natuur, kunst en zintuiglijk waarneembare werkelijkheid.
Hun goden waren onsterfelijke stervelingen, hun Olympos was de tijdloze repliek
van de tijdelijke wereld, hun kunst de sublimering tot volstrekte volkomenheid van
een betrekkelijke waarde: de schoonheid van de mens en de natuur. Een Athena van
Pheidias, een Aphrodite van Praxiteles, een atleet van Polukleitos en Lusippos,
incarneren in hun visuele verschijning de totaliteit van hun betekenis. Zij zijn
goddelijk door het samentreffen van hun lichamelijke en formele volmaaktheid, en
worden wegens die volmaaktheid vereerd en aanbeden.
Het is duidelijk: de profane kunst kan als meer dan vorm optreden, zij kan eveneens
in dienst worden gesteld van een buitenartistiek ideaal. Geen van beide behoort echter
tot haar wezen. De profane kunst kan immers, zonder ontrouw te worden aan haar
eigen aard, niet alleen kunst om de kunst zijn, maar ook, en dat in de strikte zin van
het woord, zuivere kunst: zuivere poëzie, zuivere plastiek, zuivere schilderkunst. De
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religieuze kunst is daarentegen uiteraard een dienende en even uiteraard een open
kunst, d.w.z. een kunst die er zich niet toe kan beperken inzich-zelf-besloten formele
schoonheid te zijn, maar haar betekenis ontleent aan de kracht waarmee zij ons door
de vorm boven de vorm uittilt en uitdrukking wordt van het onuitsprekelijke. Vandaar
dit aforisme van Malraux: ‘L'art religieux, art de dépassement, exprime ce qui
rationellement ne peut l'être’. Hadewijch, die in tegenstelling met Malraux, niet een
louter historische, d.i. rationalistische belangstelling koesterde voor, maar een
rechtstreekse getuige was van de mystieke vervoering, drukte dezelfde gedachte op
een heel wat aangrijpender wijze uit. Zij deed het o.m. in het elfde visioen van de
godsschouwing, waarin zij de ontoereikende mogelijkheden van de taal om de
bovenaardse belevingen te vertolken als volgt betreurde: ‘Ic caent niet wel te worde
bringhen, want hets onseggheleec’.
Het is evident, dat het transcendente, d.i. het sacrale karakter van de kunst alleen
door de intense beleving van de goddelijke transcendentie kan worden bepaald.
Wij kunnen grosso modo vier soorten van godsdienstigheid onderscheiden. De
eerste soort bestaat uit het officiële lidmaatschap van een kerk en de belijdenis van
bepaalde kerkelijke leerstellingen. Dat lidmaatschap en die belijdenis beroeren soms
slechts de periferie van het zielsleven, en kunnen best samengaan met een
onverdraagzaam religieus conservatisme. Een goed deel van de achttiende-eeuwse
aristocratie en van de negentiende-eeuwse burgerij leverde van die religie een treffend
voorbeeld.
Wij hebben met een tweede soort van godsdienstigheid te maken, wanneer de
godsdienst in hoofdzaak blijkt herleid te worden tot een stel praktijken, die men des
te strenger voorschrijft, naarmate zij minder de innerlijke gesteltenis raken. De
farizeërs uit het evangelie kunnen hier als de meest typische voorbeelden gelden. Zij
veruiterlijkten het Judaïsme tot rituele praktijken, die een angstvallige
godsdienstigheid voorspiegelden, maar in werkelijkheid de religie in gevaar brachten.
Zij maakten immers van God een tiran en van zichzelf formalisten, die de kern van
elke ware godsdienst, de liefde en de gerechtigheid prijs gaven voor de harde bolster
der voorschriften. Daarom was Christus zo streng voor de farizeeërs. Hij noemde
hen ‘witgekalkte graven, die er vanbuiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol zijn
met doodsbeenderen en allerhande onreinheid’. Hij verweet hen verder herhaaldelijk
huichelaars te zijn: ‘huichelaars, die het Rijk der hemelen voor de mensen afsluiten;
huichelaars, die zee en land doorkruisen om één bekeerling te maken, maar als hij
het geworden is, hem tot een hellekind maken; huichelaars, die wel tienden betalen
van munt, anijs en komijn, maar
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het gewichtigste van de Wet verwaarlozen: rechtvaardigheid, barmhartigheid en
trouw’ (Matteüs 23, passim).
Een derde vorm van pseudo-godsdienstigheid is het rationalistisch moralisme.
Godsdienst van geleerden, schreef Grillparzer, die op een autonome moraal gesteld
zijn, God in hun formules betrekken, maar hem in feite uitschakelen. Voor Kant en
de vertegenwoordigers van de Aufklärung is godsdienst verstandelijk gefundeerde
etiek. Daarin waren zij de erfgenamen van Erasmus en de zestiende-eeuwse
humanisten. In Epikuraeus, een dialoog van de Colloquia, wordt door Erasmus
beweerd, dat niemand een grotere Epikoereër is dan de vroom levende Christus, ja
dat Christus de ware Epikoeros is, de Helper. Jacob Burckhardt, die het feit aanhaalt
in zijn Gestalten und Mächte (München, 1941), merkt daarbij aan: ‘Diese christliche
epikureische Lehre ist aber eine Moral als Lebensweisheit, oder sogar als Beitrag
zur bürgerlichen Sekurität’. De beroemde Neurenbergse patriciër en humanist
Willibald Pirkheimer laat Christus en het Evangelie er buiten, als hij in een brief aan
zijn zuster Charitas, abdis van het Sinte-Klaraklooster in Neurenberg, zijn geloof in
het stoïcisme proclameert. In 1517 vertaalt en interpreteert hij op zijn wijze een van
de gesprekken van Lucanus, namelijk De Visser, in een geschrift waarin hij het voor
Reuchlin opneemt tegen de Keulse Dominicanen, daarbij echter een weg volgt, ‘die
Luther en de reformatoren links laat en regelrecht naar de deïsten voert’. Burckhardt
beschouwt de toenmalige humanisten als de stichters van het theologisch rationalisme.
Daarom ‘ist es ein aussichtloses Unterfangen, die Reformation und die Humanisten
gegeneinander zu stellen. Sie stehen auf zwei verschiedenen Seiten der Erde - so wie
Luther und Erasmus durch eine Welt getrennt sich gegenüber stehen: dem einen geht
es urn die Religion, dem andern um ein sittliches Paradies, in welchem eine reine
Moral die Sicherheit gewährt für das blühen einer hohen Bildung’.
De religieuze conformist, de farizeeër en de rationalistische moralist constitueren
een gemeenschap, die niet ontvankelijk is voor een waarachtige godsdienstige
gevoeligheid. Zij is dan ook op het gebied dat ons thans interesseert, het gebied van
de esthetiek, allerminst geschikt om het ontstaan te bevorderen van een verantwoorde
religieuze kunst. Dat kan alleen een gemeenschap die de vierde en enige ware vorm
van de godsdienstigheid vertegenwoordigt, een gemeenschap die zoals de Byzantijnse
en Westerse middeleeuwse getekend is door de omnipresentie van het goddelijke,
een gemeenschap m.a.w. die op elk ogenblik de onvoorstelbare hoogheid beleeft van
God en van al hetgeen God uitstraalt, in de eerste plaats zijn almacht, in de tweede
zijn vaderschap, in de derde zijn wet.
Zoals wij reeds aantoonden, bestaat het grondelement van elke gods-
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dienst die naam waardig, uit het besef van het niets-zijn van de mens ten opzichte
van het al-zijn van God, een besef dat door Calvijn, uit reactie tegen een vaak al te
verregaande antropomorfisering van het goddelijke in de late Middeleeuwen en ten
tijde van de Renaissance, op een ontstellend exclusieve wijze werd beklemtoond en
in zijn Soli-Deo-Gloria-leer zijn treffendste uitdrukking vond. Geen godsdienstige
cultus, die niet in de eerste plaats een hulde betekent aan de allen en alles beheersende
godheid, geen religieuze kunst, die niet tot knielen noopt.
Er bestaat niet de minste verhouding tussen de zuiverste formele schoonheid en
de absolute volkomenheid van de goddelijke transcendentie. Er bestaat evenmin een
verhouding tussen de imitatieve veraan-schouwelijkingsmogelijkheden die de natuur
ter beschikking van de kunstenaar stelt, en het oneindige, eeuwige, goddelijke. We
kunnen dan ook als een stelregel vooropzetten, dat de religieuze kunst haar sacraal
karakter inboet, in die mate dat zij de twee wezenlijkste eigenschappen van de profane
kunst benadert: de in-zich-zelf-beslotenheid van de voorstellingswijze en het optimaal
natuur zijn van het voorgestelde; in de mate dat zij zich m.a.w. aan het primaat
onderwerpt van de zuivere esthetiek en van het realisme. Dit quasi als een evidentie
voorkomend apriorisme vindt inmiddels een overvloedige bevestiging in de feiten.
Bij het overschouwen van de periodes van hoge bloei die in de geschiedenis van
alle grote godsdiensten voorkomen, constateren wij, dat het de kunstenaars die de
intense gelovigheid van die tijden in hun werken weerspiegelden, niet in de eerste
plaats om kunst te doen was maar om religie. ‘Un crucifix n'était pas d'abord un
tableau’(1). Ook bestond de wedijver tussen de klassieke boeddhistische en tussen de
middeleeuwse christelijke beeldhouwers en schilders niet in het streven om het
volmaakste artistiek kunstwerk te scheppen, maar om het Boeddha- of Christus-zijn
van het voorgestelde zo hoog mogelijk op te voeren. Niet minder belangwekkend is
het feit, dat de schone vormelijkheid en het natuurillusionisme meestal vreemd waren
aan de toenmalige kunstenaars, die de distantiëring ten opzichte van beide als het
aangewezen middel aanwendden om het sacraal karakter van hun scheppingen uit
te drukken.
Treffend is, dat men om het heilige in het kunstwerk te beklemtonen, in haast alle
godsdiensten een beroep doet op een stel verwante stijlmiddelen. Daartoe behoort
in de eerste plaats het verticalisme of de opwaartse beweging van de architectonische
ruimte, in de tweede, het expressionisme of de vervorming van de in de religieuze
architectuur,

(1) MALRAUX, o.c, blz. 11.
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beeldhouw- en schilderkunst betrokken natuurelementen, en in de derde, het opgetild
zijn in een bovenwereldse sfeer, die elke hartstochtelijkheid en beweging uitsluit of
ze op een wonderbare wijze in een alles overstemmende stilte oplost.
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Gedichten
Bertiven
Pogen
voor dr. Aug. Keersmaekers.
Ik wil nog voor de schemer valt een boog
uit wilgehout gaan kappen en uit riet
de pijlen snijden die ik spoedig hoog
en ver bij duisternis verschiet,
om dan, terwijl ik huiveren zal
voor in het wild verschoten wensen,
het oor te spitsen of ik soms de val
kan horen buiten eigen grenzen.
en bovendien opdat de Jongste Dag,
als Hij mijn lichaam slapend vinden
zal, ook de boog ontwaren mag
en aan mijn schouders binden.

P. Blommaert
Avond aan de Schelde
Het gesuis van je warme wagen
(nooit wist ik mij zo wijd)
en blonde zeepaardjes zwommen in de lucht...
De boten hebben kaarsjes uit de kerstbomen geplukt
en dragen ze in processie over de Schelde.
De kanada's kraken als zij knielen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

490
Kijk hoe de stroom in zijn winterslaap
weerloos is en zwaarverdronken.
Een zwarte meeuw droomt nog voorbij,
en in een onderzeese stilte
voelde ik de adem van het water
langs mijn huiverend gelaat,
en hoe het met zijn lispelende lippen
aan de oevers heeft gezegd:
ik ben die eeuwig slapengaat en eeuwig maakt,
en als het donker wordt, steek ik de harten aan
van hen die samen langs mijn dijken gaan;
ik zet hen al mijn sluizen open
en laat hen met een dronken maan
door spiegels van verwondering lopen.

Frans Denissen
Het gedicht
Dit is het holle lied,
de brakke stem der nacht.
Het zijn de watergeesten niet
die zacht
zingen
in je slaap;
het is de kreet van een uil
of de schreeuw van een aap.
Dit is het holle lied.
En wie het hoort begrijpt het niet.
Het is een lied zonder zin,
zonder einde,
zonder begin.
En ik diep verdronken erin.
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Caravana de camellos
Dorre twijgen
zijn de poten der kamelen
nachtelijke kano's
de okerschaduwen,
die zwijgend glijden
over gele golven.
Achter de nevels
is de zon
onzichtbaar wit
(Een gier
spiraalt wazig naar het licht)
Langs de trillende purperlijn
der naakte djebels
(ginds, aan de kim!)
beiden skeletten
de bronzen nacht.

Leo Herberghs
Gezicht
Ik zag, als ik nimmer gezien had,
de roerloze bomenmensen,
de kleinere bloemenkinderen,
de rozenstokken der moeders,
moerbeibomen als verliefden,
grazend nabij een water.
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Verander mij...
Verander mij in de slaap
in het donker oog van een kind
onder de wind van de nacht.
Laat mij dan zonder land
heengaan uit deze vrees,
terug in het oude licht.
Daar zal ik alles verstaan,
alles wat blinkt aan het blad,
alles wat groeit in het gras.
Spoedig nu hemelwaarts stil in het schip van de lucht
wenkt mij de vogel thuis.

Mark Insingel
Uit: drijfhout
Een langzaam koord
van wurgen, een lus
van angst, de dunne
snijdende. Tot ik
verga in duisternis,
in raadselen van
water, zwerf ik in
deze kring, gevangen
in zacht wiegende
gevaren. Elke
heuveltop glijdt
in het langzaam
toehalen van de avond
mee onder zee.
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Zuster Maria-Christina o.p.
Leid gij mijn hand
Leid Gij mijn hand,
uit nood alleen, uit diep gemis
kan ik Uw naam niet schrijven;
elk woord tast naar Uw beeltenis
onzeker lijk een vogel leert
op eigen vleugel drijven.
Leid Gij mijn hand
bij 't stil motet,
gebed
van schaduw, licht en leven;
wees drift en brand
en hartslag van het lied
uit U, voor U geschreven,
leid Gij mijn hand.

E. Moebs-Bayer
Voor mij geen voorhoofd meer
om rimpels weg te strijken
geen schouder meer
vertrouwd aan hand en wang
geen arm om de eigen arm te reiken
en nimmermeer
de vlugge stappen in de gang.
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Theo Scheltema
Gelijkenis
Zoals het zaad niet vraagt waarheen te gaan Maar zachtjes voortzweeft op de
zomerwind Gaan mijn gedachten als die van een kind Lichtend zich richtend naar
een nieuw bestaan. Het zaad zweeft heen en valt ten slotte neer Op goede of slechte
grond naar Gij in Uw beleid Het naar valleien of woestijnen leidt Maar 't blijft van
U, in Uwe handen, Heer. Het gaat niet om het zaad dat in de winden zweeft, Het
gaat niet om mijn ziel, of die zichzelf beleeft Maar of Uw Geest Zich openbaren kan
Want in het zaad leeft zich Uw leven uit Want mijn ziel is Uwer liefde buit Hoewel
ik dat nog niet erkennen kan.
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Poëzie
Jonckheere of de bedreigde visie
door Piet Thomas
Zoals de meeste menselijke bestaansvormen is de dichterlijke visie onderhevig aan
een metabletische ontwikkeling. De wijze waarop de dichter zich door de tijden heen
als ziener handhaafde, is uiterst gevarieerd. Van oudsher aanvaardde men dat hij als
vertrouweling der goden het geheim bestel kende dat mensen en dingen verbond.
Het duurde dan ook niet lang of koningen en keizers waardeerden in hem de geleerde
of althans geïnspireerde prognoselezer van de schommelingen waaraan hun macht
onderhevig was. Zij duldden hem nu niet alleen in de staat, zij waren er ook van
overtuigd dat ze zijn hulp nodig hadden. Tijdens de middeleeuwen ontstond bovendien
het geloof dat zijn dromen en visioenen een prospectieve waarde hadden voor de
civitas Dei. De reizende humanist verslond zijn utopia's en nam op zijn beurt gretig
deel aan de speelse vermenging van wetenschap en verbeelding. Voor de verlichte
vorsten werd hij een vooruitziende raadsman. Tot romantischer tijden hem uit de
beschaafde en gevestigde wereld banden en hem tot een eenzame getuige maakten
van de symbiose van mens en natuur. Het realisme voerde hem terug naar de
menselijke gemeenschap. Hij werd een waarnemer van gedragingen en conflicten.
En gaandeweg ontdekte hij de instinctieve onderbouw van een bewogen samenleving.
Overweldigd door een veelheid van aanstormende indrukken noteerde hij hoe de tijd
het licht verdeelde en de mensen voortjoeg en aantastte. Geleidelijk gaf hij zijn
outsiderspositie prijs en ervoer hij de bestaansangst aan den lijve. Hoe hij zijn ogen
ook reinigde in de droom, en in het onbewuste een verklaring zocht voor het
waarneembare, slechts een bezinning op de mechanismen van de dichterlijke visie
zelf vermocht hem verder aan zichzelf te openbaren. Hij ging dichten over de poëzie
of over de biologisch-psychische groeiprocessen die aan de dichterlijke uiting
voorafgaan.
Met de hedendaagse schilderkunst heeft de huidige dichtkunst gemeen
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dat ze in grote mate een bezinning over haar eigen kansen is. Dit geldt zowel voor
de experimentele als voor de traditionele dichtkunst. Misschien raken we hier meteen
een van de grondslagen van een mogelijke coëxistentie tussen twee op het eerste
gezicht sterk uiteenlopende uitdrukkingsvormen. Wie het jongste werk van Snoek
of Claus, van Hubert van Herreweghen of Jos De Haes leest, dient te erkennen dat
de bezinning over de uitbreidingsmogelijkheden van het lyrisch zegbare er een groter
aandeel heeft dan vroeger gebruikelijk was.
Dit geldt ook voor Karel Jonckheere. Sinds Van zee tot schelp was het duidelijk
voelbaar dat de vernieuwing die zich in zijn poëzie voordeed, daarmee verband hield.
Een correspondentie met Erik Van Ruysbeek (Poëzie en experiment, Ontwikkeling,
Antwerpen) bewees hoe hij er ook kritisch mee bezig was. Zijn recente bundel
Ogentroost (A.A.M. Stols/J.P. Barth, 's-Gravenhage) toont aan hoe hij op de
ingeslagen weg verder wil. Hij wil dit op een wijze die trots vele verwantschappen
met het experiment vrij traditioneel blijft. Hij tracht de nadruk op het lichamelijke
als keninstrument en de vlugge beeldwisseling van de experimentele werkwijze op
te nemen in een door anekdoten gestoffeerde belijdenis van het avontuur van zijn
ogen. Hij betrekt daarbij ook een strikt persoonlijke problematiek. Wij zouden hierop
niet speciaal de nadruk hebben gelegd, indien hem in een katholieke krant het recht
daartoe niet werd betwist. De zaak zit zo. Jonckheere's droefheid om het afnemen
van zijn gezichtsvermogen reveleert zich bijzonder pijnlijk in de zorg om zijn blind
zoontje. Als dichter kon Jonckheere deze pijnlijke levenservaring voor zich gehouden
hebben. Het vergt een zekere moed ze aan de openbaarheid prijs te geven. Vooral
daarom klinkt het haast onmenselijk hard wanneer een katholiek recensent naar
aanleiding van het verschijnen van Ogentroost schrijft: men moet niet uit alles geld
willen slaan.
Met poëzie verzamelt men zich geen rijkdommen, dat heeft de recensent in kwestie
zelf ondervonden. Bovendien lijkt het ons een onbetwistbaar recht van de dichter te
zijn persoonlijke problemen, tekorten, angsten en ziekten desnoods, dichtend te
transcenderen. De moderne psychologie heeft de therapeutische kracht van de
literatuur meer dan ooit op de voorgrond geplaatst door staande te houden dat de
schrijver zich door de aanvaarding van een gesublimeerde voorstelling van zijn
psychische noden uit zijn moeilijkheden kan bevrijden. Waarom zou men hem die
bevrijdende troost niet gunnen, als hij de integratie van anderen daardoor niet hindert?
Het aandeel van de autobiografische anekdote is in deze bundel vrij groot. Dat
Jonckheere een uitstekend verteller van anekdoten is, mag blijken uit de korte
prozastukjes die hij onlangs voor de micro's van de
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B.R.T. voorlas en die intussen bij de uitgeversmaatschappij Manteau verschenen.
Lyrisch gezien echter is de inschakeling van de anekdote niet altijd een winstelement.
Ze kan aan bepaalde verzen een epische vaart verlenen, maar ze kan ook het ritme
aantasten. Het wil ons voorkomen dat Jonckheere er in Ogentroost zowel de voordelen
als de gevaren van ondervond. Wanneer hij op deze ingelaste feiten commentaar
uitbrengt, wordt hij soms verrast door een niet denkbeeldige pedanterie. Zo lezen
wij op blz. 8:
Mijn hemoglobine weegt eerlijk haar verf.
Gemeten op het kleinste erf
stoeien vijf miljoen rode cellen
naast zesduizendhonderd witte cellen.

En we ontkomen daarbij niet aan de indruk dat men zo'n dingen - de ik-vorm en het
stoeien op het erf daargelaten - ook lezen kan in vulgariserende werkjes over
geneeskunde.
Elders staat de anekdotische herinnering in dienst van een verscherpte waarneming.
Daar is Jonckheere op zijn best en benadert hij het dichtst het geheim van de
zintuiglijke gewaarwording.
Een oog dat ziet
vangt meer in zijn blik
dan het openste voorwerp wil tonen.
Het jongste beeld is steeds kind uit een rij
en gaat straks bij de vorige wonen.
Het betrekt een cel diep achter de lens,
zodra het een steen uit zijn oorsprong herkent
keert het onherkenbaar weer buiten,
vermomd in zich zelf,
verspild in mijn bril,
bestendig vervormende ruiten.

Het dient ternauwernood gezegd dat zijn aandacht zich vooral toespitst op het
fenomeen van het zien. Hij is bepaald vindingrijk en handig in het noteren van
gezichtsindrukken. Hij weet welke plaats de ogen in de gehele zintuiglijke
ervaringswereld van de mens innemen, hij ervaart hoe ze een dialoog met de dingen
mogelijk maken, hoe ze openbaren en verhullen, vertederen en bedriegen. Hij looft
de speelse onafhankelijkheid waarmee ze kleine voorbijdrijvende voorwerpen
vermogen te volgen, maar ook de mildheid waarmee ze ons in genezende dromen
van de harde werkelijkheid bevrijden. Hij kent hun angst en bewondert
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hun trouw. En hij vermoedt wat het betekent aangewezen te zijn op verhalen,
verbeeldingskracht en geluid. Al dichtend wil hij zijn eigen zien uitbreiden om
antwoorden te kunnen verzinnen die de vragende, blinde zoon bevredigen. Voor de
dichter in hem is het een gelegenheid om zijn jeugd opnieuw te ontdekken en zijn
visie op de cultuur te vereenvoudigen en te vernieuwen.
De geschiedenis van zijn ogen kan hij niet opmaken zonder ook het subtiel bedrog
te overwegen waartoe hun dienstbaarheid soms aanleiding is. Van de lange gedichten
die samen de bundel uitmaken, is vooral de aanvang van het zevende gedicht aan de
leugenachtigheid van het zien gewijd. Daar heet het:
Verschiet,
gelokt op een vlies,
ontvleesd van stof en ruimte,
geplet tot slaap in lijn en vlak,
meegelift op een straal
die buigt of breekt of danst, gij zijt volstrekte leugen.

De mens is nu eenmaal ‘een studiebureau voor het vertalen van echo's’. Vergissingen
lijken onvermijdbaar. Dit sluit niet uit dat Jonckheere de gezichtsfouten waarvan hij
het slachtoffer wordt, ‘als een persoonlijke nederlaag’ beleeft. Hij troost zich met de
gedachte dat het blinde zoontje, dat ‘lacht om mensen die zien’, tenminste van dit
bedrog gevrijwaard is.
Naar de oorzaken zoekend van zijn afnemend gezichtsvermogen overdenkt
Jonckheere wat zijn ogen deden om hem behulpzaam te zijn bij zijn dagelijks werk.
En hier duikt weer even de doem van het ambtenarendom op. Al weet hij de
vermoeienis in dienst van anderen resignerend te objectiveren, dat zijn ogen er onder
geleden hebben lijkt hem niet te loochenen.
Met paragrafen heb ik mijn ogen bekrast,
met notulenstem mijn beelden verjaagd,
brieven geschreven die niemand zal lezen,
druksels ontcijferd door niemand geschreven,
rekwesten geschift als een blinde portier,...

De schaamte om de kwistigheid waarmee hij als ziende met licht omsprong, voert
hem ook na deze overwegingen terug naar de blindheid van zijn kind. Tot het
vernieuwende licht van de lente en de blij-
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moedigheid die alle kinderen eigen is, zijn droeve meewarigheid overwinnen.
Karel Jonckheere heeft in deze bundel opnieuw de balans opgemaakt van zijn
leven. Zijn poëzie is lichamelijker geworden, maar ze blijft in haar diepste wezen
een geestelijke zelfondervraging. Een moedig psychisch onderzoek dat poëtisch en
psychagogisch gezien nog vruchtbaarder zou zijn indien de zwaartekracht werd
overwonnen die zijn gesloten bestaanservaring kenmerkt. Het heeft er de schijn van
dat hij op een of andere manier weigert de metafysische consequenties te aanvaarden
waartoe zijn dramatische en milder geworden sceptische levensvisie hem uitnodigt.
Kwetsbaarder dan ooit blijft hij in zijn aardgebondenheid opgesloten. Uitzichtlozer
ook ten overstaan van de waarheidsproblemen die de bedrieglijkheid van het
zintuiglijke in hem wakker roepen.
Men kan er over twisten of de haast systematische beschouwing van de
gezichtsfenomenen die in Ogentroost vorm kreeg, al of niet een te grote opdracht
was voor het talent waarvan Jockheere hier blijk geeft. Niet ten onrechte zal men
zijn pogingen om zintuigen en inwendige levenscentra te doen dialogeren een te
retorische beweeglijkheid toeschrijven en zijn soms verzwakkend ritme aanvoelen
als een gevaarlijke toegeving aan de bekoringen van een ongedisciplineerde
verhaaldwang. Maar men zal meteen moeten bekennen dat weinig Vlaamse dichters
over de woordkracht beschikken die een zo gedifferentieerde verkenning van
gemoedsimpressies en zintuiglijke gewaarwordingen een minder broos esthetisch
aanzien kan geven.
In afwachting dat Jonckheere er in slaagt een even grote onderneming met
onbetwistbaar succes tot een goed einde te brengen, kunnen wij alvast de moed loven
waarmee hij een typisch eigentijds dichterlijk avontuur tracht te beleven. De toekomst
moet uitwijzen of de vernieuwing die hij nastreeft, hem de weg kan ontsluiten naar
een gave en volstrekt organische synthese.
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Taalkundige kroniek
Kempens of Kempisch?
door Prof. Dr. J.L. Pauwels
De Woordenlijst van de Nederlandse Taal van 1934 heeft het adjectief Kempens
opgenomen, Kempisch echter niet! Nu vraagt de Werkgemeenschap voor Kempische
Geschiedenis zich af of het adjectief in haar naam niet dient gewijzigd te worden in
Kempense. In een rondschrijven aan bevoegde leden en niet-leden nodigt ze hen uit
hun mening schriftelijk mee te delen met het oog op een grondige bespreking op het
eerstvolgend congres van de Werkgemeenschap. Het loont dus wel de moeite een
kroniek te wijden aan dit actuele probleem(pje).

1. Etymologie(1).
Het suffix -s in Kempens en het suffix -isch in Kempisch hebben dezelfde oorsprong:
beide gaan terug op een ouder -isk. Voor 1946, toen men nog Kempensch schreef,
‘zag’ men de verwantschap beter! In het Middelnederlands was de i reeds verzwakt
tot toonloze e of zelfs al uitgevallen. De consonantengroep sk was eerst sch geworden
en later s. In onze gewesten was het suffix -isk reeds in de late middeleeuwen
afgesleten tot -s.
In het Duits integendeel bleef de vocaal als i bewaard en -isk ontwikkelde zich tot
(geschreven) -isch. Van in de 16de eeuw is de Duitse vorm van het suffix in het
Nederlands binnengedrongen, zodat op dit ogenblik zowel de oude vorm -s als de
ingevoerde Duitse vorm -isch in onze taal voorhanden zijn, de laatste dan uitsluitend
in geografische namen en afleidingen van vreemde woorden.

2. De geografische adjectieven op -isch.
a) De Nederlandse geografische adjectieven die uitgaan op wat er uitziet als het suffix
-isch zijn lang niet zeldzaam. De talrijkste groep

(1) Zie uitvoeriger hierover de Nederlandse Spraakkunst door De Vooys en Schönfeld, 19574,
blz. 231 v. en de Historische Spraakkunst van het Nederlands door Schönfeld en Van Loey,
19545, blz. 203 v.
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vormen de adjectieven bij een grondwoord waarin reeds de vocaal i aanwezig is:
Alexandrië / Alexandrisch; - Andalusië / Andalusisch; - Arabië / Arabisch; - Artesië
/ Artesisch; - Assyrië / Assyrisch; - Attica / Attisch; - Australië / Australisch; Babylonië / Babylonisch; - België / Belgisch enz. enz. Het is moeilijk uit te maken
of in deze gevallen oorspronkelijk een afleiding op -isch was bedoeld of een afleiding
op -s van een grondvorm op i, waarbij dan het woordeinde -is analogisch als -isch
werd geschreven. De oorspronkelijke bedoeling heeft echter weinig belang!
b) Een tweede groep vormen de adjectieven bij geografisch namen waarin geen i
aanwezig is en die dus duidelijker het suffix -isch vertonen: Rusland / Russisch; Annam / (Annamiet) / Annamitisch; - Assam / (Assamiet) / Assamitisch; - (Balt) /
Baltisch; - Basken-(land) / Baskisch; - Bergamo / (Bergamask) / Bergamaskisch; Celebes / Celebisch; - Cluny / (Cluniacenser) / Cluniacensisch; - Cyprus / Cyprisch;
- Delos / (Deliër) / Delisch; - Egypte / Egyptisch; - Elzas / Elzassisch; - Efeze /
Efezisch; - Epirus / (Epiroot) / Epirotisch; - Est(land) / Estisch of Estlands; - (Frank)
/ Frankisch enz. enz.
c) Aangezien we hier een adjectief bestuderen dat afgeleid is van een grondwoord
op -en (Kempen), moeten wij vooral onze aandacht wijden aan de geografische
namen van dat type. En hier zijn de gevallen waarin het adjectief door middel van
-isch worden afgeleid, vrij zeldzaam. Als zeer gebruikelijke adjectieven kennen we
slechts: Pruisen / Pruisisch; - Saksen / Saksisch; - Zwaben / Zwabisch; - Hessen /
Hessisch; - Baden / Badisch (zeldzaam, meestal Badens): allemaal delen van
Duitsland! Veel minder bekend of gebruikelijk zijn de afleidingen bij namen van
enkele eilanden (groepen): Cycladen / Cycladisch; - Koerilen / Koerilisch; - Orcaden
/ Orcadisch; - Rugen / Rugisch en het twijfelgeval Azoren / Azorisch. Mascarenisch
bij Mascaren en Jemenitisch bij Jemen / Jemeniet zijn bijzondere formaties.
Pyreneïsch is definitief verdrongen door Pyrenees.

3. De geografische adjectieven op -s.
a) Er bestaan duizenden afleidingen op -s van geografische namen: Aarschot /
Aarschots; - Afghanistan / (Afghaan) / Afghaans; - Afrika / (Afrikaan) / Afrikaans;
- Ambon / Ambons; - Amersfoort / Amersfoorts; - Andorra / (Andorraan) /
Andorraans; - Arnhem / Arnhems; - Aruba / (Arubaan) / Arubaans; - Athene /
Atheens; - Atjeh / Atjees; - Brussel / Brussels; - Gent / Gents enz. enz. Bij de meeste
plaatsnamen kan men een adjectief op -s vormen.
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b) In sommige gevallen vinden we een afgeleid adjectief op -s, niettegenstaande er
een i in het grondwoord aanwezig is: Abbesinië / (Abessijn) / Abessijns; - Anatolië
/ Anatools (naast Anatolisch); - Aquitanië / Aquitaans; - Argentinië / (Argentijn) /
Argentijns; - Armenië / Armeens; - Catalonië / Catalaans; - Germanië / Germaans
enz.
c) Vooral de -s-formaties bij geografische namen die op -en uitgaan, zijn hier
belangrijk. Welnu, bijna alle dergelijke namen geven aanleiding tot het vormen van
een adjectief op -s, zelden met behoud, meestal met verlies van de eindlettergreep
-en. Enkele voorbeelden uit België en Nederland: Aarlen / Aarlens; - Antwerpen /
Antwerps; - Ardennen / Ardens; - Assen / Assens(1); - Henegouwen / Henegouws; Leeuwarden / Leeuwards(1); - Leiden / Leids; - Leuven / Leuvens; - Marken / Markens;
- Mechelen / Mechels; - Namen / Naams; - Tongeren / Tongers; - Walcheren /
Walchers; - uit het Duitse taalgebied: Aken / Akens; - Beieren / Beiers; - Bremen /
Bremens; - Keulen / Keuls; - München / Münchens; - Pommeren / Pommers; Stiermarken / Stiermarks; - Thuringen / Thurings; - Westfalen / Westfaals; - Wenen
/ Weens; - uit de rest van de wereld: Apennijnen / Apennijns; - Balearen / Baleaars;
- Bengalen / Bengaals; - Bohemen / Boheems; - Filippijnen / Filippijns; - Kopenhagen
/ Kopenhaags; - Litouwen / Litouws; Lotharingen / Lotharings; - Londen / Londens;
- Noorwegen / Noorweegs of Noors; - Polen / Pools; - Spitsbergen / Spitsbergs; Zweden / Zweeds.

4. Wat ‘zegt’ men in de Kempen?
In het beschaafde Nederlands worden Kempens en Kempisch duidelijk uit elkaar
gehouden. In Zuid-Nederland en dan vooral in de Kempen zelf zegt men kèmpes,
wat normaal aan de geschreven vorm Kempens beantwoordt. Enkele gevallen ter
vergelijking: lakens = lòkes; tekens = tiekes; guldens = γyldes; wetens en willens =
we.tez èn wifes enz.
Woorden die uitgaan op het suffix -isch komen m.i. in de eigenlijke volkstaal niet
voor: men zegt elektriek (adj.), niet elektrisch, belze, niet Belgische. Russisch,
Pruisisch, Arabisch, praktisch, fantastisch, fysisch en derg. zijn duidelijk
schoolwoorden. Als men ze in de volkstaal gebruikt en dan aanpast aan eigen
uitspraakgewoonten, hoort men ryses (Russisch), fantastes (fantastisch) enz. Alleen
in praktisch hoor ik soms wel eens i, meestal echter e: dus praktis naast praktes. Het
geschreven

(1) Ook Asser en Leeuwarder komen voor. Dergelijke adjectieven worden verder niet meer
vermeld.
(1) Ook Asser en Leeuwarder komen voor. Dergelijke adjectieven worden verder niet meer
vermeld.
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woord Kempisch klinkt dus normaal ook kèmpes in de mond van de spraakmakende
gemeente.

5. Besluit.
Op grond van de uitspraak van het adjectief kèmpes in de volkstaal kan men dus geen
keus doen tussen Kempens en Kempisch. Men meent wel ‘Kempisch’ te zeggen,
omdat men het adjectief altijd zo geschreven zag, maar kèmpes is de klankwettige
vertegenwoordiger van Kempens. Een formatie op -isch zou trouwens een unicum
zijn in de volkstaal!
Ook als afleiding op -isch van een geografische naam is Kempisch, blijkens het
uitvoerig overzicht hierboven meegedeeld, een vreemde eend in de Nederlandse bijt
en het besluit van de woordenlijstcommissie om alleen Kempens in de Woordenlijst
van de Nederlandse Taal te honoreren lijkt me dus wel verantwoord.
Wie nu tegen al wat voorafgaat zou aanvoeren dat het gebruik de opperste wet is
en dat niemand kan loochenen dat, in Vlaanderen althans, Kempisch zonder enige
twijfel in de geschreven taal dé gebruikelijke vorm is, heeft volkomen gelijk. En al
dwingt me mijn filologisch geweten voor te houden dat Kempens taalkundig de juiste
vorm is, toch zou ik, op dit ogenblik, de vorm Kempisch niet zonder meer als fout
durven brandmerken.
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Franse letteren
Henri Michaux en ‘la connaissance par les gouffres’
door Prof. Dr. R. Guiette
Wie herinnert zich niet de ‘paradis artificiels’ die Baudelaire zich verleden eeuw
schiep? Daarna waagde Rimbaud zich aan een ‘parfait dérèglement des sens’.
Sommigen zullen wellicht denken dat Henri Michaux, een der grootste en
persoonlijkste dichters van onze tijd, door hen werd meegesleept en slechts de
vruchten biedt van wat anderen hebben voorbereid. Wij willen de overeenkomst
tussen de standpunten van de drie voornoemde dichters niet ontkennen, maar menen
het toch gepast de originaliteit van Michaux van nabij te ontleden.
Ik ben niet de enige die vastgesteld heeft dat Michaux heel zijn werk fundeerde
op de exploratie van zijn wezen. Men zou van een ervaring van het leven in zijn
diepe en mysterieuze zijnsgrond kunnen spreken. In Découvrons Henri Michaux
(Paris, Gallimard, 1941) had Gide reeds vastgesteld dat de inwendige magie van
deze dichter ‘aussi bien l'étrangeté des choses naturelles’ als ‘le naturel des choses
étranges’ behelsde. Het nieuwe boek van Michaux dat wij hier bespreken:
Connaissance par les gouffres (Paris, Gallimard, 1961) kan begrepen worden vanuit
een verklaring van de schrijver zelf: ‘J'écris pour me parcourir. Peindre, composer,
écrire: me parcourir’. Lezers die verzot zijn op psychologie zouden kunnen menen
dat het hier gaat om het ontdekken van verborgenheden in het domein van het gewone.
Wel neen, het gaat hier om een gevaarvolle tocht.
Henri Michaux werpt zich in de hachelijkste experiënties. Hij provoceert b.v. in
zich zelf krankzinnigheidstoestanden, tijdelijk weliswaar maar hij zou er wel eens
definitief kunnen in verdwijnen. En dit volstaat hem niet, want hij wil in zijn
ontdekkingstochten tevens een helderheid en scherpzinnigheid van de geest bewaren,
die hem toelaten zijn buitengewone ervaringen niet enkel te ondergaan maar ze ook
te begrijpen. Hij wil in zich een bestendige ontdubbeling van subject en toeschouwer
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verwezenlijken: ‘Coïncider, qu'est-ce à dire? Dans ma vie j'essaie (voulant observer)
d'approcher le plus possible de moi, mais sans coïncider, sans me laisser aller, sans
me donner. Je veux qu'il reste une marge, qui est comme une marge de sécurité’.
Hiermee bedoelt hij dat men zich niet mag laten meeslepen door de illusie maar moet
trachten zich zelf objectief te blijven zien.
Sommigen zullen opwerpen dat die bezigheid thuishoort op het terrein van de
wetenschap. Niets kan de dichter meer genoegen doen dan dit te horen verklaren.
Het is trouwens bekend dat specialisten met zijn bevindingen rekening houden.
Anderen zullen de vraag stellen: maar wat heeft dit alles met dichterschap te maken?
Wat komt een dichter hier doen? De lezer vergete echter niet dat het gaat om de
ontdekking van een gebied waar gevoel en verbeelding elkaar voortdurend ontmoeten.
Wie beter dan de dichter - onbeperkte meester van het woord - kan de fijnste nuances
en bewegingen, het ritme en al de gegevenheden van het innerlijke, van het object
en al zijn weerspiegelingen in de diverse stadia van het bewustzijn, weergeven?
Hasjiesj, mescaline, psidocybine verstrekken Michaux in de verschillende delen
van zijn boek de kans om te komen tot het ‘dérèglement des sens’, waarvan hij het
mekanisme wil bestuderen. Zijn belevingen leiden hem tot diverse aspecten van het
kenleven die rechtstreeks verband hebben met de poëzie: alle modulaties van het
zintuiglijke verbeeldingsleven komen met aangrijpend geweld naar voren.
De reden is dat de drogeermiddelen, die de geest beïnvloeden om hem te verrijken
of te verarmen, ons - toeschouwers - de gelegenheid bieden om de geest te ontmoeten
in een toestand waarin hij zich van verworven gewoonten, remmingen en dwang
heeft losgemaakt. Over dit mekanisme zelf wil ik niet uitweiden omdat ik er geen
geneeskundige bevoegdheid toe bezit, maar wel lijken de exposés van Michaux mij
belangrijk als een lange verklaring van poëtische fenomenen. De voorbeelden die
hij bij zijn beschouwingen geeft hebben de toon, het accent, de vorm van de poëzie.
Met welk recht zou ik dan de poëtische waarde van zijn werk ontkennen?
Het feit is belangrijk: een echt dichter neemt een drogeermiddel en zijn gedichten
krijgen onmiddellijk een speciaal karakter. Wij weten niet hoe zijn gedichten er
zouden uitzien indien hij op dat ogenblik geen drogeermiddel had gebruikt. Was het
gebruik van die middelen voor Michaux onmisbaar? Ik geloof het niet. Doch
misschien heeft het gebruik hem wel toegelaten zich te bevrijden en nieuwe stimulans
aan zijn poëtische bezieling te schenken.
Verbazingwekkend is dat Michaux zijn persoonlijkheid reveleert in al de
experimenten waarin hij zich waagt, men vindt hem terug met zijn
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snijdende, soms ironische toon, zijn persoonlijke houding tegenover het object, met
de hoge waarde van zijn observatiegave.
Men heeft reeds vaak gewezen op de schoonheid van bepaalde teksten die door
zonderlinge geesten werden geschreven. De drogering heeft Michaux gelegenheid
gegeven tot zeer scherpe waarneming van bewustzijnstoestanden die anders zijn dan
ons gewoon bewustzijn. Hij deed dit niet om op artificiële wijze poëzie te kunnen
fabriceren, maar om het domein van onze menselijke geest vollediger te exploreren.
Wij stellen dan - op zekere ogenblikken - vast dat er heel wat menselijks,
diep-menselijks schuilt in deze teksten, die wij af en toe niet gemakkelijk en volledig
begrijpen. De persoonlijkheid heeft er ongetwijfeld bepaalde wijzigingen ondergaan,
maar het geëxploreerde terrein ligt toch dicht bij datgene waarin wij beweren te leven.
Het is, eigenaardig genoeg, verwant met de schaduwzonen die wij soms in ons
habitueel leven doorkruisen en die soms huiveringwekkende duisternis werpen op
wat wij exceptioneel in ons gewoon bestaan kunnen doorvoelen. Vandaar misschien
die eigenaardige humor die ons soms uit dit werk tegemoet treedt, of dat gevoel van
soms, als met flitsen, het onbegrijpelijke te verstaan. Dit verklaart de euforie die wij
beleven wanneer wij bepaalde woorden, beelden en onvermoede betekenissen
ontmoeten.
‘Il est difficile’ zegt Michaux ‘sinon impossible de faire disparaître une idée. Sa
force de vie la préserve, la fait descendre en profondeur, dans d'autres circuits d'où
d'une façon ou d'une autre elle peut, elle va réapparaître’ (o.c, p. 164). Het voorbeeld
dat hij geeft is een model, waarin het schrijven als fenomeen op een bijzonder intense
wijze wordt ontleed:
‘Je dus passer par beaucoup de barrages, par beaucoup de passages sous les flots.
Je n'y parvins pas intact. Pas préoccupé non plus. Je m'étais bien décidé à, coûte que
coûte, écrire fût-ce dans le plus complet blanc, et même si les mots qui se
présenteraient n'avaient pour moi aucun sens. Ecrire, qui demande force, et fait appel
à de la force, devient force, devient contrôle, extension de contrôle, adversaire de
l'incessante poussiérisation de soi... Quand je ne fis que commencer à écrire (ces
commencements sont de véritables entreprises), des mots éclataient encore dans ma
tête, dont c'était toujours l'accent, la prononciation ou la façon chantée, ou le timbre
qui était le plus important. Un de ces mots fut prononcé si abruptement, que je
sursautai et regardai machinalement autour de moi, comme pour m'assurer si quelqu'un
d'autre dans la pièce ne l'avait pas entendu. Drôle de réflexe alors que j'étais seul!
Obnubilation vint. Obnubilation à trois épisodes ou davantage. Multiples trous dans
le sens. Puis interruptions rythmiques de sens. Est-ce un jeu? Inouï! Il passe... je me
calme.’
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Deze merkwaardige notities beschrijven de (snelle) fazen van een moment
hasjiesj-beleving.
Wij staan hier dus voor een schrijver die, naar eigen getuigenis ‘a, depuis cinq ans,
expérimenté la plupart des démolisseurs de l'esprit et de la personne que sont les
drogues hallucinogènes...’. Hij brengt ons het resultaat van zijn belevingen in het
domein der krankzinnigheid onder de titel Situations-gouffres. Ditmaal zijn het de
helderste doch ook meest schokkende evocaties van de ongewone werking of het
ongewone spel van de innerlijke activerende of verlammende krachten die de geest
in abnormale bewustzijnstoestanden voeren. Het zijn gedichten die zich inleven in
sommige afwijkende zijnstoestanden, scheppingen die wij hersenschimmig zouden
kunnen noemen maar die zich als evident en echt voordoen aan degenen die ze
ondergaan. Ik zegde: gedichten, maar het zijn in feite intiem doorleefde drama's en
geen opzettelijke woordkunst-scheppingen. Hun dramatische beleving kan gaan van
de extase tot het cataclysme, van de bitterheid naar de vreugde, van de wanhoop naar
de misdadigheid.
Denk niet dat men in dit werk een gevaarloze methode kan vinden om het
‘dérèglement des sens’ te bewerken, zoals eerder talentloze dichtertjes zouden wensen.
Het gaat hier noch om louter fantasie, noch om willekeurige creatie. Sommigen
hebben verklaard te betreuren dat de dichter Henri Michaux zich met zoveel ijver
aan de wetenschap heeft gewijd of aan het observeren en experimenteren in een
buitengewoon gevaarlijke zone. Wij kennen hem thans reeds veertig jaar en steeds
hebben wij in hem een drang naar ontdekking zien overheersen en hebben wij hem
de poëzie zien zoeken aan de grenzen van het bewustzijn. Hij zoekt ze, en engageert
zich zelf op gevaarlijke wijze voor haar, in de afgronden van het menselijk denken
en voelen. Slechts schijnbaar is zijn taal koel en klaar, want spoedig stelt men vast
dat ze scherp en snelsnedig is. En, zoals Gaétan Picon naar aanleiding van ander
werk van Michaux opmerkte: ‘Parfois, la voix se trouble, avoue la complicité qui
l'unit aux paroles qu'elle prononce: elle se maintient cependant dans les limites d'une
certaine objectivité - d'un détachement de soi qui passe par l'humour, et non par
l'impassibilité’. Het gaat hier zo innig om de diepten van het eigen ik dat Michaux,
terwijl hij erover spreekt en uitweidt, de beleving voor onze ogen schijnt te voltrekken,
beleving waaraan hij zich ten volle overgeeft met alle smartelijkheid van vlees en
ziel in een wereld waar de verbeelding geweldig al haar perken doorbreekt en ophoudt
imaginatie te zijn.
Sterker dan ooit in de zekerheid van zijn ‘be-grijpen’, heeft Michaux ons de
bloemen van zijn nieuwe kennis aangeboden. Ik weet niet of
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men ooit beter dan in de hoofdstukken die hij ‘séquences’ noemt het
vervreemdingsgevoel zal kunnen beleven van een wezen dat terzelfder tijd zich zelf
blijft en tevens in de diepste afgrond van het anders-zijn vertoeft. Men ontwaakt uit
de lectuur van elk dezer uiterst mysterieuze hoofdstukken met het verbazend gevoel
een gedicht doorleefd te hebben, het te hebben voelen groeien in zich zelf en terzelfder
tijd buiten zich.
Dit alles betekent een weldoende bevrijding uit het wereldje der poetae minores,
die met zwakke stem nazingen wat dichters uit het verleden reeds hebben gezongen.
Uit experimenten als die van Henri Michaux kan een nieuwe poëzie ontstaan. Hij
wordt trouwens reeds door vele poëten nagevolgd. Een deur die uitgeeft op het
onbekende werd opengestoten. Maar waarom lopen zij dan weer in zijn voetspoor?
De les van Henri Michaux ligt in de sprong naar het onbekende, het blinde en
gevaarlijke waagstuk der ontdekking, niet in het nabootsen of imiteren van wat hij
zelf alléén gevonden heeft. De echte en allerpersoonlijkste emotie van het gevaar en
van de verrukking om het ontdekken van nieuwe menselijke diepten, maakt juist zijn
werk zo aangrijpend.
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Kroniek
Nieuws over Frans-Vlaanderen
door Andre Demedts
Sedert ons artikel in Dietsche Warande en Belfort van februari 1961, is de
wederopleving van het Nederlandse taalbewustzijn in Frans-Vlaanderen langzaam
versterkt en konden ook de culturele betrekkingen met Belgisch Vlaanderen en
Nederland verder uitgebreid worden. Zoals in het verleden hebben talrijke bladen
en tijdschriften, doorgaans in gunstige zin, over het Fransvlaamse probleem gehandeld.
In september 1961 bracht ‘La Croix du Nord’ uit Rijsel voor de eerste maal verslag
uit over de XIVe Fransvlaamse Kultuurdag te Waregem. In België en Nederland
werden verschillende voordrachten over Frans-Vlaanderen gehouden en tijdens de
jongste winter traden twee Fransvlamingen, Albert Deveyer, leraar aan het
rijksinstituut Collège de Flandre te Hazebroek en E.H. Georges Decalf, pastoor van
Ekelsbeke, met lezingen in ons land op. Ook de betrekkingen met sommige
heemkundige kringen bleven gehandhaafd en sporadisch verleenden Vlaamse koren
en jeugdgroepen hun medewerking aan feestelijkheden die in Frans-Vlaanderen
plaatsgrepen.
De K.R.O. te Hilversum, de B.R.T. te Brussel, zowel de klankradio als de televisie
wijdden uitzendingen aan Frans-Vlaanderen. De Gewestelijke Omroep
West-Vlaanderen is in april van dit jaar begonnen met een tweemaandelijks
programma ‘De Stem van Frans-Vlaanderen’. De eerste uitzending was gewijd aan
het Nederlands lectoraat bij de universiteit te Rijsel. Verleenden hun medewerking
Dr. W. Thys en zijn studenten. In de tweede uitzending werd kanunnik A. Lescroart
uit Hazebroek, stichter van ‘De Vlaemsche Stemme in Vrankryk’ (1923-25) gehuldigd
naar aanleiding van zijn 65e verjaardag. De jubilaris, die met een merkwaardige
toespraak zelf aan het woord kwam, werd voorgesteld door Mgr. M. Vermeersch,
aartspriester van Vlaanderen te Hazebroek. In de derde uitzending werd de aandacht
op het volksleven te Hazebroek gevestigd door M. Degrave, schepen van die stad en
de reeds genoemde A. Deveyer, terwijl M. Legrand, een bekend chansonnier, die
onder de
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schuilnaam Gelnard te Parijs beroemdheid verwierf, twee Vlaamse streekliederen
zong.
De VIIe Fransvlaamse Kultuurdag in Nederland had op 13 mei van dit jaar, onder
leiding van Dr. P.C. Paardekooper te Breda plaats. Daar die stad beter gelegen is dan
Hulst, was er een talrijker opkomst dan voorgaande jaren. Ook de belangstelling
voor de Kultuurdag te Waregem is nog lichtjes stijgende gegaan: de XIVe Kultuurdag
werd door ongeveer 275 deelnemers bijgewoond. Voor het eerst sedert de tweede
wereldoorlog zal op 2 september in Frans-Vlaanderen een Vlaamse Dag plaatshebben
en wel te Ekelsbeke, in het kader van de feestelijkheden met een volks karakter, die
daar sedert 1959 door pastoor Decalf ingericht worden. ‘De Vlaamse Vrienden in
Frankrijk’ zetten hun bedrijvigheid voort; zij kwamen geregeld in vergadering bijeen,
schreven een reeks prijsvragen voor Nederlandse taal- en letterkunde uit en richtten
te Rijsel twee bibliotheken op. Ook de tijdschriften ‘Notre Flandre’ en ‘Ons Erfdeel’
konden zich handhaven. Het laatstgenoemde heeft zelfs ruim tweehonderd abonnés
bijgewonnen. Daarentegen zou de verspreiding van ‘Notre Flandre’ in België en
Nederland, waar het blad minder gemakkelijk doordringt omdat het in het Frans
gesteld is, veel beter kunnen zijn. Het is immers van het hoogste belang dat het als
orgaan van de Fransvlamingen zelf niet alleen blijft verschijnen, maar met groeiend
gezag zijn woord kan zeggen.
Het toerisme heeft in de jongste tijd steeds meer Vlamingen en Nederlanders naar
Frans-Vlaanderen geleid. Van hun aanwezigheid gaat op de plaatselijke bevolking
een bemoedigende invloed uit. In sommige plaatsen wordt medegedeeld dat men
‘Vlaams’ spreekt en zelfs in de steden wordt een poging gedaan om bezoekers uit
het noorden in hun taal te ontvangen. De Werkgroep Nederland, die in
Frans-Vlaanderen vakantiekampen inricht, ging verder met haar actie en nam verleden
jaar het initiatief te Kassei een tijdelijke cursus in de Nederlandse taal te organiseren.
Daarvoor waren 9 belangstellenden opgekomen; de oudste telde 68, de jongste 12
jaar! In augustus 1962 werden ook leergangen in Steenvoorde, Ekelsbeke, Hondschote
en Rekspoede gehouden; zij verenigden een vijftigtal deelnemers.
Zeer belangrijk voor het scheppen van een gunstige atmosfeer en het opnieuw
aanleren van het Nederlands is de bedrijvigheid van de toneelgroepen geweest.
Tijdens het winterseizoen 1960-61 grepen 16 vertoningen plaats: 11 door ‘De
Verbroedering’ uit Westouter, 1 door ‘Voor Outer en Heerd’ uit Alveringem, 1 door
‘De Vredezonen’ uit Wielsbeke (te Rijsel) en 3 door ‘De jonge Troostverwachters’
uit Roesbrugge-Haringe. Het hoogste getal opvoeringen die tot nog toe plaats grepen,
werd in de voorbije winter gehaald. Het waren er niet
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minder dan 22, waarvan een te Moorbeke op de zuidelijke taalgrens, waar met reden
voor een voldoende opkomst mocht gevreesd worden. Toch werd de vertoning een
even groot succes als elders, waar naargelang de grootte van de zalen, tussen de 150
en 300 liefhebbers opgekomen waren.
Ook op het gebied van het onderwijs is er winst. De leergangen te
Sint-Winoksbergen, Kapelle en Hazebroek (kleinseminarie) hielden stand. Die te
Kapelle werd met een vierde studiejaar uitgebreid. Een nieuwe cursus werd bij het
begin van het schooljaar 1961-62 in het Collège St. Jacques te Hazebroek ingericht.
De directeur van het instituut, Kanunnik M. Deswarte, die tevens lector Nederlands
is aan de Vrije Universiteit te Rijsel, trad als lesgever op. Alles samen hebben
gedurende het voorbije schooljaar ruim 80 Fransvlaamse jongens en meisjes weer
enig Nederlands onderwijs genoten. Drie onder hen, leerlingen aan het technisch
instituuut te Leisele, hebben in ons land medegedongen in de Streuvels-wedstrijd en
daarin een onderscheiding bekomen. Voor het volgend schooljaar wordt een vijfde
Nederlandse cursus in het vooruitzicht gesteld te Douai. De reisvergoedingen voor
de leraars en de aankoop van boeken voor de leerlingen werden bekostigd door het
Algemeen Nederlands Verbond in Den Haag en met een bijzondere toelage van het
Prins Bernard Fonds. De Kultuurraad voor Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen,
de gemeente Waregem, ons Ministerie van Openbaar Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, alsook verschillende Vlaamse culturele en economische organisaties
en privé personen verleenden financiële steun. Tot nog toe is hij voldoende geweest
om zuinig rond te komen. Als evenwel meer besteed kon worden, zouden ruimer
mogelijkheden ontstaan en de herleving, die het gevolg van veler toewijding en van
talrijke factoren is, vlugger en algemener tot volledige ontplooiing komen.
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Henrik Hartwijk
August Strindberg kunstenaar en baanbreker
Jl. 14 mei was het vijftig jaar geleden dat August Strindberg (1849-1912) te Stockholm
stierf. Ter gelegenheid van die gedenkdag die dit jaar nog vaak het onderwerp van
verschillende voordrachten en gedachtenwisselingen zal zijn, werden in Zweden en
daarbuiten reeds via pers en academische zittingen enige belangrijke vragen naar
voren gebracht, waarvan de voornaamste deze waren: ‘Is de positie van de grote
Scandinavische schrijver zowel in de geschiedenis der letteren als in het bewustzijn
der mensen van heden niet enigszins gewijzigd?’, ‘Staat men thans niet anders
tegenover hem dan in de tijd toen hij nog leefde?’... Er is op die vragen m.i. slechts
één enkel antwoord: Ofschoon afbrekende kritieken zich nog steeds voordoen, is de
algemene waardeschatting van Strindbergs oeuvre toch overal in de beschaafde
wereld aanzienlijk gestegen. Het louter feit dat sinds 1940 alléén in Zweden reeds
een tiental boeken over hem verschenen zijn, bewijst wel voldoende het belang dat
men aan zijn persoon en werken is gaan hechten. Ik denk hier in de eerste plaats aan
‘Strindberg’ (1948) van K. Lundmark, ‘Strindbergs Infernokris’ (Strindbergs
Infernocrisis, 1950) van G. Brandell, ‘Den unge Strindberg’ (De jonge Strindberg,
2 delen, 1951) van A. Hagsten en ‘Så var det i verkligheten’ (Zo was het in de
werkelijkheid, 1956) van K. Smirnoff.
Het is met betrekking tot Strindberg eigenlijk verkeerd dergelijke vragen als boven
te stellen: naast veel kritiek oogstte de schrijver in zijn eigen tijd ook veel erkenning
in; in zijn laatste levensjaren bekleedde hij zelfs de eerste plaats onder de Zweedse
dichters. Zeker, ook toén was die erkenning nog verre van eenparig, maar dat is
hoofdzakelijk toe te schrijven aan de omstandigheid dat Strindbergs eigen
persoonlijkheid een schaduw op zijn dichtkunst wierp; het heugde allen te goed dat
Zwedens grootste dramaturg als mens zeer vaak, al te vaak, klein en laaghartig was
geweest: hij had zijn vrienden ge-
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hoond, zijn vroegere goden verloochend, de vrouwenhaat verkondigd en verspreid,
de Kerk bestreden; zelfs de idyllische Zweedse volksaard die in alles slechts de
stoffelijke welvaart van zijn burgers beoogde, was voor de geboren opstandeling
uitsluitend en alleen een bron van ergernis en verdriet. Al die negatieve trekken van
Strindbergs karakter moesten onvermijdelijk de opvatting wekken dat ook hij tot de
talrijke kunstenaars behoorde die zichzelve als privaat-persoon andere eisen opleggen
dan als scheppend talent. Sommige literatuurvorsers hebben hem zelfs een ‘wilde’
genoemd.
En toch bestond er een andere Strindberg, - de Strindberg uit de brieven aan Harriet
Bosse, een Strindberg vol fijne, hartelijke tederheid(*). Doch overeenkomstig de wet
der tegenstellingen, zeggen zijn onderscheidenlijke levensbeschrijvers, was hij vaak
op het oorlogspad, ook al had hij daarvoor geen enkele uiterlijke reden; psychisch
epidermisch, onbeschermd en naakt, maakt hij een pijnlijker zenuwleven door dan
talloze anderen, en zonder zich om iemand of iets te bekommeren liet hij zijn
ontevredenheid, onrust en onevenwichtigheid de vrije teugel. Geen wonder dat in
Strindbergs persoon veel verschillende persoonlijkheden verborgen zijn geweest: de
ene dag was hij godloochenaar en socialist, de andere dag nederig christen, theosoof
of mysticus; hij meende dat hij eens het geheim van het goudmaken zou ontdekken
en de kern der geheime leerstellingen van het Oosten zou onthullen; hij was in staat
alles te zijn behalve een banale kuddemens die zich met alledaagse genietingen
tevreden stelt; zijn doel was: tijdens zijn eigen levensdagen vele levens te leven.
Tonen zijn drama's soms iets anders?...
Intussen staan we nu, vijftig jaren na zijn dood, voor het onomstootbaar feit dat
de tijd de meest ruwe trekken van Strindbergs persoonsbeeld heeft gladgestreken;
er zijn er niettemin nog genoeg waardoor zijn portret menselijk blijft. Maar is zijn
hoofdtrek niet juist de menselijkheid die door haar lijden de bedreven misdaden
uitboet?... ‘O God’, doet Strindberg Gustaf Wasa uitroepen, ‘Gij hebt mij gestraft
en ik dank U’ (‘Gustaf Wasa’, 1899). Er waren vele fasen nodig geweest vooraleer
de dramaturg tot die mannelijke vernedering kwam; hij moest die Jacobsworsteling
nog vaak herhalen, en ervaren dat de bitterste smart hiéruit voortkwam dat hij niet
vermocht te zijn wat hij wilde; de enige bevrijding was de genade: ‘Ik laat je hand
niet los voordat je me zegent’...

(*) In 1955 gaf het in 1945 gestichte Strindberg-Gezelschap onder de titel ‘De äterfunna breven’
(De weergevonden brieven) die merkwaardige briefwisseling uit. - Tussen de jaren 1948-1958
bezorgde dezelfde vereniging Strindbergs volledige briefwisseling in 7 delen.
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Strindberg was over het algemeen nochtans geen christelijk dichter. Van zijn diepste
hoogmoed heeft hij nooit afstand kunnen doen. In dat opzicht bleef de Onbekende
uit zijn ‘Till Damuskus’ (Naar Damascus, 1898) zijn toonbeeld. Hij wilde zijn
verhouding tot God wel regelen, maar zonder tussenpersonen; hij wilde zich wel
vernederen, doch zonder de knieën te buigen. Op het einde van ‘Naar Damascus’
zegt de Onbekende tot de Vrouw: ‘Ik kan de Kerk doorgaan maar ik blijf er niet in.’
In een van zijn brieven bepaalt hij zijn standpunt nog duidelijker: ‘Ik moet me
tevredenstellen met een redelijk contact met het hiernamaals dat men blijkbaar niet
te dicht mag benaderen om niet als straf in godsdienstig fanatisme of dwaling te
vervallen. Ik ben geenszins besloten me volledig te vernederen: mijn persoonlijkheid
zelfmoord te doen plegen is in strijd met mijn geweten.’
In die merkwaardige woorden vinden we de sleutel van Strindbergs wezen als
dichter. In de wereld der mensen was hij een gesloten buitenstaander, in die der
dichtkunst een open geest. De geestelijke ervaringen kwamen en gingen, doch geen
enkele daarvan verdween zonder sporen na te laten. Maar mochten Nietzsche,
Kierkegaard of Schopenhauer ook soms zijn wereldbeschouwing beïnvloeden,
niemand hunner kreeg hem ooit tot leerling. In elk levensprobleem wilde hij zijn
eigen gezichtspunt bepalen; hij vergiste zich liever, zei hij, dan dwaallichten na te
jagen, ook al moest hij daarbij zijn naasten tegen het hoofd stoten. Zoals de Jager
van ‘De grote landweg’ verlangde hij heftig naar de tempelstilte van de eeuwige
sneeuw; doch spoedig daarna moest hij weer onder de mensen terugkeren, op gevaar
af zijn eigen ziel te verliezen.
August Strindberg was 23 jaar oud toen hij ‘Mäster Olof’ (Meester Olof, 1872)
schreef. Dat sprankelend toneelstuk van een vroegrijp genie toonde reeds dat hij als
dichter van het historisch drama geheel nieuwe wegen insloeg. Vóór Strindberg
waren de meeste schrijvers van historische drama's eerst en vooral ideologen geweest;
ze hadden in de door hen behandelde gebeurtenissen de grondgedachte der
wereldgeschiedenis willen zien uitgerukt, die ze als een deel der ‘grote filosofische
eenheid’ beschouwden. Strindberg daarentegen vertrouwde alleen op zijn eigen
inspiratie: zijn blik op de historische personen werd door een willekeurige, dichterlijke
zienswijze gekleurd. Zo was Karel XII in Strindbergs ogen een sombere misdadiger,
in de persoonlijkheid van wie trots alles, onverklaarbaar genoeg iets aantrekkelijks
lag (‘Karl XII’, 1901); van koningin Christina maakte hij een elegante doch
onbeschaamde spottekening (‘Kristina’, 1903);
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Gustaf Wasa daarentegen trok hem aan als iemand wiens mannelijke eerlijkheid als
het ware ‘door het lentelicht omgeven was’: de in de jaren 1899 naar aanleiding van
zijn vijftigste verjaardag van officiële zijde ontvangen sympathiebetuigingen
bepaalden zijn houding tegenover die grote boerenkoning.
Dat alles wil echter niet zeggen dat Strindberg in zijn benadering van de grote (en
geheiligde) personen uit de Zweedse vaderlandse geschiedenis aanvankelijk niet
objectief wilde zijn; hij kon zijn eigen natuur echter niet verloochenen, vermocht
niet langer een uiterlijke toeschouwer te zijn en nam zelf deel aan de loop der
gebeurtenissen, zodat hij zijn helden soms woorden in de mond legde die uit de brand
van zijn eigen geest waren voortgekomen. Toen de afstand verdween, werd zijn stem
luider.
In zijn geschiedkundige drama's is Strindberg steeds zeer bevattelijk maar nooit
alledaags. Zijn eigen dichterlijk wezen vinden we er nochtans niet in terug; dat moeten
we zoeken in zijn ‘kamerspelen’ en ‘zwerversstukken’ wier duurzaam modernisme
reeds twee generaties tot voorbeeld is geweest. De grote Max Reinhardt was als
spelleider een der eerste ontdekkers van die toneelwerken. Hij is er voorzeker lang
niet altijd niet in geslaagd ze behoorlijk te doen vertolken - hij was soms troebel en
pathetisch waar hij klaar en eenvoudig had moeten zijn - maar de vereniging van
zijn beroemde naam met die van Strindberg voerde de scheppende jonge generatie
naar zijn theaters, hetgeen tegelijk de invloed van de Zweedse dramaturg op het
ontstaan en de ontwikkeling van het Duits expressionisme verklaart. Van ideologisch
standpunt uit gezien was het Duits expressionisme een noodroep ten gunste van de
mens, en het jonge Germaanse geslacht zag ook in de strijdende Strindberg vóór
alles de dichter van de mens.
Enige beroemde toneelschrijvers van onze generatie (o.a. Eugène O'Neill en Eugène
Ionesco) staan tegenover Strindbergs drama's geheel anders. Hen bekoort daarin
vooral de absurde trek van de schrijver om de mensenpsyche in verschillende
toestanden om zo te zeggen opeen te stapelen en aldus een synthese van volkomen
tegenstrijdige krachten te vormen. Juist dié blik op de aard der menselijke psyche
dreef Strindberg ertoe de gebruikelijke dramavorm te laten varen en een
toneeluitdrukking te scheppen die, althans gedeeltelijk, onvoorwaardelijk nieuw was.
Waar Henrik Ibsen een periode der geschiedenis van het drama afsloot, begon
Strindberg een nieuw tijdperk; daarin schuilt zijn onvergankelijke roem.
Ten slotte nog een woord over Strindbergs dichterlijke kracht die in de eerste plaats
wel op het feit berust dat hij in alles wat hij
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schreef, een zeldzaam woordkunstenaar en geweldig stijlvirtuoos was. Zijn roman
‘Hemsöborna’ (De Hemsöbewoners, 1887) is heden nog even fris en levendig als
op de dag van zijn verschijnen. - ‘Meester Olof’ is geschreven in een sappige,
aanstekelijke taal die tegelijk vonkelt en klinkt. - ‘Naar Damascus’ onderscheidt zich
door zijn keurig symfonische bouw, waarin alle hulpmiddelen der taal onberispelijk
nauwkeurig werden aangewend. Aan dat droomspel heeft de dichter weliswaar
uitzonderlijk lang gewerkt, maar ook wanneer hij iets onvoorbereid voortbracht,
bleef de buigzaamheid en juistheid van zijn taal steeds ongerept. Naast de Zweedse
lyrici Bellman, Frödling, Gullberg en Martinson is August Strindberg ontegenzeggelijk
een der grootste meesters van het Zweedse woord. In die hoedanigheid schiep hij
wereldliteratuur.
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Boekbesprekingen
Monografieën over Vlaamse letterkunde
Deze reeks uitgegeven door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur in
samenwerking met de N.V. Manteau, werd weer met enkele nummers verrijkt.
Karel Jonckheere schreef een inleidende studie over Raymond Brulez, gevolgd
door een bibliografie en korte bloemlezing. Het is een uitstekend boekje geworden,
waarin heel wat biografische gegevens worden verteld en het werk van Brulez tevens
fijn wordt gekenschetst. Een werkje dat bewijst dat Jonckheere, van wie ik niet als
enige denk dat hij wat te vlug-veel uitgeeft, een rijpe en grondige studie schrijven
kan als hij ernstig wil.
Hubert Lampo zal vele lezers aangenaam verrassen met zijn boekje over Felix
Timmermans, waarin hij wil bijdragen tot de literaire rehabilitatie van deze auteur,
die in bepaalde milieus jarenlang werd miskend en zelfs verguisd. Lampo's reactie
is soms vrij scherp-polemisch. Persoonlijk moest ik niet bekeerd worden want het
originele genie van Timmermans heeft mij steeds met verwondering en bewondering
vervuld. Bij bekenden en vrienden, die ik fijne literatuurkenners acht, heb ik steeds
diezelfde gevoelens weergevonden. Niettemin kan de reactie van Lampo in bepaalde
milieus wel positief nuttig zijn. Zijn ontleding van Timmermans' werk is in menig
opzicht grondig. Al wijkt mijn visie soms af van de zijne (b.v. Aangaande Juffrouw
Symforosa, dat ik een volmaakt meesterwerkje acht in zijn genre) en al vind ik de
stijl van Lampo soms te emfatisch, dit doet geen afbreuk aan mijn grote waardering
en genegenheid voor dit boekje.
Raymond Herreman heeft het geluk sinds vele jaren reeds zijn uitstekende biograaf
en exegeet te hebben gevonden in de persoon van de Luikse hoogleraar Prof. Dr. Fr.
Closset. Deze heeft vroeger reeds twee gewetensvolle studies aan zijn lievelingsauteur
gewijd en brengt nu over hem weer een korte monografie. Deze inleiding heeft vooral
verdienste als bondige synthese, die het geestelijk portret van Herreman met korte
essentiële trekken feilloos tekent. Ook de bloemlezing schenkt een goed beeld van
de vele schoonheid en wijsheid die ons door de innemende humanist en dichter
worden geboden.
Nuttig is het boekje van Emiel Willekens over Hendrik Conscience, dat ik vooral
aan leraars en studerenden wil aanbevelen. Naast een degelijke algemene en tevens
overzichtelijke bespreking aan Conscience's werk, brengt het werkje een uitgebreide
biografische schets en een nuttige bibliografie. Het oordeel van Willekens over de
literaire betekenis van Conscience is genuanceerd en stemt mij vooral sympathiek
om zijn waardering.
Over Ernest Claes zijn reeds een drietal studies in boekvorm verschenen. Nuttige
boeken, echter zonder hoog kritisch gehalte. Het beste dat ik tot op heden over hem
las, is de monografie die André Demedts in deze reeks aan hem wijdt. Alhoewel heel
anders geaard, staat Demedts zeer dicht bij het landelijke, het volkse, het eenvoudige
en het emotionele dat de vertelkunst van Claes kenmerkt. Anderzijds beschikt hij
ook, met zijn grote openheid, over een ruime sensibiliteit om de diverse schakeringen
in het werk van Claes juist aan te voelen. In synthetisch opzicht én door haar
grondigheid schenkt deze inleiding alle voldoening.
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Indien wij ons niet vergissen werd aan de toneelschrijver en romancier Paul de
Mont (1895-1950) nog geen ernstige, overzichte-
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lijke studie gewijd. Pieter G. Buckinx heeft de verdienste deze wel eens vergeten
figuur voor ruimer publiek bekend te maken. Wij vernemen in deze monografie heel
wat over het leven van de verdienstelijke auteur doch het zal geen verwondering
wekken dat Buckinx, die sinds vele decennia het Vlaams toneelleven van nabij
kritisch volgt, vooral de begaafde toneelschrijver analyseert. Enkele goedgekozen
fragmenten verhogen de waarde van dit nuttige en knap geschreven boekje.
ALB. W.

Literaire interviews
José De Ceulaer, reeds gunstig bekend als Timmermans-specialist, is op interview
gegaan bij een groot aantal Vlaamse auteurs. Deze gesprekken heeft hij samengebracht
in twee bundels Te Gast bij Vlaamse auteurs (Uitg. De Garve, Antwerpen). Daarin
komen 24 letterkundigen, waaronder enkele belangrijke, aan het woord. Op
sympathieke wijze, met een vrijmoedige en beminnelijke glimlach, treedt De Ceulaer
zijn ‘slachtoffers’ tegemoet. Zijn verslag over het eerste contact met hen brengt vaak
een pittige typering, humoristisch gekruid. Zijn vragen zijn meestal belangwekkend.
De antwoorden komen natuurlijk helemaal op rekening van de geïnterviewden. De
Ceulaer beperkt er zich toe ze te noteren, zonder kritische inmenging. Een zijner
verdiensten is gewetensvolle neutraliteit. Deze interviews doorbladerend, stelt men
zonder moeite vast dat ze documentaire waarde bezitten en ons heel wat kunnen
leren over de visie van bepaalde auteurs op hun eigen werk en de moderne literatuur,
over hun geliefkoosde lectuur, enz. Hun gehalte is zeer verschillend. Sommige
antwoorden staan op hoog niveau en zijn belangrijk (b.v. Walschap, Roelants,
Demedts, Duribreux, om er slechts 'n paar te noemen), andere zijn eerder banaal, en
'n paar geven zelfs een uiterst pedante en kwiebus-achtige indruk. Gevormde lezers
weten dat men subjectieve getuigenissen van schrijvers, hoe belangrijk ze ook kunnen
zijn, met de nodige kritische zin moet lezen. Kunstenaars-psychologie is nu eenmaal
grotendeels moederpsychologie, en hoeveel moeders staan objectief tegenover hun
kind? Met deze reserve, die de verstandige De Ceulaer zeker zal delen, bevelen wij
deze nuttige en boeiende gesprekken warm aan.
ALB. W.

Achilles Mussche
Rosa Luxemburg is in de geschiedenis van het internationale socialisme een
vererenswaardige figuur. Menigeen in ons taalgebied kent het boek dat Henriette
Roland Holst, in vele opzichten met Rosa Luxemburg verwant en in andere aan haar
tegengesteld, aan haar edele vriendin heeft gewijd. Thans heeft ook Achilles Mussche
een Gedenksteen voor Rosa opgericht (Uitg. Ontwikkeling, Antwerpen). Zeker werd
dit uitvoerige levensrelaas (304 blz.) ten dele geïnspireerd door het bewogen,
dramatisch en tragisch leven van het Duitse, Pools-Joodse meisje, doch de schrijver
werd toch vooral aangegrepen door haar grote en nobele ziel. Het boek werd van uit
die ziel geschreven en is grotendeels de pathetische herschepping van haar hoog
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ethisch-sociaal idealisme, haar felle inzet in droom en daad, haar onstuimig en toch
teder heroïsme, haar innerlijke spanningen, haar kunstzin. Men zou dus van een
‘inwendige’ biografie kunnen spreken. Er komt hier een zeer humane, humanitaire
en humanistische beleving van socialisme tot uiting, die het werk van Mussche steeds
heeft gekenmerkt. Deze beleving heeft aan Mussche's werk van aanvang af tot heden
een grote geestelijke ernst, een diep menselijk accent, een nobele onrust en een hoge
menselijke waardigheid gegeven. Ook in dit boek over Rosa Luxemburg trilt haast
op elke bladzijde de stem van hevige meewarigheid voor het lijden, van smartelijke
hunkering naar gerechtigheid, van pathetische, haast Beethoveniaanse bewondering
voor de grote, strijdende en lijdende mensenziel. Men moet het werk van Mussche,
ook dít boek, kunnen lezen met emotionele sympathie om het innig te kunnen
waarderen. Dit emotionele samenvoelen moet echter, wil het werkelijk vruchtbaar
zijn, gefundeerd zijn op eerbied voor een ideaal
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van morele en sociale humaniteit, dat steeds de diepere bezielingsbodem is van
Mussche's emotie. Wie dit boek intellectualistisch beoordeelt, zal het allicht als
biografie te mager en onzakelijk, als karakteranalyse te wazig vinden. Doch Mussche
is nu eenmaal een schrijver die niet ons nieuwsgierig intellect, dat vraagt naar
oplossing van psychologische vragen of problemen doorvorst, wil bevredigen, wél
onze emotie. Kan men zijn emotionele visie niet totaal ínleven, dan blijft men
onbevredigd.
Deze vaststelling geldt ook voor zijn stijl. Verhaal en bespiegeling worden vertolkt
in een gevoelszwaar-geladene, breed en harmonisch gecadanseerde, hyper-emotionele
stijl. De gezwollen pathos en de brede retoriek die deze emotionele stijl vaak
kenmerken, verwekken voor mijn gevoel een echte schoonheid op voorwaarde dat
men er zich totaal aan overgeeft. Ik beklaag trouwens de tijdgenoten die, door ik
weet niet welke verarming van het gevoel of versmalling van de smaak, deze oprechte
én fraaie stijlretoriek niet meer kunnen genieten. Toch moet mij een aanmerking van
het hart. Mussche's stijl zou méér voldoen indien hij soberder was. Zijn fout is
langdradigheid. Hierdoor kan zijn biografisch verhaal, bij tekort aan intellectuele
penetratiekracht en overmaat van emotie, wel eens irriterend gaan inwerken op de
lezer en wordt zijn pathetische stijl vermoeiend. Bondiger geschreven, meer
gecondenseerd, zou dit boek ons als kunstwerk meer hebben voldaan. Dit neemt niet
weg dat het prachtige gedeelten bevat en qua geheel kan boeien als getuigenis van
nobele en voelbaar oprechte humaniteit. Is het in onze hedendaagse literatuur niet
vrij zeldzaam geworden een stem te horen die zich met zoveel geestdrift, geloof en
verantwoordelijkheidsbesef inzet voor een grootmenselijk Ideaal? De schrijver
Mussche zij er met eerbied en genegenheid om bejegend.
ALB. W.

Henry Miller
Jarenlang heeft deze Amerikaan beruchtheid en succes gekend - en gezocht - als
scribent van losbandige erotische boeken als Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn
e.a. die voor mijn gevoel grotendeels behoren tot de brutale pornografie. Men kan
hem in die werken slechts ernstig beschouwen wanneer men zijn seksuele
schrijversuitspattingen zou onderzoeken als symptoom van deze tijd of als
psychologisch geval. Toch heeft Miller ook andere boeken geschreven, waarin hij
bevrijd schijnt van sexuele obsessie, en op vrije, scherpe en ernstige wijze nadenkt
over problemen van onze beschaving en van het leven. Ik denk aan The Colossus of
Maroussi, The Air-Conditioned Nightmare, Big Sur and the Oranges of H. Bosch
e.a. In zijn boek Henry Miller, Legende en Waarheid (Uitg. Lannoo, Tielt) heeft
Henk van Gelre blijkbaar vooral willen bewijzen dat men volkomen ten onrechte de
schrijver Miller uitsluitend als een ongeremde, bij pozen dweepzieke pansexualist
zou beschouwen. Deze opzet lijkt ons verdedigbaar, maar hij wordt door Van Gelre
op al te onevenwichtige en ongenuanceerde wijze uitgevoerd. Schrijver slaat de
bespiegelingen van Miller over religie, beschaving, natuur, enz. veel te hoog aan;
hij wil in hem een soort moderne profeet, een geniale en oorspronkelijke ziener
ontdekken. Al acht ik het denken en voelen van Miller wel interessant als symptoom
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van onze tijdgeest, toch heb ik in hem nooit een begaafd denker of een man met
groot-oorspronkelijke visie kunnen ontdekken, wel integendeel een wilde en
chaotisch-onrijpe geest met de voortvarendheid van de halfontwikkelde. Indien men
hoge kwaliteit in bepaalde werken van Miller wil vinden, moet men die m.i. zoeken
in zijn bij pozen prachtige, al zij het elders weer te wilde stijl. Niet enkel overschat
Van Gelre de geestelijke substantie in het werk van deze vrij elementaire Amerikaanse
auteur, hij vergeet ook de nogal omvangrijke pornografische voortbrengselen van
Miller hun plaats te geven in een nuancerend totaal-oordeel. Reden te meer waarom
wij zijn nogal exalterend boekje niet kunnen smaken. Wij wensen geen boek dat
Henry Miller dom-weg verkettert, maar wel een dat hem met zin voor maat en
proporties in zijn licht- en schaduwzijden toont. Het is jammer dat Henk van Gelre,
met zijn onbetwistbaar
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talent, ons dit bezonken oordeel niet heeft geschonken. In biografisch opzicht is zijn
boek zeer leesbaar en nuttig, op kritisch plan blijft het in gebreke.
ALB. W.

Standaard-pockets
Ook de Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel heeft nu haar pocketreeks, die
reeds enkele belangwekkende nummers telt. In literair opzicht vermelden wij twee
herdrukken van Ernest Claes. Bei uns in Deutschland vertelt ons de ervaringen van
de schrijver tijdens Wereldoorlog I. Het is een der minder bekende boeken van Claes,
maar toch bekorend om zijn stemmingsvolle, eenvoudige vertelkunst, die een
geslaagde synthese is van pittige observatie en fijn gevoel. Cel 269 verhaalt zijn
belevingen als gevangene na Wereldoorlog II, toen hij in september 1944 slachtoffer
werd van de onmeedogende repressie. Zeker in literair opzicht niet een der
belangrijkste werken van Claes, zal Cel 269 in de geschiedenis vooral betekenis
bewaren als levend tijdsdocument, als sociale getuigenis en als persoonlijk ‘document
humain’. Af en toe niet zonder bitterheid geschreven, trillen deze bladzijden toch
van de fundamentele menselijke goedheid die Claes steeds bezielt. Voor wie het
innerlijke gemoedsleven van de sympathieke schrijver in deze moeilijke periode van
zijn leven wil leren kennen, is en blijft Cel 269 een kostbaar boek.
Oosterse Cocktail van Maria Rosseels beleeft reeds een derde druk. Wij hebben deze
levendige en leerrijke reportage van een reis naar het Oosten reeds vroeger in ons
tijdschrift geloofd.

Gaston durnez
Een succesnummer in de Standaard-reeks is ongetwijfeld een bundel verzen van
Gaston Durnez, Hooikoorts, waarin hij gedichten uit zijn drie vorige bundels
(Muzenissen, Rijmenam en Wiltzang) verzamelt en met nieuwe teksten aanvult. Onze
literatuur is niet rijk aan humoristische schrijvers en wellicht wordt dit genre zelfs,
zeer tot schade van onze tijd, als een beetje tweederangs beschouwd. Het succes dat
Durnez in enkele jaren heeft weten te winnen is des te verheugender. Nadat hij reeds
enkele bundels heeft gepubliceerd, blijft hij steeds boeien en verrassen. Dit is wel
grotendeels te verklaren door het feit dat zijn inspiratie tamelijk veelzijdig en zijn
werk gevarieerd is. Slechts een deel van dit werk behoort tot de eigenlijke kolder,
versjes die hun komisch effect halen uit het verrassende aaneenschakelen van
gedachten en beelden tot een ongerijmd geheel. Andere verzen zijn een taalspel
waarbij de fantasie de klankassociaties, woordverwantschappen of rijmen vermengt
op een manier die ons intellectueel amuseert. Andere gedichten behoren meer tot het
genre van de levensliedjes, waarin de dichter op beminnelijke toon, geestig en wat
weemoedig, een concrete levenswijsheid of -dwaasheid uitbeeldt. Daarnaast zijn er
ook heel wat satirisch gekruide verzen, die met pikante humor en zonder bitterheid
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bepaalde verschijnselen op de korrel nemen, tamelijk vele zelfs: nu eens het
Belgicisme, elders de uitwassen van het Vlaams romantisme, elders weer de
dwaasheid der wereld zoals de journalist ze bekijkt, of de pruderie, het militarisme,
de atonale poëzie, enzovoort, enzovoort. Er schuilt in Durnez op vele momenten een
moralist, die ons de ‘averechtse wereld’ in een lachspiegel toont en die nooit eentonig
is. Zijn spot wordt ook nooit grimmig of kwetsend, hij wordt steeds met een
beminnelijke glimlach verwoord. Wie de verzen van Durnez met aandacht leest, zal
bovendien gemakkelijk kunnen vaststellen dat hij als humorist geen
amusementsfabrikant of clownesk tafelspringer is, wel integendeel, een stille en wat
weemoedige natuur. Met de onvergetelijke Piet Paaltjes en andere echte humoristen,
die zich van de grapjassen onderscheiden, heeft hij gemeen dat zijn glimlach of spot
meer dan eens verborgen weemoed verraden. Zijn beste verzen zijn dan ook meer
dan tijdpassering, ze hebben als elke echte humor een menselijke communicatiekracht,
zij schenken geestelijke voldoening en meermaals een tikje geestelijke bevrijding.
ALB. W.
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W.F. Hermans en het toneel
In het pocketboekje ‘Drie Drama's’ (De Bezige Bij, Amsterdam) bundelt de veelzijdige
Willem Frederik Hermans een tritsje toneelstukken van ongelijke lengte en betekenis.
Ongetwijfeld leveren ze samen onverbloemd het bewijs dat de obsederende epische
razernij ook dramatisch een eigen vorm heeft gekregen, zij het dan dat de volgehouden
ontzetting, die voor mij de ongezonde aantrekkelijkheid heeft uitgemaakt in romans
als ‘De tranen der acacia's’ en ‘De donkere kamer van Damocles’, hier de plaats
moet ruimen voor al te opzettelijke schokmomenten, die het psychologische evenwicht
bedreigen en herhaaldelijk uitlopen op een naïef absurdisme of (indien welwillender
geformuleerd) kolderachtig geklets..
Psychodrama noemt hij de eenakter ‘Het omgekeerde pension’. In 1953 knutselde
Hermans dit aardige divertimento in mekaar voor een prijsvraag van de Nederlandse
Boekenweek. Het lijdt geen twijfel dat het pretentieloze dingetje vele high-brows
kostelijk vermaakt heeft in een gelukzalige tijd, toen het ‘absurd’ theater nog niet
tot de verplichte levenswijsheden behoorde. Van een dreigend-melodramatisch
fait-divers is het luchtige libretto uitgegroeid tot een onweerstaanbaar nonsensgeval,
waarin nu eens niets meer enige verwantschap bezit met de werkelijkheid. Alleen
naar het einde toe, als het ware om de heren opdrachtgevers er nog maar eens fijntjes
tussen te nemen, doet hij even gezellig neorealistisch. Wat ik minder begrijp is wat
hem ertoe aangezet kan hebben dit tijdverdrijfje ook nu nog in 1962 aan de
leesgemeente aan te bieden.
Daarvoor zijn zowel het thema als de structuur te dun geworden. Want ga je thans
ook maar een ogenblik op de taalacrobatiek in, tracht je de idiotie van de situatie (die
ongetwijfeld als dusdanig bedoeld was) nu af te wegen tegen het internationale aanbod
aan absurdisme, poog je de poëtische substantie eventueel af te zonderen uit de
luchthartige voor-de-gek-houderij, dan rest er maar weinig dat herinnert aan de
oorspronkelijke atmosfeer waarmee H.A. Gomperts het op het kaft zo hoog op heeft.
Een totaal verschillende Hermans stelt zich voor in ‘Dutch Comfort’, ‘proeve van
volkstoneel in een voorspel en twee bedrijven’. Hier duikt af en toe wel iets van de
‘Donkere Kamer van Damocles’-problematiek op. Ook hier is het een verzetsconflict,
met veel weerstandige types en een lustige oorlogsweduwe, wie de bezettende vrijer
afhandig wordt gemaakt. Bekoorlijk werkt de badkamerintimiteit waarin de verstopte
afvoerbak de mislukkende zelfreiniging der personages suggereert. Zoals bij Hermans
nu wel haast onvermijdelijk, is er verder nog wat opgewonden geschimp op de
vertegenwoordigers der Nederlandse godsdienstgroepen (een aria die hij vroeger in
zijn - nog - bozere tijd veel overtuigender wist te zingen), veel gepraat om eigenlijk
niets, een geur van een thriller die dan toch huwelijksconflict wenst te blijven en
verder het ‘Amédée’-achtige rekwisiet van het Duitse lijk. Kwajongensachtige
uitroepingstekens, vele erg stoute woordjes, breedgearmd gezwaai met patriotische
en andere onzin, de hele gamma van idealistische, nonchalante en verfoeilijke
verzetslieden passeert de bonte revue. Mij komt het tevens voor dat zijn taal niet
altijd keurig is gebleven; meermaals is ze niet alleen houterig, onsuggestief en stijf,
maar toont ze ook een bepaald onnederlandse struktuur.
Gelukkig is er nog ‘De psychologische test’. Voor het eerst kan ik hier geloven
in de dramatische aanleg van Hermans, en dat impliceert meteen dat ik over een
nogal slijmerige naïveteit in thema en bewijsvoering overstappen kon. In de beste
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stijl van een spionageprent heeft hij een koude-oorlogsmilieu bijmekaargepuzzeld
dat zo geraffineerd in mekaar sluit dat de fantasie volkomen uitgeschakeld wordt.
Het reusachtige voordeel van deze bedoeling is wel dat daarmee in de eerste plaats
geschreven wordt over inderdaad menselijke mensen en over wat ze meemaken,
onderling en autonoom. Van scène tot scène stijgt hier de verkwikkelijke spanning,
die het onwaarschijnlijk geraffineerde gegeven optilt van vlijtig gruwelschema naar
een diepmenselijk eeuwig-
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heidsconflict, waarin de blijvende waarden van persoonlijkheid, zelfkennis, trouw
en toewijding een beste beurt maken. Van koelberekende suspense groeit het thema
naar geëngageerde ethica. Interessant is daarbij de inleidende kommentaar van
Hermans zelf, waarin hij ons uiteenzet wat nu eigenlijk juist zijn bedoeling is geweest,
al staat het onfris dat hij de nietsvermoedende premièrewaaghalzen zo ongenadig de
les leest.
Een andere pocket, ‘De woeste wandeling’ (De Bezige Bij, Amsterdam) is een
ontwerp voor een filmscenario, in opdracht van O.K.W. door W.F. Hermans
geschreven, maar na inzage door de bevoegde diensten zonder gevolg weggetast bij
de goedbedoelde maar slechtgeslaagde pogingen om de Nederlandse speelfilm nu
eens voor goed van de grond te krijgen. Uiteraard ben ik niet zo best thuis in de
vereisten van een filmscript, maar naar wat ik links en rechts van de hand van insiders
gelezen heb, kunnen ook de kenners er niet zo flink mee opschieten. Ook voor de
technisch niet-bijdehante lezer, is het opvallend wat voor vreemd allegaartje van
motieven dooreengemixt werd en het ontneemt reeds vooraf de smaak aan het
afgewerkt produkt. Generatiecontrasten, adaptatiegeschillen rond de teruggekeerden
uit de oost, schrokkerige uitbuiterij door het vaderland, wrijverijtjes tussen
schoonmoeder en -dochter, onredelijke schikkingen in het godshuis (hoe veel beter
door wijlen H. Heyermans aangepakt!), en dat alles te grabbel gegooid in een
idyllisch-Hollands natuurreservaat, met veel pijltjes naar het openbaar gezag en
pubertair schelden op de doorsnee-Nederlander: het is toch allemaal zo goedkoop
en overbodig. Vooral overbodig.
C. TINDEMANS.

Toneeldebuut van G.K. van het Reeve
G.K. Van het Reeve heeft zich in zijn allereerste poging voor het theater,
‘Kommissaris Fennedy’ (De Bezige Bij, Amsterdam) rustig aan de veilige kant
gehouden. Inderdaad begint het al hoogst merkwaardig en verdacht voor te komen
als een jong schrijver zich niet mordicus op het absurde theater gooit. We weten
echter al sedert ‘De avonden’ wat Van het Reeve onder een ‘absurde’ situatie verstaat
en het is duidelijk dat de metafysische spanning en existentiële betekenis van het
begrip hem veel te belangrijk zijn om ze in een buitenissig historietje
infantiel-verwarrend te degraderen. Bovendien heeft hij zich, afgaande op diverse
theoretische opstellen die hij aan het probleem heeft besteed, in de eerste plaats tot
de ambachtelijke onderbouw van het métier gewend en al heeft hij op dat hachelijke
domein enkele ontstellend-naïeve om niet te zeggen verrassend-valse volzinnen
gepleegd, dan kan je én in opzet én in structuur én in dialogering én in scenisch
vakmanschap toch herhaaldelijk merken dat hij meer in zich heeft dan het debuut
ons al toelaat vast te stellen.
Want ondanks incidentele waardering, mogen noch de traditionele constructie
noch de fundamentele motievenspreiding noch de hoge technische instelling noch
de wereldbeschouwelijke kern er ons toe brengen de grove tekorten over het hoofd
te zien met de verzachtende omstandigheden van een eersteling of met de op zichzelf
aangename vaststelling dat een al vermaard epicus in een letterkunde, die zo
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halsstarrig op eenrichtingsverkeer is afgestemd, zich eens aan een ander emplooi
waagt. De voornaamste reden tot ongezelligheid ligt m.i. in de troebele dubbele
dimensie van dit stuk. Aan de basis ligt enerzijds een groots psychologisch probleem,
dat bij nader inzicht standhoudt tegenover dramaturgische beknibbeling, maar
anderzijds valt de erg zwakke dramatische curve op, die bij alle tegemoetkomende
welwillendheid toch alleen maar misdadige anekdotiek, een melodramatiserende
hang naar geweld en spektakel en een verstikkende overvloed van menselijke en
maatschappelijke motieven bevat.
Tijdens zijn studententijd was Fennedy een eerlijke bruut van een vrijer, die, toen
hij zijn meisje in familieomstandigheden had gebracht, prompt de consequentie van
zijn daden aanvaardde, haar huwde en daardoor
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een beloftevolle toekomst afbrak. Zijn jawoord leek hem zonder meer natuurlijke
plicht, tevens godsdienstig zelfrespect want Fennedy is een katholiek uit het zuiden
der Verenigde Staten. Mag zijn besluit ingegeven zijn door een christelijke
levenshouding, innerlijk is hij nooit verzoend geraakt met de idee dat dit menselijke
en sociale fatsoen de zware prijs van een gewijzigde levenshorizon wel waard was.
Deze onzekerheid heeft hij tijdens zijn verdere leven aanhoudend afgereageerd op
zijn milieu, eerst op zijn vrouw, die natuurlijk niet voldeed aan de rozerode belofte
en tot een prima keukenjuweel ontaardde, daarna op zijn beroep bij de politie waar
hij zich een hatelijke reputatie bij mekaar geneusd heeft, en nu op zijn zoon, die het
rechte pad niet bewandelt.
Meteen duiken de bezwaren op. Wie over een enigszins normale verbeelding
beschikt, ziet onmiddellijk in dat deze verkeerde houding tegenover het leven een
catastrofale bewijsvoering zal krijgen langs de zoon om, waarbij uiteindelijk een
catharsis zich bij de vader zal opdringen. Vervolgens krijgen we deze
voorgeschiedenis opgedist in het eerste bedrijf, dat een model van expositie zou zijn
in een toneelstuk van 80 jaar geleden. Bovendien wordt deze uitvoerige bekentenis
enkel mogelijk door het inschakelen van een menselijk instrument; zijn vriend Barker
is in het stuk zonder verdere verantwoording opgenomen dan om op die manier over
een tegenspeler te beschikken waartegen Fennedy zich eens lekker uitpraten kan.
Wel insinueert dit eerste bedrijf zeer pertinent dat Fennedy zijn innerlijke onrust
funderen wil in een al te makke echtgenote en een losbandige zoon, terwijl het
iedereen opvalt dat Fennedy in klassiek-tragische trant verblind is voor zijn eigen
onvolmaaktheid, zich zelf niet doorheeft, niet inziet dat hij en hij alleen schuldig
(indien dit woord werkelijk in de menselijke levensproblematiek past) is aan de gang
van zaken. Meer nog, door een veelzijdige karakterisering van Fennedy en de al te
anekdotische presentatie van moeder en zoon, worden de twee antagonistische vlakken
ongelijk aangegeven. Natuurlijk zit de eigenlijke tegenspeler in Fennedy zelf, maar
op de scène moet je die gestalte kunnen geven, zij het door personages zij het door
conflicten.
Conflicten komen er ongetwijfeld in voor maar de dwingende verbinding met
Fennedy's verblinding en blindheid blijft uit. De zoon brengt in een dronken bui zijn
scharreltje om het leven, wordt door de moeder, die het feit achterhaald heeft,
beschermd, wat haar blootstelt aan afpersing door enkele pientere jongelui. Het
onderzoek in deze zaak wordt in de handen gegeven van, wie dacht je wel, natuurlijk
Fennedy. Wat iedere toeschouwer al lang weet, dringt maar niet door tot Fennedy
en enkel wanneer we geduldig een orgie van afpersing, corruptie, manslag,
negermishandeling, Ku-Klux-Klan-lynchings over ons hebben laten gaan, komt de
misdadige zoon persoonlijk de pijnlijke waarheid in het gezicht van zijn vader
schreeuwen.
Mislukt moet dit stuk genoemd worden om de onvoldoende argumentering van
de bijfiguren, de al te overdadige complexiteit van de motieven, de inefficiënte
expositie, het al te grote overwicht van goedkoopspectaculaire scènes en een rondweg
melodramatische climax. Wie erin slaagt dit bonte bos van negatieve clichés weg te
wuiven, kan waardering vinden voor een interessant basisthema, vaardige
dialoogtechniek en enkele flitsende taferelen die laten raden wat Van het Reeve
bereiken kan bij een meer kritische houding tegenover wat strikt noodzakelijk erbij
hoort en wat hoogst overbodig is. Ik wil de eenstemmig-vernietigende echo's bij de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

première van dit stuk niet volgen en wacht daarom met vertrouwen op een nieuw
werkstuk.
C. TINDEMANS.

Jungle-roman
Bij de lectuur van de roman Vingerafdrukken van God (Tilburg, Nederland's Boekhuis;
Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 279 blz.), in samenwerking geschreven door het
jonge Nederlandse echtpaar Anny Matti en Wim Spekking, heb ik er dikwijls aan
gedacht, dat men uit dit boek gemakkelijk
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het scenario voor een boeiende film zou kunnen distilleren. Alle ingrediënten die het
succes van een ook uit psychologisch oogpunt interessante technicolor - genre Zuster
Luc - verzekeren, werden er op stielvaardige manier en met fijne zin voor dosering
en suspense in verwerkt.
Er is vooreerst de realistische schildering van een Hollandse nederzetting in het
oerwoud van Nieuw-Guinea met zijn loeries, paradijsvogels, muskieten en tropische
ziekten, met de tamtams der Papoea's, met het gezwoeg, de onderlinge veten en het
gebras der Europeanen. Dit alles biedt voor ons, die ons dat wonderlijk naast elkaar
bestaan van primitivisme en beschaving moeilijk kunnen voorstellen, de soms pikante
charme van alles wat exotisch is. Er is vervolgens de variëteit der talrijke,
geloofwaardig getekende personages: idealistische, in hun vroom katholiek geloof
wat té voortvarende ‘beschavers’ als het echtpaar Hendriks, gewetenloze zwendelaars
als Krausen en Aboed, een whisky-pater, een ontwortelde nietsnut als Tijssen, twee
lekezusters, van wie de jongste, Joan, op de verlopen Krausen fysisch en vooral
moreel zo'n weldoende aantrekkingskracht uitoefent dat hij in een nog onverdorven
hoekje van zijn gemoed de kracht vindt om voor haar een offerdood te sterven - op
precies dezelfde wijze als Robert Jordan in Hemingway's For Whom the Bell Tolls
voor zijn lieve Maria... Naast de psychologische spanningen tussen Hendriks en
Krausen en tussen Krausen en Joan is er in dit boek ook nog een aktueel
spanningsmotief, nl. de voortdurende dreiging van een gewapende infiltratie door
Indonesische guerilla's.
Dit alles beschrijven de auteurs ons - als in een film - met korte sequenties, die de
actie voortdurend verschuiven van de ene spanningshaard naar de andere. Werd het
lange verhaal met vaardige hand opgebouwd, dan kon m.i. in de stijl hier en daar
eventjes gesnoeid worden. Men wordt soms gestoord door de indruk dat de auteurs
het héél mooi wíllen zeggen. (Ik noteer in de proloog kort na mekaar: ‘het
zee-oppervlak als een vuilwitte spiegel, de modderrivier als een lichtbruine rups, de
nederzetting als een schurftige plek’.) Over het algemeen echter tonen de auteurs
zelf dat men er zonder opsiering heel wat meer van terechtbrengt. Wat tenslotte de
vingerafdrukken van God betreft, meen ik dat het contrast tussen farizeeërs en
tollenaars wel wat té scherp werd getekend en aan de gaafheid van deze jungle-roman
afbreuk doet. Niettemin is de religieuze inslag in het verhaal een ingrediënt te meer,
dat de aantrekkelijkheid van deze technicolor nog verhoogt.
M. JANSSENS.

Proces om vader
Bij Desclée de Brouwer verscheen onder de titel Proces om Vader een keurige
vertaling door Louis Thijssen van de roman Perdu van de Sardeense auteur Paride
Rombi. De gebeurtenissen spelen zich af in de buurt van Cagliari, in een verzengde
uithoek van het al zeer armelijke en achterlijke Sardinië, waar P. Rombi opgroeide
en waar hij nu het ambt van rechter uitoefent. De auteur kent bijgevolg zeer goed de
arme drommels waarover hij schrijft, en hij houdt er ook van met een groot, mild
hart. Herhaaldelijk komt hij in zijn verhaal tussen om tot de lezer te zeggen: ja, zo
leven wij nu eenmaal, verpauperd, onwetend, maar mateloos-driftig, in die plooi op
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de wereldkaart, Sardinië. Over dit sombere verhaal van uiterste armoe en ontaarding,
dat men als onwaarschijnljik zou aanzien ware het niet door zo'n eerlijk insider
verteld, ligt dan ook de milde deernis van een begrijpend mens. ‘Dit is een roman
van ons’, had P. Rombi kunnen zeggen, maar dan met bitter weinig fierheid in de
stem.
De eerste twee hoofdstukken van Proces om Vader wekken de indruk dat de auteur
er een picareske grap zal van maken. Men leze de allereerste zin: ‘Perdu's geschiedenis
begint op de dag, dat zijn moeder Angiuledda Vargia, trouwde met Efisio Manzella.
Het was een dag midden in de maand mei, en Perdu was toen precies zeven en een
half jaar oud’. Het relaas van de huwelijksplechtigheid in het tweede hoofd-
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stuk steekt vol goedlachse humor. Daarna echter versombert de hemel en weldra
ratelt de ene donderslag na de andere. Het jongetje Perdu wil kost wat kost achterhalen
wie zijn vader is en of hij nog leeft. Na een reeks explosies van helse driften, waarbij
heel Perdu's sibbe uitgemoord wordt of zich aan manslag schuldig maakt, wordt hem
door zijn grootvader de verpletterende waarheid geopenbaard. De kleine kan deze
waarheid niet torsen, ze maakt hem uitzinnig en drijft hem in de dood.
P. Rombi begrijpt wellicht beter dan wij hoe een twaalfjarige knaap tot de dood
toe getormenteerd kan worden door twijfels nopens de identiteit van zijn vader. Ook
is de morele verwildering daar, ‘bij ons in Sardinië’, zo ontzettend groot, dat een
beschaafd mens zich afvraagt of Christus - zoals Carlo Levi gezegd heeft - naast
Eboli ook Cagliari links heeft laten liggen. Toch dient hieraan toegevoegd, dat de
auteur de sensatie niet gezocht heeft. Hij nam voldoende afstand van zijn stof en
milderde zijn realistische zedenschildering met een menselijke toets. Daarenboven
is Rombi, die uit hoofde van zijn ambt naar zoveel verhalen moet luisteren, zelf een
geboren verteller.
M. JANSSENS.
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De laatste ronde
Afscheid van de Pillecyn
Ik heb reeds verschillende begrafenissen van voortreffelijke kunstenaars meegemaakt,
maar wat me bij de teraardbestelling van Filip De Pillecyn zeer sterk getroffen heeft,
is niet alleen de buitengewoon talrijke opkomst van hen die hem een laatste groet en
hulde hebben willen brengen, maar vooral de tastbare atmosfeer van oprechte
innerlijke deelneming bij elk der aanwezigen, die deze ultieme plechtigheid een
aangrijpende wijding gaf. Een groot schrijver die ten grave wordt gedragen, zal wanneer het grillige lot dat literaire roem beschoren is, hem genadig is geweest - op
zijn laatste reis worden begeleid door de bewondering en verering van een deel van
zijn volk, - het deel dat voor de schoonheid en de diepere zin van zijn werk
ontvankelijk is geweest. Doch bij De Pillecyn was er méér dan bewondering en
verering voor de kunstenaar en zijn boeken; er was genegenheid voor de mens, en
een gevoel van verbondenheid met zijn lot, niet helemaal vrij van een weemoedige
bitterheid die volkomen in harmonie was met de bitterheid die na de grote beproeving
zijn leven heeft getekend en die hem nooit meer verlaten heeft.
Zo was deze atmosfeer van emotionele geladenheid het rechtstreekse en
onvermijdelijke uitvloeisel van zijn complexe persoonlijkheid, waarin droom en daad
een vaak bevreemdend maar authentiek verbond voor het leven hadden aangegaan,
en waarvan zin en oorsprong op zijn doodsprentje zeer gevat werden belicht: ‘In
andere tijden en in een ander land zou Filip De Pillecyn wellicht alleen maar een
dichter en een kunstenaar geweest zijn. In een land en in een tijd als de onze werd
hij gedwongen ook een soldaat te zijn’. Dat deze woorden zo wel letterlijk als
figuurlijk mogen worden verstaan, werd aangetoond door de redevoeringen die bij
de baar werden uitgesproken: naast de hulde aan de grote kunstenaar en de goede
mens die hij is geweest, was er ook de groet van zijn mede-oudstrijders aan de
frontsoldaat, en van zijn kameraden uit de Vlaamse strijd aan de kampvaardige
flamingant. En men had niet de indruk dat het ene aspekt van zijn leven minder
belangrijk dan het andere is geweest. Want, zegt het doodsantje, ‘hij was een moedig
soldaat en een groot kunstenaar.’.
Het is hier niet de plaats en de gelegenheid om nogmaals over dit zeer aparte
kunstenaarschap van De Pillecyn uit te weiden; het werd reeds herhaaldelijk door
anderen en met meer gezag gedaan, en het zal nog vaak worden gedaan want elke
generatie zal hem opnieuw ontdekken en met onverbruikte gevoeligheid in zijn werk
ongekende affiniteiten en onderhuidse verwantschap vinden waar wij ze niet hebben
vermoed. Maar hoe men later ook zijn werk moge duiden en in welk tijdsperspectief
men het ooit moge zien, aan welke stoute interpretaties de literatuurbeschouwing
zich in de toekomst moge wagen en welke na verloop van jaren ook zijn plaats moge
worden in de geschiedenis van onze literatuur, - over één zaak kunnen alleen wij met
zekerheid en gezag getuigen, wij: zijn tijdgenoten, die hem van nabij hebben gekend
in voor- en tegenspoed, in dagen van geluk en dagen van beproeving, als soldaat en
als kunstenaar: dat hij een in-goed, mild en trouw, maar ook hypergevoelig en
bijgevolg zeer kwetsbaar mens was, die diep geleden heeft onder de harde bejegening
die zijn deel is geweest, en die nooit de bitterheid heeft overwonnen om de miskenning
van de eerlijkheid en de goede trouw waarmee hij zijn volk heeft gediend.
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Laten we vooral die veroverende goedheid van hem koesteren in onze herinnering
en ze als een blijde boodschap doorgeven aan de volgende geslachten. Zijn wérk zal
wel voor zichzelf spreken.
BERT RANKE.

Flitsen
I
Niets heeft de herinnering uit mijn geheugen doen vervagen die de verrassing, de
geestdrift en de bewondering erin hadden geëtst. Even voor de oorlog '14-'18; ik zelf
een student-in-de-korte- broek, studentenbond van Beveren; gewestdag te Hamme;
spreker: de reeds wijze, bijna zakelijke Lod. Dosfel (Godfried Hermans uit ‘Jong
Dietsland’). Daarnaast de onstuimige Filip De Pillecyn, hoogstudent nog, de pet op
de rijke haardos. Ik weet niet meer wat hij gezegd heeft, ik herinner mij niet meer
of hij welsprekend was. Maar nooit vergeet ik de storm die over mij raasde, mij
weerloos maakte, iets in mij wekte dat nooit meer vergaan is. Het heeft mijn jeugd
getekend en het zal mij nooit verlaten.

II
Na de oorlog '40-'44. Hij verbleef in het ‘pensionaat’. Mijn ‘De Harde Weg’ was
verschenen, en hij had plannen voor Jan Tervaert. In een gesmokkeld briefje vroeg
hij om mededeling van de dokumentatie die ik voor mijn boek, - in verband met de
Boerenkrijg, - gebruikt had. Mijn nota's, eveneens gesmokkeld, hebben hem bereikt;
een kort, zakelijk dankje om de ‘ontvangen, goede wensen’ stelde mij gerust. Wat
mij gelukkig maakte: hij werkte. Arbeid verlost.

III
Na zijn ‘bevrijding’ zagen wij elkaar terug op de bruiloft van Georg Hermanowski
(de vertaler in het Duits van vele Vlaamse romans) te Sint-Job in 't Goor, bij Valeer
Depauw. Een andere De Pillecyn; wel flitsen van vlijmende humor, bittere
opwellingen bij de tour d'horizon in onze Vlaamse wereld, maar meestal stilten vol
matte berusting. Was de veer gebroken? Hij was anders geworden, in zich zelf
gekeerd, verstild. Zijn ogen droomden. Traag rookte hij een eeuwige sigaar. Ik
vertelde hem over over de studentdag van vóór '14. Hij glimlachte, - het lag alles zo
ver. Het leven had hem getekend.

IV
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Was hij aanwezig op zijn viering te Hamme? Lijfelijk zat hij daar, maar hij leefde
in zijn wereld, gesloten, haast ongenaakbaar. Hij had afgerekend, zijn taak was
volbracht. Hij heeft maar één woord gesproken toen ik hem de bewondering zei van
de Kempense vrienden voor de schrijver uit het land van achter de dijk. Zijn ogen
leefden een ogenblik, ik voelde zijn handdruk. Hij wenkte nog even bij de straathoek.

V
Onze laatste ontmoeting: een lezing in ‘Roelant’ (Gent). Hij drukte mijn hand langer
dan bij een gul ‘tot weerziens’ past. Het was een afscheid, nu weet ik het. Ik sprak
hem over zijn laatste boekje. Hij glimlachte, wijs en gelaten. ‘Blijf nog wat,’ zei hij,
hoewel het middernachtelijk uur naderde en ik nog terug naar de Kempen moest.
Ditjes en datjes, met veel stilten, als de gedachten oneindig verder strijken dan pot
en sigaar. ‘Nog wat,’ drong hij aan. Leefde er angst in die stem? Ik was weerloos.
Bij het afscheid vergezelde hij mij tot in de natte regenstraat. Zijn woorden herinner
ik mij niet meer; wél de blik die mij niet meer verliet, niet meer verliet over de
nachtelijke, triestige natte wegen naar de Kempen, niet meer verliet dagen nadien.

VI
Verlate romantieker, magische bezweerder
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van koninklijke woorden in deze wereld van jazz en zakelijke nuchterheid. Maar hij
was meer dan de letterkundige. Het heimwee naar goedheid en schoonheid dat in
zijn boeken gedempt zingt, smartelijk verlangen naar het paradise regained, tekent
de mens, de goede warm hartelijke mens, die ik niet vergeten kan.
E. VAN HEMELDONCK.

Bij een herdenking
Te Bladel (N. Br.) werd een gedenkplaat ingemetseld in de muur van het oude
(herstelde) geboortehuis der Snieders'en. August, de later genaturaliseerde Belg,
werd herdacht; de Turnhoutse geneesheer Reinier, die verstokt Nederlander bleef,
werd vergeten.
Ik heb August Snieders nooit gekend; ik was maar een broekvent wanneer hij in
1904 te Antwerpen overleed. Maar hij heeft mijn jeugd, - en die van velen, - verblijd
door zijn romantische verhalen.
Als letterzetter belandde hij te Antwerpen in 1845. Vier jaar later was hij reeds
hoofdredacteur van het voornaamste Vlaamse, Antwerpse dagblad ‘Het Handelsblad’.
(Antwerpen had in die dagen twee Franstalige dagbladen!) Hij was vriend van
Conscience, en in zekere zin zijn litteraire tegenspeler geworden. Conscience stierf
in 1883; August Snieders heeft het twintig jaar langer volgehouden. Man van
verterende bedrijvigheid: hoofdredacteur, romancier, en geen enkele Antwerpse
gebeurtenis liet hem onverschillig. Hij vond zelfs geen tijd om te trouwen; hij was
veertig toen hij in het huwelijksbootje stapte. Levensregel: 7 u. mis, 8 u. 30 naar
school met zijn dochtertje, 9 u. redactie (boterhammen voor 's middags op zak), 17
u. werk in de tuin, 21 u. dagelijks hoofdartikel, 22 u. werk aan de roman op 't getouw,
24 u. naar bed. Hij is er bijna tachtig bij geworden!
Hij is beter romancier dan Conscience, zeker in zijn historische verhalen. Misschien
was hij meer vakman dan geïnspireerd kunstenaar. Als journalist een vechtjas, stond
50 jaar op de barricade. Zijn leven: één les in de eerlijkheid, steeds met de geest van
het vaderhuis voor ogen.
Hij schrijft zelf over zijn vertrek uit Bladel. Moeder vergezelt hem tot op de markt
van Turnhout. ‘Mijn moeder hield mijn hand in de hare omkneld; geruime tijd had
zij het stilzwijgen bewaard. En eindelijk, als een gevolg op hare gedachten, zeide ze
luid, maar toch altijd fluisterend: ‘Houd immer uw naam in ere...’. Een poos later
zeide ze nog: ‘En als ge moe gedwaald zijt, kom dan terug in ons huis, daar zal het
altijd wel zijn.’
E. VAN HEMELDONCK.

Limburgvaart 1962
Wie heeft ons lessen te geven? De Limburgers bedoelen het niet, maar zij doen het,
bijna naïef-weg, als de doodgewoonste zaak van de wereld. Zij hebben hùn
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goeverneur, hùn Hasselts begijnhof, hùn Droogmans, hùn Hoewaar, hùn Bussels,
hùn manier van ontvangen, hùn feilloze organisatie, hùn zonnig weer in een rotte
zomer, hùn verrukkelijk land van boomgaarden en verstilde kerkjes, hùn... ja wat
hebben zij niet?
Jaren geleden hebben ze ons de ‘wilde en onvervalste pracht’ van de heide getoond;
nu ging de tocht door het malse Haspengouw (O, de krakende kersen en de malse
vlaai...). Zon en zomer, vergezicht van zachte hellingen, koninklijke bomen. Natuurlijk
eindigde de tocht - niet luidruchtig, maar gonzend - in de verstilde rust van het
avondrijke Bokrijk. Het paradijs, - Adam en Eva ontbreken, er leven niets dan engelen
in dit Eden.
Wij zullen, wij zullen... wij hebben over onze dankwoorden gestruikeld. Wij zullen
zoveel, en wij zullen niets. De Limburgers zullen niet, zij doen, en hoe!
Duivelskunstenaars, prinsen in dit land van Teuten en Bokkenrijders, seigneurs met
allure. De Antwerpse Kempenaars groeten de Limburgers, de rijke familie. Wij
stamelen, zij zingen. Wij buigen, zij bewegen gracielijk. En zij doen alsof zij het niet
weten.
E. VAN HEMELDONCK.
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Julien Kuypers 70
Op 14 augustus is Julien Kuypers 70 jaar geworden. Men zou het hem niet aanzien
wanneer men hem in blakende gezondheid, met jonge veerkracht en aanstekelijke
levenslust in zijn veelzijdige werkzaamheden ziet opgaan, maar het feit is
onbedrieglijk waar, hoe hardnekkig hij het ook voor zichzelf negere. Het past dat
wij hem, als letterkundige en vooraanstaand bevorderaar van het Zuidnederlands
cultuurleven, bij deze jaardag de huldegroet brengen die hij ruimschoots verdient.
Julien Kuypers heeft van zeer vroeg tot op heden een groot deel van zijn leven
geschonken aan de socialistische politiek. Hij maakte gedurende een ruim gedeelte
van zijn leven deel uit van ministeriële kabinetten, meestal als kabinetschef. Zijn
belangrijkste periode in dit opzicht was zijn samenwerking met Kamiel Huysmans.
Een andere sector, waaraan hij een groot deel van zijn krachten heeft gewijd, is
het officieel onderwijs, eerst als leraar M.O., daarna als inspecteur, later nog als
directeur van de administratie en ten slotte als secretaris-generaal.
Hij is er voorzeker even overtuigd van als wij en iedereen, dat werkzaamheden
als bovenvermelde in een land als het onze noodzakelijkerwijze verschillend worden
beoordeeld. Meer dan eens heeft hij bestrijding moeten trotseren. Soms zelfs - naar
ons gevoel - onrechtvaardige en hatelijke. Hij zal niet verwachten van de Dietsche
Warande dat zij hem om zijn politieke loopbaan huldigt - want dat ligt buiten de
zienswijze en de rol van dit tijdschrift -, maar wel mag hij de zekerheid koesteren
dat wij, die de tolerantie niet enkel principieel of met de lippen voorstaan maar ze
tevens metterdaad beoefenen, ook dit aspect van zijn persoon bejegenen met de
eerbied voor de evenmens die zijn leven radicaal volgens zijn geweten voor een
politiek heeft geëngageerd.
Wel ligt het in de lijn van de Warande dat zij hulde brengt aan Kuypers, de radicale
en trouwe flamingant, die op zovele gebieden van onderwijs en cultuur voor de
Vlaamse rechten heeft gestreden, te Brussel (met Clottens, De Baere, Jan Boon en
zovele anderen!) en in het gehele land. Onze zéér vurige wens is dat de socialistische
groep in Vlaanderen steeds méér beginseltrouwe en strijdvaardige Vlaamsgezinden
zou mogen tellen van het slag van Kuypers, Fayat, Mussche, om slechts enkele
belangrijke namen te noemen.
Is het Vermeylen, voor wie Kuypers als jongeling een grote verering koesterde,
die in hem de drang naar Europese verruiming heeft doen ontwaken? In elk geval
hebben weinigen onder onze Vlaamse tijdgenoten zoveel gedaan om de kaders en
mogelijkheden te scheppen die onze volksgemeenschap - en de jeugd vooral - zal
toelaten in de geestelijke eenheid van Europa op te gaan. Een groot deel van zijn
zorg heeft hij geschonken aan de talrijke culturele akkoorden die ons land met allerlei
Europese landen heeft gesloten, aan de talrijke culturele comsies die ijveren voor de
verspreiding van Belgische, en dus ook Zuidnederlandse, cultuurgoederen in het
buitenland, voor wetenschappelijke en artistieke contacten voor het besteden van
studiereisbeurzen die onze beste jongeren in staat stellen ‘de wereld’ te zien. Niet
enkel via de culturele akkoorden maar ook als lid van diverse internationale
organismen als de Council for Cultural Cooperation en de Unesco werkt Julien
Kuypers gestadig aan de bekendmaking van ons cultuurpatrimonium in het buitenland
en arbeidt tevens, als Vlaming, mee aan de geestelijke eenheid van Europa. Het stemt
mij steeds tot vreugde in een mens de rijpe, geestelijk-volgroeide Vlaming, de radicale
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flamingant én de Europeeër, de wereldwijd bewuste Mens, zo harmonisch verenigd
te zien. Dààr ligt onze toekomst. En Kuypers werkt eraan met het hardnekkig realisme
dat hem kenmerkt en hem sterk maakt. Wie, in het huidige Vlaanderen, boven alle
tegenstellingen, het nut van zulke arbeid niet kan zien en waarderen, is reddeloos te
laat geboren.
Het ligt in de normale lijn van de Vlaamse beweging dat zij op cultured ge-
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bied aansluiting zoekt bij Noord-Nederland. Iedere Vlaming die op cultuurgebied
naar nauwere eenheid met het Noorden streeft, weet dat dit streven gepaard gaat met
spanningen, misverstanden, moeilijkheden. De twee delen van het Grootnederlands
taal- en cultuurgebied zijn in de loop der eeuwen fel uit elkaar gegroeid. Toch is in
het komende Europa de steeds vollediger verwezenlijking van deze eenheid de énige
hoopgevende, vruchtbare weg. En voor Vlaanderen in zijn groei naar volwaardigheid,
kan deze nauwere aansluiting bovendien hulp en verrijking bieden, bestendige
opvoering van ons algemeen cultuurniveau. In een heilig hoekje van zijn hart heeft
Julien Kuypers zijn innigste hartstocht geschonken aan de bevordering van de
Nederlands-Belgische culturele betrekkingen, en dat zijn dan vanzelfsprekend vooral
de relaties van Vlaanderen met Noord-Nederland. Het anti-Hollandisme dat in België,
ook in Vlaanderen en zelfs bij flaminganten, als een onberedeneerde gevoelstoestand
nog wel bestaat, heeft op de nuchtere hersens van Kuypers nooit vat gehad.
Misverstanden en apathieën zijn voor zijn opbouwende geest van geen tel. Dit is de
enige positieve wijze, dunkt ons, waarop de noodwendige en enigzaligmakende
cultuurpolitiek der samenwerking en geestelijke eenwording van Noord en Zuid moet
worden gevoerd: nuchter, ruimziend, geduldig, koppig, loyaal, royaal.
Als literator heeft Julien Kuypers zeer verschillende genres met welslagen beoefend.
Een groot deel van zijn werk is essayistisch: het biografisch, tevens bespiegelende
levensrelaas van een der eerste Vlaamse socialisten Jacob Kats, agitator een paar
werken over Camille Huysmans. De sociale problematiek heeft Kuypers verder nog
geboeid in een erudiete studie over de opkomst van het socialisme in Vlaanderen
Bergop, in een belangrijke bijdrage die verscheen in het verzamelwerk Geschiedenis
van de socialistische Arbeidersbeweging, enz. Tot het literatuurhistorische essay
behoort o.m. Op ruime Banen, een werk dat jarenlang als baanbrekend mocht gelden
voor de studie der Van Nu en Straks-beweging. Vrij laat is Julien Kuypers tot de
verbeeldingskunst gekomen en een van zijn kenmerken in dit genre is gebleven dat
hij graag verbeelding met bespiegeling vermengt. Aldus geschiedt in de historische
roman Heer van Lembeke, rijd aan!, een middeleeuwse verbeeldingsroman met sterk
sociale inslag, in de ideeënroman Donderkoppen, gegrepen uit het verwarde
eigentijdse leven, en in het pittige reisverhaal Aan de Waterkant. Een boeiend
vertelkunstenaar bleek hij te zijn in de bundel korte verhalen Mijn vriend vertelt.
Daad, droom en bespiegeling gaan in het rijkgevulde leven van Julien Kuypers
merkwaardig saam. Moge in hem deze eenheid van de intellectuele actie-mens, de
studax en de literator vruchtbaar blijven voortbestaan, gevoed door het dynamisme
en de geestelijke vitaliteit van een jeugd die hem als vanzelf zijn verjaardagen doet
vergeten.
ALB. W.

Snippers
Vandaag in de pers gelezen dat onze Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse
Boekwezen van plan is haar initiatief van voorgaande jaren te hernemen en door een
aantal critici de beste boeken van het jaar te laten aanduiden. Dat lijkt inderdaad een
geschikt middel om de aandacht op de literatuur te vestigen.
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Vorige malen werd echter niet medegedeeld welke boeken ieder ondervraagde
aangewezen had en alleen de eindkeuze volgens de samengestelde stemmen openbaar
gemaakt. Waarschijnlijk wordt zo gewerkt om de auteurs, wier boeken niet vermeld
worden, een ontgoocheling te besparen. Maar is het niet goed dat wij zulke
teleurstellingen kunnen dragen en verdragen, zodat het publiek verneemt wie voor
wat gekozen heeft? De inlichting wordt er vollediger door en meer geschakeerd.
Waarschijnlijk verschijnen alleen in ons land ieder jaar tien en meer verzenbundels
waarvan de uitgave door de dichters zelf bekostigd wordt. Jonge dichters doorgaans,
die
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er hun spaargeld aan spenderen. Vandaag ontvingen wij een bundel, die alleen
gestencild is, omdat de dichteres naar zij verklaart niet over de middelen beschikt
om hem te doen drukken.
Dikwijls leveren die uitgaven voor lezers en betalers slechts ontgoochelingen op.
Zou het voor debutanten niet beter zijn meer gebruik te maken van de mogelijkheden
tot publicatie die door onze talrijke tijdschriften geboden worden? Zij zouden een
uitgebreider groep belangstellenden bereiken dan met hun privé-bundeltjes mag
verwacht worden en door zich aan het oordeel van een redactie te onderwerpen meer
zelfkritiek leren. Dat laatste is niet aangenaam en toch onmisbaar. Vijf en dertig jaar
geleden hebben wij misschien bij vijf verschillende periodieken verzen ingezonden,
die wij met of zonder een vriendelijk briefje terugkregen. Hoe ouder wij worden,
hoe dankbaarder wij daar nu voor zijn.
In een van onze kranten heeft E. De Bock voorgesteld dat de Cultuurraad voor
Vlaanderen bij de R.T.B. een poging zou doen om te bekomen dat er in haar
uitzendingen ook over Nederlandse literatuur zou gesproken worden. Wie Vlaamse
bladen en tijdschriften leest of naar onze uitzendingen kijkt of luistert weet hoeveel
belangstelling wij voor de Franse en Frans-Belgische letterkunde opbrengen. Waar
kwade wil daar tegenover gesteld wordt, mogen wij niet met dezelfde munt betalen.
Maar veronachtzamen wij de Spaanse en Italiaanse letteren niet? Waarschijnlijk
dat ze in de Spaanse landen en op het Italische schiereiland denken dat wij door de
nabijheid van Frankrijk en Frans-Brussel aan bijziendheid lijden. De Frans-Belgische
pers houdt daarentegen voor ons haar ogen gesloten. Wij zouden zeggen dat ze over
ons heen kijkt, als ze meer aandacht aan Duitsland en de Scandinavische landen zou
besteden. Maar ook daar lijkt er niet veel te vinden dat bij Fientje Beulemans en
Madame Kaeckebroek in de smaak kan vallen.
F.R. Boschvogel wordt op 22 september e.k. zestig jaar en wij feliciteren hem van
harte. Wij gingen naar Aartrijke om hem te bezoeken en vonden eerst zijn woning
niet. Want hij is verhuisd. Zijn zoon wordt missionaris gewijd; zijn dochters worden
groot. Eens dat men zo ver gekomen is, blijkt het oude nest te ruim geworden.
Sprekend over zijn werk, verklaart hij altijd dat hij alleen maar enige boeken voor
het volk heeft willen schrijven. Een traditie van vertellers voortzetten die in
West-Vlaanderen Guido Gezelle, Victor Huys, Lodewijk Van Haecke, Alfons Vanhee,
Julius Leroy en Edward Vermeulen opgeleverd heeft.
Er zou uit hun veelal humoristische en soms tragische verhalen een mooie
pocket-bloemlezing samen te stellen zijn. Wie zou ze lezen? vraagt Boschvogel. Wij
zouden er nog ons genoegen aan beleven, zoals dat gebeurt bij de lectuur van zijn
werk. Hij heeft ten andere twee romans geschreven, ‘Het Hof der drie Koningen’
(1946) en ‘Niet wanhopen, Maria Christina’ (1948), die niet meer tot die
volksliteratuur behoren. Zij liggen op een hoger vlak. Beide werden ook in het Duits
vertaald: ‘Der Hof der drei Könige’ (vert. G. Hermanowski, Köln 1957) en ‘Nicht
verzweifeln Maria Christina’ (vert. H. Reykers, Aschaffenburg 1954).
A. DEMEDTS.
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Der Abend und die Rose...
So manche Stunde habe ich
mit dir vereint genossen,
und nie hat eine Stunde mich,
bei dir verbracht, verdrossen.
So manche Blumen pflückte ich
für dich als Freundschaftsgaben,
der Biene gleich, so konnt ich mich
mit dir am Seime laben.
Doch wüsste keine Stunde ich
mir lieber als die eine,
und wüsst' um keine Stunde mich
betrübter, als alleine
um jene Stunde, da du dich
so nah zu mir gefunden.
Du nanntest mir, dir nannte ich,
was wir im Herz empfunden.
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An jenem Abend schmückte dich
der schönsten Blumen eine,
du hattest sie gesucht für mich,
so lieb war mir noch keine!
Zwar immer ist für mich und dich
- wer wird die Wunde heilen? zu kurz die Zeit. Für dich und mich
zu schnell die Stunden eilen.
Und war sie auch für dich und mich
so lieb und auserkoren
und war's auch dein Geschenk für mich,
die Rose ging verloren.
Drei Bilder aber halte ich
in meines Herzens Schosse
und immer denke ich an dich,
den Abend und die Rose!
E. MOEBS-BAYER
(naar het gedicht van G. Gezelle)
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[1962/8]
Paul Snoek
Nostradamus
of de veredeling van het woord
1
Genezen van de leegte is een lange reis
Van weken waken aan de rookzuil in de wolken.
Is het belegeren van een mergzuigend eiland
Tussen verkoolde dieren parend in onsmeltbaar ijs.
Het is een stil verblijven in het holle ei der ruimte,
Waar men ontvangt uit de zingende handen der zaaiers
De sluiers die volmaakt bewegen in weelde,
Die als de echo bouwen aan een eeuwige arkade.
Ik heb het glazen gewricht van het licht niet gezocht langs de lucht,
Maar met mijn longen de bloedende gangen gegraven
Naar het smalle doolhof van de slaap.
Het is waar, ik verblijf in de zijden vervelling der slangen
En wentel mij met levenslange luister
In de donzige korrels der nachtstof.
Ik schitter in mijn huid als een vrucht in het duister,
De bloesems van mijn schaduw voed ik met mijn adem.
Zeker, ik beken het, ik drink duizendjarig water
Uit de bedauwde heupen van een blijde eunuch.
Het is de waarheid
Want ik ben doorschijnend en springlevend.
Ik omhels mij in een helderziende engel.
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2
Niemand weet waarom ik tenger werk aan de verte,
Waarom mijn woord zijn nest bouwt in de gleuven van het licht.
Dit alles is mijn zilversnijdend geheim.
En niemand weet dat het de goedheid is die mij voedt,
Dat ik de stilte wegdrink uit de longen van het zwijgen.
En niemand, weet U, niemand weet dit.
Want niemand verblijft zo volledig als ik in de waarheid.
Daar een wonderdoende klaarte is mijn kracht
En niemand kent mij, want ik ben onzichtbaar in het licht
Dat ik bezit als een vreugde.
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3
Waarom ik zilver smelt in mijn gedichten,
Waarom ik edel tover in de wervels van de schoonheid,
Zie, dit is de brekende sleutel:
Ik draag de waarheid in mijn bloed als een volmaakte woede,
De pijn betreed ik langs de wortel van de wonde,
De goedheid is de gaafheid op mijn huid.
En liggend in het wijde bed der rechters
Ik speel met licht en duister als met jonge leeuwen,
Totdat de strelende vingers der weelde
Als vlinders in mij opengaan.
Dan worden mijn spieren met zijde doorweven
En mijn lippen met sluitende stilte beslagen.
Ik word op een plotseling schild geheven
En door zwijgende slaven gedragen
Naar een lichtverspillend eiland in het duister.
Daar ik sidder en voorspel de rust
En ik rust er poreus en in luister.
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4
Barbaar in mijn mond,
Ik verkondig de bloedende tondel der waarheid.
Niet uit liefde, maar uit nachtelijke zwaarte,
Niet de vrede, maar de hemelsbrede klaarte ik verkondig
In het ankerwerpend licht van God.
Want God, ik draag hem langzaam en gestadig
Als de marmeren long van het water.
Ik draag hem gulzig en verzadigd
In het zachte zadel van mijn slaap.
Lang in de zaaiende handen der heuvels en vruchtbaar,
Lief in de leegte der trillende liefde
En in mijn lichaam reeuws en mondeloos
Of schreeuwend als de honger in de wortel.
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Neen. Ik spreek niet want ik adem juichend.
Ik nader niet in de zuinige vacht van het daglicht,
Maar ver ik tref in de ijzeren ogen der nachten de delfstof.
Zo, mijn stem gaat dieper en bereikt de dieren.
Hoog aan de bergen de drinkende vogels
En lager de warme gewelven der padden.
Al wat ik bloedend betreed en bevochtig,
Ik bewoon het langdurig en levend.
De kracht der werkende wouden heb ik veredeld,
Het hout met zachtaardige warmte bezield
En hoor hoe geluidloos de ketens der zeeën bewegen,
Hoe zacht en graag de verte in het maanlicht smelt.
Neen. Ik spreek niet. Nauwelijks ik adem,
Want glanzend ik zuig uit de weelde de zuurstof.
Ik behoor tot de goden.
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Fernand Bonneure
Cynea Capillata
‘God, wil begrijpen dat wij onszelf niet verstaan en niet weten wat wij
willen en ons eindeloos verwijderen, van dat, waarnaar wij verlangen.’
(Teresia van Avila)

1
Mijn naam is Carla. Ik ben mooi en negentien. Dat is niet erg. Er zijn meer vrouwen
die mooi zijn. Maar: ik wéét het. Daarmee is alles begonnen. Als ik er nu over nadenk,
is het nog vroeger begonnen. Met Ben namelijk.
Ik had hem leren kennen in een danskroeg. Zijn ogen kwamen op mij toe door de
rook van sigaretten en op de tonen van betaalde muziek. Ik had toen pas de kostschool
verlaten. Daar had men mij geleerd dat een vrouw op zich zelf moet passen, omdat
ze iets bijna heiligs is.
Ben had altijd zwarte nagelranden, maar hij was zeer goed, althans positief. Want
men kan ook gewoon zijn en alles maar over zich laten heengaan. Alleen meenemen
wat bezinkt. Hij wilde ernstige verkering. Dat zei hij me na een tijdje en ook dat we
later veel kinderen zouden krijgen. Ik vond het nogal kras om te beginnen, eigenlijk
wat primitief.
Principes had hij dus, maar hij reed met een auto en kon ook drinken. Ik had er
een vreemd en zwaar genoegen in mij te laten kussen en omhelzen, lang en ver tot
aan zijn principes en dan natuurlijk nog wat verder. Tot ik namelijk in mij een
ongewone, veroverende vrijheidsdrang voelde opstijgen, iets dat ik nog steeds niet
thuisbrengen kan; het moet congenitaal in mij liggen. Ik zoek in alles een oorzaak.
Dat is mijn ongeduld en mijn ongeluk. Ik denk te veel.
Ben Philips was Antwerpenaar. Ik woonde te Brugge en stamde uit een familie
van overgeleverde liberalen. Ons huis was groot, veel te groot, het was hol en het
stond langs een van de reien. Het jaar
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door was er zwart water in de kelder. Ik herinner me nog dat ik vader, die procureur
des Konings was, soms mocht vergezellen tot diep op de keldertrap, wanneer hij de
ratten ging verjagen. Het gebeurde eens dat een rat over mijn voet liep, of liever over
mijn voetje, want ik was toen misschien een jaar of acht. Ik stond op een smalle
overloop. Maar ik kon op dit eigenste ogenblik het ros-vunzige beest toch een trap
geven, zo fors, dat ik nog altijd de doffe plomp van het vieze lijfje tegen de keldermuur
en dan onmiddellijk daarop ongelooflijk luid het neerplassen in het gore water hoor.
Het was waarschijnlijk allemaal heel toevallig gebeurd, zoals de meeste dingen. Maar
dit komt mij nog dikwijls te binnen, nu ik volwassen ben en zie hoe de mensen met
elkaar omgaan.
Enige tijd later is vader gestorven. Hij was heel lang en mager op zijn doodsbed
en zijn ogen kregen wij niet gesloten. De enige man van wie ik werkelijk ooit heb
gehouden, was mijn vader. Ik was elf jaar toen hij stierf. Had hij langer geleefd, dan
had mijn appreciatie hem op de duur met al de rest gelijkgeschakeld. Maar doordat
hij zo vroeg verdween, groeide zijn beeld steeds groter en schoner mee in mijn
gedachten. Waarschijnlijk dichtte ik hem eigenschappen toe, die hij nooit had bezeten,
doch dat heeft voor mij weinig belang. Dat doen wij toch altijd met dingen wij lang
vergeten zijn of met al het mooie dat wij nooit zullen zien. Maar mijn vader vergeten
kan ik niet. Hij zit in mijn bloed gegoten. Ik kan niet buiten hem en dus ook niet
buiten mezelf. Hij droeg steeds een stijve, omgepunte boord en grijze slobkousen.
Als wij op wandel gingen langs de reien en in het park, nam hij mij altijd bij de hand
en ik voelde dat hij mij graag bij de hand hield. Mijn kleine hand, warm en veilig,
in de zijne. Mijn handje lag daar als in een bed. En ik kreeg van hem vooral die
snoepjes, die moeder mij weigerde. Later heb ik nog vernomen dat hij een correct
ambtenaar is geweest en dat hij zijn rechtvaardigheid immer met menselijke goedheid
vermengd had. Het verwonderde me niet en ik kon dit wel vermoeden, want hij heeft
ten slotte ook mij in het leven gestoten. Ik vraag me nu soms af of dit rechtvaardig
was, of alleen mild.
Jarenlang heb ik moeder weten wegkwijnen. Zij was altijd alleen en leefde boven,
in een donkere zitkamer aan de straatkant. Er was oranjerood behang, dikke, hier en
daar versleten tapijten en een reusachtige groene grammofoon, waarop zij alleen
Wagner beluisterde. Ik heb het nooit begrepen. Zij bewaarde al de dagen van haar
leven in de vage trekken van haar slap gelaat de hatelijke trots, die ik haar nooit zal
vergeven. Zij was een de Liedekerke en haar stamboom klom op tot in de elfde eeuw.
Ik heb nooit kunnen beseffen wat daar aan

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

540
vast zat. Zij was toch ook maar geboren. In haar buurt was steeds de getrouwe meid
Imelde, die veel zag en veel zweeg.
Mijn enige zuster Olga was getrouwd met een arts. Ik geloof dat hij André heet.
‘Olga’ stond met roze crême op de taart, die hij haar jaarlijks liet brengen toen ze
jarig was en die wij zonder veel verpinken opaten, met een paar vrienden. Voor de
rest wisten wij dat hij het met een paar verpleegsters hield, maar intussen had Olga
drie peuters. Na enkele tijd was het dan ook tot mij doorgedrongen - ik moest daar
allemaal zelf achterkomen en dat was wel erg in het begin - dat Damiaan Broers,
senator, steunpilaar van enkele culturele verenigingen en beheerder van een niet al
te duidelijke maatschappij, bij Olga voortdurend en royaal in het krijt stond.
Daar tussenin lopen. Zo maar. Zeer alleen en koppig, zoals moeder mij heeft
gewild.
Ik volgde wat cursussen aan de academie en schilderde. Na mijn eerste
tentoonstelling, nu al twee jaar geleden, had ik één doekje verkocht en al de andere
verbrand. Ik geloof echter niet in mijn mogelijkheden, maar ik doe toch voort, het
is een soort ziekte. Ik zal eens alles verbranden denk ik, en misschien me zelf ook.
De vrijheid nochtans, die ik diep weet in de tunnel van mijn hart, kan niemand mij
ontstelen.
Achter in de tuin had ik mijn atelier ingericht, in een soort schuur, die men in de
familie de orangerie noemde en waar ik alleen was, weldoende alleen met mijn
dromen. En met mezelf vooral, met die onvatbare pit die men maar voortslepen moet,
waarmee men geen blijf weet en waar men nooit uitkomt. Daar kon ik gek doen, mij
uitkleden en voor de spiegel dansen. Op mijn kop gaan staan, in perfecte yogahouding,
beheerst en rustig, dan mijn tong uitsteken en omtuimelen over het vloerkleed. In
vele lange buien. Maar ook huilen kon ik er. Voor mezelf huilen omdat ik er plezier
in had. En zachtjes voor mij uitspraten, woorden die ik gaarne uitspreek, die mij
dronken maken en waaraan ik kan blijven hangen, zoals illusie bijvoorbeeld en
vrijheid en waarheid. En dromen deed ik er, dromen als iedere jonge vrouw, steeds
maar nieuwe dromen breien, draden breken en draden oprapen.
In mijn atelier leidde ik Ben binnen, toen hij mij per se thuis wilde komen bezoeken,
nadat wij enkele nachten hadden gefuifd. Ik stelde hem aan niemand voor, noch aan
moeder, noch aan Olga. Ik had hem bij Imelde moeten brengen, maar dat vergat ik.
Het was uitzonderlijk mooi weer en door de brede openstaande deur viel een scherp
licht binnen op ‘moeder met dood kind’, een doek dat ik net af had en dat nog op de
ezel stond. Vooral op het kind. Ik had
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er al mijn ontgoocheling in neergelegd en mijn niet te stuiten opstandigheid tegen al
het lijden, dat zogenaamd plaatsvervangend is en waardoor iedereen onvrij wordt.
Ik stelde met een soort schraperige vreugde vast, dat het zonlicht de haterige gelen
nu nog accentueerde.
Hij zei dat het mooi was. Ik had het verwacht. Ik lachte natuurlijk, vooral inwendig.
Hij noemde mij enkele namen, waarschijnlijk om mij te laten aanvoelen dat hij ook
wat wist. Het waren knoeiers die hij citeerde. Ik haalde de schouders op. Het
verwondert me wel een beetje, zei hij, dat er zo'n hardheid van uitgaat, zo'n strakke
en koele bevreemding. Hij komt een beetje over de brug, dacht ik. Vrouwen, beweerde
ik, zijn nochtans zeer gevoelig, niet waar? Maar weet jij dat wij een heel ander
geweten hebben dan jullie, mannen? Hij bracht zijn wenkbrauwen in een intelligente
plooi. Mijn hand had al het boek gegrepen, waarin ik het hoofdstuk zou opslaan over
het type: vrouw met kort voorhoofd, maar toen kwam hij plotseling voor mij staan,
keek mij in de ogen en zei dat er toch wel veel leven stak in mijn kleuren. Ik keek
opnieuw naar het geel en vooral naar het grijze lijkje, antwoordde niet en greep een
paar penselen om de aandacht af te leiden. Op dit ogenblik kwam Frans, het oudste
kind van Olga, een prachtige knaap, achter zijn bal aan naar binnen gelopen. Hij
bleef staan met zijn rug naar het doek, keek Ben open in het gelaat en stak toen zijn
zwarte wijsvinger vooruit:
- Wil jij tante Carla hier wegnemen? en ik zag even een spottend vuurtje in zijn
ogen. Het was haast onmogelijk.
Ben lachte bedremmeld. Ik zag duidelijk dat het geen pose was en hij gaf de jongen
zijn bal terug en een tik op zijn wang. Toen begon ik te weten dat ik Bens eerste
meisje was en dat ik geen proevertje wilde zijn.
- Wat heb jij een mooie bal, Frans, zei Ben, met zo'n helle kleuren, hé, groen en
rood...
- En geel! vulde de knaap aan, maar toen liep hij weg.
Hij had zijn bal terug en in de grote tuin hoorden wij weer de heldere kreten van
onbezorgde kinderen. Zij kunnen het elkaar toeroepen als ze niet akkoord gaan, dacht
ik, en wij maar fluisteren.
Ben keek mij aan en maakte een opmerking over de jongen. Ik weet niet meer wat
hij precies zei, want ik liet mij toen door hem kussen, ik ondervond dat hij al wat
milder werd en opnieuw voelde ik met een aanzwellend genot in mij, hoe IK Ben in
handen had en hoe een man aan een vrouw kan bezwijken.
- Ik zou hier wel meer komen, hoorde ik hem fluisteren, terwijl ik zonder de minste
ontroering stond te kijken naar het bloed dat op en neer klopte onder zijn oor. Hij
dacht wel dat ik hem onmid-
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dellijk zou bijvallen, want hij nam mij weer in de armen en wilde mij enthousiast
maken. Wanneer houdt het op, vroeg ik bij mezelf, maar ik bleef zo koel mogelijk
en dit was voor mij zelfs geen inspanning. En ik zweeg. Met mijn kin aan zijn
schouder keek ik langs zijn rug naar beneden, naar een veter van zijn schoen die was
losgeraakt. Ik lachte alleen met mijn ogen, want ik vond het een beetje achterkeuken.
Wij stonden daar in het midden van mijn kamer, met onze zachttrillende, ongeoefende
lichamen, zo dicht bij elkaar. Dit zal het wel zijn, voelde ik. Ik lachte nu met mijn
mond en dat maakte hem nog wat meer mans. Maar achter mijn lach hield ik al mijn
onwil geborgen en al mijn verdriet omdat ik niet wist wat er nu gebeuren moest. Ik
lachte om niet te moeten huilen, ik had even goed kunnen huilen en na enkele minuten
lachte ik ook nog gewoon, zonder reden, alleen omdat ik lachen wilde en omdat ik
het allemaal zo bespottelijk vond.
En nog altijd zweeg ik. Het liet mij koud of hij nog kwam of niet. Het lachen stond
nog aan mijn ogen getekend en toch waren er zeer weinig dingen, die mij opgeruimd
konden maken. Ik was negentien en het leven zei mij niets. Ik voelde toen voor het
eerst zeer duidelijk dat ik iets miste, onherstelbaar, iets dat mij zou doen verlangen
naar en veel wijder wereld, die achter en boven de werkelijke lag. Doch ik had de
moed niet om mij er voor in te spannen, om moederziel alleen op zoek te gaan en
toch nog bedrogen uit te komen. Na korte tijd begon ik de trekken van een zelfportret
in mij te zien. Het was nogal geflatteerd en ik berustte erin. Daarna ben ik met hem
op de divan gaan zitten, ieder in een hoek.
- Hoe kom je erbij, vroeg ik hem plots en bijna zonder dat ik er erg in had, hier
zover te komen voor mij?
Hij wist al dat onze rijkdom nog alleen spreekwoordelijk was en dat ik helemaal
alleen stond in een omgeving die mij niet begreep. Ik verwachtte dat hij mij zou
antwoorden, om je mee te nemen, om je te beschermen en gelukkig te maken. Maar
hij zei alleen:
- Omdat ik je lief heb.
Hij zei dit nogal vlug, op een matte toon, met een stem die ik van hem nooit eerder
had gehoord, rustig voor zich uitkijkend en toen hij weer achterover leunde, schoof
een klad zeer gele zon over zijn hals en over de ader onder zijn oor.
Dat is de pose van de mannen, dacht ik. Dat zeggen ze immers allemaal tot ze je
in bed hebben en dan telt alleen nog hun eigen smakeloosheid.
Sinds vaders dood had ik nog nooit liefde om mij heen gevoeld, nog nooit dus
sinds ik vrouw was. Wat ik erover wist en hoorde en
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nu begon te weten, stemde mij niet alleen angstig, maar diep ongelukkig. Ik geloof
niet dat er liefde bestaat, die boven het geknuffel van de kalverliefde uitkomt. Al de
rest is compromis. Ik lachte hem even toe, zo maar met de mond alleen, en ik zag
hoe zijn blik reeds opklaarde.
Nu zal hij mij die woorden nog herhalen, wist ik, honderdduizendmaal en hij zal
me nog meer zeggen: dat ik zijn liefste ben, liever dan zijn vader en zijn moeder en
dat ik met hem moet meegaan zo ik wil gelukkig worden. 's Avonds zal hij mij dan
een stuk van de maan schenken. Ja, dat zal hij mij wel zeggen.
Hij nam mijn schouders in zijn grote mooigevormde handen en even voelde ik
zijn mond. Ik dacht aan Fransje, die hem vroeger eens gevraagd had, wie ben jij? en
voor mezelf neuriede ik een stuk van Singing the blues.
Hij was de eerste man, die mij zoiets zei. Kon het banaal zijn te denken dat het
gemeend was? Ik had al wel gevoeld dat een paar academieprofessoren achter mij
aan liepen, maar dit hoort zo, dacht ik, tenminste als je mooi bent.
Maar ‘ik heb je lief’. Nee. Ben was de eerste. Met hem is alles begonnen. Het
begin en het einde.
Toen hij de vierde keer naar Brugge kwam, was het zondag. Ik zie ons nog slenteren
door de stad. Het was mistig herfstweer en dan is Brugge het mooist. Wij keken naar
foto's aan de bioscopen en gingen dan naar de mis van half twaalf. Hij wilde dat. Er
wordt in het Frans gepredikt en ontzettend veel gepraat. De mensen groeten elkaar
met een handdruk. De mannen kijken naar de vrouwen en de vrouwen kijken ook
naar de vrouwen. Om in orde te zijn moet men dan nog wat op en neer lopen in de
grote straat, sherry drinken op een terras en naar huis komen met een doos patisserie.
Wij kochten een grote doos en Ben kocht nog wat snoep voor Olga's kinderen. Ik
had de indruk dat hij zich verplicht voelde. Bij mijn zuster zouden wij dineren en de
senator zou er zijn. Hij was vijftig jaar vandaag.
Het was mij opgevallen dat Ben in de kerk verstrooid leek en dit stelde mij gerust.
Ik hou niet van mensen die overdrijven. Ben was groot. Hij bracht iets van de zee in
mij. Zijn vader was steward op een Congoboot. Zijn moeder was dood, geloof ik.
Hij heeft me nooit over haar gesproken. Ik had altijd gedroomd van een grote man,
van een grote jongen eigenlijk. Er was toch ook iets van moeders trots in mij gevaren
en het gaf je een gevoel van veiligheid. Men moet toch naar iets kunnen opkijken,
of naar iemand. Maar dingen die je
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droomt, komen toch nooit uit. Toen wij naar huis wandelden, nam hij mij bij de arm.
Er bestaat geen aantrekkelijker landschap dan een straat. Het moet voor de zon
een boeiende bezigheid zijn nu links, dan rechts licht en schaduw over de gevels te
laten kruipen. De mensen achter de ramen verwachten leven, en vaak krijgen ze
dood. Het overkwam mij af en toe, dat ik 's avonds, naar huis kerende, voor mezelf
verhaaltjes dichtte bij ieder verlicht raam. Ik had zo in korte tijd een hele rij drama's
bij elkaar, over onrechtvaardigheid vooral, en ik liet die dan in mijn dromen
voorbijvaren als in een nachttrein. Nu en dan viel er een lichtje uit. Daar slaapt men
nu, dacht ik dan, daar is nu rust. Ik weet het wel, het was maar een spelletje, als van
knapen met knikkers in de straatgoot. Maar het speelde door mijn hoofd en ik had
er plezier in.
Onze Carmersrei bestaat uit twee delen, een arm en een rijk. Wij wonen in het rijk
en van jongsaf wisten wij dit. De huizen van de rijken zijn groot en soms goed
geverfd. Tegenaan de grote suikerfabriek, wat verderop, staat een rij lage grijze
huisjes, haast krotten, geleund. Een meisje uit die buurt loopt wel eens met mij mee,
als ik naar de academie ga. Ze heet Thérèse en heeft dikke lippen. Zij woont in een
café en moet iedere avond dansen. Een kleverige regen begint uit de mist te druilen.
- Dans je nog altijd graag, vraagt Ben, wanneer wij er voorbij komen en de
jukeboxmuziek tegen ons aan hotst. Ik antwoord dat er geen beter middel bestaat om
iemand te leren kennen.
- Dan moeten wij nog een hele weg afleggen, besluit hij en ik had niet anders
verwacht. Ik haal mijn schouders op en knoop mijn jasje dicht.
Het regent harder als wij thuis komen. Er staan drie wagens voor. De P-kruiser
van de senator en... de sportwagen van Olga's arts. Ik vind het vreemd. De deur is
op een kier.
Olga komt ons tegemoet uit het salon. Ik zie dat ze weent. Ze zegt me dan dat
moeder dood is. Ik ren naar boven en vind er een heel stel mensen. Olga's man, ik
geloof dat hij André heet, en de senator staan strak aan het voeteneinde; twee kinderen
zitten neergeknield. Imelda loopt rond met kleine passen en houdt haar schort samen
in haar grijze handen. Moeder is uit haar leunstoel gerold, die, zoals altijd, bij het
raam aan de straatkant stond, en, neen, zij heeft niets meer gezegd. Ik kan niet wenen.
Tranen zijn een toegeving. Maar toch weet ik niet wat ik doen moet. Ineens voel ik
hoe moe ik ben. De regen drupt uit de naad van mijn jasje op het rood-zwarte
vloerkleed en in mijn hand houd ik de patisserie. Imelda geeft mij een teken en ik
volg haar.
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- Moeten wij nu geen kaars branden, kind, en bidden? Zal ik een priester roepen?
Ik beweer dat moeder nu toch dood is en dat er niet veel is dat nog kan veranderen,
voor zover ik weet. Maar zij is al weg en tien minuten later verschijnt een kapelaan
met een gelaat van keep that schoolgirl's complexion en dient moeder het heilig
Oliesel toe in extremis. Ik hoor de auto's wegrijden.
Van mijn moeder heb ik nooit gehouden. Moet ik aannemen dat dit mijn schuld
is? Imelda stond mij veel nader en zij ook was het, die mij onthulde dat ik een vrouw
was, met al de gevolgen. Moeder was gierig met geld en met woorden en trots als
die grote den in de tuin. Zij heeft mij het leven geschonken. Het is ongeveer alles
wat ik weet van haar. Misschien moet ik er haar wel voor danken. Zou ze mij bemind
hebben? Ik kon op vaders knie rijden en zijn stijve boord omplooien en ieder jaar
mocht ik met hem mee naar het kerstfeest van de veteranen van de Rijnbezetting.
Ieder jaar vroeg ik of moeder niet meekwam en ieder jaar was moeder ziek, zei hij.
Vaders sterfdag is de zwartste dag van mijn ganse leven. Met hem heb ik alles
verloren, met zijn dood begon een nieuwe tijdrekening voor mij. Kinderen weten
weinig over hun ouders. Maar nu ik het leed van mijn elf jaar afweeg tegen de lege
lusteloosheid van mijn negentien, dan kan ik niet aannemen dat zij ooit gelukkig
waren. Zij zullen het bezit ook wel met het verlies hebben gemeten. En toch moet
vader ooit tegen haar gezegd hebben: ik heb je lief...
De priester is al weg en nog sta ik bij moeder. De enige zekerheid die tot mij
doordringt is, dat ik ook eens sterven moet.
Een koele onverschilligheid pakt mij beet en ik verlaat de sterfkamer. Ik treuzel
op de trap, tokkel met mijn vingers op de leuning. Olga zit bij het vuur met rode ogen
en haar veel gebruikte handen op de armen van haar stoel. Ik zie de gedekte tafel.
Flessen staan naast de kachel en nil solidum onder een grote gravure boven de bar.
Ik heb Ben niet meer gezien, zegt Olga.
Ik geef er niet om.
Ik loop weer op straat in een witte mistregen. Hij zou naar Oostende gaan, maar ik
heb de moed niet om hem achterna te reizen. In de uitstalramen flitst reeds het licht
aan. Er valt een zeil van natte warmte over de stad. De mensen rijen voor de
bioscopen. De auto's kleven aan de asfalt. De oude gevels kijken op mij neer.
Zachte muziek en veel licht omstoeien mij, wanneer ik een milkbar binnenstap op
een klein plein met oude bomen en een groen standbeeld. Ik ga bij een tafeltje zitten
en erger mij over de wansmaak
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van de vernieuwde versiering. Het dienstmeisje plooit een lieve lach om haar mond.
Ze zal wel denken dat ze mooi is; zij heeft zeer naakte benen en harde, hoge borsten
en dat volstaat voor alle mannen. Ik denk arm kind, terwijl ik thee drink. Ik zie dat
ze het erg druk heeft en betrap er me op dat ik vader aan het tekenen ben op een
viltje. Ik betaal en loop weer in de regen. De tijd valt uit de toren. Waar moet ik
heen? Ik weet me verbonden, zo ineens fysisch, met de miljoenen meisjes over de
wereld, voor wie eenzaamheid een van de weinige banden is en de grootste zekerheid
die blijft.
Thuis zijn alle luiken dicht en Olga is druk doende met zwarte kleren. Ik moet mij
allerhande oud spul laten aanpassen en tenslotte vind ik zwart een heel mooie kleur.
In mijn atelier rook ik nog een paar sigaretten en val in slaap op mijn divan.
Later ga ik me afvragen waarom men de mensen niet begraaft vóór ze sterven,
terwijl ik dunne zwarte handschoenen over mijn polsen plooi. Beginnen leven en
sterven liggen scherp dicht bij elkaar. Ik denk ineens aan de appel die niet ver van
de boom valt en ik zou willen lachen binnensmonds.
Wanneer ik de kerk verlaat, drukt men mij de hand. Ik hoor een kruis op de kist
stuiten en voel wijwater aan mijn slaap. Er is nog een lange trage rit in auto's en dan
krijg ik een plukje aarde aangereikt.
Plotseling slaan grond en kist voor mij open en er dwarsdoorheen zie ik die trotse
blik in een gelaat dat mij geliefd had moeten zijn. Ik loop weg. Een zwarte vlek die
verspringt van boom tot boom. En kom te voet en langzaam naar de stad terug. Alleen.
Ook dan en altijd blijft iedereen alleen.
Imelda staat mij op te wachten bij de aanhef van de trap. Alsof IK haar nu een
bevel zal geven. Ze kijkt mij aan. Ik zie medelijden en verontschuldiging in haar
blik, zoals men die vaak lezen kan in de luie ogen van lijvige vrouwen. Mij moet ze
toch niets van haar spanning laten blijken. Ik leg hoed en jas af en dan geeft ze mij
een brief. Van Ben. Ik steek hem in mijn tasje en wil naar mijn atelier.
- Carla, zegt ze dan met afgewende ogen, mijn kind, je zult toch niet met die...
Mag ik nog een beetje bij je...
Ze spreekt altijd zo, omdat ze gewoon is alleen te vragen wat haar wordt toegezegd.
- Natuurlijk niet! antwoord ik iets té koud. Ik kijk recht voor mij uit en neem de
punt van mijn tong tussen mijn tanden.
Wanneer ik de tuindeur achter mij in het slot hoor springen, lijkt het mij alsof ik
aan een eerste gevaarlijke deurwachter ben voorbij-
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geglipt. Ik loop langs de grote trotse den en word pas rustig met de natte, gele bladeren
onder mijn stap.
Imelda is een goede vrouw. Zij heeft alles gezegd wat ze raden kon en ze ziet veel
dieper in de dingen dan ik. Zij heeft ons huis weten stranden. Mij kent ze vanaf mijn
eerste dag. Zij is verstandig in een mate die ik nauwelijks voor menselijk houd, want
die gepaard gaat met eenvoud, tegemoetkoming en een volgzaamheid, die ik toch
niet kruiperig kan noemen. Zij is merkwaardig en zeldzaam.
Languit ga ik op de divan liggen. Ik kijk traag om mij heen en tracht een beetje te
denken. Wat vreemd allemaal! Imelda is mij niet gevolgd. Ofwel heeft ze mij alles
gezegd toen ze niets zei. Dat ze me nu niet met bemoedering omringt, is wellicht een
teken van haar inachtneming. Of wil ze mij ontzien? Wat moeten wij elkaar ook
zeggen.
Ik schrik op van mijn gelach. Ik lach waarachtig en luid, maar het deint nu al weg,
de lachjes rollen van mij af. Heel zacht dan zet ik een ascetische bop van Charley
Parker en begin te roken. Nu lig ik goed. Ik ontspan al mijn spieren. Ik kijk niet meer
strak. Ik kijk zo maar rond. Ik adem diep en rustig. Zo zou ik gaarne sterven. Als ik
dood moet, dan heel gewoon liefst. Nee, niets heldhaftigs daaromheen. Gewoon
moeten. Niets anders meer kunnen.
Ik begin een gevoel te zoeken als in een sprookje, waarin men kan wegduiken om
alles te vergeten. Die lange dagen van de jongste tijd vooral, die mij hebben bezwaard
en gekweld. En ook de toekomst, die ik nog niet ken, maar die ik al achter mij weten
wil. En dat lange leven dat ik alleen zal zijn.
In mijn hoofd stoeien gedachten, alsof ik na sterke koffie de slaap niet vinden kan.
Alwat rondom mij is, de vertrouwde dingen van mijn kleine wereld, de enige die ik
ken, schuiven op de achtergrond. Vreemde paarden rennen er dwaas doorheen en zij
vieren zich uit met verlangen en met hoop. En met illusie, het woord is al zo mooi.
In mijn keel voel ik mijn bloed kloppen, eerst hard en vol met telkens een licht,
aangenaam gesuis in mijn oren. Dan zwakker en intiemer tot een zoete duizeling
bijna, zoals het gebeuren kan wanneer men gedronken heeft of wanneer men zich
bij hoge koorts in bed opricht. Droom ik nu niet? Ik voel nog dat er veel meer is. Ik
voel me omkeren. Ware ik een man, ik zou alleen van blonde vrouwen houden. Ze
zijn ook niet zo vroeg oud. Doch, wat doet dit ertoe?
Stevig en wijdbeens sta ik in een prachtig, ruim salon met een grote concertvleugel
in de hoek. Brede Franse ramen en een terras buiten. Ik kijk op een grasplein dat
rustig groent en groots. De
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bomen zijn uitgebladerd en de witte zon tekent ze ten voeten uit. Vreemd stil is het
hier. Nauwelijks hoor ik een adem, een teken maar van de aanwezigheid van een
groot, zacht lijf. Om mij heen, aan de muren, hangen mijn eigen schilderijen op goed
gekozen plaatsen en vrij goed belicht. Er zijn er zelfs bij, die ik al verbrand heb. Ik
loop door vele kamers. Alles is er even mooi, rustig en beheerst en precies alsof ik
het zelf heb ingericht. Een tikje avant-garde, maar niet snob. Ik duw een deur open
en sta in een kamer vol boekenkasten. Achter de schrijftafel zit een man. Een ogenblik
blijf ik verwonderd staan. Ik ben op het punt een naam uit te spreken. Heb ik die man
vroeger gezien? Zo... in de volle bloei van het leven, een beetje dik, waardig van
uiterlijk, een fijn pak, twee reducties in het knoopsgat, grijs aan de slapen. Vrouwen
houden van dat grijs, denk ik. Hij rookt een pijp met een steel in namaakamber en
hij peutert aan zijn neus. Hij rijst op, treedt op mij toe, omvat mijn beide handen en
kijkt mij aan:
- Ik heb u verwacht, zegt hij - hij heeft een tic aan het rechteroog - doch ik kan me
best voorstellen dat u verwonderd zijt.
Het klinkt alles zeer gewoon en natuurlijk, maar toch voel ik een vleug
verwondering in mij oprijzen, die mij even angstig maakt. Ik geloof dat ik wat sloom
denk en dat mijn gedachten klank hebben en echo zelfs.
Plotseling, klaar als de dag, hoor ik de koude stoten van Parker's drummer en ik
herinner mij de begrafenis. Een spitse schok vliegt als een mes door mijn vlees, een
koele angst rilt langs mijn rug, loopt om mijn borsten. Ik adem sneller.
Benoem mij tot man, zegt de vreemde. Ik ben DE man. U zijt hier in uw eigen
huis. Meer kan ik nu niet zeggen. De rest zult u beleven.
Hij spreekt tot mij met een gedempte, bijna hese stem als wilde hij mijn verbazing
milderen en vertrouwen winnen.
Ik bekijk mezelf, in de flits van een seconde, met een weemoedige, innerlijke
rondblik. Dan blijf ik alleen achter in het midden van mijn denken. Binnenin verandert
nu iets. Lijden, verlangen en droom worden verruimd en versterkt. Alle barmhartige
uitwegen van het leven zijn versperd: illusie, verstrooiing, optimisme en slaap en al
die groene toverstokken, die de weg naar de werkelijkheid zonnig en aangenaam
maken. Ik voel een wervel verspringen als ik mijn nek buig. Moet ik nu al die last
op mij nemen? Mijn vrijheid plengen op het altaar van mijn deemoed? Met beheerste
stap loop ik opnieuw door alle kamers. Zoek ik nu de man niet?
Ik bemerk nog dat hier niets te kort is. Geen enkele behoefte kan aan mijn denken
een andere richting geven dan de verzoening met
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het leven, de afrekening met de angst en het erkennen van mezelf. God rest ye merry,
tokkel ik in het voorbijgaan op de vleugel en in de spiegel zie ik mij lachen. Ik ben
blij dat ik lach, wanneer ik alleen ben. Die man bestaat niet, besluit ik. Ik ben ontsnapt.
Ik voel dat mij alles ontvloeit. Maar dàt weet ik nu, warm en hard: er bestaat geen
menselijk leven zó armzalig en ellendig, dat het niet kan gevoed worden met duizend
mogelijkheden, duizend verlangens en duizend morgens met frisse regen en
zonneschijn. Daaraan denken. Buiten is het herfst, want de herfst duurt altijd zo lang.
Onophoudelijk spreek ik met mezelf. Ik snater, God, waar heb ik al die woorden
geleerd.
De man zegt mij niets en vooral: hij beleert mij niet. Mijn vrijheid is volkomen
en bedwelmend-schoon. Over alles hangt een zwarte sluier van een goede
eenzaamheid en het enige dat ik nog niet bezit is geluk: het gevoel van vreugde om
wat ik nu weet en ken, te kunnen bestendigen en alleen er uit over te houden wat mij
lief is. Dat zal allemaal eens breken, vermoed ik, in schone vruchtbaarheid.
Ineens voel ik als een kleine adder rond mijn enkel. Ik wil ernaar grijpen, maar ik
zie in de spiegel dat de deur wordt geopend. Hij treedt binnen in rouwgewaad, met
een krijtwit gelaat en een kleine, fletsgele doodskist onder de arm. Hij komt langzaam
nader en kijkt ernstig. Ik wend me wat af, met ogen die beginnen nat te worden, maar
volg in de spiegel toch al zijn bewegingen. Ik zie hem naderen steeds dichter, aldoor
dichter, helemaal nabij nu tot zijn vormen verzwinden en ik met hem versmelt. De
kleine doodskist wandelt alleen verder en spat uiteen op het bordes. Het schemert
een beetje. Nu heb ik geroepen. Ik hoor mijn stem nog natrillen tegen de ramen van
mijn atelier.
Ik wil me oprichten, maar ik voel handen op mijn lichaam drukken, zware, warme,
beringde handen strelend op mijn borsten, mijn dijen, mijn hals. Het is helemaal
donker geworden.
Met een begin van nijd in mijn vingertoppen druk ik mijn leeslamp aan en kijk op
de grauwe bierwangen van senator Broers. Zijn rechteroog trilt.
Ik ruk mij om en spring achterwaarts recht. Ik zie de man recht-scharrelen en
gebukt wegsluipen. Ik zie dat zijn gebaren stijf worden en wil lachen.
Hoe kom jij hier? roep ik hem na, en wat deed je met mij? Denk je dat ik vandaag
je vijftigjarige troost nodig heb. Praten helpt niet, geloof ik. Maar dan vloek ik, ik
vloek en ik vloek en nog luider roep ik dat ik niemand toebehoor, ook mezelf niet
en hem niet en zijn hasjiesj dromen. Je hebt misschien al vijftig vrouwen en dat ik
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geen meerpaal voor oude kotters wil zijn en verdomme geen snoepgoed ook. Ik wil
lachen en huilen tegelijk.
Nog nooit heb ik zo ruw gepraat. Mijn slapen bonzen. Minutenlang slik ik speeksel
door en telkens met een angst in mijn keel, alsof het de laatste keer zou zijn. Mijn
handen trillen. Ik knipper met de ogen. Wanneer het bloed zich weer bruisend in
mijn aderen stort, vind ik mezelf terug met een paletmes tussen de vingeren. Kijkend
naar niets. Koel voor mij uit. Ik huiver en ik stik. Ik geloof dat ik bleek zie.
De lamp duwt een cirkel licht in de lege divan. Eén van de kussens ligt op de
grond. Ik krijg ineens behoefte om luid te huilen, of misschien ook niet, om stil en
droog te snikken. Ik weet het niet meer. Het heeft geen belang ook. Ik wil leven en
ik kan niet. Ach, waarom ben ik mooi? Kan ik er wat aan doen?
Ik sluit mijn hoofd in mijn handen en druk een vinger in mijn oren. Niet
ineenstorten nu, oprollen in mezelf. Ze willen me en ze houden niet van mij. Niemand
houdt van mij.
De deur wordt geopend. Met een ruk kijk ik om. Mijn ogen branden groot.
Behoedzaam en met trage bewegingen treedt Imelda binnen. Ik wrijf over mijn haar
en trek mijn kleed recht. Haar hand zoekt de schakelaar. Ze brengt mij koffie en
brood. En als het licht wordt, helemaal licht, sta ik daar. Recht, trots, koud, jong.

2
Ontwaken en kijken.
Ik zie groen, warm groen tegen blauw, koud blauw. Ik zie een boom tegen de
hemel. Dit moet het opperste geluk zijn; een eiland zijn, onder een boom liggen en
een appel eten. En over mij valt een droefheid als een afgespit grasveld. Gespannen
meet ik mijn wereld.
Ik lig in een bed, een wit bed in een ziekenhuis en ik zie mensen rondom mij.
Zouden ze mij kennen?
Wit en met korte rukken komt dan de pijn. In mijn rechterschouder voel ik als een
mes, dat een trage hand voorttrekt, een pijn met fijne uitlopers in borst en rug. Ik kan
me onmogelijk oprichten. Mijn hoofd is van ijzer en er zit rubber in mijn neus. Ik
zie mijn voeten zweven, daar ergens tegen de spijlen en achter mij hoor ik een metalen
gereutel. Als van water dat aan de kook komt.
Denken doet pijn. Herinneringen zijn onze grootste verraders. Ze laten ons namelijk
niet los. Ik voel me weer verzinken in een witte vlakte, met kleine, ronde, rode spatten,
het zijn kleine vluglopende
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gestalten en ik hoor het schrale geblaf van een straathond heel ver, als de roep van
een minaret. Bovenop staat een naakte, magere man te vloeken tegen de hemel. Ik
hoor zijn zagende zang.
Alles wentelt wit als zon op een gekalkte muur.
Waarom komt men niet gewoon met het spuitje gevuld? Door dunne ogen gluur
ik op een dikke rol watten, waarop de dofglanzende delen van een injectienaald in
elkaar worden gepast. Als ik metaal zie, ruik ik olie. Ook zie ik enkele fijne roze
vingeren, met bijna tedere gewrichten en er komt een naald uit als een klein, vinnig
dier.
Een glimlach excuseert zich over mijn ogen. De prik van de naald in mijn dij. Ik
ben knalwakker, houd zo heel onverwacht van het leven. Ik voel het aan als een veie,
voedende warmte. Kijk rond en ben alleen. Weeral alleen. De mensen zijn weg. Of
waren ze er toch niet? Och, misschien heb ik wel gepraat? In hoever heb ik mezelf
in handen? Zou men mij hier kennen? Waar ben ik?
Mijn adem loopt sneller op mijn denken. Even later komt een zuster het gereutel
bijstellen. Ze neemt een witte, ronde stoel zo maar bij de rand van het zitvlak en
komt bij mijn hoofd zitten.
- Ben jij Carla niet?
- Ja, fluister ik ontsteld, ken je mij?
- Vreemd, antwoordt het meisje en zij is groot en blond. Haar lippen als een vrucht.
In haar buurt hangt ether. Als ze haar handen op het deken legt, zie ik dat ze dun zijn
en roze, met spitse, gezilverde nagels. Ze vertellen mij. Zij is wel een beetje schriel.
Maar mooi. Zou ze al eens gekust zijn? Zou ze al die woorden hebben gehoord: ik
heb je lief? Ik ben schor als een ratel. Ach ja, gekust door een dokter hé. Een mijnheer,
of liever een gewone man, maar die men nog niet lang genoeg kent...
Zij kent mijn naam!
Maar natuurlijk, die staat immers op het koortsbordje, dat is een trucje, ze willen
je wat bemoederen.
- Bid wat, Carla
en ze verdwijnt. Bidden? De herinnering is daar, mijn lieve verrader. Mijn eerste
communie. Een wit kleed en de biecht. Suiker gegapt, sauskom gebroken, die in
porselein. En kaarsen in de kerk. Feest thuis, alles wit, helder, zuiver. Sindsdien heb
ik nooit meer gebeden. Ik ben er blij om. Toen was ik eerlijk. Nu zou het gehuichel
zijn. Bah, ik walg van de mensen. Wil ik dood zijn? Ik denk dat ik alleen het
rubberslangetje uit mijn neus moet rukken... dan wat scharrelende pijn wellicht,
onhandig en verkrampt, en dan niets meer... een witte muur zonder graffiti, een
vloeiend evenwicht.
Waarom nu niet sterven? Waarom zeg ik nu neen? Nu, nu vooral
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niet! In de kleine, blauwe dagen is het leven een sleur, men ademt maar door. Hier
adem ik met beetjes, hier is adem kostbaar. Ik moet wel erg ziek zijn.
- Heb je gebeden, Carla?
- Hoe laat is het? antwoord ik.
Mijn mond is duinzand. Ik kan haar niet uitstaan. Ze wil me op een klein, obscuur
pad zetten en een duwtje in de rug geven. Ze wil me iets opdringen. Ik vertik het. Ik
wil vrij zijn. Maar ik ben niet vrij. Is iemand vrij? Waar koopt men een eiland in de
zon?
Ik ben een losprijs. Daar is weer die laffe, sombere nacht ver in mij, die onbekende
ruggegraat, die mij nu boeten doet. Ik kan alles gewoon ook over mijn rug gooien.
Verkoop ik mij.
- Nee, antwoord ik hard als ze nog aandringt en ik kijk naar de groene boom in de
blauwe hemel.
- Waarom niet, Carla?
- Omdat ik niet wil, Thérèse.
Zij is een bezig meisje. Ik ken je, je bent de enige die ik hier ken. Waar zag ik je
ogen, je lippen, je handen? Ik kan niet meer denken. Ik ben zo leeg.
Zal dit nu mijn einde worden? Bidden, dood, uit? Altijd heb ik de dood als iets
heel gewoons gezien, een kleine, zwarte poort waar ieder mens en ieder dier doorheen
moet, en alle wegen van de wereld leiden naar die poort. Daar staat een guillotine
met een mes dat alsmaar op en neer schuift - in het midden is het uitgesleten - en
duivels en priesters zetten de mensen op een rijtje, de dieren lopen er zo wel in, en
je loopt er gewoon onderdoor, je moet wel, want ze porren je aan...
Waarom wil ik nu niet dood? Een biologische reactie, maak ik me wijs, een baan
van mijn bloed waar ik niet buiten kan. Doch, dan voel ik duidelijk dat er nog iets
anders is. Weer dat tekort in mij. Waar is de andere helft? Waarom wil ik leven? Ik
voel het bed warm aan, zacht en ruw tegelijk. Dan proef ik brood, een mooie zachte
hap en ik ruik de goede geur van vers brood. Omdat wij altijd denken dat het eens
beter wordt; wij zijn hoopmachientjes met automatische opwinding. Toen moeder
dood was, dacht ik dat het leven zou beginnen. Ik was vrij, dacht ik, de wereld lag
vóór mij. Aan niemand had ik iets te vragen of te verantwoorden. Het leven leek een
lange dreef vol lente. Toen werden er muren rondom mij gemetseld. En wanneer zij
er stonden, merkte ik dat ze zelf had opgetrokken. Mijn vrijheid mondde uit in diepe
eenzaamheid en ik overtuigde mezelf dat dit mijn wens was. Doch, alleen zijn is ten
slotte de grootste
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smart. Ik wierp mezelf weg, liep tegen de muren op, viel terug, sprong recht, vond
warmte en ijs.
Mijn voeten worden koud.
Nu komt het. Dit is het begin van de dood. De dood begint altijd langs onder. Lijk
de lafaards. Ik lig hier alleen, niemand geeft wat om mij. Straks verdwijn ik en de
zee zal verder rollen, ongemerkt. Ik zou willen roken nu, lang roken king size en de
laatste hap uitblazen, het peukje dooddrukken tussen mijn borsten.
- Waarom toch niet, Carla?
- Ben jij ooit in een bordeel geweest? werp ik haar in de ogen.
In mijn blik vergroot haar beeld tot een close-up en nog merk ik duidelijk hoe zij
haar harde lippen opent. Ik zie de randen van haar tanden.
Drie weken later weet ik dat een messteek mijn rechterlong heeft bereikt en dat ik
heel rustig moet blijven. Nee, dat zeggen de artsen je niet. Het was het kamermeisje,
een fris ding. Zij keek mij aan toen ik wilde vernemen wat er gebeurd was, met een
blik van weet-jij-dat-dan-niet; er verscheen een streep medelijden aan haar mond als
het zachte, eenzelvige staren van een koe. Zij zag er dom uit. En toen ineens kwam
het er uit, met vlugge woorden, die ze begeleidde met een paar kleine gebaren van
haar dikke, ronde handen. Zij keek mij niet aan toen ze het zei.
Ik mag me wat bewegen en Thérèse brengt weer een sinaasappel. Haar ethergeur
verdwijnt onder de zware zoetheid van de vrucht. Ze helpt me slurpen. Ik zuig met
al mijn vlees in die overvloed.
Een eiland in de zon en onder een boom liggen. In die vervloekte wereld zijn er
toch nog mooie dingen. Maar we zullen ze nooit zien.
- Moed, Carla, het wordt allemaal gauw beter.
Een verhaaltje, denk ik. Ga weg, Thérèse, wil ik zeggen, je werpt me van de hemel
in het onderste slijk van de hel. Ik proef ether en appelsien helemaal vooraan op mijn
lippen. Met mijn linkerhand voel ik het haar van mijn lichaam, mijn buik, mijn benen,
mijn rechterhand. Ik voel mezelf verdwijnen in een knalrode muil.
Bocambo. Tussen de spleet van de gordijnen gluren de mannen. Dat men van mij
denkt wat men wil. Ik moet toch iets verdienen voor mijn inspanning, is dat niet een
economische wet?
In het midden van de kroeg staat een korte, dikke paal en ik leun ertegen. Met
mijn achterhoofd voel ik door mijn haar de fijne oneffenheid van het beton. Vier
dagen ben ik hier al.
In het zaaltje achterin hangen mijn schilderijen. Alles ruikt hier
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kelderachtig. Er komen mensen binnen, artiesten en gewone mensen. Ik loop hier
wat op en neer, ga af en toe zitten bij een lage tafel waarop catalogussen liggen.
Moeder met dood kind. Vreemd gebeuren. Compositie. Enzovoort. Ze spreken Engels
en Frans en de meisjes hebben lichte bloezen aan; als ze wiegend langs de schilderijen
lopen, komt een streep bruine rug bloot. Ze komen mijn kant uit. Ja, mijn eerste
expositie. Dank U. Neen, ik ben hier nog een drietal dagen. We komen nog wel eens
terug. Dank U. Zeer interessant. Werkelijk. Comme c'est mignon. Een grote man
lacht mij toe. Er woont een droom achter zijn ogen.
Ja, kind, het was heel beroerd met u, zegt de dokter terwijl hij mijn hand in de zijne
neemt. Hij heeft zware handen, die hard aanvoelen en niet beven. Zijn witte jas is
hoog onder de kin toegeknoopt. In zijn ogen staat een feit.
Ik ben altijd blij als de dokter er is. Hij is hier mijn enige veiligheid en nog is die
als een stoeiende saxofoon, wispelturig en grillig met slingerende droomuitspattingen.
Hij legt even zijn zware hand langs mijn wang. Ik denk aan Olga's man, ik geloof
dat hij André heet. Dat verdwijnt hij met een sliert zusters en assistenten, allemaal
roze vleeskoppen in wit lijnwaad. Fluisteren kan ik niet uitstaan.
Ik ben Boris, sprak hij. Boris Taboekin. Zijn stem was zacht; zijn eerste stem was
hees misschien, ik herinner het mij niet precies. Als wij neerzitten, werpt hij zijn
peukje op de grond, trapt erop en schuift het dan traag, met de punt van zijn schoen,
onder het tafeltje. Als ik hem het asbakje voorschuif, traag met de punten van drie
vingers, zegt hij mij dat hij ook schilder is. Exposeren, hé, de prijs voor de zaal
opbrengen of niet. En helemaal herbeginnen. Willen we iets drinken? Er is geen
mens in de zaal, alleen Ellington in de box, met temerige saxen, die steeds maar
uitglijden en ook nog bedwelmend worden.
- Op je succes, zegt hij als wij klinken met cola, want je kunt iets...
- Carla, zeg ik.
- Carla, herhaalt hij en hij kijkt naar mijn benen.
Hij heeft een mooi gelaat, niet mooi-mooi, maar een beetje vreemd en met een
paar sporen van beginnende leeftijd. Zijn ogen eten stil voor hem uit.
Begonnen in Warschau, vertelt hij, terwijl hij nu helemaal naar mij gekeerd gaat
zitten en wat dichter schuift. Zijn handen zijn aan-
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halend, ik zie voortdurend zijn handen voor mij gebaren maken en af en toe blik ik
even opzij, als hij mij doet lachen.
- Wanneer begint het schilderij? En wanneer houdt het op? Vind je ook niet, Carla,
dat wij eigenlijk een instrument zijn? Een nachtegaal fluit,... vraagt hij zich af hoe
en waarom?
Wij lachen en ik praat honderduit. Ik vind mezelf kostelijk. Ach, wat ben ik blij
dat ik eindelijk iemand heb om mee te praten.
- Moet er geen idee steken in een goed kunstwerk? wil hij weten in een zwaar
Frans.
- Ben je uit Polen weggevlucht? Met een boot?
- Ja, verleden maand, heb je het verwacht?
- We moeten onszelf zijn als wij werken, alleen onszelf.
- Maar er zijn toch strevingen in ons, die ons tot iets aanzetten. Geloof je niet aan
machten die in ons werken en die zich wreken op voorvaders? Geloof je niet in
sappen in onze ruggegraat, die ons week of sterk maken nog vóór wij zijn geboren?
- Niet direct, lieg ik, hoewel ik daar nog wel mee bezig ben.
- Zo, en hij legt zijn hand op mijn knie, ik dacht dat je was als ik.
Wanneer wij buiten komen, hoor ik een auto starten.
- Gaan we nog wat kuieren?
De wind speelt met mijn haren en ik lach hem knikkend toe.
Mijn behoefte aan contact en bescherming laat me niet meer los. En toch is er zo'n
gamma van aantrekkelijke variëteiten tussen de eenzame en de geborgen vrouw. Ik
denk aan de nonnen, die achter tralies leven. Kunnen zij gelukkig zijn? Ik vind het
soms belachelijk dat ik iemand wil om mee te praten, alsof men alléén ongelukkig
zou zijn. Eigenlijk wil ik iemand om voor te leven, als ik het goed bedenk iemand,
eerder dan iets.
Als wij langs de kaai wandelen en het heen en weer van vissersboten zien, met
masten waarrond de meeuwen slingeren, moet ik plotseling aan vader denken. Hij
moet alleen geweest zijn in zijn leven. Ik vind zijn ernstig gelaat in het woud van
mijn herinnering terug boven zijn puntboord en ik voel dan ineens met een groot pak
spijt, dat ik hem nooit heb zien lachen. Ik moet me wreken, denk ik, doch ik besef
meteen dat het wel weer vergeefs zal zijn. Beiden met lange handen langs het lichaam
lopen wij dan naast elkaar.
- Er is niemand met wie ik liever loop te zwijgen dan jij, Boris. Het is er zó uit,
veel te vlug en ik heb er onmiddellijk spijt over. Hij kijkt mij even aan - ik zie de
avondhemel in zijn ogen als hij opzij blikt - en wij lopen verder samen en alleen.
Aan het einde van
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de lange kaai flikkert oranje. De avond begint de stad op te bergen in een loden huls.
Wij lopen op, het strand, eerst in het rulle zand, waarin wij hier en daar de indruk
vinden van een loom lijf en wij lopen er voorzichtig omheen. En nu tegen het water.
Boris heeft zijn kraag opgeslagen. Wij leunen tegen een zerpe wind, die schuin in
het land waait.
- De zee is overal gelijk, zegt hij, in alle landen. Is er iets dat wij minder begrijpen?
Heb je het niet koud, Carla?
- Ik ken de zee niet zoals jij. Jij bent over de zee gevlucht. Ik ken maar één zee.
Die hier. Maar er zijn nog zoveel andere dingen, die ik niet begrijp. Waarom zouden
wij hier nu lopen, waarom jij en ik en waarom niet twee anderen?
- Ik geloof, antwoordt hij traag en mij kalm overtuigend, dat het goed is hier samen
te lopen. En indien het goed is, moeten wij ook niet vragen waarom. Onder mensen
lopen de vragen steeds wijder uit elkaar.
Ik begin te lachen, luid en helder. Eigenlijk begin ik nu gek te doen. De wind gooit
mijn lach tegen de hotelgevels. Boris kijkt mij aan uit zijn kraag en om zijn mond
hangt een mildheid als van zacht, doorzichtig glas. Een lange bliksemlucht trilt een
ogenblik heel ver, boven Walcheren, en aan de horizon schuift het silhouet van een
schip. Mijn voet glijdt weg over het weke lijf van een zeekwal.
- Cynea capillata, beweert hij. Bij ons heb je die ook, maar ze zijn roder, het zijn
pakjes gestold zeewater. Je kunt er doorheen kijken.
Als ik weer rechtkom, voel ik Boris' hand om mijn arm.
- Waarom lach je? wil hij weten.
- Om mij te wreken, jubel ik. Je bent té ernstig. Doe ik je nu pijn?
- Zoals je wilt, antwoordt hij. Er zijn dingen die pijn doen, terwijl je ze lachend
uitspreekt.
De wereld is één masker, voel ik nog en steeds zijn hand om mijn arm.
- De zee maakt mij altijd zo.
Ik vraag me af wat er in hem omgaat. Ik moet eerlijk zijn: ik vind hem wel
sympathiek. Het zal de zee zijn die hem anders maakt.
- De zee zal wel iedereen anders maken, Boris. Gaan we nog ver?
De wind hangt een kil vlies rond mijn benen en ik voel de avond-koelte opklimmen
onder mijn jurk.
- Ik had je hier niet moeten heenleiden. Je hebt al een hele dag op en neer gelopen
in die enge kelder... je schilderijen alsmaar bekeken, die je toch al kende en de
schaarse mensen bestudeerd.
- Toch niet, Boris, ik loop graag in de wind. En ik zeg hem nog
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dat ik er een kleine hoofdpijn van krijg, eigenlijk haast geen pijn, een zachte
gespannenheid maar, als van iets dat rijpt.
Nog altijd zit zijn greep om mijn arm, met een gelijke, vaste druk, die niet aflaat,
ook niet krachtiger wordt. Ik vind het vreemd. Ik màg het wel, maar soms durf ik
me niet verroeren, uit vrees.
Ik ben ook blij dat hij zo weinig spreekt. En toch kan ik praten met hem. Ik zou
met hem over alles kunnen praten, zoals men tot zijn verbeeelding spreekt, of zoals
men alleen maar denkt. Heb ik nu eindelijk iemand om sàmen mee te denken?
Voor het kursaal schuiven glimmende wagens vol gelach. Portieren zwaaien open
en paren verdwijnen in het licht.
Ze gaan naar het feest van de lichamen. Heel in de verte, als komende van over
zee, meen ik gamelans te horen die west-coast spelen.
Twee avonden later is Boris daar terug. Hij draagt een ruime, blauwe pull en heeft
zijn das in een Italiaanse knoop. Hij vraagt me: hoe gaat het? en ik zeg goed - dat
zegt men altijd -. Maar het gaat me niet. Het wordt een sof hier, zeg ik hem. Er komen
alleen wat sukkelaars van artiesten en voor de rest snobs.
Hij haalt een krant te voorschijn en toont mij een artikel over mijn tentoonstelling,
Hommage à Mondrian, lacht hij en legt zijn arm om mijn schouder als wij in diepe
zetels port drinken. Er slaat een golf van weemoed over mij.
- Boris, luister zeg ik, met jou kan ik praten. Ik geloof niet in mezelf. Misschien
vind je het belachelijk, maar ik heb het opgegeven. Ik heb er genoeg van. Ik heb
misschien wel enig talent, maar ik zal nooit ergens geraken. Ik heb niets om in te
geloven.
- Dat geeft niks, beweert Boris. Je moet alleen geloven in de zekerheid dat je altijd
herbeginnen kan. Dat is een wet, een wet van de natuur en ook wij zijn natuur. Goed
en kwaad herbeginnen altijd. Als wij met een stokje een mierenhoop overhoop gooien,
dan is er 's anderendaags weer een hoopje. De baren van de zee komen altijd terug.
Zo je bij een mens de hoop stuk slaat, is er geen mens meer, geen leven. En zolang
je in je waarheid blijft geloven, is er kans op hoop.
Ik voel zijn arm rond mij en zijn hand, zijn mooie, aanhalende hand, als een schelp
zwaar aan mijn oor. Het is alsof ik weer kind ben en de frisse klaarheid ruik van de
zondagmorgen. Zwanen zweven over de rei en met vader kijk ik naar de taterende
toeristen die lachend over het water schuiven onder een zon van goud. En dan vertelt
Boris dat hij doodarm is.
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- Ik ben weggevlucht omdat er geen brood was, geen brood en dus ook geen vrijheid.
Denk je, Carla, dat ik niet liever in ons stompe dorp zou zijn en in ons huis met
mensen om me heen, met de warmte van de avond en de hitte van de liefde?
Ik weet wel hoe mooi het emigrantenvaderland is. Hij houdt van zijn land als ik
van mijn vader. Wij zijn alles kwijt. Zijn dorp ligt onder Warschau, Karinil heet het,
maar je moet het niet zoeken op de landkaart. Het heeft ook geen nieuwmodische
naam gekregen. Het bestaat niet meer. Het werd platgebrand, jaren geleden en de
mensen werden vermoord of weggejaagd, omdat ze joden waren. Ik zal je al die
wreedheid niet vertellen, meisje, zo zegt Boris, maar wat je er over las en hoorde is
in niets overdreven.
Hij drinkt even en kijkt nu van mij weg.
- Carla, tenslotte is ieder mens klein en laf; zelfs als ze zeggen dat ze het goed met
je menen, kom je nog dikwijls bedrogen uit. Hoe langer je de mensen zult kennen,
hoe lelijker je ze zult vinden, hoe meer beest ze voor je worden. Ik geloof nog alleen
in een kind. Heb je al eens een kind zien sterven? Dat is de grootste brok
ontgoocheling, die je kunt meemaken.
Hij drinkt uit en ik zie kleine witte parels uit de gele drank in zijn mond schuiven.
Dan voel ik zijn hand in mijn hals. Ik kan hem niet antwoorden. Het is of ik zelf heb
gesproken maar dit weet hij nog niet.
- Ben je hier morgen nog, Carla?
- Nee, de tijd is om. Ik heb maar voor tien dagen gehuurd.
- Wat doe je?
- Niets meer. Alles verbranden. Een job zoeken. Doodgewoon, ergens op een
kantoor, met mensen om je heen, weer mensen ach, en wachten.
- Wachten.
Wij zitten nog te drinken en roken. Als ik hem vuur geef, neemt hij mijn hand en
nu zie ik weer zijn ogen. Ze komen van ver naar me toe, als uit een nevel 's morgens
over een versgeploegd land. Wij zwijgen en weten.
- Waarom zou je niet voortdoen, Carla, herbeginnen. Het wordt beter, als je maar
moed hebt.
Nu weet ik heel duidelijk dat hij dit zelf niet gelooft, want zijn handen, grote
schelpen uit een vreemd strand, maar zacht en veilig, glijden over mijn armen naar
mijn hals, mijn oren en mijn haar en dan ligt mijn hele hoofd in zijn handen. In de
box hangt Armstrong koninklijk schor.
Wij horen ruw een auto stoppen en kijken om. Er gebeurt ineens
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heel veel. Ik voel een mes onder mijn arm en een zure pijn klimmen in mijn borst.
Ik scharrel overeind en val terug in een melkwitte mist, die haast onmiddellijk
rood wordt en waarin ik binnenschuif als in een muil.
- Morgen mag je buiten, zegt Boris. De dokter heeft het me verteld.
Hij staat naast mijn bed, neemt mijn hand en legt ze klein in de zijne. Een ogenblik
kijk ik hem aan, ongelovig en blij verrast, alsof ik weer kind ben en voor het eerst
een verlichte kerstboom zie. Met de voet haalt hij een stoel bij en zit nu bij me, dicht.
- Zeg me nu alles, Boris, vraag ik met een stem die op niets trekt.
- Wel! Dat je buiten mag, weer in de zon aan zee lopen, weer vrouw zijn en bloeien.
Is het niet beter dat wij nooit alles weten en vooral niet de drijfveren van ons besef?
Daar is hij weer, denk ik, terwijl hij mij een sigaret geeft en mijn hand neemt.
Eerst wil ik in een koude reflex mijn hand terugtrekken, zoals men zijn mond niet
aanbiedt aan een vreemde man.
- Ik heb eens een kind gekend, Carla, dat aldoor regenwormen zocht. Met echte
vogelijver zocht het wormen in alle tuinen en wanneer er een worm uit de aarde
begon te kruipen, peuterde het hem uit met langgerekte, doch helemaal niet vieze
vingeren, traag en genietend rekkend. En wanneer de worm uit zijn donkere aardslurf
was geschoven, nam het kind hem met twee duimen en twee wijsvingers vast en dan
kwam er telkens een korte, haast vriendelijke ruk en de worm lag op de grond in
twee stukjes. Daarna trapte het kind de worm uit met een forse tred van zijn voetje.
Op de grond bleef een beetje waterkleur en wanneer het regende, was er niets meer.
En zo deed het kind met alle wormen die het vinden kon. En telkens bleven er slechts
waterkleurtjes over en als het regende was alles over.
Ik gluurde onder één wimper.
- Ik ben dat kind geweest, Carla, vroeger toch en nu wellicht nog. Ik heb mensen
opgezocht, uit hun woon gepeuterd, ze voor mij genomen, gebroken en weggeworpen.
Geloof je dat het kan?
Als ik aan zoiets denk, word ik ook zo. Ik zou het wel willen begrijpen. Boris,
vertel me nu alles.
Ik weet niet waarom, maar toen werd ik vervuld van een hevige warmte. Ik geloof
dat ik dan heb gebloosd.
- Later, meisje, als er een later komt voor jou en mij.
Hij liet zijn hand nu over mijn schouder glijden onder het vest van mijn pyjama,
en toen hij mij kuste met zijn eerste kus, voelde ik zijn arm in mijn naakte rug als
een reling.
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Boris zei niets, hij fluisterde niets, doch ik voelde in mij iets bewegen en ik wist,
klaar als de dag, dat ik veel meer moeite zou moeten doen om Boris te doen bezwijken.
De toren van mijn vrijheid brokkelde af. Ik houd binnenkort nog alleen de grondvesten
over, dacht ik, maar dat is toch het voornaamste. Hij ging bij het raam staan, dat een
vierkant blauw in de kamer trok. Ik kwam naast hem in mijn lichte kleren. Wij keken
naar buiten en er was zon. Wij zagen ons gelaat in het glas. Ik ademde een keer of
vijf en wij verdwenen in een natte waas, die enkele ogenblikken aan de ruit bleef
hangen.
Morgen buiten... het leven is daar terug. Er hingen vogels in de groene boom.
- Dus Ben...
De deur werd geopend en Boris trok zijn hand terug.
- Ik ben toch altijd te laat, zei hij nog vlug.
Enkele minuten later gaat Boris met de dokter buiten. Hij kijkt nog even om, terwijl
hij de deur dichttrekt en ik zie nog net hoe in de hoeken van zijn mond de aanhef
van een milde lach verschijnt.
's Anderen daags ben ik dicht bij de zee gaan wandelen. Het scheelde niet veel of ik
schoof opnieuw uit over een zeekwal. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een andere
was.
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Mgr. H. van Waeyenbergh
Zo heb ik mgr. Cardijn leren kennen...
We woonden toen reeds negen jaar op O.-L.-Vrouwparochie te Laken, waar mijn
ouders van Brussel Centrum waren overgekomen. De geestelijkheid, onder leiding
van Z.E.H. Deken Cooremans, van Opwijk afkomstig, was toegewijd en godvruchtig
in die koninklijke parochie. De deken alleen, bij mijn weten, stond in betrekking met
het Paleis en, buiten de jaarlijkse plechtigheden bij nationale herdenkingen of
verjaringen, zagen we slechts het stichtend voorbeeld van H.K.H. Prinses Clementina
die, tot haar huwelijk met Prins Victor Napoléon, of ten minste tot de oorlog
1914-1918, dagelijks de 7 uur mis bijwoonde en met de gelovigen communiceerde...
Eenvoudige, stil voortademde parochie met brave priesters en tenslotte brave mensen,
al was het gemeentebestuur sinds jaren liberaal. Van katholieke zijde werd wel
gewerkt, vooral in de verkiezingsperioden wanneer de Jonge Wacht met aan haar
hoofd mijn trouwe vrienden Louis Gryson, Henri Tonnet, Louis Osselaer, Charles
Walravens, Julien De Ridder, Léopold Grimonpont, slag leverde en propaganda
voerde... In de werkmanskring in de Stefaniastraat, werden door enkele verenigingen,
zoals de Ziekenbond, voordrachtavonden in beide talen ingericht... Maar doorgaans
was het er rustig en de oude vaart met haar oude brug en de stoomtrams van de
Maria-Christinastraat, en de paardentrams (sinds 1906 werden het elektrische trams)
langs de Koninginnelaan schenen Laken ver af te sluiten van de stad en haar tot een
echte buitengemeente te vereenzamen...
De tijden zijn veranderd.
Maar ze werden voor Laken reeds veranderd met de komst van E. Heer Jozef
Cardijn. Ik was toen in 1912 in het derde jaar te Leuven als student aan de Universiteit
in het Seminarie Leo XIII.
Die komst was een ontploffing tot verbazing, ja verstomming van elkeen, tot
ergernis van enkelen, tot aanmoediging en opwekking van velen...
Eén zenuw, één kracht, één wil, maar vooral één kennis, één durf, een
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onvermoeibare werkkracht, een apostolisch zwoegen en wroeten van een priesterziel
die betrouwde op de Voorzienigheid, die leefde van de genade, die berustte in zijn
priesterzending en de waarde van het inwendig leven dankbaar wist te leren
hoogachten door al wie met hem in betrekking kwam...
Zoals velen, ben ik hem veel verschuldigd en ik beken graag dat mijn sociaal
aanvoelen, dat in mij, wat de betrekkingen betreft met ons volk, sinds 1906 door
Frans van Cauwelaert en Z.E.P. Rutten was wakker geschud, door onze onderpastoor
van toen werd aangevuurd op het godsdienstig vlak.
Zoals ik hem toen heb leren kennen en waarderen, zo vereer ik hem nog, want
door heel zijn opbouwende strijd, door zijn lijden en zijn beproevingen, is hij jong
van harte en van gedachten gebleven. Hij spreekt nog met hetzelfde enthousiasme,
met dezelfde liefde tot de gelovigen en tot heel de werkende gemeenschap: zijn
woord blijft helder en meeslepend, gesteund op een onwrikbare overtuiging en tevens
op een klaartebrengende studie; zijn gebaar met zijn opgestoken handen en zijn
vingerwijzend naar hoger: Excelsior, is onveranderd gebleven, zijn stem is krachtig
nog zoals weleer en hij staat onverschrokken tegenover eenvoudige mensen, trouwe
vrienden, gezagdragers of kerkelijke overheden, of wie ook... Het zo wel verdiende
purper heeft hem niet vervreemd, want de drager ervan vereert het in dit geval meer
dan ooit... Cardijn is Cardijn gebleven, nu tachtig jaar oud en jeugdig, internationaal
zoals niet een, sterk als een rots met een zwakke gezondheid, ‘donnant tout ce qu'il
a pour faire plus de place à la grâce de Dieu’!
***

Die komst was inderdaad een ontploffing, want ze schudde iedereen en ze trok de
luiken open voor de sociale zon van het nog niet begrepen maar toch nog niet getaande
licht van de lering der Kerk in Rerum Novarum.
De ouderen in de parochie gedenken nog die daverende preken voor een propvolle
kerk, tot de leden van de bond van het Heilig Hart, van de Familiebond, van de
Vrouwenbond, enz... Iedereen mocht het horen en kreeg het mee...
Het viel bij sommigen, ook onder de geestelijken, wat hard en zwaar, want tot dan
toe had niemand het toen zó durven te zeggen... Maar meer dan wie ook, leerde hij
aan de parochianen welke hun waardigheid is, wat het geestelijk leven betekent, hoe
de goddelijke liefde door de genade der Sacramenten in ons inwoont, hoe goed God
voor ons is en hoe zwaar onze verplichting tot het apostolaat op ons drukt dank zij
het beter begrijpen van onze verantwoordelijkheid...
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Hij zag vóór en rond zich de jeugd, zoals die van een grootstad: studerende jeugd en
werkende jeugd. Hij had te Leuven theoretisch in sociale wetenschappen gestudeerd
en onmiddellijk daarna in de werkelijkheid de feiten beschouwd en onderzocht. Hij
had veel gelezen en, voor die tijd, tamelijk veel gereisd: hij kende de problemen en
zag breed de noden en de middelen tot oplossing. Hij kende de Mun en la Tour du
Pin, en Goyau en Ketteler, en Kardinalen Mermillod en Manning, en hij leende zijn
boeken...
Zijn boeken... en hij stichtte, vooral in de schoot van de patronaten, zijn
studiekringen. Ik zie mijn makkers en vrienden nog in de ‘Rue Mellery’: Fernand
Tonnet, Paul Garcet - de twee martelaren van de K.A.J., beiden heldhaftig gestorven
te Dachau in 1943. Jacques Meert, Jan Schellekens, Jan Robberechts en andere trouwe
vrienden van die tijd... Mijn zuster z.g. werd opgeroepen met Juffrouwen De Roo,
Swolfs, De Cock, Ectors om de meisjes te brengen in de ‘Grande Grille’, een verlaten
koffiehuis op de Koninginnelaan, vlak vóór de kerk... Zonder het te weten, zonder
dat iemand het kon vermoeden, werden daar, in die beide kringen, de K.A.J. en de
V.K.A.J. gesticht, die later door Zijne Heiligheid de Paus tot een wereldinstelling
zouden erkend worden... We waren ver van de Jubeldagen van de Heizel en van het
Vaticaan...
Er kwam miskenning en tegenkanting, maar de stichter wist dat hij op God mocht
rekenen en dat hij zoals de Zaligmaker kon lijden. Hij heeft een hard en arm leven
gekend en kreeg veel te verduren. Maar hij wist dat zijn goed moederke hem bijstond
en hij rekende op de bijstand van hierboven.
Ik weet hoe hij onder de oorlog de mensen is blijven helpen en leiden. Ik weet hoe
hij, wanneer hij het kon, met ons op het Front in contact bleef. Het was telkens, vooral
voor Fernand Tonnet en voor mij, een vreugde iets van hem of over hem te
vernemen... We wisten hoezeer hij om onze moeders bezorgd was: mijn moeder
stierf op 20 februari 1918, negen maand vóór mijn terugkeer thuis. Ik vernam het
einde april langs een gewone briefkaart via Nederland. En ik had de droeve plicht
vijf maand later, op 8e oktober aan Fernand Tonnet het overlijden van zijn moeder,
dagtekenend van 2 september 1918, bekend te maken... Ik herleef die dagen nog af
en toe en wat Z.E.H. Cardijn voor mijn goede brave moeder heeft gedaan vergeet ik
nooit. Hij weet hoe dankbaar ik hem daarvoor blijf en voor de priesterlijke sociale
invloed die van hem uitging.
Moge de jeugdige tachtigjarige nog lang zijn schoon werk en zijn edel leven door
God gezegend voortzetten.
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Andries Poppe
Het luisterspel
Een zelfstandige kunstvorm
Onbegrip en vooroordeel zijn de natuurlijke reacties, waarop elke nieuwe kunstvorm
wordt onthaald. De mens is van nature uit conservatief, hij staat huiverig en argwanend
tegenover het onbekende in de kunst; hij beoordeelt het volgens maatstaven en
normen, die hij door een jarenlang contact met vanouds gevestigde kunstvormen tot
de zijne heeft gemaakt. Wanneer hij dan het nieuwe tegen het oude afweegt, valt die
oppervlakkige, niet opgaande vergelijking onvermijdelijk in het nadeel van het nieuwe
uit. Daarbij accepteert de mens gemakkelijker een nieuwigheid, die het gevolg is van
de vorderingen in de techniek, dan een innovatie op het gebied van de zuivere kunst.
De radio, deze sensationele uitvinding die de muziek op een mysterieuze manier in
de huiskamer binnenloodste, had geen decennium nodig om in de beschaafde wereld
populair te worden en even snel schijnt de televisie haar oudere zuster van de ereplaats
te willen verdringen. De radio werd door de mens aanvankelijk slechts beschouwd
als een zuiver technisch mirakel: muziek, die ergens in een verre concertzaal of in
een onzichtbare studio werd gespeeld, kon men op hetzelfde ogenblik thuis
beluisteren; een man die vóór een onzichtbare micro stond te praten, kon men horen.
Maar de Muziek bleef dezelfde: een symfonie van Mozart klonk als een symfonie
van Mozart. Aan een nieuwe kunst, die uit de specifieke wezens-kenmerken van die
nieuwe uitvinding zou ontstaan, dacht men in dit aanvangsstadium niet.
***

Dit aanvangsstadium ligt nu al bijna veertig jaar achter de rug en de invloed van de
radio op de kunst is groter geweest dan iemand in de jaren twintig had durven
vermoeden. Maar wie daaruit zou afleiden dat onbegrip en vooroordelen tegen alle
uitingsvormen en radiofonische kunst bij alle radioluisteraars werden overwonnen,
bezondigt zich aan
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een overdreven optimisme. Vooral het luisterspel - de nieuwe letterkundige vorm,
die door en langs de radio in het leven geroepen werd - blijft al te vaak het slachtoffer
van een volkomen verkeerde appreciatie. Voor velen blijft het luisterspel een
toneelstuk dat men alleen maar kan HOREN; een vorm van dramatische kunst, waarin
het visueel element werd uitgeschakeld en vervangen door geluiden; een soort
bastaard-kunst dus, die slechts op de bevrediging van één zintuig (het oor) is
afgestemd en die bijgevolg het visueel spektakel, dat de schouwburg biedt, niet kan
vervangen. Op één punt hebben die sceptici gelijk: het luisterspel kan het toneelstuk
niet VERVANGEN. Dat kunnen de roman en het gedicht ook niet, omdat het andere
literaire kunstvormen zijn. Niemand betwist dit. Het onderscheid is daarom té
duidelijk. Maar tegenover het luisterspel koestert men twijfel, die lange tijd in de
hand werd gewerkt door een ontstellend gebrek aan inzicht in de eigen mogelijkheden
van die ‘nieuwe kunst’.
***

Aanvankelijk was het luisterspel inderdaad ook niets méér dan een aanpassingsvorm
van het toneel aan de nieuwe technische mogelijkheden, die door de radio werden
geboden: een artistieke, technisch geperfectioneerde ersatzvorm, die het mogelijk
maakte de inhoud van toneelstukken en romans in verkorte (en doorgaans verminkte)
vorm bij het grote publiek bekend te maken. Men legde zich in dit beginstadium bij
voorkeur toe op het bewerken van toneelstukken, romans en novellen. Men herleidde
de handeling tot een duur van circa zestig minuten, omdat men vreesde dat hiermee
de grens van weerstandsvermogen en geduld van de luisteraar bereikt was; men zette
het mes in de intrige, sneed er stukjes uit en stopte de gaten vol met geluiden of
muziek. Of men begon, onder de invloed van de film, de gebeurtenissen in
omgekeerde orde te rangschikken, het geschiedenisje van achteren naar voren te
vertellen, en men geloofde dat een roman, een toneelstuk of een novelle als een
luisterspel uit de operatie te voorschijn kwam!
Maar ook een jonge kunstvorm moet zijn kinderziekten doormaken. Men is al
spoedig gaan beseffen dat men met het aanpassen van bestaande kunstvormen aan
een nieuwe techniek op het verkeerde pad was, omdat men op die manier de essentiële
mogelijkheden van het nieuwe medium feitelijk ongebruikt liet. Men begreep dat
men het VISUELE DRAMA door het AKOESTISCH DRAMA moest vervangen,
dat men een nieuwe vorm van dramatisch kunst moest scheppen, EEN VAN HET
TONEEL TOTAAL VERSCHILLENDE VORM.
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Luisterspel en toneel
Luisterspel is géén toneel. Zolang men daarvan niet overtuigd is, heeft het geen zin
over het luisterspel als zelfstandige vorm van literatuur te praten. Het lijkt ons dan
ook noodzakelijk dit elementaire onderscheid even nader toe te lichten.
Toneel is een gemeenschapskunst. Toneel wordt gespeeld voor een zaal vol mensen,
die collectief het drama ondergaan, die collectief ontroerd worden of zich collectief
amuseren. De man in de zaal wordt herleid tot een schakel in de massa. Het licht
gaat uit, het gordijn schuift open en nog voor één woord wordt gesproken, wordt de
toeschouwer geconfronteerd met een zichtbare, tastbare ruimte, die beperkt is en
waarbinnen de handeling zich zal afspelen. Het decor is voor hem de eerste concrete
realiteit in het stuk. Hij ziet een kamer, een bos, een stoel, een tafel. Of hij ziet doeken
en panelen, die een bepaalde plaats van handeling suggereren. Of hij ziet, wanneer
het een avant-gardistisch werk is, een bepaalde ruimte-afbakening, waarvan hij
misschien niet direct aanvoelt wat ze voorstelt, maar die voor hem in dié
voorstellingsvorm althans reëel is en blijft. Wat binnen die visuele ruimte niet gebeurt,
behoort voor de toeschouwer niet tot het drama. De man in de schouwburg aanvaardt
dus die conventionele reconstructie van de werkelijkheid op het toneel. Die
werkelijkheid is dezelfde voor de man die naast hem zit, is dezelfde voor de gehele
gemeenschap, die collectief het gebeuren binnen die ruimte zal ondergaan.
En wat waar is voor de ruimte, geldt evenzeer voor de figuren die binnen deze
afgebakende ruimte de handeling tot de toeschouwer zullen brengen. De acteur is
voor de toeschouwer een concrete, levende, fysisch-aanwezige realiteit. De
toeschouwer HOORT hem niet alleen praten, hij ZIET hem. De acteur spreekt voor
een gemeenschap van mensen die naar hem luisteren, hij handelt voor een
gemeenschap van mensen die hem gadeslaan en reageren op wat hij zegt en wat hij
doet. Er bestaat dus een rechtstreeks, fysisch contact.
Bij het luisterspel is dit fysisch contact uitgeschakeld. Er is geen sprake meer van
collectief beleven, geen sprake meer van een realiteit die dezelfde is voor iedereen.
Men gaat naar het toneel kijken, maar het luisterspel komt naar u toe, het dringt uw
huiskamer binnen, het richt zich tot de ENKELING. Drama wordt hier een dialoog
tussen de man, die van uit een onzichtbare ruimte spreekt en de man, die bij zijn
toestel het gesproken woord opvangt. Het collectief beleven wordt hier vervangen
door een INTIEM CONTACT.
Men zou nu de vraag kunnen stellen: is het luisterspel juist dààrdoor geen beknotte
dramatische vorm, is het luisterspel juist dààrdoor geen
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beperking van het toneel? Aangenomen dat het geen gemeenschapskunst is: laat het
uitschakelen van de visuele realiteit, van het decor en de zich daarin bewegende
levende gestalten, geen leemte na die de luisteraar als een tekort zal aanvoelen? Het
antwoord op die vragen is eenvoudig: ER IS EEN DECOR, ER ZIJN LEVENDE
WEZENS. Alléén worden zij losgemaakt van de visuele werkelijkheid en
overgedragen op de verbeelding van de luisteraar. Het decor van een luisterspel is
zo groot als de verbeelding van de man die bij zijn radiostoestel te luisteren zit.
Wanneer een luisterspel inzet met het gillen van een stoomfluit, dan roept dit
geluid in de verbeelding van de luisteraar het beeld op van een schip dat aanlegt of
de haven uitvaart. De akoestische registratie roept dus een visueel beeld op, dat van
luisteraar tot luisteraar kan verschillen. Het geluid van voetstappen in de straat is
voldoende om in de verbeelding van de luisteraar een filmische weergave van een
realiteit te projecteren. De mensen die hij hoort praten, prikkelen zijn
voorstellingsvermogen; zij krijgen in zijn fantasie gestalte, een gestalte die hij zelf
schept en die voor hem tijdens de ganse duur van het spel aanwezig blijft. Het
luisterspel is dus een projectie van de verbeeldingswereld van de auteur in de
verbeelding van de luisteraar.
Het decor, dat op het toneel statistisch is, onveranderlijk, wordt in het luisterspel
beweging. Een boom, die op de scene staat, maakt deel uit van het decor; een mens,
die zwijgend over het toneel loopt, wordt in de handeling opgenomen. In het
luisterspel wordt een boom slechts decor wanneer hij ruist, een mens wanneer hij
spreekt of zich beweegt. In het luisterspel wordt de OPTISCHE ruimte, die de basis
voor het toneelwerk uitmaakt, omgezet in een AKOESTISCHE ruimte, die onbegrensd
is. ‘Een luisterspel kan overal spelen,’ schrijft Dr. Heinz Schwitzke in zijn
merkwaardig essay Bericht über eine junge Kunstform ((1)). ‘De gehele kosmos kan
als plaats van handeling voor het luisterspel gebruikt worden. Méér zelfs: een
luisterspel kan gesitueerd worden op een plaats die niet bestaat en die nooit kan
bestaan, tenzij in de verbeelding van de luisteraar.’

De kunst van het woord
Door de hierboven aangehaalde karakteristieken onderscheidt het luisterspel zich
niet enkel van het toneeldrama, het distantieert zich ook opvallend van alle andere
vormen van radiofonische klankenreproduktie, waarin woord en muziek elkaar
aanvullen, zoals dat bij de radiomontage

(1) Sprich, damit ich dich sehe. Paul List Verlag-München (1960).
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of de reportage het geval is. Die vormen van radiofonische klankreproduktie hebben
slechts een akoestische weergave van een actualiteit of een historisch moment op
het oog: het zijn ‘klank-beelden’, waarin woord en geluid (muziek) nagenoeg
evenwaardige stemmingoproepende factoren zijn. Zij werken wel op de verbeelding
van de luisteraar in, maar hun creatieve rol blijft beperkt tot een zichtbaar maken (in
de geest van de luisteraar) van een gebeuren dat zijn oog niet kan opvangen.
De creatieve functie van het luisterspel reikt veel verder. Het luisterspel schept de
toestanden en gebeurtenissen in de verbeelding van het luisterend individu. Die
suggestieve overdracht geschiedt hoofdzakelijk door middel van het Woord. Het
geluid vervult hierbij slechts een begeleidende functie: het geluid is de klemtoon,
die de innerlijke kracht van het woord benadrukt. Het is, in het luisterspel, geen
zelfstandig element, dat als sfeerscheppend middel het woord kan vervangen. Het
is, voor de gesproken tekst van het luisterspel, wat de interpunctie is voor een
geschreven tekst: het duidt de adempauze aan, of de overgang van de ene gedachte
of gemoedstoestand naar de andere; het is een vraag-of een uitroepteken, een
gedachtenstreep of een punt. Maar het is nooit een equivalent voor het Woord, dat
essentieel is in de tekst.
Luisterspel is bijgevolg hoofdzakelijk een vorm van ‘Woord-kunst’. Het woord
moet hier de functie van het gebaar-op-het-toneel in zich opnemen. Het staat alleen,
en het krijgt een resonantie die het gesproken woord op het toneel niet bezit. Het
spreekt rechtstreeks het individu aan in zijn eigen intieme omgeving, het kan op een
nauwelijks hoorbare fluistertoon worden gesproken, het kan ver-weg klinken en
langzaam uitsterven, het kan de subtielste gevoelstrillingen vertolken met een
uitgebreid gamma van schakeringen en modulaties. Het kan dus wat het woord op
het toneel in een veel geringere mate vermag: het kan louter innerlijk zijn, de
registratie van een hartslag worden of van een onuitgesproken gedachte, de vibratie
van een gevoel of de verwoording van een droom. Op het toneel spreekt een acteur
altijd tot een andere acteur (behalve dan in het klassiek theater, waar de monoloog
als episch verhaal wordt aangewend). Het woord is dus altijd een onderdeel van een
gesprek tussen twee of méér personen, van een dialoog die buiten de toehoorder om
gevoerd wordt en die de toehoorder als geïnteresseerde derde afluistert. Maar in het
luisterspel bestaat voor de luisteraar de mogelijkheid om partner in de dialoog te
worden: dit hangt uitsluitend van zijn eigen ontvankelijkheid af. Hij wordt, langs de
micro om, toegesproken door een mens, die voor hem zijn diepste gevoelens onthult.
Want het luisterspel drijft niet noodzakelijk op een dialoog, die de handeling
activeert. Op het toneel zijn woord en actie niet te scheiden.
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In het luisterspel daarentegen is de actie innerlijk, zij voltrekt zich binnen het
personage. Het is er niet in de eerste plaats om te doen de luisteraar met een verhaaltje
vertrouwd is maken, hem in spanning te houden, al geloven veel luisterspelschrijvers
dat nog altijd. ‘Het gaat in het luisterspel niet om een fotografeerbare werkelijkheid,’
schrijft Dr. Schwitzke. Daartoe ontbreekt het visuele element. Het materiaal, waarmee
het luisterspel gebouwd wordt, is uiteraard onstoffelijk, on-realistisch.
Uit die beschouwingen kunnen wij afleiden dat het Woord in het luisterspel een
LYRISCHE, veel meer dan een dramatische functie vervult. Dramatiek onderstelt
immers handeling. Lyriek is gevoelsevocatie. Het overwicht van de verbeelding op
de realiteit brengt het luisterspel zeer dicht bij de poëzie en het is geen toeval dat
heel wat grote luisterspelschrijvers (Günter Eich, Ingeborg Bachmann, Dylan Thomas
bij voorbeeld) dichters waren of zijn. De sequenties van een luisterspel zijn als de
strofen van een gedicht: zij wekken associaties, die van luisteraar tot luisteraar
verschillend inwerken, al naar de graad van ontroerbaarheid van de man die ze
opvangt.
Men zou kunnen opwerpen dat een roman evenzeer tot de verbeelding van de lezer
kan spreken en ook met het woord als exclusief bouwmateriaal werd vervaardigd.
Maar in dit verband moet dan een ander primordiaal onderscheid worden gemaakt:
in een roman is het episch verhaal haast altijd dominerend en zelfs waar dit niet het
geval is (in de moderne problemenroman b.v.), ligt in de ontwikkeling van de
thematiek of van de handeling een zekere continuïteit. Een roman is een beelden-vloed
die niet selectief werd geschift. Het luisterspel drijft die schifting tot het uiterste door:
het concentreert de handeling (voor zover de term ‘handeling’ op een innerlijke actie
toepasselijk is) in close-ups en werkt hierdoor suggestiever. Het luisterspel brengt
de close-up van het woord. En op één manier ook de rehabilitatie van het woord als
literair uitdrukkingsmiddel. Het woord in zijn zuiverste vorm: niet neergeschreven
om vluchtig door het oog te worden opgevangen zoals in de roman, niet tot realistische
of naturalistische conversatietaal verlaagd zoals vaak in het toneeldrama het geval
is, maar op en uit zichzelf bestaand, in zich dragend een rijkdom aan klank- en
gevoelsschakeringen, kunst op zichzelf, volledig bevrediging schenkend zoals de
muziek die, los van de notenschriftuur, kunst is, die niet alleen het oor maar ook de
ziel van de luisteraar beroert.
***

In wat voorafgaat hebben wij getracht de voornaamste wezenskenmerken van het
luisterspel te omschrijven en het onderscheid tussen het
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luisterspel en alle andere vormen van literatuur duidelijk te maken. Het ware echter
verkeerd hieruit af te leiden dat er voor het schrijven van luisterspelen zoiets als een
dramatisch dogma bestaat. De Duitse luisterspeldichter Dieter Wellershoff, die in
het tijdschrift Akzente (augustus 1961) een interessant essay aan het luisterspel wijdde,
noteert in dit verband: ‘ieder karakteristiek luisterspel heeft zijn eigen dramaturgie;
de mogelijkheden zijn tegelijkertijd zo eindeloos en zo beperkt, dat de vormgeving
enkel door de idee zelf kan worden bepaald.’
Wij hebben vooropgezet dat de begrippen ‘ruimte’ en ‘tijd’ niet langer aan een
logische continuïteit gebonden blijven, doch in het luisterspel verbrokkeld worden
tot mozaïekstukken, die in hun onderlinge samenhang tot een nieuw soort eenheid
van tijd en handeling groeien, een eenheid die dan louter ‘innerlijk’ is. Dit wil niet
zeggen dat die verbrokkeling in de ruimte en in de tijd conditio sine qua non is voor
een goed luisterspel. Dürrenmatt's Abendstunde im Spätherbst bij voorbeeld is een
typisch voorbeeld van een luisterspel, dat de eenheid van ruimte en de continuïteit
in de tijd scrupuleus eerbiedigt. En toch is dit een zeer goed luisterspel (het werd
zelfs met de Italia-prijs onderscheiden), omdat niet het verhaal hoofdzaak is, maar
de ‘mens’ die uit het verhaal op de toeschouwer toetreedt.
Tegelijk eindeloos en beperkt, zegt Wellershoff. Dit is inderdaad zo, wat het spel
met ruimte en tijd betreft. Eich's luisterspelen zijn mozaïek-puzzels waarin ruimteen tijdschilfers tot een wonderlijke eenheid ineen-geschoven worden. Wolfgang
Weyrauch laat één minuut in een mensenleven bijna een uur duren: hij rafelt de
verwarrende veelheid van simultaan flitsende gevoelens en gedachten uiteen in Die
Minute des Negers. Alberto Perrini balt in zijn luisterspel Geschiedenis van een liefde
een mensenleven samen tot een luisterspel dat nauwelijks één kwartier duurt: hij
registreert de tijd als het ware stenografisch.
Hetzelfde verschijnsel kan men in het spel met de ruimte en de gedachteninhoud
ontdekken. Eich verwijlt bij voorkeur in het rijk van de droom: bij hem wordt de
wisselwerking tussen droom en realiteit een telkens opnieuw terugkerend thema.
Ionesco roept in zijn Automobielsalon een surrealistisch beeld op van onze groteske
wereld; Vasco Pratolini en Gian Domenico Giagni suggereren in hun spel La domenica
della buona gente (De zondag van de brave lieden) het alledaagse leven in een klein
Italiaans stadje in een snelle opeenvolging van flitsende beelden. Dylan Thomas
verwerkt een gelijkaardig onderwerp met een veel sterkere nadruk op het poëtische
en met een veel trager tijdsritme in Under Milkwood. In Die Japanische Fischer
sublimeert Weyrauch een tragische actualiteit: het afwerpen van de atoombom boven
Hiroshima. En Jacques Constant (eerste Italiaprijswinnaar met Général
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Frédéric in 1949), Friedrich Dürrenmatt en Max Frisch schrijven satires en hekelen
maatschappelijke toestanden en verhoudingen. Maar tijdloos of tijdgebonden: het
luisterspel ontleent zijn waarde altijd aan de magische uitstralingskracht van het
Woord.

Beknopt overzicht van de luisterspelliteratuur
Het eerste luisterspel: A Comedy of Danger van Richard Hughes
Het luisterspel is een jonge kunst, die slechts aarzelend en tastend de wijdvertakte
mogelijkheden van het nieuwe medium - de radio - heeft ontdekt en uitgebaat.
De Britse auteur Richard Hughes is de man, die feitelijk het vaderschap over die
nieuwe kunstvorm mag opeisen. Op 15 januari 1925 ging zijn Comedy of Danger
als eerste radiospel over de Londense B.B.C. in de ether. Hoe Hughes op het idee
kwam een vorm van dramatiek uit te denken, die aangepast was aan de toenmaals
nog gloednieuwe uitvinding van de moderne techniek, is niet bekend. Maar typerend
voor zijn bewust streven naar een nieuwe kunstvorm was zowel de keuze van zijn
stof als de wijze waarop hij ze heeft uitgewerkt. Hij begreep dat zijn spel moest
losgemaakt worden van de visuele realiteit, die aan het begrip ‘theater’ vastkleefde.
En hij vond er niets beters op dan terug te grijpen naar een handeling, die hij situeren
kon in een milieu dat onmogelijk op het toneel kon worden uitgebeeld. Hij kroop
met zijn gegeven onder de aarde, in een stikdonkere gang van een kolenmijn.
Door een grauwvuurontploffing zaten daar enkele mijnwerkers opgesloten in een
gang, geïsoleerd van de buitenwereld, in een volslagen duisternis. Vandaar: absolute
onmogelijkheid om een drama dat zich in een dergelijke ruimte afspeelt, anders dan
akoestisch op te roepen, meende Hughes. Inderdaad. Maar in die conceptie zat meteen
een fundamentele vergissing verborgen. Want Hughes schakelde niet enkel het visueel
element uit: hij maakte het de luisteraar tevens onmogelijk een dergelijke
exclusief-zwarte ruimte in zijn verbeelding op te roepen. Hier kon het optisch decor
niet in een akoestisch decor worden omgezet, omdat er geen optisch decor wàs. De
meest geraffineerde akoestische middelen konden aan dit euvel niets verhelpen.
Daarbij had Hughes zich uitsluitend om de ruimte-transpositie bekommerd: de
mogelijkheden die het luisterspel voor het ‘Woord’ opende, had hij nog niet ontdekt.
Zijn dialoog is volkomen toneelmatig, bezit nog niet de suggestieve kracht die een
dramatische toneeltekst van een lyrische luisterspeltekst onderscheidt.
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Bloei van het luisterspel in Duitsland
Het voorbeeld van Hughes zou spoedig navolging vinden. Allereerst in Duitsland,
waar de toneelspeler Max Gunold in 1925 een eerste proeve van radiotoneel leverde
en van meet af een duidelijker inzicht in de eigen kenmerken van het luisterspel liet
blijken. Hughes had zich beperkt tot de geluidsweergave van een realistisch gebeuren.
Gunold zag in dat een realistisch gegeven nooit aanleiding kon geven tot het scheppen
van een nieuw soort dramatiek. En hij verdiepte zich in de fantastische wereld van
E.T.A. Hoffmann: naar motieven, ontleend aan een verhaal van deze grillige
romanticus, schreef Gunold zijn Spuk, dat als het eerste Duitse luisterspel mag worden
beschouwd. De ontginning van dit nieuwe literaire terrein vorderde in Duitsland
trouwens sneller dan waar ook in Europa. Kort na de uitzending van Gunold's eerste
radiospel, schreef Berthold Brecht zijn Lindberghflug. Belangrijke jonge dichters
als Hermann Kasack, Alfred Döblin, Gottfried Benn, Günther Weissenborn, Wolfgang
Weyrauch legden zich speciaal op het schrijven van luisterspelen toe. Tijdens de
tweede wereldoorlog werd de evolutie toen brutaal onderbroken: de meeste
luisterspeldichters van het eerste uur waren uitgeweken, hadden verbod tot schrijven
gekregen of streden op het front. De radio, die een machtige literaire inspiratiebron
was geweest, werd nog slechts als propagandawapen gebruikt. In de eerste jaren na
de oorlog geraakte de luisterspelliteratuur in het ontredderde Duitsland eerder moeilijk
op dreef. Tot de uitzending van Draussen vor der Tür van Wolfgang Borchert over
zender Hamburg (in 1947) het luisterspel plotseling uit zijn lethargische slaap wakker
schudt. Oudere auteurs als Weyrauch, Hoerschelmann, Rothe, Rossmann beginnen
opnieuw voor de radio te schrijven. Günter Eich forceert, eerst met zijn Träume, en
later met zijn Das Jahr Lazertis, Die Brandung von Setubal, Das Mädchen von
Viterbo e.a. de definitieve doorbraak. Het voorbeeld van deze lyricus, die zich
uitsluitend aan de luisterspelliteratuur gaat wijden, stuwt de gehele naoorlogse Duitse
schrijversgeneratie in de richting van die nieuwe kunst. Een nieuwe lichting rukt
aan: Erwin Wickert, Bruno Meyer-Wehlack, Wolfgang Hildesheimer, Siegfried Lenz,
Dieter Wellershoff. De Oostenrijkse dichteres Ingeborg Bachmann bekeert zich tot
het genre en verrijkt de luisterspelliteratuur met een meesterwerk dat Der Gute Gott
von Manhattan heet. Haar landgenote Ilse Aichinger bereikt een zelfde hoogte met
haar Besuch im Pfarrhaus. De Zwitsers Friedrich Dürrenmatt (Abendstunde im
Spätherbst, Die Panne, Nächtliches Gespräch) en Max Frisch (Biedermann und die
Brandstifter) treden als luisterspelschrijvers op de voorgrond. De radiozenders
publiceren bloemlezingen met een keuze uit de luisterspelen die op antenne
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gingen; uitgevers brengen in grote oplagen de spelen van Eich, Bachmann, Wickert,
Wellershoff op de boekenmarkt. Het luisterspel is er tot een volledig zelfstandige
vorm van letterkunde uitgegroeid.

In andere landen
In geen enkel ander land heeft het luisterspel tot op heden een gelijkaardige
verspreiding, een zo hoge bloei bereikt. In Engeland overschaduwt de machtige
figuur van de jong gestorven Dylan Thomas alle andere luisterspeldichters. Under
Milkwood (dat door Hugo Claus voortreffelijk in het Nederlands werd vertaald) is
één der zuiverste en gaafste meesterwerken uit de gehele luisterspelliteratuur en ook
zijn Return Journey is een merkwaardig voorbeeld in het genre. In Italië is Paolo
Levi (De zaak Pinedus) samen met Vasco Pratolini en Alberto Perrini de belangrijkste
luisterspelauteur. In Frankrijk maakte Jacques Constant ophef met zijn Général
Frédéric. Eugène Ionesco en Arthur Adamov waagden zich met succes aan de nieuwe
kunstvorm en de Ier Samuel Beckett, die doorgaans als een Franse dramaturg
beschouwd wordt omdat hij zijn beroemde toneelspelen En attendant Godot en Fin
de Partie in die taal schreef, bereikte met zijn in het Engels geschreven All that fall
een hoogte, die slechts door Thomas, Eich en Bachmann geëvenaard wordt.

In Nederland en Vlaanderen
Hoewel de Nederlandse radio het hoorspel (de Nederlanders verkiezen die benaming
nog steeds boven de term ‘luisterspel’) sinds jaren als een vast bestanddeel van de
gesproken uitzendingen beschouwt en luisterspelen aan de lopende band uitzet, is
het er met de luisterspelliteratuur niet bijzonder schitterend gesteld. Dat komt omdat
zeer weinig Nederlandse schrijvers het luisterspel beoefenen als een letterkundig
genre, maar het veeleer beschouwen als een gemakkelijke vorm van ontspanning en
hun produktie dan ook angstvallig afstemmen op de smaak van het massa-publiek,
dat liefst een uurtje amusement via de luidspreker in de huiskamer krijgt.
Detectivespelletjes en radiobewerkingen van populaire romans vormen er schering
en inslag. Men cultiveert er nog steeds het hoorspel in afleveringen: Sherlock Holmes
en de graaf van Monte Christo worden in twintig of méér schuifjes opnieuw tot leven
gewekt. Zelden doet een auteur een poging om boven het niveau van die goedkope
massaproduktie uit te komen.
In Vlaanderen staat het luisterspel nog in de kinderschoenen. Vóór de tweede
wereldoorlog werd het als letterkundig genre zo goed als nooit beoefend. Richard
Van Eyck, een verdienstelijk radiocommentator,
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was zowat de enige die, beroepshalve dan nog, enige belangstelling voor het radiospel
betoonde en zich met het schrijven van reportageachtige spelen bezig hield.
In het jongste decennium werd door de Nederlandse uitzendingen van de B.R.T.
een ernstige campagne gevoerd, met het doel de lust tot het schrijven van luisterspelen
bij de Vlaamse auteurs aan te wakkeren. Luisterspelwedstrijden worden periodiek
ingericht en die systematische propaganda-actie is niet zonder resultaat gebleven:
het peil van het Vlaamse luisterspel is de jongste tijd gevoelig gestegen.
René Metzenmaekers, die met zijn Atalante de eerste luisterspelwedstrijd won,
beschouwde het genre nog te veel als een technische goochelkunst met woorden en
geluiden. Een heel wat voortreffelijker resultaat bereikten Albert Van Hoeck met
zijn koloniale spelen (De Rechter en de Gouverneur), Jan Stalens met De Norm en
de Afwijking, Andries Poppe met Bij gebrek aan bewijzen, Tone Brulin met Kwela
om Jezus en vooral Luc Vilsen met zijn De genaamde Greco, dat de eerste prijs
behaalde in de luisterspelwedstrijd 1960.
De definitieve doorbraak volgde slechts in 1961, toen de eerste drie prijzen in de
wedstrijd, uitgeschreven door de B.R.T. en de Nederlandse Radio Unie, door Vlaamse
auteurs werden weggekaapt: Lode Weyk behaalde de eerste prijs met Regen, Andries
Poppe kwam op de tweede plaats met De Trap en Rose Gronon verwierf de derde
prijs met Het Ver te Corvey. Het peil van de drie bekroonde werken laat toe het beste
voor de evolutie van de luisterspelschrijfkunst in Vlaanderen te hopen.
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Kronieken
P.G. Buckinx of de vlucht naar de essentie
door Piet Thomas
De lyriek van P.G. Buckinx heeft steeds een evasief karakter gehad. Talloos zijn in
zijn werk de symbolen van het vluchtende en het vervluchtigende. Wie de beelden,
de adjectieven en de werkwoorden die in zijn verzen overwegen, stelselmatig zou
nagaan, zou zeer snel de overtuiging opdoen dat zo'n uitgesproken vlucht-poëzie in
de hedendaagse Vlaamse lyriek een eerder uitzonderlijk verschijnsel is.
Treffend is eveneens de poëtische zuiverheid waarmee de vluchtbewegingen
verstild en opgevangen worden. Een apollinische bezinning vertraagt de dynamiek
van de evasie in een soort geestelijke kristalvorming, waarvan de efemere schittering
op subtiele wijze de dieper gelegen belijdenisinhoud verhult.
Als men De zevende dag (Colibrant, Drongen) voor het eerst leest, ondergaat men
het gevoel niet onmiddellijk de diepere zin te vatten van wat er staat. De zinnen lijken
zo natuurlijk ontstaan, ze vertonen zo weinig weerstand en vloeien zo zacht weg dat
het gevaar niet denkbeeldig is dat men over het belangrijke heen leest.
Slechts geleidelijk leert men de richting zien waarin de vluchtige impressies
evolueren en krijgt men een klaarder beeld van het tweede land waarover de dichter
berichten wil.
Tegenover de verwarrende koortsachtigheid van de dagelijkse routine tekent zich
vooreerst de rustig makende weelde van de dagdroom af. In deze droom heeft de
dichter niet alleen deel aan een paradijselijk geluk, maar vindt hij ook zijn ware
bestemming als dichter. Vanuit de dagdroom vloeit het woord op hem toe. Dromend
wordt hij tenvolle woord, herkent hij ‘de witgloeiende vogelveder waarin de ziel
mag wonen’, wordt hij door de natuur herkend en ontdekt hij ‘de wortels van de
bron’. Op gevaar af door de moderne wereld niet meer begrepen te worden fundeert
hij zijn dichterschap niet op de spitsvondige beleving van het uitzonderlijke ‘ik’,
maar op een personalistische bezinning over de rustdag die de oorspronkelijkste van
alle scheppingen besloot.
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De zevende dag
De zevende dag
in de bergboswei
vond ik de wortels van de bron.
Het water herkende mij.
De steen die de bron
sinds eeuwen hield verborgen
blonk in de witte aders
van de morgen.
De vlinders vonden de dauw
in de doodstille anemonen.
De witgloeiende vogelveder
waarin de ziel mag wonen
blonk in het doodstille blauw.
Uit het oerland van de dromen
zong ik het oeroude lied,
maar de wereld
hoorde de boodschap niet.

De lof van het ‘oeroude’ zingen kan een vrij reactionaire bedrijvigheid zijn. Bij
Buckinx echter heeft deze daad de betekenis van een bevrijdingspoging. Hij wil
datgene wat in het volle waakleven verstard is, weer tot leven wekken. De
oorspronkelijke menselijke waardigheid, die in een gedwongen vertrouwelijkheid
verstoord werd, wil hij in haar volle luister herstellen. Door de dagelijkse routine
wordt de echte individualiteit van de mens immers bedreigd. Wat in het sociaal
verkeer te gemakkelijk uitgeleverd wordt, kan in de poëzie opnieuw veroverd worden.
Nergens liet Buckinx zich tot een programmatische verklaring verleiden, maar overal
in de bundel is zijn geloof in de sanerende kracht van de poëzie merkbaar.
Zijn dichterlijke evasie krijgt daardoor een positieve zin. Ze staat in functie van
de distantie, van de ascetische afwending zonder dewelke de menselijke ziel haar
religieuze geborgenheid niet kan beveiligen. Buckinx schept in zijn verzen het
neo-romantisch klimaat waarin de ziel zich ongehinderd en zonder schade te moeten
vrezen kan uitspreken.
De gelukstoestand van de in de dagdroom herstelde mens sluit een gewijzigde
verhouding ten overstaan van de natuur in. De natuur verliest haar dreigende gestalte.
Roofvogels maken plaats voor vlinders. Een probleemloze kosmische herkenning
wordt mogelijk.
Doch waar de dagdroomsfeer aangetast wordt, heersen weer spijt, bitterheid en
vergetelheid. Waar de natuur haar vredige gedaante prijs-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

577
geeft, wordt de mens weer nietig als een doelloos drijvend blad op het water. Dan
resten hem slechts de herinnering en het toekomstvisioen.
De herinnering, zoals Buckinx ze in zijn werk betrekt, is meestal in verband te
brengen met onverdeeld gunstige jeugdbelevenissen of met het geluk van de zorgeloos
genoten liefde. Soms is ze zo sterk dat ze twijfel opwekt aan het realiteitskarakter
van het heden. Vaak echter onderstreept ze slechts de voorlopigheid van het aards
bestaan en vermag ze uiteindelijk niet te troosten. Dit is grotendeels het geval in het
thans volgende fragment van het gaaf geciseleerde streekgedicht ‘Hesbiana’.
Voorbij, voorgoed voorbij, de helle wemeling
der kinderjaren waar mijn hart aan hing,
het huis, de tuin, de bossen en het gras
waarop ik, naast u, ingeslapen was.
Nu bijt als zout het zuiverend verdriet
diep in mijn ziel: het laatste groene hout
dat overschiet in het geraamte van het woud.

De verzen waarin Buckinx de seizoenen in zijn herinnering oproept, eindigen bijna
altijd - soms bij wijze van contrast - met een meewarig genoteerde droefheid om de
onbestendigheid van de aardse verwezenlijkingen en de onvervuldheid van het
geluksverlangen.
Wanneer een gans dorp in die herinnering meespeelt, is de uitkomst al nauwelijks
vreugdiger. Het verwijlen bij gebouwen, straten en overlevenden slaat vlug om in
een gedachtenis der overledenen.
Het hart doet pijn. Gij spreekt mij van mijn doden.
Ik zie hun namen op de graven staan,
en het wordt stil in mij, ik adem haast niet meer,
alsof de wereld ophield te bestaan.

Hetzelfde moet gezegd worden van de cultuur-historische herinnering. Ook zij voert
haast onafgebroken naar de schrijnende ervaring van het menselijk tekort en naar
het mysterie van de dood.
De cyclus ‘Binnen mijn bereik’ bevat een reeks personages die om een of andere
reden de overwegend subjectief gekleurde belangstelling van de auteur gaande
houden. Er is vooreerst Vincent Van Gogh, wiens wanhoopsdaad een kortstondige
belichting krijgt vanuit het niemandsland waar hij door de dood heen de geliefde
weer hoopte te ontmoeten. In het schilderwerk van Felix De Boeck heeft Buckinx
vooral de tragische tegenstelling ervaren van een oprechte drang naar volkomenheid
en het bewustzijn dat alle pogingen ten spijt de artistieke hartstocht onvervuld moet
blijven en de kunstenaar in eenzaamheid moet achterlaten. Met Hamlet verbaast hij
zich over de ijdelheid van het spel met woorden,
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beleeft hij de schrik voor de duistere aarzelingen ten overstaan van het noodlot en
huivert hij voor de winterlijke eenzaamheid die op het afscheid van de geliefde volgt.
Daarbij aansluitend tekent hij op vrij dramatische wijze de verlatenheid van Héloise
en overweegt hij de pijnlijke omnachting die intreedt wanneer de vertrouwde
wederkerigheid van de gemoedsgesteltenissen tevergeefs wordt verwacht. In de
reddende daad van Christofoor tenslotte boeit hem vooral de tegenstelling tussen het
gevaar en de uitzicht biedende kracht.
In de meeste van deze schetsen glijdt de subjectieve beschouwing gemakkelijk
over naar een persoonlijke toepassing op een zelf beleefde situatie. Wat aan strikte
karakterisering verloren gaat, wordt in deze toepassing vergoed door een bijkomstig
authenticiteitsaspect zonder dat de auteur de terughoudendheid ongedaan maakt
waarmee hij zijn diepste intimiteit verbergt. Het is een aristocratische trek van Buckinx
dat hij niet meer nopens zichzelf meedeelt dan wat voor de verstaanbaarheid van zijn
gedichten nodig is. In een tijd waarin sommigen de echtheid van de lyriek afhankelijk
menen te moeten maken van een eerder exhibitionistische dan anekdotische
openhartigheid nopens al of niet persoonlijk beleefde avonturen, valt zo iets
onmiddellijk op.
Een tweede mogelijkheid om uit de begrenzing van het heden te vluchten biedt
het dichterlijk toekomstvisioen. Ook hier weet Buckinx bescheidenheid en
waarachtigheid te verzoenen. Nergens neemt hij een profetische houding aan. Veeleer
tracht hij de vluchtige voortekenen van de voleinding subtiel en sober te vatten in
de mysterieuze verschijningsvormen van het concreet zichtbare en voelbare. Een
gans bijzondere plaats nemen hier de doodsgedichten in. De visie op de dood is bij
Buckinx namelijk niet te scheiden van zijn geloof in de eeuwigheid. Soms wordt
deze reeds vóór de dood gevoeld in genadevolle momenten waarvan de betovering
in glasheldere regels wordt weergegeven, zoals in:

Eeuwig
Soms treedt gij uit uw mist,
en de eilanden van weleer,
de bloesems en droomgewassen,
staan glanzend in de plassen.
En ik herken u weer.
Het zenith vervloeit met de aarde.
Uw slapend aangezicht
verliest zijn schaduw en zwaarte.
Wij vloeien tezaam in het licht
van de morgenklaarte.
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De liefde die op aarde nooit volkomen kon zijn, is hier van alle problematische
zwaarte ontdaan. Alle duisternis is opgeklaard, alle leed geleden.
Maar meestal moet de bezinning over de laatste dingen aan de dood voorbij. De
dood die meer is dan een onherroepelijk bevel, dan een onweerstaanbare
ontbindingskracht waaraan men zich fataal overlevert, verhevigt alles wat op aarde
reeds schoon en verheven was, tot een duurzame weelde. Elke vorm van liefdevolle
onthechting groeit over het ontbindingsproces heen tot een volmaakte ‘Overgave’.
Zweven, de handen ontplooid,
de ogen blind op de wereld,
de lippen droog op elkaar.
Het bloed voelen verstijven
tot in de vezels van het haar.
Het lichaam als een steen
grondeloos voelen zinken,
maar niet de ziel, de geest,
de ziel blijft licht en klaar,
onaanrandbaar, volkomen voltooid.
Zweven, de handen ontplooid,
van alles ontdaan en bevrijd,
in een helderheid zonder einde:
kristal der onsterfelijkheid.

Dit wil nu niet zeggen dat de voorstelling van de dood daardoor zijn verschrikking
verliest. Angst voor de dood blijft een normaal menselijk gevoel en Buckinx zou
geen dichter zijn indien dit gevoel hem vreemd bleef.
Schrijnender echter dan het sterven zelf is de pijnlijke zekerheid van de ouder
wordende mens dat de dood ook een afscheid is van diegenen die hij op aarde heeft
bemind en vooral van de vrouw die zijn leven heeft gedeeld. De verzen waarmee de
dichter die zekerheid aanraakt, behoren tot de aangrijpendste van de hele bundel.

Herfst
Ouder worden, naar elkander kijken,
en de ogen afwenden van elkaar,
naar de dagen en de jaren die verstrijken
in het grijzer worden van het haar.
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Bang zijn voor de rimpels, voor de tijgerogen
van de dood achter de gordijnen,
waar de vlinders der verschrikking wonen,
en de wagensporen van de herfst verdwijnen
in de nevels, in de doodskou van het kreupelhout.
Bang zijn voor het laatste najaarsgoud,
voor de kamer, voor de spiegels en de wanden
en elkanders blik ontwijken, onverzadigd
neer te kijken langs de holle aders
op het winterlandschap van uw handen.

Al voel ik persoonlijk meer voor de voorlaatste bundel van Buckinx (De oevers van
de stroom, Colibrant, Drongen), omdat zijn talent daar ineens een kracht verwierf
die zijn uiteraard stille lyriek krachtiger accenten en incisiever tegenstellingen
toevoerde die een grootsere indruk nalieten, toch erken ik graag dat in De zevende
dag de gaafste kwaliteiten van zijn dichterlijk vermogen aanwezig zijn. Nooit heeft
hij zijn persoonlijke visie op leven en dood zo volledig uitgesproken, en miste hij
hier wellicht de aanvulling van een exotisch verscherpte extraversie, deze persoonlijke
wereld is rijk genoeg om zelfs de meest kritische lezer aandachtig te boeien. Als
weinigen van zijn generatie kan hij verfijnd schrijven zonder precieus te worden.
Gemoedswarmte en gemoedsbeheersing zorgden voor een zuiver en synthetisch
evenwicht. Zonder in een gemakkelijke liedkunst te vervallen bereikte hij de
fijnzinnige eenvoud die de waarborg is van alle zuivere poëzie. Uit het neo-romantisch
beeldenarsenaal hield hij doelbewust alleen datgene over wat hij in het huidig stadium
van zijn dichterschap beslist meende te moeten redden.
Men kan Buckinx moeilijk een nieuwlichter noemen. Hij kent de traditie van onze
letterkunde te goed om plaats te nemen tussen de rumoerige verkondigers van de
steeds onduidelijker wordende poëtische leerstellingen die de oude moeten vervangen.
Het ziet er echter naar uit dat de innemende bescheidenheid waarmee hij de
woordkunst in de edele betekenis van het woord in ere houdt en in zijn werk tot een
steeds grotere eenvoud herleidt, een zekerder waarborg is voor de toekomst van de
Vlaamse lyriek dan de meest intelligente oorlogskreten waarmee sommige jongeren
thans de aandacht van de lezer opeisen.
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Ballade van de vervulde liefde
door Bert Ranke
HUBERT LAMPO: Hermione betrapt, roman. A.A.M. Stols/J.P. Barth,
's Gravenhage - Diogenes Boekhandel, Antwerpen.
Men moge dan al met klem verkondigen dat om diverse redenen de roman als literair
genre nooit zal ten onder gaan, het lijdt niettemin geen twijfel dat de roman als verhaal
van louter uiterlijk gebeuren voorlopig zijn tijd heeft gehad, en dat het voortbestaan
en de bloei van het genre, op het plan van de literatuur wel te verstaan en niet als
produkt voor massa-consumptie, in de eerste plaats te danken is aan een evolutie
ervan naar binnen toe, waarbij de drang naar totale en onbevangen exploratie van de
onbekende mens zich geen enkele begrenzing door maatschappelijke conventie,
gevestigde moraal, traditie of logica meer laat wegvallen. De meest uiteenlopende
gebieden van geesteswetenschappelijke activiteit vallen binnen de actieradius van
de moderne roman; alle menselijke problematiek, zij weze van natuurlijke of
bovennatuurlijke orde, wordt er in geïntegreerd; het genre heeft zich door een schier
onbegrensde verwijding van zijn belangstellingsgebieden als het ware ontwikkeld
tot de meest specifieke, want de meeste mogelijkheden omvattende kunstvorm van
een tijdsgewricht dat door zijn eclectisch karakter wordt gekenmerkt. Hoeveel er van
deze huidige romanproduktie voor latere geslachten artistiek waardevol zal blijken,
valt vooralsnog niet uit te maken, maar het is een feit dat de hedendaagse
literatuurgevoeligheid in niet geringe mate door de bovenomschreven eigenschappen
van de moderne roman wordt aangesproken.
Het aandeel van mode en snobisme in deze voorkeur ter zijde gelaten, en bovendien
wel degelijk er van overtuigd dat de romankunst als zodanig het niét in de eerste
plaats hebben moet van verstandelijk uitgewerkte probleemstellingen, maar wel van
dat nog steeds mysterieuze vermogen dat de waarachtige schrijver kenmerkt, om
met de middelen van de taal, gefingeerde mensen met dwingender overtuigingskracht
in ons bewustzijn te laten leven dan de reëel bestaande die ons dagelijks omringen,
-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

582
heb ik toch de indruk dat wie bewust geestelijk leeft, er tegenwoordig nog zelden
toe komt een roman te lezen die slechts verhaal ter wille van het verhaal is. Deze
vaststelling houdt geen waardeverminderend oordeel in over het werk van rasechte
vertellers die doorgaans, wijl ze vertrekken van een scherp geobserveerde realiteit,
in opvallende mate de gave van het driedimensionale scheppen bezitten; maar we
zijn allen min of meer getekenden van een neurotische tijd en we kunnen nog maar
moeilijk de uiteraard door het genre gevergde, langdurige en rustige aandacht
opbrengen voor een uit gevoel en verbeelding gecomponeerde, verhalende anekdotiek,
indien onze belangstelling niet tevens wordt geboeid door levensaspecten, hetzij van
psychologische, sociale, politieke, metafysische of welke aard ook, die ons met de
veelzijdige problematiek van deze tijd confronteren.
Johan Daisne heeft goed betogen dat precies de anekdote het zout is der
geschiedenis, ‘d.i. levenszaad voor de kunst’, mij althans kan het anekdotische alleen
interesseren in funktie van een bepaald getimbreerde stem, van een persoonlijkheid
waarmee ik me op de een of andere, vaak moeilijk te achterhalen manier door
onderhuidse affiniteiten verwant voel of verbonden. Dan krijgt de anekdote een
memorialistisch karakter, ook al is ze de belichaming van een gedroomd beleven,
de reële belijdenis van een denkbeeldige ervaring, maar als zodanig dan toch de
emanatie van een psychische achtergrond die aan de mijne appelleert, zodat ze als
het ware deel gaat uitmaken van een eigen, ongeschreven, intieme autobiografie,
waarin droom en werkelijkheid ook niet meer te scheiden zijn. Doch het aantal werken
en auteurs dat deze drempel overschrijdt is vrij gering. Overigens ben ik er mij terdege
van bewust, dat deze gunstige vooringenomenheid geen absolute maatstaf ter
objectieve waardemeting inhoudt.
Een schrijver die me in dit opzicht van den beginne af geboeid heeft en geïntrigeerd,
is Hubert Lampo. Zijn werk is als het ware een doorlopende confrontatie met zichzelf,
en ofschoon het een gezond beginsel is, dat het genieten en beoordelen van een literair
werk geheel vrij moet kunnen staan van enige vertrouwdheid met het leven van de
auteur als particulier persoon, in de boeken van Lampo zijn werkelijkheid en
verbeelding zo onafscheidelijk door elkaar gemengd, is de droom zo vanzelfsprekend
gegroeid uit en innig verbonden met de realiteit der gegeven eigen persoonlijkheid,
haar noden en verlangens, dat men bijna tot deze vertrouwdheid gedwongen wordt,
en men bij de lektuur van zijn werk soms enig gevoel van onbehagen niet kan
onderdrukken, opgeroepen door een vaag besef van onbescheidenheid, als bij het
onwillekeurig beluisteren van intieme bijzonderheden die niet voor de openbaarheid
zijn bestemd.
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Dat men zich daarbij dient te hoeden voor te haastige conclusies in de richting van
het strikt autobiografische, ligt achteraf beschouwd, wel voor de hand. Een roman
immers, is ten slotte een werk van verbeelding, ook als de auteur de grenzen der
epische conventie zo ver verlegt dat ze samenvallen met deze van een weliswaar uit
de ervaring gevoede, doch niettemin uit de vrije fantazie gecreëerde en dus verzonnen
autobiografie. De psychische status van een bepaalde meneer als romancier is
trouwens een andere dan die van dezelfde meneer als huisvader of burgerman; ware
het anders, er zou eenvoudig geen literatuur bestaan. Het gevleugelde woord van
Flaubert: ‘Madame Bovary c'est moi’, is waarachtig geen boutade maar de paradoxale
formulering van een buitenzinnelijke realiteit. De vereenzelviging-in-de-geest van
een auteur met een of meer van zijn personages, is het zout van wat men scheppende
verbeelding pleegt te noemen, de toetssteen der authenticiteit van een kunstwerk, de
norm der innerlijke waarachtigheid, het beslissende criterium waarmee in extreme
gevallen kunst van kitsch, literatuur van leesvoer wordt gescheiden.
In de dagelijkse praktijk der beoordeling van letterkundig werk nochtans, valt de
lijn niet altijd zo scherp te trekken. Er zijn inderdaad niet alleen vele graden in
welslagen of mislukken van een kunstwerk, wat meestal met het schommelend gehalte
aan authenticiteit of innerlijke waarachtigheid te maken heeft; er zijn bovendien
evenveel manieren en vormen van psychisch engagement als er schrijvers zijn. Dat
men bij Lampo zo vaak, zonder enige extra-literaire bijbedoeling overigens,
onwillekeurig geneigd is achter gedragingen en belevenissen van zijn hoofdpersoon
de schrijver zelf te zien, vindt wel zijn oorsprong in het feit dat zijn helden (men
interpretere dit woord liefst niet in te heroïsche zin), ze mogen Don Juan, Freek,
Groenevelt, Benjamin, Rudolf Reyniers of hoe dan ook heten, steeds nieuwe
incarnaties zijn van dezelfde hypersensibele gevoelsindividualist waar van de aanvang
af zijn werk om draait, en die door de schrijver niet zonder enige narcistische
koestering met zoveel telkens weerkerende details naar uiterlijke verschijning,
karakter, denkwijze en levenshouding wordt getekend, dat men gerechtigd is in ieder
van deze figuren een wensdroomgestalte van de auteur zelf te zien, geplaatst in een
meestal vrij romaneske wensdroomsituatie, en tegenover een vrouwelijke partner
die onveranderlijk, zo fysiek als geestelijk een sterk verwante belichaming blijkt te
zijn van de ideale zusterziel die érgens op de wereld moet bestaan, - de anima waarvan
elke man sinds mensenbestaan, al dan niet bewust, het oerbeeld als een baken in zich
draagt, en die de subtiel bezenuwde nooit aflaat na te jagen, omdat hij beseft dat de
doem der individuele eenzaamheid slechts overwonnen wordt door het bereiken van
een volmaakt geluk in de vereniging met deze bestemde zusterziel.
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Doch het leven spant zijn strikken, en doorgaans wordt de vereniging verijdeld door
het blinde lotsbestel of verhinderd door de ontoereikendheden eigen aan de menselijke
staat, zodat de liefde onvervuld moet blijven of pas haar vervulling kent in de
gezamenlijke dood der gelieven. Altijd geeft dit motief, hetzij als hoofdthema, hetzij
op het tweede plan, aan zijn werk de weemoedig-erotische grondtoon van bijna
bereikte maar uiteindelijk nooit bereikbare gelukzaligheid als levensstaat, door het,
zo lichamelijk als geestelijk, harmonisch samenvloeien van twee wezens die in
eeuwigheid voor elkaar zijn voorbestemd.
In Lampo's voorlaatste boek, De komst van Joachim Stiller, was de oude droom
eindelijk in vervulling gegaan, dank zij het ingrijpen van een milde bovenzinnelijke
macht. Doch het geluk wordt overschaduwd door de gruwelijke dood van Stiller zelf,
de onbaatzuchtige bewerker ervan, waaruit de lezer zelf de conclusie trekken kon
dat het geluk op deze wereld nooit volmaakt en wolkeloos kan zijn, gezien de
‘onverbiddelijke noodzaak’ dat er met ‘een onafwendbaar offer’ zwaar moet worden
voor betaald.
Is dit smartelijke levensaanvoelen sindsdien tot een blijmoediger visie op de
bevrijdende mogelijkheden van de eros in dit aards bestel geëvolueerd? De ontknoping
van Hermione betrapt, zijn jongste werk, schijnt in die richting te wijzen. Ik heb er
een onoverwinnelijke afkeer van, de feitelijke inhoud van een roman na te vertellen.
Men bewijst er de lezer noch de schrijver een dienst mee, want altijd blijft zulk een
skeletachtige samenvatting ver beneden het peil van het levensware verhaal, dat zijn
suggestieve werking geenszins aan de verhaalde feiten en gebeurtenissen op zichzelf
ontleent, doch in de eerste plaats aan de imponderabele krachten van taal en stijl die
dit concrete feitenmateriaal ziel en leven schenken. Wie dus de vaak dunne epische
draad uit een taalschepping lospeutert en deze ter beoordeling van het geheel en ter
voorlichting van het publiek op zijn sterkte gaat beproeven, handelt m.i. ondanks de
beste bedoelingen onrechtvaardig tegenover de schrijver en zijn werk. De werkelijke
inhoud van een boek is veel complexer en veel dieper in de scheppende
persoonlijkheid van de auteur verankerd dan een overzicht van de behandelde stof
kan doen vermoeden. Ik zal er mij dus wel voor wachten, deze roman na te vertellen,
te meer daar het gegeven, ontdaan van zijn doordringende atmosfeer en van zijn
tastbare lichamelijkheid, kortom van alles wat het tot literatuur maakt, wellicht niet
aan het gevaar ontsnapt, enigszins sentimenteel en zelfs een tikje melo te schijnen.
Ik haast me er dadelijk aan toe te voegen dat Lampo het echter op briljante wijze
naar een niveau weet te schrijven, waar dergelijke bedenkingen geen schijn van kans
meer hebben. Doch om dit te kunnen beamen, moet men het verhaal
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als geïnspireerde entiteit over zich laten gaan, en zich niet laten beïnvloeden door
een misleidende korte inhoud.
Met het oog op de gestelde vraag, of de schrijver sinds zijn vorige roman tot een
optimistischer kijk op het leven is gekomen, moge het dus volstaan te weten dat de
hoofdpersoon Rudolf Reyniers na twintig jaar de dood gewaande geliefde van zijn
jeugd, in wie hem tijdens een kort gezamenlijk verblijf aan zee de zusterziel werd
geopenbaard, terugvindt en met haar na een wettig huwelijk verder door het leven
zal gaan, - zulks in weerwil van zijn nonconformistische ideeën dienaangaande.
Aldus elliptisch voorgesteld lijkt het geval vrij burgerlijk en weinig interessant, en
ik geef toe dat de tragiek van ‘de gelieven van Falun’ artistiek en menselijk
aangrijpender is, zoals een noodlottige ontknoping het nu eenmaal altijd zal winnen
van een happy end. Maar in weerwil van het vrij banale slot, en zelfs tot ìn de jubel
van het hoge eindakkoord, bezit ook deze roman een overtuigend accent van echtheid
en levensnoodzakelijkheid die men ter wille van de stoutere worp die Joachim Stiller
was, niet over het hoofd mag zien. Daarvoor is dit verhaal m.i. te duidelijk de neerslag
van een psychische catharsis, of misschien wel van het vertederende verlangen naar
een bevrijdend gevoel van herwonnen evenwicht, waarmee men het leven minder
kwetsbaar en met aanzienlijker kans op succes het hoofd kan bieden. Aldus bekeken,
als literatuur geworden wensdroom dus, ligt het volkomen in de lijn van Lampo's
volgroeide literaire persoonlijkheid en sluit het zuiver aan bij zijn vroeger werk. Er
is trouwens een uitlating van de hoofdpersoon die weinig twijfel laat nopens de
diepere zin van het milde slot. ‘Soms’, zegt hij, ‘is het een grote troost een verhaal
te kunnen schrijven, waarin wij de werkelijkheid ertoe dwingen zich naar onze wil
te plooien’. Is het niet uit ontoereikendheid en hunker naar vervulling dat de schoonste
dromen van de mensheid worden geboren?
Men heeft bij de bespreking van dit werk bezwaren geopperd tegen het feit dat de
weliswaar technisch zeer knap aangevoerde en ook volkomen aanvaardbaar gemaakte
ontknoping door haar realistisch karakter afbreuk doet aan de verwachtingen die
door de magische inslag in de voorafgaande ontwikkeling van het verhaal worden
gewekt. Met andere woorden, wanneer de hoofdpersoon twintig jaar na de officieel
meegedeelde dood van de geliefde, toevallig een vrouw ontmoet die hem door haar
gelijkenis met het nog steeds betreurde wezen fascineert en ontroert, dan aanvaardt
men geredelijk dat deze man, gezien de hem toegeschreven aard en gevoeligheid,
zich in allerlei gissingen nopens deze mysterieuze gelijkenis verdiept, en dat daarbij
vermoedens ter sprake komen die in een zekere vertrouwdheid met de
wetenschappelijke hypothesen betreffende het bestaan van buitenzinnelijke krachten
hun oorsprong vinden.
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Wanneer aldus gedurende vele bladzijden een sfeer van magisch-realistische spanning
werd opgebouwd, en er blijkt dan uiteindelijk helemaal geen mysterie te bestaan
aangezien de overrompelende gelijkenis eenvoudig te verklaren is door het feit dat
de vrouw in kwestie de dood gewaande geliefde zélf is, dan - zegt men - wordt door
dit slot de gaafheid van het werk geschonden en het literaire peil ervan verlaagd. Het
is natuurlijk ieders goed recht, al dan niet met een bepaalde ontknoping in te stemmen,
maar in feite getuigt een dergelijke inmenging in het creatief proces van een vrij
eenzijdig cerebrale houding tegenover het literaire werk. Dat de auteur juist déze
ontknoping heeft gewild, lijkt me een voldoende reden om ze te rechtvaardigen, en
het is aan ons om er de diepere zin van te achterhalen. En verliezen we vooral niet
uit het oog, dat in weerwil van de bloedigste ernst alle kunst een superieure vorm
van spel is, en dat het spel-element in elke kunstschepping wil geëerbiedigd worden.
Bij dit alles zou men Lampo onrecht aandoen, indien men niet nogmaals
nadrukkelijk zou wijzen op zijn zeer eigen, reflectieve stijl die, gevoed door een
subtiele zintuiglijke gevoeligheid en gedragen door een fors en soepel ritme dat een
felle innerlijke bewogenheid verraadt, zijn sierlijk proza verrijkt met de diepere
resonantie van een wakker intellect. Deze stijl, die in klankkleur en woordgebruik,
in toonhoogte en sfeerschepping m.i. geen enkel spoor van beïnvloeding of
schatplichtigheid meevoert, waarborgt hem een volkomen bewegingsvrijheid in de
taal, waarvan hij een boeiend gebruik weet te maken. Want dat is wel het kenmerk
van de rasschrijver, dat hij u zonder mooidoenerij van begin tot einde in de ban houdt
van zijn woord.
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Dossier tegen de ‘God van de wormen’
bij een aangrijpend boek van Ruyslinck
door Lieve Scheer
WARD RUYSLINCK: Het dal van Hinnom. A. Manteau, Brussel.
Het is vrijwel onmogelijk de lange en zeer rijke inhoud van Ruyslincks laatste roman
samen te vatten. Daar bovendien de kracht van het werk eigenlijk niet in het
feitengeheel gelegen is, zullen wij enkel het hoofdgebeuren aanstippen. Casimir
Roseboom is werkloos en woont met zijn vrouw Noëlla en dochtertje Libelletje in
zwarte armoede boven de begrafenisonderneming van de Floersen. Libelletje heeft
de blauwziekte en daar het huisgezin geen geld heeft voor de operatie, is zij ten dode
opgeschreven. Boven hen woont de goedhartige Zapotin. Na lang zoeken vindt
Casimir, langs zijn huisbaas, plaats als nachtwaker op het gemeentelijk kerkhof. Hier
begint hij echter stilaan zijn verstand te verliezen. Wanneer Libelletje sterft en op
zijn kerkhof begraven wordt, komen de hallucinaties steeds maar veelvuldiger, tot
hij ongeveer drie maand later in volslagen verbijstering het reeds ver ontbonden lijkje
opgraaft en ermee naar de bisschop gaat om van hem een wonder te vragen. Hij wordt
opgesloten in een gekkenhuis. In een brief aan hem insinueert de boosaardige Judith
Floers dat zijn vrouw een verhouding heeft met Zapotin. Wanneer Casimir op een
nacht uit het gekkenhuis weet te ontsnappen, treft hij door een ongelukkig toeval de
behulpzame Zapotin bij het bed van Noëlla. Hij doodt de onschuldige man op
afschuwelijke wijze. Cas wordt weggeleid en Noëlla verlaat het ongelukshuis
voorgoed.
Tussen de evolutie van het hoofdgebeuren heeft Ruyslinck verscheidene andere
verhalen geweven. Daar zijn de amoureuze perikelen van de jutefabrikant Jaspers,
bon-vivant van eerste kategorie, de lotgevallen van de matrassenkoning da Spicca
die zijn zoontje bij een operatie verliest, gelijktijdig failliet gaat en bijgevolg gek
wordt, daar is de Vicariscapitularis, later bisschop, lekkerbek en verzamelaar van
snuifdozen, daar is de onderlinge verhouding van de Floersen... Door fijne knepen
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worden de lotgevallen van deze personages met elkaar en met het hoofdgebeuren
vervlochten.
Men heeft Het Dal van Hinnom ten onrechte willen thuisbrengen in de Russische
romantraditie. Nu moeten wij bekennen dat de breedopgezette bouw daar wel
aanleiding toe geeft. Naar de geest echter is dit werk totaal verschillend van de
realistische milieuroman. Wij menen niet dat Ruyslinck een weids drama heeft willen
in elkaar steken met verwikkeling, catastrofe en afwikkeling. Hij blijkt zich slechts
matig voor karakters en intrige te interesseren. Dat zijn beide slechts toevallige, maar
noodzakelijke elementen van het lang dossier dat hij de ongekende, wreedaardige
oorsprong van het leven ten laste legt. Wanneer men de ongeloofwaardigheid van
de intrige of de karikaturale onbestaanbaarheid van de karakters in het waardeoordeel
betrekt, moet men deze roman onderschatten. Men moet de waarde van Ruyslincks
kunst beoordelen met de maatstaven van haar genre. Men mag b.v. de Tuin der Lusten
of Verzoeking van de H. Antonius van Bosch niet beoordelen met de normen van
werkelijkheidsimitatie of wiskundige symmetrie die een Da Vinci gebruikt. Men
bewondert Bosch om de schrikwekkendheid van zijn fantasie, die het ontstaan gaf
aan eindeloze reeksen van vreemde gedrochtelijkheden, om het
monsterachtig-fantastische van zijn gestalten en anekdoten... en men vraagt zich af
hoe een mens ertoe komen kan zulke schrikwekkende visioenen in het leven te
roepen... Evenals de doeken van Bosch is Ruyslincks werk een boeiend psychologisch
geval en tegeljik een artistieke kunsttoer. Vierhonderd bladzijden lang weet hij ons
te boeien, terwijl de intrige ongeloofwaardig is en de karakters ongenuanceerd zijn.
Deze bladzijden worden echter zo volgepropt met telkens nieuwe en nog nieuwe
vervormingen en grimmigheden dat het lijkt alsof de auteur een vreemdsoortig
goochelaar is die altijd maar nieuwe wangestalten uit zijn hoed opduikelt,
onuitputtelijk. Laten wij vooreerst onderzoeken wàt Ruyslinck uit zijn toverhoed
schudt.
Ontmoetten wij reeds in De Ontaarde Slapers of Wierook en Tranen een collectie
mismaakten, mensen met rauwe raspige stemmen, behaarde spillebenen of met een
grote paarse moedervlek op de wang, of een hazelip of een ‘plattekaassmoel’,
onthaarde oogleden, platte neuzen, en afhangende wangzakken, holle tandeloze
monden, vrouwen als verschrompelde mummies, met borsten als bengelende
kallebassen, de lelijkheid van het menselijk lichaam is in zijn laatste boek met een
gruwzaamheid aan de kaak gesteld, die in onze letterkunde voorheen zelden haar
gelijke vond. Zozeer wordt de auteur door het lelijke gehypnotiseerd dat zijn
personages haast niets anders worden dan hun mismaakte lichaamsdeel. Zij worden
dan ook steeds naar dat lichaamsdeel genoemd. Naast het misgroeid hoororgaan, met
vlossig kokosnoothaar, het ‘Slakkenoor’,
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alias de begrafenisondernemer Floers, is er het dik, schommelend ‘Molenpaard’ met
lubberige vetkwabben, een eczeemgezicht, kunsttanden en papillotten als Frankfurter
knakworstjes, alias Judith Floers; verder de ‘Reukloze’, die met zijn varkensoogskens
een gewicht van tweehonderd pond reuzel heeft voort te sjokken; een ‘Serafijn’ wiens
biscuitgezicht door een meeëter ontsierd wordt; Jaspers, alias de ‘vossekop’ met
fondanthanden en gloeiende tijgerogen; een lelijke oude zuster, ‘Juffrouw Bloemkool’,
met een onfrisse adem en een purperen vlezige uitwas op de neus; verder een
‘gruyèregezicht’, een broeder Egidius met troebele, geleiachtige visogen en een
spillebeen van een kereltje met spreidvoeten en dunne kikkerbillen.
Sommigen hebben, waarschijnlijk misleid door de opdracht en door de met de
algemene inspiratie van het boek eerder tegenstrijdige evolutie van Noëlla (we zullen
daar later op wijzen) Het Dal van Hinnom begrepen als een eenzijdige en goedkope
afrekening met de bezittende klasse en de hoge clerus. Men vergeet dan echter dat
deze figuren op sommige ogenblikken zéér menselijk belicht worden, en dat op
andere ogenblikken zowel Cas als Noëlla dezelfde zwakheden kennen als diegene
die in die hogere klasse voortdurend aan de kaak gesteld worden. Het kan dus geen
klassenhaat zijn die Ruyslinck zo cynisch doet schrijven. Het is veeleer een algemene
haat tegen de menselijke lichamelijkheid. Dit kan bij voorbeeld blijken uit het beeld
dat de hoofdpersoon Cas zich van het morgenlijk ontwaken van de mensheid vormt.
Wij citeren slechts één zin uit dit ‘weerzinwekkende vizioen’. ‘Op datzelfde ogenblik
strekte de stad, onder de duizenden verweerde, afgeschilferde en aangerookte gevels,
zich als een kilometerlang bekwijld, bevlekt, gekreukt en omgewoeld laken uit.’ (183)
Dit blijkt verder uit het feit dat Ruyslincks personages niet enkel de anderen als lelijk
zien maar ook meermaals om de lelijkheid van hun eigen lichaam schrikken. Jaspers
ziet zich zelf als een chimpansee (269) en Noëlla voelt zich onuitsprekelijk vernederd
wanneer zij zich zelf in een bolle lachspiegel weerkaatst ziet ‘als een spotprent van
Daumier’, als een lelijke kraai in haar zwarte rouwkleren (298). Ook het Slakkenoor
vindt zich zelf afschuwelijk. Zulk een vernederend schouwspel biedt de mens van
zich zelf in zijn dierlijke lichamelijkheid, dat zelfs zijn vijand medelijden krijgt (33).
Dat het hier om een probleem-geladen lichaamshaat gaat, blijkt ten slotte vooral uit
het feit dat Ruyslinck bij voorkeur het meest beminde littekent als gedoemd en
misvormd in de stof. Geen enkel personage wordt zo dierlijk-afstotend getekend als
het zieke meisje Libelletje: ‘Ze was lelijker, afzichtelijker dan ooit, een schurftige
puilogige pad onder het greppelgras’ (198), ‘een scheve vertrokken mond die niet
op een mond geleek, maar op een losgebarsten naad die ieder ogenblik aan de twee
kanten verder kon
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uitscheuren. Haar gezicht leek in de schemerige kamer niet blauw, maar groen, als
een bedorven ham’ (222). Vergelijk hoe in Wierook en Tranen Waldo het
onbeweeglijk hoofd van zijn beminde pa in het nachtelijk duister herkent als ‘een
gladde glimmende doodskop’ (13), en wanneer hij op zoek naar de lieve Vera, in de
kliniek voor haar lijkje staat, vol ontzetting naar haar opengezakte mond staart: ‘het
koude marmeren gezicht van een dode, van een vreemde’.
Het lichaam is voor Ruyslinck niet alleen vol mismaaktheden, maar tevens zetel
van allerlei vernederende functies, bron van allerlei weerzinwekkende uitwasemingen
en uitstortingen, waar heel het boek door voortdurend aan herinnerd wordt. Het is
onnodig heel Ruyslincks scatologisch vocabularium aan te halen. Er bestaat
waarschijnlijk in onze taal geen enkel dergelijk woord of het is Ruyslincks werk te
vinden.
Dat Ruyslinck de lichaamswerkelijkheid als een vernedering aanvoelt blijkt nog
duidelijker wanneer wij op zijn beeldspraak letten. Talrijk zijn de vergelijkingen met
het dier, liefst van de minst edele soort. Reeds in De Ontaarde Slapers hadden de
personages ‘een klein mollegezicht’, ‘afhangende wangzakken als van een doghond’
of een mond ‘als het bekje van een hagedis’. Margriet schrompelde ineen ‘als een
slak’, haar ogen stonden ‘dierlijk droevig’ en haar lach was ‘als het hinniken van een
paard’. In Het Dal van Hinnom is dit nog verergerd: naast de vergelijkingen die wij
blijven aantreffen, zo mogelijk met nog meer verf getekend, zoals ‘Ze ging op haar
rug liggen en lag zich een poosje als ene oude, schurftige apin te krabben over heel
haar bovenlijf’ (337), krijgen wij een vloed metaforen. De mens wordt dus niet meer
met een dier vergeleken, maar treedt rechtstreeks als dier op. Laten wij met een lijstje
werkwoorden illustreren dat de auteur gebruikt om het menselijk geluid te typeren
dat wij taal noemen: sputteren, knorren, briesen, brullen, tsjilpen, kwetteren, sissen,
krijsen, opbruisen, voortrazen, schetteren, een vreemd slobberend geluid...
Hoe Ruyslinck die dierlijkheid ziet als een ontluistering, als een viezigheid die
aan de mens vastkleeft, blijkt verder uit de dierlijke bezigheid van zijn mensen die
ze nooit afleggen. Reeds in het debuutwerk van Ruyslinck was dat zo. Hoofdbezigheid
van deze mensen was zich krabben, de ogen uitwrijven, snuiten, boeren laten, zich
kreunend omdraaien in bed, zich aan het oor pulken, de keel schrapen, of met een
lucifertje in het oor peuteren. Redeneren of praten kunnen al dan niet deze bezigheid
begeleiden. In Het Dal van Hinnom is dit alleen maar wat geaccentueerd en kleuriger
beschreven. Spreken, denken, schrijven, telefoneren, ja zelfs de edelste bezigheden
zoals bidden of elkaar liefhebben, gebeuren op de achtergrond van onmogelijk af te
werpen dierlijkheid zoals het afbijten van een nijdnagel, in de neus peuteren, enz.
Merk op met welke grim-
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lach de dualiteit van de mens b.v. belicht wordt in Ontaarde Slapers, pag. 20 en 84
en Het Dal, Deel I, hoofdstuk 5, Deel II, 8, maar vooral II, 4. Broeder Egidius is hier
op bezoek bij de Reukloze, om met hem over allerlei ernstige aangelegenheden te
spreken. De laatste heeft echter last van zijn nog niet verteerd diner en moet
voortdurend oprispingen onderdrukken. Terwijl het gesprek zich na de behandeling
van allerlei materiële aangelegenheden verdiept tot oprechte religiositeit, moet de
bisschop plots gehaast opstaan om zijn tweehonderd pond reuzel in looppas naar het
toilet te sjokken (235).
De lichamelijkheid maakt vanzelfsprekend ook de huwelijksverhouding
problematisch. De partners observeren met grimmigheid, zoniet leedvermaak, elkaars
verval. Margriet en Sylvester in De Ontaarde Slapers doen niet anders dan elkaars
dierlijkheid beschouwen, elkaars oprispingen, rochelen en mummelen beluisteren
en elkaars lelijkheid bekijken. Soms herinnert Sylvester zich wel de onstuimigheid
van vroegere liefde (12, 82), maar hij doet zich koud en onverschillig voor tegenover
die herinneringen. In plaats van liefde is geringschatting gekomen (95). De
huwelijkspartner wordt gevoeld als het levensjuk, de zwarte vlek die de horizont
verduistert, de donkere beknelling waarin het weidse jeugdidealisme is gestikt (82
en 106). In Het Dal van Hinnom is dezelfde verhouding te merken tussen het
Slakkenoor en zijn vrouw. Ook hij slaat haar verval gade. Weerzinwekkender kon
een veranderende vrouw wel niet getekend worden, maar even gelaten als Sylvester
draagt Floers zijn juk. Leedvermaak is bij hem echter afwezig. Genuanceerder is de
verhouding van Noëlla en Casimir. Cas voelt zich in de aardse liefdewerkelijkheid
met Noëlla onvoldaan, teleurgesteld. De liefde was niet dàt, wat hij met Noëlla
beoefende ‘zonder verbeelding, als afgestompte alkoofdieren’, als ‘een zenuwpijn’,
als een zieligheid (71-72), zij was iets dat hij met haar niet beleefde, ‘de hefboom
van (zijn) hartstochtelijk verlangen naar de bevrijding uit de lichamelijke begrenzing
en onvolmaaktheid, naar de Melkweg, de Grote Beer, de droom der lichtpiramiden’
(163). Noëlla kent dezelfde onvoldaanheid. Als zij voelt dat Cas haar lichaam verlangt,
geeft zij moederlijk-gewillig toe. Zij moet echter vechten tegen gevoelens van
eenzaamheid, angst, teleurstelling en afschuw (71). Met haar blik steeds getrokken
naar zijn naakte, vlezige rug, komt ze plots tot het pijnlijke besef dat ze voortaan
‘altijd deze naakte rug voor zich zou zien, als een blinde muur tussen haar kleine
verborgen verlangens en de grote lokkende beloften van het leven. Ze wist het en ze
berustte er in’ (72). Later ontdekt Noëlla dat Zapotin van haar houdt. De liefde van
deze lichaamloze goede geest is dé revelatie van haar leven. ‘Hij is een dichter,
(verbeeldt) ze zich’ en onder de zachte goedheid van zijn woorden voelt zij de poriën
van haar huid
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wijd opengaan en kan ze weer vrij ademhalen. ‘Ze glimlachte: blauwe warme
Golfstroom, jij ontdooit de ruiten en mijn hart’ (342-4). Het feit dat Cas er is, betekent
geen hindernis voor deze liefde, intégendeel ‘het was goed, dat hij er was; ze wilde
dat hij er altijd zou blijven zijn’ (368). In dit licht gezien blijkt hoe het vreemde
compromis van Noëlla in haar trouw aan Cas, die ze in feite niet meer bemint, en
zelfs geringschat (ze vergelijkt hem met een vliegenspikkeltje!), en haar echte liefde
voor Zapotin, naar Ruyslincks gevoel harmonie betekent: doordat Cas er is, kan haar
hemelse liefdedroom met Zapotin door geen aardsheid bevlekt worden.
De voornaamste oorzaak van Ruyslincks lichaams- en levenshaat is het besef van
de onontkoombare ontbinding. Cas spreekt zijn dode dochtertje over ‘de schemerige
hoeken waarin de volwassenen leven, het hoofd omlaag, als vleermuizen, en vol
ingehouden angst’ (273). De angst betreft hier duidelijk de dood. De schaarse
ogenblikken van menselijk geluk worden door ‘de bestendige dreiging van zijn
overmacht’ overschaduwd, zo luidde het reeds in De Ontaarde Slapers, pag. 121.
Indien deze angst kon wegvallen, zou de Wereld één juichkreet zijn, maar ‘het is te
mooi om waar te zijn’ (276). Het geluk ligt in de onwetendheid (O.S. 52). Kinderen
kunnen juist gelukkig zijn omdat zij de angst niet hebben leren kennen (273, 275).
Daarom is de herinnering aan haar kindertijd het enige mooie dat Noëlla nog bezit,
al voorvoelt zij dat eens ‘de tijd alles zou kapotgevreten hebben, ook de broze,
porseleinen schaal van haar jeugdherinneringen’, alles ervan zou wegwaaien ‘in de
storm die over het bos der volwassenheid huilt’ (324). Herinneren wij er terloops
aan dat het ontwaken uit de kinderlijke onschuld tot de lelijkheid van het leven het
hoofdmotief was van Wierook en Tranen.
Ruyslincks personages worden zozeer door de vergankelijkheid behekst dat deze
voor hen niet iets toekomstigs blijft. De angst ontmoet de symbolen van de ontbinding
overal. In De Ontaarde Slapers waar Margriets angst de kern van het verhaal uitmaakt,
roept het vinden van de huls van een geweerkogel hele oorlogsvisioenen in haar op
van ‘dode paarden met opengereten flanken...’ en vervolgens rook ze er aan: ‘verbrand
kruit, de lucht van dood en ontbinding’ (112). Voortdurend wordt men in Ruyslincks
werk geconfronteerd met de grijnzende aanwezigheid van magere Hein. Kwam reeds
in De Ontaarde Slapers een cynische begrafenishistorie (31-37) en ontbrak dat motief
evenmin in de bundel De Madonna met de Buil, in Het Dal van Hinnom zijn
begrafenis en kerkhof hoofdmotieven geworden. De climax in dit opzicht is een van
de prachtigste artistieke kwaliteiten van het boek. Het verhaal zet in met de cynische
belichting van de traditionele rouwgebruikelijkheden bij het
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afsterven van Mevrouw Jaspers. Intussen wordt het de lezer stilaan duidelijk dat hij
er met die ene begrafenis niet zal van af komen, want de onderneming die het geval
Jaspers heeft geregeld blijkt gesitueerd te zijn in het huis waar de hoofdpersonen, de
Rozebooms met hun ten dode getekend dochtertje wonen. In die winkel worden de
personages op de meest grimmige wijze voortdurend met de dood geconfronteerd.
Wij denken aan het grafplaatje ‘lief dochtertje, gedenk ons in uw gebeden’ dat Noëlla
herhaaldelijk vanuit de winkel aangrijnst, alsof het ‘loeder’ van het Molenpaard het
daar ‘opzettelijk had opgehangen’ (63) of aan het opschrift ‘rust zacht lieve moeder’
dat Zapotin verwelkomt, of aan het gerammel van de doodskisten wanneer een bus
met schoolkinderen voorbijrijdt. Dit herinnert aan sommige doodsobsessies in onze
letterkunde van af De Roovere over Paaltjens tot heden (Elsschot). Het cynisme is
echter nog sterker als duidelijk wordt dat iemands afsterven de medemensen niet
enkel onverschillig laat, maar een aangelegenheid wordt van speculeren en
profijtzoekerij. Wij vonden dit reeds in de begrafenishistorie van Ruyslincks debuut,
waar Sylvester zich bij een lijkstoet aansluit om, beschermd tegen wind en regen,
op comfortabele manier bij het kasteel te geraken, dat in de buurt van het kerkhof
ligt. Dit cynisme is in Het Dal van Hinnom vertienvoudigd. De vrouw van het
Slakkenoor bij voorbeeld leest elke morgen de krant, hetgeen betekent dat zij de
doodsadvertenties inkijkt. Dan stuurt zij haar man op de beproefde families af opdat
hij er zijn diensten zou aanbieden; wat hij dan ook b.v. doet bij het afsterven van da
Spicca junior. Ruyslinck heeft ons, om het cynisme van het geval op te voeren, juist
daarvoren sympathie doen voelen voor het dappere kereltje. Lees ook de hevige
schermutselingen tussen de Floersen (149-157 en 265). Het cynisme heeft hier zulke
intensiteit als de beroemde Korthals-episode uit Lijmen of de beulfragmenten uit
Quevedo's Buscon.
Intussen heeft Casimir met behulp van het Slakkenoor een baantje gekregen als
kerkhofbewaker. Zo worden huisbaas en huurling ‘vennoten (...) Daar zou een prettige
samenwerking kunnen uit groeien’, meent Casimir spottend (83). Steeds in climax
gaat het nu. Op zijn kerkhof de nachtelijke uren doormijmerend gaat het van ironische
bedenkingen over het standsverschil dat zich ook hier nog laat gelden, langs bijbelse
bespiegelingen over het hinnonsdal, naar Cas' driftige tussenkomst wanneer hij een
koppel achter de kerkhofmuur hoort vrijen (prachtige confrontatie van liefdesspel
en doodsgriezeligheid). Dan volgen hallucinaties met apocalyptische allure. Het
eerste deel van de roman besluit met de dood van Cas' eigen dochtertje. Zij zal het
aantal afgestorvenen dat aan Casimirs bewaking is toevertrouwd op 666 brengen,
het getal van het monster uit de Apocalyps. De kerkhofscènes zetten in het
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tweede deel opnieuw in met het zeer knap aangebrachte optreden van de agent
(Hoofdstuk I). Dit is een laatste opschorting alvorens, als hoogtepunt van fantastisch
cynisme, Casimir zijn eigen dochtertje opgraaft en met haar half-weggerot, door
ijverige maden half-uitgevreten lijkje bij de bisschop komt om een mirakel te vragen.
Dit is het hoogtepunt maar tevens het eindpunt van de steeds toenemende macht van
de alverslindende dood. Voortaan zal Cas, gek geworden, enkel nog madenvisioenen
hebben, hij ziet ze in stromen uit mond en oogholten van de vriendelijke broeder
neerkomen; hij voelt hoe hun legers hem overspoelen en zijn eigen lichaam uitvreten.
In deze voortdurende en steeds toenemende confrontatie van de levenden met de
doodsgedachte - zelfs de liefde wordt bij Ruyslinck herhaaldelijk bedreven in de
schaduw van de grijnzende dood! - wil Ruyslinck uitdrukking geven aan een
nooit-aflatende doodsangst die hem drukt. Er is echter méér. Zozeer kwelt hem het
visioen van de afschuwelijke ontbinding dat hij dit niet alleen tegenover maar ook
ìn al het levende aanwezig ziet. Het ontbindingsproces is reeds begonnen. Reeds
vóór Libelletje sterft, is zij door de dood afschuwelijk gemerktekend. Zij draagt het
stempel van de dood in haar blauw-verwrongen gezicht. Cas krijgt ten gevolge van
zijn lijkschennis wratachtige uitslag op zijn handen: lijktuberkels (316). Als hij uit
zijn maden-visioen wakker wordt, kijkt hij ‘met grote angstige ogen naar zijn
kalkachtige, stokviskleurige tenen’ om te zien of zij niet weggevreten zijn (348). ‘De
dood vermenigvuldigt zich rapper dan het leven. Wij sterven langzaam uit’, meent
hij, in strijd met de statistieken (329). ‘Wormen, weer heb jullie een jaar van mijn
leven afgeknaagd’, zo begroet hij de jaarwisseling (371). Ook de maestro van het
Schalck-theater is reeds door de dood aangevreten (54).
Het schurft-motief dat Ruyslinck bij de tekening van meer dan een personage
gebruikt is op dezelfde manier te verklaren, evenals de woordkeuze reutelen b.v.
voor het halfslaperige stemgeluid van het Slakkenoor (201) of de vergelijking van
de roestige haarbos van een jongetje met rottend gras langs de slootkant (245).
Niet alleen in de mens, maar ook in de omgeving ziet Ruyslinck symbolen van de
reeds begonnen ontbinding. ‘Overal, op de meest onverwachte plaatsen, kwamen
die barstjes als een grillige woekering te voorschijn: in het plafond, in de meubels,
in je hersens, in je gedachten en gevoelsleven’ (90). De omgeving is getekend door
het verval. Noëlla voelt de stilte rond zich staan als ‘organisch bedref’ (386). De
dingen zijn door miezerigheid aangetast: de kopjes waaruit men drinkt hebben geen
oor meer, het gasvuur brandt niet goed meer, in de waskom is er een lek, op het dak
rammelt een losliggende pan, het venster is vol
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duiveplets en kan niet geopend en gewassen worden, de kale muren zijn vol
spijkergaten en stofwebben, op het plafond is er een roestvlek, uit de kam breken de
tanden los, voor de scherven van een ingegooide ruit is een flappend karton gehecht.
Al die details van wanordelijkheid helpen een visioen scheppen van een wereld die
aangevreten door verval ‘steeds maar lelijker’ aan 't worden is.
De ontbindingsobsessie heeft zich ook symbolisch geuit in het gekrioel van
ongedierte dat een gevoelswaarde van walgelijkheid of vernieling draagt, zoals
spinnen, ratten, rupsen, kevers, vleesvliegen, wierafzettingen. Typisch is dat Ruyslinck
- verlokt door overdrijving? - wel eens tegen de waarschijnlijkheid zondigt. Bij
voorbeeld, wanneer Casimir zijn dochtertje ontgraaft en bij deze arbeid op tamelijk
grote diepte een steen verwijdert, merkt hij een dooreengewriemel van ‘duizendpoten,
kevers, spinnen, pieren’ (227). Hoe de twee laatstgenoemde insekten op zulke diepte
collega's kunnen zijn, begrijpen wij niet goed. De krassende kraaien en donkere
vleermuizen, evenals schimmel en mos ontbreken natuurlijk niet.
De ongeremde ontbindingsobsessie heeft zich ten slotte geuit in gefantaseerde
combinaties als ‘een met suiker en eiwit aangeroerde fluim’, ‘kak met rozijnen’, een
closetdeur die een lucht afwasemt ‘als van gekookte spruitjes’, een schoonheidsmasker
dat op verschillende plaatsen begon te barsten ‘als een gedroogde koeievla’, ‘een
mond die als een aars krampachtig open en dicht ging’, ‘iemand zijn eigen braaksel
doen inslikken, van zijn eigen drek doen eten’ etc. Dergelijke vermenging van het
menselijke met het walgelijke is enkel te verklaren vanuit een hevige haat en afkeer
voor de wereld van lichaam en stof. Opvallend is dat Breugel in zijn Dulle Griet een
gulzigaard op gelijkaardige wijze schilderde.
Dit alles laat tevens blijken hoe weinig waarneming en verbeelding van Ruyslinck
nog met de werkelijkheid te maken hebben. Wij belanden ver van het naturalisme
in een visionaire wereld waar de lichaamshaat heel de realiteit vervormd en
scheefgewrongen heeft, waar de dingen gedrochtelijk en mismaakt, het teken des
doods in zich dragen, waar ‘naakte zwammige fruitbomen’ in de tuin woekeren (359),
het fontijntje ‘rochelt’ (348), de trams ‘gillen’ (33), de mensen alle bezadigdheid
verliezen en van een trap die niet regelmatig geveegd wordt, de stofvlokken overal
zien toewaaien en ronddwarrelen (32), of niets meer zien dan een visioen van rode
vlekken, die op en neer dansen en zich vermenigvuldigen tot ontelbare zachtroze
eczeemvlekjes (34), waar Zapotin en Noëlla nachtmerries hebben, de gek-wordende
Casimir 's morgens de sluimerende stad waarneemt als een lui monster met een rode
geschubde drakenrug, dat zich met knorrige geluidjes op zijn andere zij
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keerde en dadelijk weer insliep (212), de valse tanden van het Molenpaard vergeleken
worden met het gebit van een voorhistorisch knaagdier of een toeknappend wafelijzer,
de huizen langs de straat met kartonnen toneeldecors, de koude luchtstroom met een
ruige natte hond, een wereld die onbewoonbaar is, waar nooit klare zon schijnt, en
waar men regelmatig De Mane Thekel-tekens aan de hemel meent te zien verschijnen.
In Ruyslincks visioen van een ontwrichte wereld speelt ook de geestelijke wanorde
een zeer grote rol. Ook in De Ontaarde Slapers wilde Ruyslinck door de ogen van
een paar buiten-maatschappelijke dompelaars het ‘zielig geknoei’ van het mensdom
kritiseren. In zijn laatste boek treft soms grimmig, maar ook soms met de
ironisch-gedistantieerde visie van Erasmus zijn kijk op de algemene verdwazing van
het mensdom en deze ‘omgekeerde wereld’ (250). Dat Ruyslinck vooral de seksuele
ontaarding overal ziet woekeren, hoeft wel geen betoog. Zowel Jaspers, als Mevr.
da Sicca of Jw. Nagels of de geplatineerde snol verschijnen haast uitsluitend in zulk
verband ten tonele. Rond het midden van het boek komt een massa ‘numidische
juffers’ de gelederen van de seksuele degeneratie vervoegen. Grond van deze
seksualiteit is berekend egoïsme. In feite zoeken deze seksuele diertjes niets anders
dan elkaar uit te buiten. De seksualiteit baadt daarbij in een sfeer van onschoonheid.
Zonder verliefdheid wordt de seksualiteit een louter dierlijke nooddruft. Nergens is
er bewondering, al zij het maar voor een haardos of welgevormde benen. Er heerst
integendeel een buitengewoon wrange sfeer. Wij menen dat Ruyslinck tegen de
waarschijnlijkheid zondigt, wanneer hij seksuele omgang aldus volkomen laat afspelen
in een sfeer van lelijkheid. Zo zal het, vermoeden wij, wel strijdig zijn met de
werkelijkheid dat iemand, van een slippertje na-snoepend, juist een detail van
mismaaktheid in zijn geest zal heroproepen (cf. p. 139). In het geheel van Ruyslincks
werk, dat één misvormende optiek van het mens-zijn geeft zijn zulke zonden tegen
de werkelijkheid echter artistiek gezien minder fout.
Niet alleen de seksuele verhouding is louter egoïsme, ook vriendschap schijnt niet
te bestaan: ‘Je vrienden kennen is goed en verstandig, maar het huis waarin je vrienden
wonen is een vreemd duister hol waar je kunt verongelukken’ (274). Deze opvatting
zien wij (aanvankelijk ten minste) verwerkelijkt in de verhouding van de
jeugdvrienden Jaspers en de Reukloze. Hun vriendschap is een uitwisseling van
profijtjes.
Bovenal worden het menselijk tekort en het bedrog in de Kerk aan de kaak gesteld.
Het boek heeft felle antiklerikale momenten. Wij lazen wrange allusies op sommige
deviaties bij de geestelijkheid, op het feit dat sommige kerkdienaars eeuwenlang
bezittingen opgestapeld hebben, steeds aan de kant van de rijken hebben gestaan en
zich al te gulzig aan de smakelijke dingen des levens te goed doen, ofwel door
wereldvreemde
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verdwazing zich in allerlei theologische spitsvondigheden verdiepen in plaats van
hun rol onder de mensen te vervullen.
Ruyslinck ziet deze ontbindingsverschijnselen met wrange humor. Daar hij echter
als romancier slechts door zijn personages de wereld bekijkt, legt hij die
tweeslachtigheid van bitterheid en lach in zijn personages. In Het Dal van Hinnom
krioelt het dan ook van uitdrukkingen als meesmuilen, grimlachen, grijnzen, wrange
humor, schamper lachen, stroef glimlachen, kwaadwillig of honend lachen, schimpen,
zelfspot, leedvermaak, misplaatste grap, grimmig, enz. Zelfs de maan ‘grijnst’ (167).
Het hotelleltje waar Noëlla Cas ontrouw wordt heet ‘Au Diable ricanant’. Soms
wordt de verschrikking die achter het grimas schuilgaat, even ontsluierd. De ontaarde
slaper Sylvester sloeg het verval van zijn vrouw gade als iets dat ‘verschrikkelijk en
terzelfdertijd grappig’ was om zien (102). Lachen en schreien lagen in dit boek dicht
bij elkaar. Ook Casimir hoort het praten van zijn oppasser aan alsof het ‘een vogel
(was) die tjilpte omdat hij niet kon huilen’ (327). Heel de grimmigheid blijkt dus een
soort verdediging te zijn tegen de angst. Opvallend was hoe de lach en de
onverschilligheid waarmee de ontaarde slaapster Margriet reageerde op het besef dat
zij oud en lelijk wordt, ‘durende onrust’ verborg (O.S. 66-67) en zelfs haar spottende
observatie van Sylvesters lelijkheid was een aangenomen houding van bravoure
waaronder eindeloze angst schuilging (de lezer vergelijke O.S. 19 en 120). Ook
Casimir reageert op zeker ogenblik op de nooit aflatende madenhallucinaties met
een uitdagend ‘lieve wormen’ (371). Dat de grimmigheid eigenlijk helemaal niet
gelijk te stellen is met haat maar een averechtse manier is om de pijn te uiten, die
men lijdt door het verval te zien gebeuren aan het beminde wezen, kan ook in dit
boek vooral blijken uit Casimirs bedenkingen bij het grafje van Libelletje, wanneer
zijn cynisme telkens weer overslaat in haast hulpeloze belijdenissen van tederheid
(276-77).
De diepere grond van heel Ruyslincks bittere afrekening zal een eindeloze behoefte
aan schoonheid, goedheid, aan levensruimte voor de naar het absolute verlangende
ziel blijken te zijn. Meermaals verlangen de personages te ontstijgen aan het aardse,
aan de lichamelijkheid, aan ‘het rumoer en de vuiligheid en de betrekkelijkheid van
de wereld’. Reeds in De Ontaarde Slapers moet de mens een ‘eindeloos gewelfde
donkerte’ doorlopen, voor hij het licht kan bereiken dat heel in de verte is (p. 82).
Droomde ook Waldo niet in Wierook en Tranen: ‘Ik had ook een vogel willen zijn,
dan kon ik naar huis vliegen, (...) hoog boven de bomen en huizen en overbevolkte
wegen uit’ (69). Ook Cas ‘sloeg zijn armen uit in de ruimte. Een wanhopige wiekslag:
ik ben een vleermuis! Maar hij steeg niet’ (329). Wanneer Noëlla de gaskraan heeft
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opengedraaid, en de dood weet naderen voelt ze zich als een leeuwerik die ‘zich
orgelend verheft in de blauwe, onmetelijke hemel, in de eeuwige stilte boven de
sneeuwtoppen der aarde’ (262). Wanneer Cas in zijn hallucinatie meent dat zijn dode
dochtertje leeft, dat er geen dood bestaat, ontsnapt hem dezelfde juichkreet: ‘Dit is
het grote bevrijdingsfeest. De klokken zullen luiden en alle ramen zullen opengaan
en het zal bloemen sneeuwen over de straat’ (276). Uit deze behoefte is ook de haast
onaardse figuur van Zapotin ontstaan. Ruyslinck ziet de mens als een gevangen vogel
in een kooi (327), en het leven als de eindeloos ‘gewelfde donkerte’ van een tunnel
(O.S. 82). Opgesloten in zijn donkerte heeft de mens echter behoefte aan een steun,
een teken des hemels, als laatste verdediging tegen de wanhoop. Als dat steunpunt
begeeft, voelen Ruyslincks personages zich radeloos. Wanneer Zapotin b.v. vermoedt
dat Noëlla Cas ontrouw is, voelt hij zich ‘belogen, verraden, besmeurd. Als dit waar
was, zou hij niet kunnen voortleven zoals hij geleefd had. Hij zou een ander mens
worden, een schuw achterdochtig mens zonder vreugde in het geloof en zonder geloof
in de vreugde’ (310). Pleegde ook in De overspeligen in het koningsgraf (let op de
titel: weer liefde en kerkhof!) de huisbewaarder geen zelfmoord wanneer zijn
steunpunt begaf, wanneer nl. zijn geloof in de deugdzaamheid van mevrouw de
hoofdconservator ongerechtvaardigd bleek?
Bijna alle figuren worden op een of ander ogenblik van binnen uit belicht als arme
schamele mensen die in hun eigen lichamelijkheid gevangen zitten en niet kunnen
opstijgen naar een ideaal van goedheid en zuiverheid dat zij dromen. Let b.v. op de
prachtige verdieping van het karakter van de meermaals zo cynisch belichte bisschop,
de Reukloze, wanneer Casimir met het lijkje van zijn dochtertje bij hem komt.
Vermurwd door het besef van ‘zwakheid en onwaardigheid... verfoeide hij zich zelf’.
‘O Jesus, dacht hij, ben ik dan zo'n ploert?’ (282-284). Bij een laatste confrontatie
van Jaspers en de Reukloze ziet ook de eerste plots zijn eigen verworpenheid zo
hopeloos klaar in dat hij erom weent: ‘Ik ben een ploert, ik weet het, maar ik kan het
niet helpen’. (Artistiek gezien is deze onvoorbereide kentering in Jaspers niet vrij
van melodramatiek). Bij deze confrontatie blijkt ook dat met de cynische belichting
van wederzijdse profijtzoekerij niet het laatste woord over de verhouding van deze
beide zwakkelingen gezegd werd. Op dat ogenblik merken wij hoe ondanks zoveel
kleinmenselijkheid ware wederzijdse vriendschap hen verbindt. En op dat zelfde
ogenblik komt heel even ‘de zon, die zich reeds dagenlang achter een grijs scherm
had schuilgehouden, met een bleek winters schijntje de kamer binnen’ (356). Ook
het Slakkenoor wordt stilaan veel menselijker. Het laatste vlekje cynisme wordt van
hem afgewist wanneer wij vernemen dat hij zich vóór Libelletjes lijkje gaat
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schamen over de grimmig-cynische gedachte die hem bij zijn eerste optreden was
ontvallen nl. ‘dat de Rozebooms zeker geen moeilijke klanten zouden zijn, wanneer
hij ze ooit onder de grond zou te stoppen krijgen’ (222). Uit dit alles blijkt dus
duidelijk dat, wanneer men Het Dal van Hinnom een gruwelijke satire of een boek
van echte mensenhaat zou noemen, het laatste woord zeker niet gezegd is. Dit blijkt
b.v. ook al uit het feit dat Noëlla, de vrouwelijke hoofdpersoon, met al haar spotternij
veeleer gekrenkt en gekneusd is door het leven dan bitter op haar soortgenoten.
Typisch is, na een bladzijde bitterheden aan het adres van de eerder lelijke
gasthuiszuster, een bedenking als deze: ‘Ze is nog zo kwaad niet (...) ze is lelijk en
knorrig, ze heeft een gezicht om 's nachts wakker van te liggen, maar onder de harde
verbrande korst zit een zachte witte kruim’ (287).
Ruyslinks rancune is niet zo zeer gericht tegen de mens als wel tegen God. Er is
maar één schuldige voor de mizeries en de lelijkheid van de wereld, Hij die in zijn
heilige oven al dat ‘misbak’ gemaakt heeft (311), Hij die de mens schiep op een
onbewoonbare aarde - ‘Waar is onze woonplaats op aarde, God van de wormen?’
(329) -, Hij die de mens schiep met een behoefte om lief te hebben, en hem het
beminde dan op de afschuwelijkste wijze weer afneemt. ‘Ik heb haar uit liefde verwekt
en wat uit liefde voortkomt kan niet voor eeuwig inslapen’, zo tracht de krankzinnige
Casimir zijn eigen ogen te bedriegen en zijn wanhoop te overschreeuwen (278). ‘Was
de schepper van de wereld een machtswellusteling, een ziekelijke kwelgeest, een
sadistische dwingeland? (...) Had hij de mensen op deze wereld gezet om ze als zijn
proefkonijnen te kunnen gebruiken, om door een vergrootglas hun stuiptrekkingen
gade te slaan?’ vraagt Noëlla zich af (262). Zo is het probleem van de mens voor
Ruyslinck van metafysische aard. Wij wezen daar reeds vroeger op, bij een bespreking
van Wierook en Tranen. Ruyslinck haat de concrete mens niet. Een menselijke
‘vijand’ bestaat eigenlijk niet. De mensen zijn allemaal in hun eigen wereld dezelfde
sukkelaars voor wie de auteur zich voelt overlopen van meewarigheid. Er is maar
Een door wie Ruyslinck zich ‘bedrogen’, ‘misleid’ voelt en Het Dal van Hinnom is
dan ook één lang dossier tegen de ‘God van de wormen’. Ruyslinck is iemand met
een geweldige behoefte aan metafysisch geloof: hij kàn over God niet zwijgen; maar
hij kan er ook niet in geloven, omdat God niet alleen de zon en de liefde heeft
geschapen, maar ook de nacht, de dood en de ontbinding in de regels van zijn
‘monsterachtig spel’ heeft opgenomen (263). ‘Nu gaan ze hem toevertrouwen aan
de wormen, maar zij zeggen dat anders: hem toevertrouwen aan Gods barmhartigheid’,
zo grinnikte reeds Sylvester (O.S. 36). Voortdurend schreeuwen Ruyslincks
personages uit dat God niet bestaat, niet
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kàn bestaan. ‘Alles eindigde waar het begonnen was: in de benauwde warme donkerte
van de baarmoeder’ (328) en telkens opnieuw werpen zij zich in hulpeloze deemoed
en vermorzeling neer voor een verre God van schoonheid en goedheid waar hun ziel
van droomt. Juist om deze tweespalt vinden wij het boek schrijnend mooi. Hoe
pessimistisch het werk ook zij, nergens verlustigt Ruyslinck zich in het schilderen
van de lelijkheid. Nergens is hij negatief uit snobisme, kwaal die heel wat literatuur
van onze dagen kenmerkt. Integendeel. ‘Tegenwoordig hoor je heel wat gehakkel
over de zinloosheid van het leven, hoe heten die lui ook weer, existentialisten - maar
geloof me, alleen de dood is zinloos (340), laat Ruyslinck Zapotin zeggen, en
differentieert zich licht ironisch en uitdrukkelijk van een principieel negativisme.
Heel zijn werk is één poging om het pessimisme af te wentelen, zich er schrijvend
van te verlossen. Reeds in De Ontaarde Slapers liet Ruyslinck Sylvester even
ontwaken tot het besef ‘dat ook elektriciteitspylonen en zelfs stortgronden anders
dan lelijk kunnen zijn’. Bij dit besef werd ‘de donkere leegte binnen in hem licht en
luchtig’ (58). In Wierook en Tranen worstelde de kleine Waldo tegen de wanhoop.
Hij wilde het positieve, de verzoening: ‘Nu begreep ik het: er waren op de wereld
schone en lelijke dingen, blijde en onaangename (...) Het vervelende was dat ik maar
niet kon begrijpen waarom ook het lelijke en onaangename moest bestaan’ (70).
Ruyslinck liet het werkje met een poging tot deemoedige aanvaarding eindigen.
Waldo voelde zich niet veilig geborgen in God, nog begreep hij niet waarom God
‘de mensen meer verdriet dan blijdschap gaf’, maar in een poging tot overgave
ademde hij diep de wierook in en schoof zijn enig geldstuk in de offerblok. Ook Het
Dal van Hinnom is een krampachtige poging tot aanvaarding van de onbegrijpelijke
gruwelijkheden die aan het leven vastkleven. In de opdracht deelt de auteur mee dat
in zijn boek ‘de arme beproefde en vernederde mens zijn bestemming zoekt en deze
vindt in de schaduw van de dood’ (7). In het boek vinden wij dan ook herhaaldelijk
de poging om in het problematisch gevoelde leven een positief inzicht te vinden.
Heeft Ruyslinck in Casimir gestalte gegeven aan de wanhoop, in Zapotin heeft hij
de hoop en het vertrouwen willen tekenen. Wij denken aan de sprookjes die hij steeds
klaar heeft om de troostzoekende Noëlla op te beuren. Zijn sprookje over de
geluksboom b.v. vormt een heel mooi lichtpunt te midden van Noëlla's miserie. Een
oplossing voor de metafysische angst komt er echter niet. Een slotakkoord voor de
tegenstelling tussen Zapotin en Casimir, de hoop en de wanhoop, beide gegroeid uit
de tegenstrijdigheid van zijn eigen ziel, kon Ruyslinck niet vinden. Hij laat daarom
beiden van het toneel verdwijnen, de metafysische vraag vallen, en zal dan maar
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de geschiedenis zo goed en zo kwaad als 't gaat laten opdoeken door Noëlla.
Wel heeft Ruyslinck krampachtig gepoogd Noëlla te laten uitgroeien tot
levensaanvaarding. Zij staat tussen Cas en Zapotin, bitterheid en verzoening.
Ruyslinck laat haar, in tegenspraak met de geest van het hele boek, verkondigen dat
ook ‘de vliegenspikkeltjes’ de zin van het leven bevestigen (368). Doch haar
onverwacht metafysisch optimisme bij het einde van het boek klinkt ons wat vals
toe. Wij menen trouwens dat Noëlla, het minst uit Ruyslincks eigen hartebloed
gegroeid, als romanfiguur ook minst geslaagd is. Haar karakter is onduidelijk. Haar
nachtmerrie is geprefabriceerd, haar verhouding met Jaspers eveneens, en daarbij
geclicheerd. Wij kregen al een verhouding van Jaspers met Mevr. da Sicca en met
Jw. Nagels. Deze derde verhouding is daarbij pathetisch, ongeloofwaardig. Het slot
- de moord op Zapotin, vanuit Noëlla getekend - is drakerig, een gevaar waar de
auteur bij gebrek aan overtuiging en beheersing nog in verzeild is (cfr. De madonna
met de buil). Dit moordrelaas vertoont veel overeenkomst met een sensatie-artikel,
Noëlla's bedenkingen zijn verder vol tegenstrijdigheden. Sommige ervan, in verband
met de ondergang van Zapotin, zijn duidelijk geïnspireerd door De Idioot van
Dostoïevsky en hebben niets te maken met het centrale Cas-probleem van het boek.
Artistiek gezien, kan zulk onecht slot niet bevredigen, wij vinden het onharmonisch.
Het gek worden van Casimir, hoogtepunt van een steeds heviger belijdenis van
wanhoop, was volgens ons het beste slot dat dit werk kon krijgen. Al wat erop volgt,
heeft de roman meer schade gedaan dan goed.
Tegenover deze - op louter menselijk plan sympathieke - vergissing, staan in
Ruyslincks laatste roman echter tal van kwaliteiten die deze fout weer goedmaken.
Hij is niet alleen een aangrijpende en voor onze tijdsgeest karakteristieke
levensbelijdenis. Ook in artistiek opzicht heeft de roman ons buitengewoon geboeid
en verrast. Daar is eerst en vooral de speciale galgenhumor, die Ruyslinck op
onuitputtelijke wijze uit zijn mouw schudt. Hij maakt grotendeels de substantie uit
van het boek. Karakters en intrige hebben weinig te maken met wat deze dingen
gewoonlijk in een roman betekenen. Zij ontsnappen aan een realistisch criterium.
Hun enige rechtvaardiging is te zoeken in het feit of ze al of niet passen in de sfeer
van het hele boek, en of ze op de goede manier zijn aangebracht. Waar de
galgenhumor verwatert, zoals bij de Noëllaepisodes op het einde, belanden wij in
gezwollenheid of theatereffecten. Dit zijn echter maar even uit de toon vallende
momentjes in één fascinerende en vreemdsoortige cabaretavond, waar men zich
voortdurend afvraagt of men moet lachen of schreien om het zielig vertoon van
gerimpelde show-besjes en versleten clowns en de krassende stemmen van
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sterren, die hun bloeiperiode lang achter de rug hebben. Ruyslinck stapelt
mismaaktheid op mismaaktheid, charge op charge, zodat wij betoverd door het
vormspel, los van alle gedachte aan geloofwaardigheid of realiteit, geboeid worden
door de onuitputtelijkheid van zijn grimassenkunst. Wij wezen reeds op de mooie
climax in de kerkhofscènes. Ook de tekening van het Molenpaard wordt meeslepend
gechargeerd. Hoogtepunt is wel de nachtelijke scène, als zij vanop een ladder wil
afluisteren wat er bij de Rozebooms gebeurt (201-207).
Ruyslinck heeft daarbij gewerkt op een ruim paneel. Naar de gewoonte van de
breed-opgezette roman wordt aan verscheidene levensrelazen tegelijk gewerkt.
Ruyslincks visie op de wereld heeft daardoor een algemener betekenis gekregen. De
schrijver heeft zich niet met één van zijn personages vereenzelvigd, maar zich voor
de algemene conditie van de mens geïnteresseerd. Dat hij de schijnwerper telkens
verplaatst van Jaspers naar de Reukloze, de Rozebooms, da Sicca of de Floersen
heeft het werk tevens behoed voor eentonigheid. De verschuivingen van het episch
standpunt bij het verhalen vergoeden ons voor de tamelijk grote eenzijdigheid van
de levensvisie en brengt tevens een speelse noot die het werk enkel ten goede komt.
Tevens heeft de auteur daarvan soms op knappe wijze gebruik gemaakt om de
spanning door een onderbreking op te voeren. Wij denken aan de ernstige crisis van
het zieke Libelletje op een nacht, waarna de schijnwerper midden in de angst een
verdieping lager wordt gericht op de Floersen - prachtige opschorting van de tragedie
voor de comedie (Deel I, hoofdstukken 22, 23, 24)! Tevens heeft de auteur ons met
deze kneep toegelaten de dood van het meisje niet bij te wonen. Wij denken eveneens
aan de opschorting van het verhaal van Casimirs grafschennis (II, 9-10).
Ten slotte heeft Ruyslinck de disparate stof op een zeer handige manier weten
aaneen te knopen. Wij zeggen wel: aaneenknopen. Terwijl de grote beoefenaars van
het romangenre, zoals Tolstoï of Couperus, hun verscheiden levensrelazen
ineenvlochten, heeft Ruyslinck ze met haken en ogen aaneengehecht. Dat is niet
noodzakelijk een tekort. Bij beoordeling van de bouw van Ruyslincks werk passen
immers onze gewone criteria niet. Juist omdat er weinig inwendige karaktertekening
te vinden is, moet ook de strakgebouwde, door innerlijke evolutie gedragen intrige
wel ontbreken. De bouw heeft iets schuifjesachtigs. Dit vloeit echter noodzakelijk
voort uit de stof én de opvatting. Tolstoï en Couperus kozen een stof die, al was ze
wijdlopig, toch een eenheid kón vormen, omdat de mensen wier levensgeschiedenissen
zij vertelden elkaar voortdurend konden ontmoeten doordat zij samenhoorden in een
milieu of belangensfeer. Ruyslinck heeft echter in zijn drang naar veralgemening
alle standen en belangengroepen in zijn werk laten optreden: de hoge
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clerus naast de dorppastoor, de aristocratie naast een dompelaarsfamilie en een koppel
uit de middenstand. Tevens is die schuifjesachtige techniek expressief: de
toevalligheid van de onderlinge ontmoetingen heeft zeer goed een sfeer van
eenzaamheid en isolatie rond de personages geschapen. ‘Het leven van iedere mens
is een klein gesloten kringetje’ zegt een van hen (55). Ten slotte ankert de losheid
van de bouw in het ‘humor’-karakter van het werk. Het is een feit dat bij humoristen
de bouw bijna altijd een aaneenschakeling van toevalligheden is. Humor dankt immers
zijn betovering aan het feit dat het verhaal ons verrast, onverwachts overvalt. Het
feit dat Ruyslincks werk met haken en ogen aaneenhangt is volgens ons één van zijn
voornaamste charmes. Want aanéén hangt het, zij het dan telkens doordat het
behulpzame toeval een handje komt toesteken. Het is inderdaad allemaal uitgerekend
toeval dat Noëlla juist bij Jaspers naar een plaats als kantoorhulp dingt; dat Noëlla
in de stad dezelfde broeder ontmoet die, zoals later blijkt, de kerstboom voor het
gekkenhuis waar Cas verblijft, heeft aangeschaft; dat het meisje dat achter Casimirs
kerkhof vrijt, juist de kantoorhulp van mijnheer Jaspers is; dat het juìst de Reukloze
is die Jaspers en Juffr. Nagels bij hun eerste stoeipartijtje betrapt; dat op het ogenblik
dat Noëlla bij ‘Juffrouw Bloemkool’ naar Cas vraagt, precies de telefoon van
Sint-Leonardus rinkelt; dat toevallig ook Jaspers een kandidaat heeft voor Casimirs
nachtwakersbaantje, en daarvoor toevallig ook bij de bisschop komt aankloppen; dat
wanneer Casimir zijn knieval komt doen bij de Reukloze als een teken des hemels
de reclamematras van da Spicca door de bliksem getroffen wordt; dat wanneer Jaspers
later bij de bisschop komt, deze juist een telefoontje over Casimir krijgt, dat da Spicca
eveneens in Sint-Leonardus terechtkomt, enz. Het is echter een charme op zich zelf
telkens de kleine knepen te ontmoeten die op verrassende wijze aan vroegere
gebeurtenissen herinneren en die weer eens van uit een ander standpunt belichten.
De veelheid van figuren vormt als het ware een prisma, waarin elk der binnenvallende
gebeurtenissen tot een veelvoudig kleurenperspectief opgevangen wordt. Het wordt
een betoverend spel, waarin we zo meegesleept worden dat wij, nadat wij de ene
kleurschakering kregen, spontaan al naar het toeval uitkijken dat ons ook de andere
kleurschakeringen zal brengen. De deus ex machina wordt in dit werk aldus het meest
boeiende en verrassende element.
Ten slotte is de vlotte en toch zeer bewerkte en rijke stijl zeker niet de minste
kwaliteit van Ruyslincks werk. De auteur heeft een zeer gevarieerd woordtalent.
Zelden is de zinsbouw stroef of onwelluidend. Zelden is de tekst onduidelijk. Het
woord registreert heel spontaan en ongedwongen wat de schrijver te zeggen heeft.
Ruyslinck kan uiterst scherp en raak de fysieke werkelijkheid tekenen. Zijn stijl is
tevens vlot beeldend maar
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zonder gezochtheid. Al steekt het werk vol vergelijkingen en metaforen, nooit krijgen
wij de indruk voor een beeldgewoeker te staan dat de beginner of de mooischrijver
kenmerkt. Ruyslinck gebruikt het beeld niet om zijn tekst op te smukken. Het beeld
is het natuurlijk verlengstuk van zijn genuanceerd vocabularium, en het natuurlijk
uitvloeisel van zijn wereldbeleving, die tegelijk uiterst concreet en filosofisch is, die
in het scherp-waargenomen aardse en toevallige een symbool ziet, een metafysische
zin: ‘Soms scheen het of dergelijke onbeduidende dingen, een gevallen pijp of een
gebroken veter, een meer dan toevallige betekenis hadden in verband met de
menselijke lotsbestemming’ (55). Typisch voor dit spontaan symbolisch beleven van
de werkelijkheid is onder vele voorbeelden de episode waar Noëlla haar hart vol
tweespalt en zondegevoel bij Zapotin uitstort: ‘Tijdens dit relaas wendde ze geen
moment de ogen af van het repeltje percaline dat aan de vloer kleefde (...) Het
parelgrijze, glanzende strookje bekledingsstof kleefde de hele tijd, niet alleen aan de
vloer, maar bovendien aan haar voortdurend terugwijkend bewustzijn, als een pleister
die het pus uit haar etterend verleden trok’ (343).
Tevens is de stijl rijk aan zeer speciale humoristische effecten en steekt het werk
vol stijlvondsten die het geheel levendiger, puntiger maken. Meest opvallend is bij
voorbeeld de al of niet associatieve verschuiving, waarvan wij een enkel voorbeeld
geven: ‘aan de overkant van de straat werd een klemmende deur knarsend
opengetrokken, een schelle stem verwelkomde de kerstvisite, de kerstvisite veegde
haar schoenzolen schoon aan de schrabber, het vrolijke...’ (341). Vergelijk verder
de verschuiving Zapotin - de Voorzienigheid, De Reukloze - Colubra, of nadat Cas
in een levensbeschrijving van Maria Goretti gebladerd had, wordt hij plots woedend,
‘wankelde door de kamer en schopte Maria Goretti onder het bed’ (350). Nu beseffen
wij wel dat dit gemakkelijk kan ontaarden in goedkoop effectbejag. Welke
stijleigenaardigheid wordt dit niet in handen van een knutselaar? Ruyslinck heeft
echter smaak genoeg om niet te overdrijven. Het gebruik van deze kneep is gewoonlijk
ook meer dan een zuiver stijlspel. Soms is hij te verklaren uit een streven naar
puntigheid, woordkarigheid; soms is hij een fijn middeltje om de verschillende
schuifjes van de roman wat dichter naar elkaar toe te halen of om een vroegere
symbolische of ironische belichting bij de opgeroepen werkelijkheid mee op te
roepen. In alle geval helpt het komisch effect van deze stijlkneep over 't algemeen
om het dramatische van een situatie lichtjes te temperen, te relativeren en het
tweeslachtig karakter van tragedie en grimas te bewaren. Speciale vermelding verdient
ten slotte de Noordnederlandse kleur die de auteur aan zijn taal heeft willen geven.
Zo ontmoeten wij een groot aantal bij ons ongebruikelijke woorden,
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zoals sjappietouwers, koekhakken, kroot, gozer, doerak, smuigers, glasjanussen,
pitmoppen. Of zulke woorden in Noord-Nederland algemeen gebruikelijk zijn, weten
wij niet. In alle geval scheen dit voor ons enigszins vreemd-aandoend vocabularium
niet te misstaan in de sfeer van het boek. Het geeft een zekere distantie aan de stijl
die wel past bij de toon van schijnbare onverschilligheid.
Dat er in zulk lijvig werk foutjes voorkomen is haast vanzelfsprekend. Fout is b.v.
dat Ruyslinck het Slakkenoor de bedenking ingeeft, dat hij ‘over de kist van da Spicca
junior (...) elf uren gedaan’ had (221), terwijl hij ons vroeger in een pathetische scène
duidelijk maakte dat het vervaardigen van die kist hem ontsnapt was.
In zijn menselijke, sociale en vooral metafysische problematiek lijkt Het Dal van
Hinnom ons de uitdrukking van een tijdsgeest te zijn. Het lijkt ons onloochenbaar
dat het probleem van het menselijk tekort, van het lijden en vooral van de metafysische
verantwoording daarvan, een der meest folterende problemen is voor het geweten
van deze tijd. Ook in de letterkunde. Omdat Ruyslinck deze problematiek zo
persoonlijk doorleefd heeft en met onmiskenbare vormkracht behandelt, is zijn
tijdsbelijdenis tevens een zeer goed kunstwerk geworden. Van menselijk standpunt
uit zouden wij de auteur daarbij van harte toewensen dat hij vroeg of laat voor de
tegenstrijdigheid van wanhoop en verlangen naar hoop in zijn wezen de oplossing
moge vinden in de richting van een positief levensgeloof, waarvoor hij zo blijkt te
strijden.
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De laatste ronde
Romanprijs D.W. en B.
Voor enkele maanden namen onze uitgever, de N.V. Standaard-Boekhandel, en ons
tijdschrift in samenwerking het initiatief tot het uitschrijven van een ‘Romanprijs
Dietsche Warande en Belfort’. Deze prijs zou niet eenmaal maar periodisch worden
uitgeloofd. Toen wij op het punt stonden alle bijzonderheden betreffende deze
prijsvraag te publiceren vernamen wij de publicatie van een soortgelijke prijsvraag
- zij het dan slechts voor eenmaal - door een andere Zuidnederlandse uitgever. Daar
nu sinds jaren nog door een derde, eveneens Zuidnederlandse, uitgeversfirma een
jaarlijkse romanprijsvraag wordt uitgeschreven, achtten wij het wenselijk de uitvoering
van ons initiatief enkele maanden uit te stellen.
Daar het fondsblad van onze uitgever de uitschrijving van onze prijsvraag reeds
in het vooruitzicht had gesteld, bereikten ons brieven van belangstellenden waarin
om nadere inlichtingen wordt verzocht. De uitschrijving van de ‘Romanprijs Dietsche
Warande en Belfort’ zal pas in het voorjaar 1963 geschieden. Dan zal ook het
reglement in extenso worden meegedeeld.
REDACTIE.

Drukfout
In vorig nummer verscheen op p. 492 een gedicht van Mark Insingel, waarin een
spijtige drukfout is geslopen die de verstaanbaarheid van een passus sterk vermindert.
Wij drukken het gedicht opnieuw af:

Uit: Drijfhout
Een langzaam koord
van wurgen, een lus
van angst, de dunne
snijdende, de
horizon. Tot ik
verga in duisternis.
in raadselen van
water, zwerf ik in
deze kring, gevangen
in zacht wiegende
gevaren. Elke
heuveltop glijdt
in het langzaam
toehalen van de avond
mee onder zee.

Literaire informatie in het buitenland
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Regelmatig verschijnt ‘Le Courrier littéraire des Pays-Bas et de la Flandre’, een
informatieblad dat de recente publicaties op het gebied van de Nederlandse literatuur
in het Frans-sprekende deel van de wereld wil bekend maken. Het wordt geleid door
een gemengd Nederlands-Vlaamse redactie en verschijnt met steun van beide
regeringen. Uitstekend initiatief dat grote sympathie verdient. In het jongste nummer
verschijnt echter een bibliografische lijst van ‘Ouvrages parus depuis le 1r janvier
1860’, die wel voor ernstige kritiek vatbaar is. Iedereen zal begrijpen dat zulke
bibliografische lijst, voor het buitenland bestemd, niet volledig kan en mag zijn. Wel
moet hij op ernstig kritisch niveau het beste vermelden. De bibliografische lijst van
dit Courrier-nummer is echter wel wat té onvolledig. Wat heel wat schrijvers, alsmede
uitgevers van waardevolle literaire werken, kan ontstemmen; en bovendien van
informatorisch standpunt uit betreurenswaardig is.
ALB. W.
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Boekbesprekingen
Moderne schelmenroman?
Remco Campert: Het Leven is verrukkuluk - Literaire reuzenpocket 24 - Uitgeverij
De Bezige Bij, 1962.
Dit is de eerste gepubliceerde roman van Remco Campert, wiens gebundelde
gedichten en verhalen een vrij goed onthaal genoten. En ook over deze roman las ik
een paar lovende besprekingen, ofschoon ik me best kan voorstellen dat er een boel
mensen zullen zijn die er zich grondig zullen aan ergeren. Niet om strikt literaire
redenen overigens, maar om de vrij scabreuze inhoud en om de nonchalante, van
goed noch kwaad bewuste manier waarop deze met zwier en onmiskenbaar talent
wordt aan de man gebracht. Want Remco Campert kàn schrijven. Het is best mogelijk
dat zijn proza zoals het in zijn boek tot ons komt, het eindresultaat is van een
moeizame en langdurige worsteling met de taal (zulke dingen kan men nooit met
zekerheid uit de definitieve tekst afleiden), maar het laat in elk geval de indruk na
van een lenige en dartele spontaneïteit, die met een m.i. bedrieglijke spaarzaamheid
van middelen een maximum aan effect bereikt. Met ‘spontaneïteit’ is natuurlijk niet
alles gezegd; het is slechts de eerste totaalindruk die men van dit proza opdoet: de
impressie dat hier iemand moeiteloos en voor zijn louter plezier een hoop dingen zit
te vertellen die er eigenlijk niet toe doen en die ons volstrekt niet zouden interesseren,
ware het niet dat de stem van de verteller ons weerhoudt er vandoor te gaan. Let men
nauwkeuriger op, dan zal men spoedig ontdekken dat er onder dat rustig taalgekabbel
in mineur een veelheid van spanningen leeft waar het de schrijver eigenlijk is om te
doen geweest, maar die hij nergens de zacht verende gang van zijn lichtvoetig parlando
laat verbreken. Hetgeen betekent dat dit schijnbaar vrij toonloze verhaal met grote
zelfbeheersing geschreven is, en dat de bewogenheid die het heeft gevoed, slechts
tot uiting komt in ondergrondse en subtiel gedoseerde reflecties die meer leven in
de toon dan in de woorden of uitspraken. Laten we ons niet misleiden door de
bijdegrondse stof en de weinig stichtelijke mentaliteit en handelingen der personages,
dan blijkt het geestelijk saldo van het geval ook hier een gelaten besef van
machteloosheid te zijn om de bolster der eenzaamheid te doorbreken en naar een
ander ik een brug te slaan.
Dat deze ‘kern van de zaak’ door Remco Campert intussen zichtbaar wordt gemaakt
aan de hand van een intrige die in feite alleen maar een aaneenschakeling is van
amorele en immorele situaties en handelingen, en door middel van personages die
de teleurgang van het burgerlijk fatsoen incarneren, is blijkbaar wel een teken des
tijds en niet helemaal vrij van een zekere pose die tegenwoordig opgeld doet.
Toch valt het iemand die tot een vroegere generatie behoort en voor wie kunst en
literatuur moeilijk verenigbaar zijn met de wijze van leven en zijn dezer nauwelijks
volwassen buitenbeenders, moeilijk om voldoende belangstelling op te brengen voor
dergelijke personages, in dewelke een levenshouding aan bod komt die vroeger
eenvoudig geen stem had in de literatuur. Althans niet in die zin, zoals tegenwoordig,
dat wat zij denken en zeggen en doen, tevens aanvaarde levensnorm is. Vroeger was
een schelm een schelm, iemand die buiten de norm stond en dat ook wist. Thans is
iemand die het volkomen normaal vindt dat zijn instinct alleen normatief is en daar
naar leeft, met alle consequenties van dien, en
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die zulks bovendien als zijn goed recht erkend wil zien, blijkbaar geen schelm meer.
Wie uit die andere, vooroorlogse wereld stamt, toen vrij algemeen erkende geestelijke
waarden het leven nog beheersten en het doel en richting gaven, kan daar moeilijk
aan wennen en er geen interesse voor opbrengen.
BERT RANKE.

Engelen zonder vleugels
Gerdy Pendèl: Zonder vleugels en andere verhalen. - Literaire pocketserie 71. Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam, 1961.
In het laatste verhaal dat aan deze bundel meteen zijn titel leende, worden de
belevenissen verteld van een op aarde verdwaalde engel wien men zijn vleugels
afgeschroefd heeft en die mét deze attributen tevens zijn geheugen is kwijtgespeeld,
zodat hij als een gedesoriënteerde heimatloze vrij hulpeloos in dit ondermaanse
rondklungelt. Aangezien echter vage reminiscenties aan de hogere sferen van zijn
‘land van herkomst’ hem met altruïstische impulsen blijven bestoken, impulsen
waaraan hij met meer goedgelovig idealisme dan aardse realiteitszin gehoorzaamt,
ligt het voor de hand dat hij door allerhande baatzuchtige berekenaars zal worden
misbruikt, en dat hij ten slotte aan zijn wereldvreemde mensenliefde zal ten onder
gaan.
Met een beetje goede wil zou men dit aardige en goed geschreven verhaal als
geestelijke coëfficient kunnen stellen bij al de andere verhalen van het boekje, dat
summa summarum de zoveelste illustratie brengt van een zeer modern en nogal graag
beleden levensgevoel, namelijk dat de mens in hoge mate ontoereikend is om er op
deze aarde wat behoorlijks van te maken. In weerwil van zijn zuiverste aspiraties,
stoot hij zich voortdurend tot bloedens toe aan de hoekigheid der begripsloze anderen,
en het blijkt steeds opnieuw onmogelijk het leven onder de knie te krijgen.
Het is een goed punt voor de nog jonge schrijfster dat ze deze centrale beleving
in al haar verhalen voelbaar heeft weten temaken door de ver-beelding, zonder haar
toevlucht te moeten nemen tot beschouwing of betoog. Ze doet het trouwens met
veel zin voor psychologische nuancering en in een stijl die door zijn nochtans
beheerste gevoeligheid haar existentieel geëngageerd zijn verraadt. Wat niet betekent
dat deze bundel verhalen het monolithisch getuigenis is van een volgroeide literaire
persoonlijkheid. Dat is in een verhalenbundel van een jonge auteur trouwens zelden.
Alvorens een schrijver zijn definitieve literaire gestalte heeft gevonden, weerspiegelen
zijn kortere stukken meestal zijn tasten naar dé adequate uitdrukkingsvorm. Maar
hoe verscheiden en ongelijk het resultaat daarvan in Zonder vleugels ook is, iéts is
er in al deze verhalen dat onmiskenbaar een talent verraadt waarmee men graag
opnieuw geconfronteerd wil worden. Soms is het in de atmosfeer, soms in de visie,
soms ook in een treffende verwoording of alleen maar in de klankkleur van de
vertellende stem. Hoé het zich verder ontwikkelen zal en welke de uiteindelijke
gestalte zal zijn van deze dertigjarige schrijfster die reeds in 1956 de Reina Prinsen
Geerligs-prijs voor haar debuut met de korte roman Ik ga weg tot ziens ontving, valt
vooralsnog niet te zeggen. Daarvoor vertoont haar werk nog te veel schatplichtigheid
aan wat ik samenvattend het arsenaal van ons tijdsklimaat zou willen noemen. Dat
het daarnaast echter in voldoende mate blijk geeft van een aantrekkelijke
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oorspronkelijkheid in haar bezeten zijn door het verschijnsel mens, lijkt me wel een
ernstige waarborg voor de toekomst.
BERT RANKE.
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[1962/9]
Jan Veulemans
Een vrouw beminnen
I
Omdat gij de witte woorden verteert
die ik telkens om u heb verloren,
omdat gij de dood uit mijn ruimte weert
en mij de dood beminnen leert:
uit de taal van wolken en koren,
uit de adem van de stroom,
uit de kleuren van hemel en boom
spel ik namen voor u, onzeker,
maar zeker dat gij zult horen.

II
De meisjes vuren hun liederen af,
hun blijdschap en hun schade;
het leven wordt telkens verraden,
van kinderland tot graf.
De meisjes ontbinden het bloed,
de meisjes plukken gedichten:
kelen, borsten, gezichten,
en wat wij nadien verrichten
omdat het moet.
In augustus of april
alleen blijven met de éne:
de liederen worden stil.
Het bloed begint lachend te wenen:
ik wil.
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III
Een vrouw beminnen:
bedding vinden en bedding zijn,
heilwater op de dagelijkse pijn
van binnen.
Aarde en hemel aan uw mond besloten, ik word uw bloed, uw woning, uw lied,
de kleine vogels van vroeger verdriet
liggen om u heen neergeschoten.
Zie, ook de woorden vluchten heen,
wij kunnen sprakeloos over de sterren lopen,
want alle lieve dromen scheuren open
en wij zijn één.

IV
Maar ik roep weer de woorden uit hun holen
om 't raadsel te breken van uw schoot,
de smaak te prijzen van 't gedeelde brood
en hoe de liefde nu voorgoed verscholen
ligt tussen belofte en de dood.
Ik leen van kinderen de groene taal,
van dieren en seizoenen de geluiden,
en wat de dichters zeggen voor de bruiden
en voor de nachtegaal.
Vrouwelijk hoort gij mij aan,
laat u met ieder woord bevolken,
en boven kinderlijke wolken
geeft u een hemel te verstaan
dat ook de dood voorbij zal gaan.
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Paul Snoek
De waarheid van de dichter
Het woord van de dichter is zijn heilige eigendom. Het is de zelfgeschapen bron,
waaraan hij drinkt, de bloedende maar levende grondstof waaruit hij put en waarin
hij zich wentelt als in een ei, als in een zee in dat ei.
De dichter spreekt niet met het woord, maar het woord spreekt in de dichter, die
in het woord verblijft. Hij heeft alleen zijn stem, maar achter zijn stem de krachtige
wortels die aan het woord klank geven en sappen opdat het zou leven. De dichter
ademt zuurstof voor dat woord. Als bloed en bloedsomloop, als hart en hartslag
werken woord en dichter samen en houden die eenheid in leven. Want scheidt men
het woord van de dichter, dan ontstaat een autonome, doodgeboren woordkunst. En
uitsluitend menselijk is de dichter slechts in staat een bijna-wonder te suggereren, te
kneden, maar dit wonder zal nauwelijks een kleiklomp zijn, een kleinmenselijke
purge van zijn sentimenteel en dus loutermenselijk praten.
Het woord van de dichter is de gehele wereld. Niet de tastbare aarde, niet het
vloeibare water, maar de aarde in de aarde en het water dat het water vloeibaar maakt.
Daarom is het woord het heilige van het gedicht, iets buiten deze wereld, iets dat de
dichter meer en meer van de combinatie mens en tijd verwijdert, een mystiek dus,
want het is niet anders te noemen dan in de taal van het goddelijke.
De wil van de dichter is niet zijn eigen, menselijke wil. Het is de ingegeven en
vleesgeworden drang naar de waarheid. De dichter is het werktuig van de waarheid
en deze waarheid wordt zijn wil. Niet op de eerste plaats de liefde of de goedheid,
maar het grote wonder der waarachtigheid, en dat bedoel ik met de waarheid, drijft
de dichter tot het uitvoeren van een daad: het gedicht. Het is niet de dichter die spreekt
of sprekende schrijft, het is het sprekend gedicht dat zich laat neerschrijven nadat
het is ontstaan en gebeurde in de dichter. En in deze wilsverhouding tot het gedicht,
die de mijne is, ontstaat het gedicht uit zich zelf, als resultaat van de bovenmenselijke
genade, trillend tot in de handelende vingers
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van de dichter. Hij alleen is in staat de geleider te zijn van deze stroom, die circulair
is en komt van en gaat naar het wonder. De dichter is het werktuig, de geoliede
machine, maar tevens gelijktijdig bedient hij deze machine, niet als uitvinder, maar
als dienende uitvoerder van de waarheid. En deze waarheid is de geestelijke waarheid
van de dichter, gevoed door het licht. Niet het zonnelicht dat slechts een symbolisch
gevolg is van de hitte, niet het licht van röntgen, want dat is louter materie, maar het
sterkere licht uit de eeuwen, stralend uit een goddelijke lichtbron.
En gloeiend, bestendig brandend in dit licht, vervult de dichter de plicht tot de
waarheid met de wil van de waarheid. En deze wil is heilig en gaat plaats nemen in
een mens en dus niet omgekeerd, want het menselijke is onheilig. En het gedicht
ontstaat door deze heilige wil, het is de wil eigen aan het gedicht, waarin de dichter
woont als in een stalen long, maar waarmee hij handelt als met de weelde.
Daarom is het gedicht zelfstandig, autogeen en autocraat. Het schept zich zelf
zoals alleen het authentieke dat schoon is, zich zuiver en veredeld kan scheppen. En
dit scheppen is misschien een teruggrijpen naar een oorspronkelijke schepping, naar
de oerstaat in slijm, waar het gedicht zich eeuwig vernieuwt in een bijna zuiver
geestelijke toestand. Het gedicht is dus in wezen onstoffelijk, het wordt door de
dichter met het woord benaderd in een absolute eenheid met de schoonheid. Niet de
esthetische, maar de metafysische schoonheid, ontstaan door de waarheid, langs de
wil van de dichter, hij, een menselijke cocon van woorden.
De dichter is geen wonderkind, geen schepper. Hij is het ideale medium van het
eeuwig-grote. En wanneer een gedicht of een dichter de hiërarchie van deze waarden
in de waarheid gaat wijzigen, zal iets ontstaan dat vormelijk de schijn heeft van een
gedicht, het woord zal drager zijn van een wanklank, want dit woord zal klinken
alsof het een woord was. En alleen de dichter, die in staat is zich te vernederen in de
waarheid, is bij machte te helpen bij het ontstaan van het wonder. De dichter is geen
mens in het gedicht. Hij is profeet, hij is de helderziende, maar steeds verminkte
dienaar.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

613

Frans de Wilde
De zwemmer
Je hadt lang, verbeten gezwommen,
Onder water gerukt in een kolkende stroom,
Zolang tot je dreigde te stikken
En dacht: er is geen ontkomen,
Ik moet dieper duiken, nog dieper,
Naar de donkerste waterlagen
Waar rust is maar geen terugkeer;
En dan voelde je plots je mond
En je neusvleugels vrijer en open,
En je hoofd was plots boven water
In de lucht onder 'n duizelige hemel.
Je zag een dijk, een huis, een paar bomen
En aan de horizon een stad
Machtig en grauw, met torens.
Je wist wat je daar zou vinden:
Niet meer de dingen van vroeger,
Te velen waren naast je verzonken
Voor altijd.
Maar je roeide met armen en benen,
Je zwom, in een opperste pogen
Naar de verre, veilige oever.
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Paul Lebeau
De dendrofoob
Een bekende van me kreeg aanzegging het boompje in zijn tuin, dat sinds een paar
jaar probeert over de tuinmuur heen te gluren, te laten vellen.
Goed zo, dat is er weeral een minder. Maar er ontsnappen er toch nog te veel aan
de publieke verontwaardiging. Waarom steeds wachten op een klacht? Waarom geen
bomenopsporingsbrigade opgericht, al is het maar voor een week, die vanuit een
helikopter de gebladerde verstekelingen ontdekt en op het stadsplan merkt. Dan kan
de executie daarna planmatig verlopen. Want ik ben er vrijwel zeker van dat, vooral
in het kwartier der oude meesterwoningen, goed beschut door huizenblokken, nog
meer dan een boom uitdagend over de tuinmuur staat te wuiven.
Bent u dan tegen de bomen? - U misschien niet? Het is gewoon de plicht van ieder
mens, die voor beschaving en vooruitgang opkomt, dat gevaarlijk en reusachtig
onkruid te verdelgen tot de laatste tak.
Wij leven niet van bomen, maar van lucht en licht. De bomen stelen die. Dat weet
iedereen. Maar weet men ook dat bomen een teken zijn van achterlijkheid en
onderontwikkeldheid? Weet u dat bijna alle achtergebleven landen verstikken onder
het bomengewriemel? En dat hoeft ons niet te verwonderen want elke boom is een
hinderpaal op de weg naar de toekomst.
Geloof nu niet dat ik tegen een boom als boom iets heb. Wel tegen de boom in het
ruimtebeeld van onze tijd, want ze zijn hopeloos uit de tijd. Maar ik kan heel goed
bomen accepteren in het verleden. Voor onze zwierende voorouders waren zij
trouwens het enige verkeersmiddel. En iets later neem ik ze ook nog, toen ze aan de
‘homo faber’ toe waren en de mens begon te knutselen. Met hout, omdat hij geen
ander materiaal kende. Wat maken ze nu nog uit hout? Lucifers? - Maar ken jij dan
geen aanstekers? - Papier? Nou ja, slecht papier, maar dat komt uit de bossen in het
hoge noorden waar geen mens het kan uithouden.
De Germanen vereerden de bomen: daarom waren zij ook barbaren. In Griekenland
en Italië zal men niet veel bomen meer zien. Daar hebben
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de klassieke beschavingen de wouden opgerold en overal glanst daar nu de zuivere,
kale rots. Ook onze geliefde Kempen waren eens volkomen bomenvrij. Overal zag
men slechts het blanke zand en de purperen hei. Maar de gehate bezetter van toen
(het was toen juist de beurt van de Oostenrijkers) voerde op sluwe wijze de sparren
in om de geest van dit eens zo beschaafde (want bomenloze) volk te vergroven.
Hetgeen hun dan ook wonderwel is gelukt. (Ik bedoel: de sparren in te voeren.)
In de tijd van het impressionisme kan men nog zeggen dat er bomen nodig waren
om ze te schilderen. Maar wie schildert er nu nog bomen? Eigenlijk was hun bestaan
in de loop der tijden alleen maar duldbaar tot en met de romantiek. Toen leverde hun
gezwatel een barmhartige begeleiding bij de gestotterde liefdesverklaringen van toen
en hun bast was het conventioneel en goedkoop materiaal om sentimentele eden op
vast te leggen in de vorm van onhandig verstrengelde initialen.
Maar nu! Nu wordt een dergelijke verklaring in de bondige stijl van deze tijd
meestal dadelijk overstemd door het gezoem van de motor, die zenuwachtig versnelt
en een autodak is voor dergelijke omstandigheden heel wat gepaster dan een
bladerdek. Wie neemt in het tijdperk der ‘drive-in’'s zijn meisje nog mee naar een
bos, tenzij om ze van kant te maken?
Ja, voor een mens uit deze tijd is er aan een boom iets lugubers, iets dreigends, ze
hebben iets van een (soms bebladerde) galg. Bomen zijn een onmisbaar
landschapsonderdeel in een film met struikrovers en sluipschutters. Maar ook in het
dagelijks leven zijn ze gevaarlijk. De jeugd wil er haar eerste stappen in de bergsport
op proberen en valt er uit. En voor de ouderen zijn ze een zwijgende uitnodiging tot
zelfmoord in ouderwetse stijl. Voor iedereen zijn het hinderlijke obstakels, die dienen
opgeruimd.
Bovendien is er iets vies aan. Een boom is een magneet voor de onzindelijkheid
van mens en dier.
Ik weet wel, er zijn toch nog mensen die een boom mooi vinden. Maar kent u iets
dat de mens nog niet heeft mooi gevonden? - Niets... en dat niets probeert hij vandaag
de dag juist te schilderen.
Wat zouden de bomen mooi zijn! Moordenaars zijn het, die overal in hinderlaag
liggen langs onze wegen. Er zijn bomen en voetgangers en beiden zijn evenzeer uit
de tijd. (Aangezien iedereen recht heeft op zijn eigen dood kan je de voetgangers
moeilijk afschaffen). Er is echter een enorm verschil. Als je tegen een voetganger
aanrijdt, dan vertoont je wagen een deuk en als je de man behendig schept met je
bumper, alleen maar een schram. Maar rij eens tegen een boom! De sterkste wagen
ram je tot moes tegen zijn domme onverzettelijkheid. En dan, een voetganger springt
nog eens weg, maar een boom nooit! Dat is
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volgens mij hun niet te zoenen schuld en daarom moeten zij verdwijnen: zij gaan
niet uit de weg! Bovendien zijn zij ongelooflijk taai. Ik heb eens een Mercedes 180
gezien, ineengedrukt tegen een boom als een lampion. En de boom? Die was
ontschorst... gedeeltelijk.
Soms steken zij zelfs de huizen in brand, juist bij die dwazen die hen met pracht
en praal omkleed hebben op de ereplaats van hun woonst. Zijn dat kersten bomen?
Door en door heidens zijn ze en zullen ze blijven. Want zo men ze belet in vlammen
op te gaan ter ere van de zonnewende, laten ze alles zo maar vallen en bevuilen de
tapijten zodanig dat ze nog maar net goed zijn voor de vuilnisbelt. Waar de na
nieuwjaar eindelijk ontnuchterde mensen hen dan ook naar verwijzen.
Bomen zijn niet alleen een irriterend-romantisch anachronisme en lugubere
executiepalen in rijen langs de weg, ze verspreiden ook een psychische sfeer, die
noodlottig is voor de moderne mens. Er is iets hopeloos ouderwets aan bomen. Denk
eens aan hoe wij de laatste 50 jaar veranderd zijn. Alleen die boom blijft altijd maar
hetzelfde, al meer dan 50 miljoen jaren. Neen, zij leven niet op het ritme van deze
tijd. Zij zijn zo bedaard en zo bedarend, zo meditatief met hun hoofd in de wolken,
altijd maar mummelend als een suffe oude vrouw en zo almachtig onberoerd. Zij
hebben geen reflexen! Wij leven van reflexen! Een te trage reflex en wij zijn er
geweest. Maar zij! Er moet al een flinke bries opstaan om ze, altijd even lui, wat te
laten reageren. Ze hebben geen zenuwen, daar zit de hele knoop en dat is niet te
verdragen voor ons, die louter zenuwen zijn.
Beweer nu niet, omdat het onder bomen nat en kil is, dat ze nuttig zijn. Bomen
trekken regen aan! Welke idioot durft hier nog beweren dat zij de regen moeten
aantrekken in dit land van de eeuwige regen, zoals Dan te reeds zei.
Beschutting geven zij, aan het ongedierte misschien, niet aan de mensen. Zelfs
onze voorouders wisten reeds dat de bliksem je daar precies komt vinden en als het
eindelijk ophoudt met regenen, dan regenen zij nog een paar uur verder. Beschutting
tegen de zon? God beware dat zij ons dat beetje zon dat ons op een ganse jaar gegund
wordt, nog ontstelen!
Wij moeten ze opruimen, zonder pardon, willen wij ‘bij’ blijven. Dat is de les van
de geschiedenis, de les van de evolutie.
De mens werd pas tot mens toen hij de bomen opgaf en zich waagde op de platte
grond. En de beschaving begint pas met het rooien van de bomen. Dat staat in elk
handboek voor geschiedenis. Wat was het eerste werk van de monniken, die in onze
duistere wouden de beschaving brachten, nog voor zij hun eerste preek en hun eerste
collecte hielden: zij rooiden de bomen. En wij die bij de opgang staan van de noösfeer,
wij moeten ze niet meer rooien maar ze uitroeien.
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Dat is eigenlijk de opinie van ieder weldenkend burger. Er is dan ook al met veel
bomen schoon schip gemaakt, dank zij het privé initiatief. Want je wagen mag je
niet onverlicht langs de weg laten staan. Ze zouden er tegen rijden. Maar welke boom
steekt 's nachts een licht op? Nochtans deze sluipmoordenaars bedreigen je overal
op het platteland en staan niettemin onder de bescherming van de wet.
Maar ik ken menig wakker man, die bij nacht en ontij er op uitgetrokken is met
een boor en een emmertje groene zeep. Boor een gat in een boom en steek het vol
groene zeep en eraan gaat hij. Een tijd nadien wordt hij door zijn officiële beschermers
fijngehakt weggevoerd.
Deze regelen zouden de indruk kunnen wekken dat de openbare besturen de bomen
de hand boven de kruin houden. Maar dat is niet zo. Al proberen ze vaak de geit en
de boom te sparen, in feite zijn ze net zo anti-booms als ik en gij. Maar ze bekennen
het niet graag, de duivel mag weten waarom.
Maar ik, die sinds jaar en dag de boomse gedragingen van die heren volg, mag
met de hand op het hart verklaren: au fond menen zij het niet zo slecht.
Alleen de Natuur- en Stedenschoners schreeuwen moord en brand als er weer eens
een boompje gekraakt wordt. Het liefst zouden zij rond elk boompje een muurtje
bouwen om het te beschermen tegen ‘het vandalisme’ der moderne tijden. Ja, ja, ik
geef toe, bomen zijn soms eerbiedwaardige getuigen van een ver verleden. Maar zij
staan in de weg! Ze moeten eruit.
Ook ik heb vaak op de openbare besturen gescholden, maar dan ter wille van hun
traagheid, hun Echternachse processiegang: twee stappen vooruit, één achteruit. Maar
nu moet ik bekennen: ondanks de uiterlijke schijn die vaak bedrieglijk is, beginnen
zij al aardig het nobel doel der bomenverdelging te bereiken.
Zo bestaat er een dienst voor aanplantingen. Het heeft wel wat geduurd voor ik
het dóór had dat dit de camouflagenaam was van de rooidienst. Ze werken hard die
jongens, vooral in het kader van de actuele ontbossingscampagne. Soms laten zij wel
eens publiceren dat ze honderd jonge boompjes geplant hebben. Maar dan hebben
zij er tienduizend ontworteld, de olijkerds.
Zij zijn echter slechts het instrument. Zij voeren slechts uit wat de hoge pieten
bevelen. En eerlijk, die doen hun best.
Eerst hebben zij het met een geheimzinnige ‘ziekte’ geprobeerd. Ons land werd
vroeger verpest door ontelbare olmen. Die werden ziek verklaard en zonder pardon
neergehaald. Allemaal! Ze waren helemaal niet ziek maar verkeerden in blakende
bladerstand. Maar zij konden ziek worden, weetjewel! En allemaal weg.
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Na de oorlog hoefden ze geen ziekte meer voor te wenden. Het verkeer was een veel
humaner bedenksel dan ziekte om met de ontboming verder te gaan.
Ik weet wel, er zijn mensen die honderd km ver rijden ‘om nog eens een boom te
zien’. Dat is natuurlijk niet ter wille van die boom maar om eens flink te kunnen
rijden. En om dat te kunnen doen, moesten de bomen onderweg en langs de weg
verdwijnen.
Er ontstond zelfs een nieuw woord om de straten van bomen te zuiveren:
herprofileren. Deze bewerking ondergingen de meeste lanen en werden zo bomenvrij.
Als troostprijs kregen de natuurvrienden soms een rijtje borstelstokken met elk zijn
drie blaadjes. En als die niet vergingen van kommer en dorst of bezweken voor de
aanslagen van onze dappere jeugd, werd de straat maar weer opnieuw geprofileerd.
Er blijven jammer genoeg nog een paar lanen met bomen, althans zo heten die
gedrochten nog in de officiële bescheiden. Want zij zijn zo grondig gesnoeid dat ze
meer weg hebben van gereid brandhout of van versteende asperges dan van bomen.
Deze karikaturen demonstreren de lelijkheid van een boom in al zijn naaktheid. Dat
moest de oude Emile Claus nog eens kunnen zien!
Tenslotte kregen de parken een grondige beurt. Ieder die iets van etymologie kent
weet dat parken en parkeren slechts één begrip vormen. De aanpassing lag dan ook
voor de hand en daarmee was het lot van de bomen bezegeld. Het groene onkruid
verdween en de parken werden tot nette parkeerplaatsen.
Jammer genoeg niet allemaal. Sommige bevolkingsgroepen - niet de interessantste
- bleven om sentimentele redenen aan het bestaan van parken gehecht: kindermeisjes
die soldaten wensten te ontmoeten, oude vrijsters om de voedingsbehoeften van hun
moedercomplex op zwanen en eenden af te reageren en kaartspelers met een
openluchtcomplex.
De ontparkingspolitiek van onze openbare machten moge hier even toegelicht
worden, want zij is even systematisch als doeltreffend, al moge haar diplomatische
voorzichtigheid niet altijd even doorzichtig zijn voor alle boomweerders.
Zo kregen wij voor enkele jaren lucht van een alarmerend gerucht (in deze tijd
heeft immers elk geruchtje ook zijn luchtje!). Een minister in functie was blijkbaar
gek geworden want hij wilde overal bomen planten. Een duizendjarig
beschavingswerk werd bedreigd! Maar ik vermoedde al dadelijk dat zijn administratie
een stokje (in geen geval een boom) voor dat verwilderingswerk zou steken. Er
werden wel enkele schriele boompjes geplant, juist daar waar nieuwe wegeniswerken
voorzien waren. Nu weet elk kind, dat, waar een weg wordt aangelegd, uren in het
rond alle bomen moeten verdwijnen. Onze hedendaagse werklieden

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

619
verdragen het terecht niet dat men op hun handen staan te kijken, vooral als dat door
bomen gebeurt. Zodat die ministeriële boompjes een nog korter leven beschoren was
dan aan het ministerschap van hun vader. Wist die man dan niet dat men over bomen
struikelt, vooral als men minister is? Zo is het hem ook vergaan. Zijn groene zones
lieten geen andere schade na dan wat overzichtelijke heesters en volkomen
inoffensieve betonnen bloembakken.
Overigens heb ik niets dan lof voor de misschien wel wat trage en onrechtstreekse
maar efficiënte ontbomingspolitiek van onze overheden. Bijaldien ergens nog een
overlevend bosje te vinden is in de omgeving van stad of dorp, zo wordt dat drommetje
bomen tot villapark verklaard. Er komen zich mensen vestigen die beweren dat zij
van bomen houden, de huichelaars! Dadelijk worden de bomen rondom hun woning
uitgedaan, om beter het bos te kunnen zien. Hun buren doen hetzelfde. Als de villawijk
compleet is, blijft er geen enkele boom meer over, tenzij hier en daar een sierdennetje
te midden van een gazon.
Dat is de onrechtstreekse methode. De rechtstreekse methode wordt toegepast op
die boomgroepen, die ook rechtstreeks onder de diverse autoriteiten ressorteren: de
parken.
Die worden meestal aangepakt zoals taarten door kleine jongens als hun moeder
afwezig is. Je snijdt er langs de vier kanten een flink stuk af en toch blijft de taart
taart en het park park. Op die ontboste stroken komen dan brede snelwegen. Aangezien
het levensgevaarlijk wordt, die banen over te steken, blijft het park verlaten. Zo kan
men de resterende wandelwegen omvormen tot parkeerplaatsen.
Het nobele beschavingswerk van de openbare besturen kan het best belicht worden
door de geschiedenis van het eens zo duistere Rivierenhof, waar het nu al maar door
lichter wordt.
De fout zit hem natuurlijk al in de aankoop. Waarom eerst zoveel bomen aankopen
om daarna alle listen en lagen te moeten aanwenden om ze weer kwijt te geraken.
De schuldige is hier echter gekend. Een soort kaak vereeuwigt zijn schuld op de
plaats der misdaad. Alles wordt klaar als men weet dat hij eeuwen bij zijn tijd ten
achter was, want hij was een verwoed wandelaar. Bovendien leed hij aan een
walgelijke afwijking: hij was een bomenfetisjist. Meer dan 130 wandelingen heeft
hij beschreven langs paden, waar geen auto kan passeren, en waar men bestendig
onder bedreiging van bomen schreed. Hij schrijft over bomen zoals men schilderijen
of beeldhouwwerken beschrijft: hoe men moet gaan staan om ze van uit een bepaalde
gezichtshoek te zien, enz. De oudste en de dikste waren zijn lievelingen. Ik ben eens
gaan kijken. Wees gerust, ze zijn er niet meer.
Hij kon het misschien niet helpen dat hij als wandelaar werd geboren.
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Dergelijke achterlijke mensen vindt men gelukkig haast niet meer. Hij die zo arm is
dat hij zich geen auto of brommer kan aanschaffen, verschuilt zich
fatsoenlijkheidshalve in bus of tram. Wie durft zich nog publiek in wandelende
toestand vertonen tenzij een slachtoffer van motorpech of van de gruwelijke
verkeersstaking.
Waarvoor hebben wij twee voeten gekregen? Om de pedalen van onze wagen te
bedienen, misschien ook om voetbal te spelen, maar toch niet om op te lopen! Loopt
er iemand op zijn handen? Neen, die dienen om te sturen en over te schakelen. En
onze voeten dienen om gas te geven, te remmen en te ontschakelen.
Nog afgezien van het feit dat de voetloper een vogelvrij verklaarde indringer wordt
op alle wegen en dan door elke willekeurige wagen kan geëxecuteerd worden, stelt
hij zich bloot aan allerlei afwijkingen: te grote eetlust, slankheid zonder dieet, en een
ongepaste opgeruimdheid des gemoeds in een tijd, waarin elk fijngevoelig mens zijn
walg en pessimisme kweekt als een teken van uitverkorenheid. En zo hij zich ver
van alle beschaafde centra aan zijn passie overgeeft, wacht hem niettemin een trage,
maar ellendige dood: in plaats van te sterven van hartinfarct zoals iedereen, sterft hij
van ouderdom.
Met dat al zat het publiek geschoren met dat schandelijk moeras van intellectuele
luiaardij en laffe dromerij: het Rivierenhof!
In den beginne - dat was vóór 40 jaar - was het een stuk wildernis. Men kon het
vergelijken bij het aards paradijs, net voor de schepping van Eva, zo stil was het
daar. Begrijp me goed, een barbaarse stilte geweven uit bladerengekletter,
vogelengeroep en watergeplas.
Toen begon het beschavingswerk: de eerste bomen werden geveld. Er kwam een
brede asfaltweg. Zo konden de auto's in het park dringen. Aangezien auto's een doel
moeten hebben, kwam er een restaurant en een theater, er verrezen administratieve
gebouwen allerhande waaronder een wolkenkrabber, een stadion werd gebouwd, er
werden tal van sportvelden aangelegd. Duizenden bomen verdwenen. Het gestileerd
gehuil van de supporters verdreef het akelig geschreeuw der vogels, 's Zondags werd
het er een vrolijke, drukke boel, ver van het gewoel der steden. Langs de wegen,
afgeboord door automuren, ondervond men niet de minste hinder meer van de
oorspronkelijke sfeer. Overal in het park hoorde men het gebrul van de luidsprekers,
het getier van de sportcommentators en het gejank van de radio's, meegedragen door
de kuieraars uit de wagens die de andere wagens gingen taxeren.
Een uithoek van het park bleef weerbarstig: het gebied der grote meren, zoals de
Indiaan-spelende jongens het noemden. Daar heerste nog een noodlottige stilte. Wie
daar verdwaalde en zo onvoorzichtig was te gaan zitten op een der banken, viel ten
prooi aan een psychopathische
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dromerij. Hij begon te luisteren naar het gekweel der vogels en het geruis der bomen
en te kijken naar de wolken. Hij begon te piekeren over de zin van het leven en andere
onwetenschappelijke problemen meer. Ten slotte kreeg hij aanvechtingen om
verstaanbare gedichten te gaan schrijven.
Ongetwijfeld hebben de overheden de gevaren van die oasesfeer ingezien, want
zekere dag daagden moderne silhouetten als verlossers op: de bulldozers. Als een
zegenrijke aaiing gingen zij door de wildernis. Vreselijke knapen van bomen knakten
af als lucifers, de wilde haardos van heesters en planten werd gladgestreken als een
biljartlaken. Bomen en struiken, bloemen en gras, het werd alles tot een heerlijke
bruine brij en weer zagen wij hoe schilderachtig plat ons landje is.
De bulldozers waren slechts de boden van een heuglijke tijding: waar eens de
bomen tierden, daar komt een autostrade. Heerlijk perspectief!
Waar eens de stank van lindeboom en hagedoorn de lucht verpestte daar zal de
heerlijke geur van benzine en verbrande gummi als de wierook van de nieuwe tijd
ten hemel stijgen. Waar eens de vogels schreeuwden, daar klinkt weldra het daverend
lied der tientonners en het aanzwellend gegier der toornig inhalende wagens.
De aarde zal geen bloemen meer dragen maar de adem der machines zal in onze
lichamen sarcoom en carcinoom doen ontluiken.
De beschaving staat niet stil. Misschien zal het mij nog gegund zijn eens een
boomvrije stad te aanschouwen. Een boomvrij land zal ik niet meer zien. Mijn
kinderen wel. En mijn kindskinderen zullen de bomen alleen nog maar kennen van
de prentjes in de chocolade, in de reeks voorhistorie, naast de sabeltijger en de oeros.
Dan zal de noösfeer beginnen.
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Daaldreef
Fluitspelen
Fluitspelen is:
met vingertoppen vogeltonen vouwen;
fluitspelen is:
in water mediteren,
van adem voorzichtig
veren boetseren,
of luisteren naar de vogel
die achter je ogen woont:
zijn wanhoop spitst zich in je lippen toe
zijn angst klimt omhoog naar je keel
zijn vreugde wordt een hoge madrigaal.
Fluitspelen is ingetogen,
fluitspelen is vogelbewogen,
een lieve lust,
beluisteren de nachtegaal
die woont achter je ogen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

623

De antropologie van Max Scheler
door Victor Leemans
De bijdrage van Max Scheler (1874-1928) tot het mensbeeld van onze tijd, hoe
eigengerechtig en persoonlijk die ook moge zijn, brengt meteen een eigen Duitse
kijk op de mens. Hij voltooit zijn universitaire vorming met een stellingnemen
tegenover de Duitse wijsgerige problematiek van zijn tijd. Zijn thesis heet
‘Feststellung der Beziehungen zwischen den logischen und ethischen Prinzipien’.
Zij wordt voorgedragen in 1899 te Jena, de stad van Fichte en Schiller, met als
promotor Rudolf Eucken, die zich tot doel had gesteld: ‘In dieser unsicheren und
zerrissenen Zeit unserem Volke ein geistiger Führer und Berater zu werden’, en die
om zijn idealistisch streven in 1903 de Nobelprijs verkreeg.
Het verband tussen de logische en ethische beginselen dat Scheler in deze dissertatie
onderzocht, is voor hem een eerste confrontatie geweest met de standpunten die in
de heersende wijsbegeerte opgeld deden. Zij is als een klankbord van de spanningen
tussen de wetenschappelijke en formele wijsbegeerte die de meeste leerstoelen aan
de universiteiten bezet, en anderzijds de wijsbegeerte die naar een fundering van de
wereldbeschouwing zoekt en in uiteenlopende vormen, met Wilhelm Dilthey, Paul
Natorp en Rudolf Eucken, een grotere weerklank vindt bij de universitaire jeugd, en
die ook de verscheurde openbare mening, aangegrepen door het nihilisme van
Friedrich Neitzsche (1844-1900), aanspreekt. Deze confrontatie geschiedt op een
ogenblik waarop de exacte begrippen van de natuurwetenschappen en de wiskunde
maatstaf worden voor de waarde van de wijsbegeerte, waarop de wetenschap de
mentor is geworden van de economische vooruitgang en de kapitalistische macht.
Vlijmscherp was deze ontwikkeling ontleed geworden door Nietzsche, en
geproclameerd tot een onstuitbare ontwikkeling die culmineerde in de bondige
vaststelling ‘Gott ist tot’, voor het eerst verkondigd in 1882 in het derde boek van
‘Die fröhliche Wissenschaft’.
Om zich te vergewissen van de draagwijdte der gebruikte begrippen en van de
tegenstrijdigheden die in het wijsgerig kennen heersen, zet Scheler zich aan de studie
van de methodologische problemen. Hij ver-
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wierf in 1902 de toelating om zich als privaatdocent tevestigen te Jena - een
eigenaardige en typische Duitse mogelijkheid om op eigen risico de universitaire
vesting binnen te dringen en eventueel te ondermijnen -, met een werk dat heet Die
transzendentale und die psychologische Methode. Grundsätzliche Erörterungen zur
philosophischen Methodik’. Dit boek staat in het teken van de baanbrekende
geschriften van Heinrich Rickert, ‘Die Grenzen der naturwissenschaftlichen
Begriffsbildung’ (1896) en ‘Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft’ (1899), en
sluit aan bij de problematiek die werd opgeworpen door Franz Brentano (1838-1917)(1)
en diens meer bekende leerling Edmund Husserl (1959-1938) wiens ‘Philosophie
der Arithmetik’ (1891) een verduidelijking had beproefd van de logische en
psychologische eigenheid.
In dit boek wordt de toenadering van Scheler tot de denkmethode van Husserl
merkbaar - een toenadering die groter zou worden nadat hij meer vertrouwd werd
met de ‘Logische Untersuchungen’ (1900) en nadat hij Jena had verlaten om in 1907
privaatdocent te München te worden. In deze reoriëntering op een denken dat al het
feitelijke herleidt tot de wezensverhoudingen die gevat worden in de ‘konstituierende
Leistungen’ van het bewustzijn, vindt hij een uitkomst voor de gespletenheid van
denken en leven, voor de tweeheid van denken en willen - een verscheurdheid die
hem niet enkel als wijsgeer doch ook als persoon sterk heeft aangegrepen, en die ten
slotte zijn eigen leven zulk tragisch karakter heeft verleend.
De zoekende en vragende Scheler, de onzekere en de geweldenaar zijn vroeg in
hem ontwaakt. Deze kenmerken zijn in zijn gehele oeuvre terug te vinden. Zijn
zorgeloosheid was legendarisch. Paul Landsberg en Johann Pleuge hebben er mij
vaak over verteld. Nicolai Hartmann heeft bij zijn overlijden sterk Schelers
veranderingen verdedigd. Zoon van een protestantse vader en een joodse moeder,
bekeert hij zich op vijftienjarige leeftijd tot het katholicisme. Tien jaar later echter
verzaakt hij aan het praktizeren van zijn katholiek geloof om met een gescheiden
vrouw samen te wonen, zonder nochtans de katholieke gedachten- en gevoelswereld
ostentatief de rug toe te keren.
Het verduidelijken van zijn inzicht in de kennis overeenkomstig het impuls van
het Kantiaans neo-idealisme wordt inmiddels door actieve studie van de logica
voortgezet. Hij ontwerpt een ‘Logik’, maakt ze persklaar en laat met het zetten ervan
beginnen. Van de publikatie wordt echter afgezien.
Scheler verlaat Jena in 1907 en wordt privaatdocent in zijn vaderstad

(1) Het is wel aardig te verwijzen naar het feit dat zijn ‘Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis’
(1889) een zekere gelijklopendheid vertoont met de probleemstelling van G.E. Moore in zijn
bekende ‘Principia Ethica’ (1903).
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München. Hij blijft het gedurende drie jaar, geeft zijn academische verplichtingen
op en werpt zich met alle kracht op de eigen wijsgerige taken, die letterlijk op hem
aanstormen, die hem als een ontdekking tot geestdrift doen ontbranden en die hij
met een legendarische werkkracht aanpakt en afwerkt, om de volgende dag een
nieuwe visie uit te borstelen geheel los van hetgeen hij gisteren gedaan heeft.
Gedurende deze periode ontwerpt hij zijn fragmentair gebleven theorie der kennis die later herhaalde malen onder uiteenlopende vormen terugkeerde, o.a. in ‘Arbeit
und Erkenntnis’ (1926), nu gepubliceerd in de criteriologische schriften ‘Aus dem
Nachlass’ (1933). Ook gedurende dezelfde tijd ontstond het essay-gebleven werk
‘Vorbilder und Führer’, dat als een complement was gedacht voor zijn personalistische
ethiek. De hier voorgestelde ‘Wertpersontypen’ zijn een belangrijk sluitstuk van zijn
antropologie.
Te München is de fenomenologische wezensaanschouwing, het vertrouwen om
in het bewustzijn het zijn van het object te bereiken - de bekende ‘Rückkehr zum
Objekt’ - Schelers denkmethode geworden. Men heeft beweerd, en niet zonder reden,
dat de ascetische stichter van de fenomenologie, Edmund Husserl, en de barokke
Max Scheler persoonlijk weinig gemeens hadden en dat hun bewustzijnsbenadering
van het object niet slechts verschillen, doch zelfs tegenstrijdigheid vertoont. Scheler
was inderdaad een te directe en te vitale persoonlijkheid om de discipline der
laboratoriumfilosofie van Husserl te volgen.
Zulks verhindert nochtans niet dat zijn denkwijze, zowel als die van de even
eigengerechtige Heidegger, thuishoort bij hen die in de intuïtief gegeven fenomenen
(objectieve vormen, belevenissen, gedragingen, waarden) welke in de
intentioneel-gerichte akt van het bewustzijn, met behulp van de ‘eidetische reductie’,
gestalte krijgen, de zin en elementen vinden voor de ontplooiing van de mogelijke
vormen van het zijn(1).
Hoezeer de kennistheorie van de ‘Logische Untersuchungen’ en van de ‘Ideen zu
einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie’ (1. Band; 1913)
werd betwist en zelfs vereerders van

(1) Husserl en Scheler hebben dan ook een uiteenlopende evolutie doorgemaakt. Scheler in zijn
laatste periode ziet de ‘geest’ als een ‘Widersacher der Seele’, zij het niet in de zin van
Ludwig Klages (Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1928, p. 101-105), en tevens als
een deelgenoot van een ‘wordende’ god. De mens is het trefpunt van het samenspel van
drang en geest (p. 111), dat plaatsheeft onder de veranderende ‘Funktionsgesetze des
Bewusstseins’ (Die Wissensformen und die Gesellschaft, p. 170). Husserl daarentegen was
met de jaren een meer uitgesproken verkondiger van het transcendentaal idealisme. Hij keerde
zich af van het ‘naturalisme’ en ‘antropologisme’ dat in de fenomenologie van Scheler en
Heidegger was binnengedrongen en noemde ze ‘Modische Entartungen der Philosophie in
irrationalistische Betriebsamkeiten’. De ‘geest’ en hij alleen ‘is in zich zelf en voor zich zelf
zijnde’, heeft een eigen stand. Enkel door bij zich zelf te blijven ‘kann er sich genügen’. Dit
begrip brengt de toegang tot een ‘menschliches personales Dasein, personales Leben,
personales und geistiges Erwerben’. (Die Krisis des europäischen Wissenschaften in die
transzendentale Phänomenologie, p. 345, 356. Husserliana, Band VI, 1954).
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Husserl (Ludwig Landgrebe b.v.) een gemis aan samenhang kritiseren, een feit is
het dat deze werken het vertrouwen in de menselijke kennis herstelden en voor de
wijsbegeerte een nieuw perspectief openden, dank zij hetwelk de ‘zin’ van mens en
wereld, het wezen der dingen, zouden oprijzen uit het neutralisme van de wetenschap.
Husserl zelf, de man van de ingekeerdheid en van de minutieuze ontleding van de
kenakt en haar intentionele structuur zou tot 1935 wachten om deze opgave openbaar
te verkondigen in zijn laatste groot werk ‘Die Krisis der europäischen Wissenschaften
und die transzendentale Phänomenologie’. Scheler echter zou onmiddellijk de
fenomenologie gebruiken om de zin van het leven te verklaren en van de kern van
de persoon uit, volgens Scheler liefde en haat, de wereld te bejegenen. Aldus
ontstonden ‘Über Ressentiment und moralisches Werturteil’ (1912), ‘Zur
Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Hass’ (1913)
en het grote werk ‘Der Formalismus in der Ethik und die material Wertethik’ waarvan
het eerste deel verscheen in het eerste ‘Jahrbuch für Philosophie und
phänomenologische Forschung’ in 1913 en het tweede in de gelijknamige II. Band
die in 1916 het licht zag.
De opsomming van deze werken geeft niet enkel een beeld van de intensiteit
waarmee Scheler te München gewerkt heeft, ze toont ook aan welke koerswijziging
hij aan het wijsgerig denken wilde opdringen en in welke mate hij dit denken wilde
ter beschikking stellen van de menselijke gedragingen. Hij toonde een idealistisch
mensbeeld dat overeenstemde met het menselijk zijn en de vereisten van het menselijk
bestaan.
Scheler was sterk onder de indruk van de economische, de sociale en de politieke
ontwikkeling, van de sui generis-structuur die hierdoor tot stand kwam, terwijl de
katheder-filosofie zich had teruggetrokken op de olympus van de ken-problemen en
met de vertroosting van een machteloos ethisch formalisme en naturalistisch
geïnspireerde feitenkennis. Hij leed onder de onmacht van de geest en de
dienstbaarheid van de rede, onder de verbanning van de meer fundamentele ordening
van het menselijk bestaan die gedragen wordt door de ‘ordre du coeur’, door gevoelens
en waarden. In hem groeide het misprijzen voor een ontketende sentimentaliteit, voor
de degradatie van de liefde, voor het cynisme van het belangendenken, voor het spel
van de dandy, voor de vrouwen die ‘prachtvolle Menschen’ geworden zijn, voor de
kortzichtige bourgeois en het door ressentiment geleide klassen-denken. In hem
ontwaakte de liefde voor het vertrouwen in de ware mens, in de ‘Rehabilitierung der
Tugend’ en in de erkenning van de waarden die aan het leven zin, essentie en toekomst
verlenen(1).

(1) De ‘materiale Wertethik’ evenals de andere wijsgerig-ethische publicaties uit de jaren
1912-1922 hebben zowel het christelijk herstel als het wijsgerig denken in Duitsland grondig
beïnvloed. Zonder hierover uit te weiden, denk ik aan Peter Wust, Nicolai Hartmann en Paul
Landsberg, meer recent aan H.E. Hengstenberg en O.F. Bollnow. Scheler bracht ook een
nieuwe kijk op Nietzsches ‘Genealogie der Moral’ en op ‘Der Wille zur Macht’.
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Het mensbeeld dat Scheler gestalte wil geven wordt gewonnen in de dialoog met de
wereld waarin hij leeft. Door het analyseren van zijn strekkingen en constructies zal
hij de fundamentele trekken van de mens blootleggen en de spanningen achterhalen
die het krachtenveld van de werkelijkheid en het zijn doorkruisen. Aldus dringt hij
door tot de kern van de vereconomisering van het leven en van de
verwetenschappelijking van het denken, tot daar waar de ‘kumulierten schleichenden
Seelengifte’ van het burgerlijk kapitalistische tijdperk zijn binnengedrongen in de
‘Wertschätzungen des modernen Menschen’. Zijn bedoeling is hierbij, zoals
geschreven staat in het voorwoord tot de Tweede Uitgave van de ‘Abhandlungen
und Aufsätze’ van 1919 - nu op treffende wijze ‘Vom Umsturz der Werte’ geheten
- de ‘ewige Ordnung des Menschenherzens’ voor te bereiden die door de
burgerlijk-kapitalistische geest werd omvergestoten. Tegenover de onstilbare drang
om meer te hebben en meer te worden, om de gelijke van de andere te worden door
het verkrijgen van zijn geldelijke middelen of door hem te verdringen uit zijn
machtspositie, wil hij het geloof herstellen in de ‘Ordo amoris’ en de onvergankelijke
eigenheid van de waarden op de voorgrond plaatsen. Deze tweevoudige zorg vinden
we in Schelers publikaties van 1912 tot 1922.
Enkele ervan hebben we reeds vernoemd. Ze moeten worden aangevuld door ‘Vom
Ewigen in Menschen’ (1921), een fenomenologie van de godsdienst en aldus een
poging om de menselijke waarde van de godsdienst te verhelderen. Ook dit werk
bleef een fragment, zoals trouwens ook het eerste deel van ‘Die Sinngesetze des
emotionalen Lebens’. Schelen gehoorzaamde steeds aan de drang van het ogenblik
en kende noch continuïteit, noch verplichtingen om ingenomen stellingen een diepere
grondslag te verlenen.
Al deze werken vormen het corpus van Schelers katholieke periode die herbegon
in 1916 en eindigde in 1922, even voordat, op initiatief van Peter Wust en onder de
stuwing van Romano Guardini en Erich Przywara, midden de glorietijd van het
‘Katholisch Akademiker Verband’ en van het tijdschrift ‘Hochland’, de terugkeer
van de Duitse katholieken uit de verbanning werd verkondigd.
Zoals bijzonder duidelijk is in het meest klassieke essay van Scheler ‘Das
Ressentiment im Aufbau des Moralen’ - het sluitstuk van ‘Vom Umsturz der Werte’
- is Scheler overtuigd dat het ressentiment, de kern van de burgerlijke moraal, een
belevingseenheid schept die leidt
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tot een psychische zelfvergiftiging, vervuld van ‘Rachegefühl und -impuls, Hass,
Bosheit, Neid, Scheelsucht, Hämischkeit’.
Hierdoor ontstaat een vervalsing van de wereld der waarden die de mens
onbekwaam maakt om te luisteren naar het apriorisme van het emotionele en het
waarachtige mens-zijn dat het geheim bewaart van het voelen, het verkiezen, het
beminnen en het haten. Het naturalistisch-rationalisme van Kant - en dit is het thema
van het eerste deel van ‘Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik’
- is niet enkel ongeschikt om de mens te verlossen van deze degradatie; met zijn
plichtvoorschriften, zijn berekende middelen, zijn doel-gerichtheid verhindert het
de mens de ervaring van het zijn en van de menselijke persoon te herwinnen.
Wil de mens aan de greep van het ressentiment ontsnappen, dan moet hij zijn geest
scherpen voor het zien van de ‘ordo amoris’, die voor hem als zedelijk wezen is
hetgeen de ‘formule van het kristal voor het kristal’ is; dan moet hij trachten met
gezuiverde ogen de ‘wezensgrondslagen van alle bestaan’ te aanschouwen, die een
al te gecompliceerde cultuur voor hem verborgen houdt. Hij moet onderscheiden
tussen de wereld die werd opgebouwd door de arbeidskennis, door het
belangendenken, door het altruïsme, door het rekenen met een tijdelijke of eeuwige
beloning; en tussen de wereld die ontstaat uit de liefde, die opborrelt in de vrije akt
van de persoon en die de solidariteit inhoudt van alle zedelijke wezens.
Deze wereld van waarden, deze ordening van het menselijk bestaan, die Scheler
liefhad, onthulde zich aan zijn innerlijk geconcentreerde zien. Hij werd door de
fenomenen om zo te zeggen zelf aangesproken. Zo kon hij aan zijn studenten en
lezers een kennis mededelen over het wezen van de liefde, van het medegevoel, van
de deugd, van de deemoed, van de boete, van de eerbied, die hen tegenover een
andere werkelijkheid plaatste. Voor hem was dan zijn taak als wijsgeer ten einde.
Hij wilde niet leraren. Hij werd woest wanneer hem pedagogische bekommernissen
in de schoenen werden geschoven en hij kon niet aanvaarden dat hij recepten voor
bepaalde gedragingen voorhield. Zijn taak was te zeggen hetgeen hij zag, meer niet.
Veranderde zijn inzicht, ontdekte hij andere wezenskenmerken of fundamentele
krachten die de menselijke persoon leiden, schakelde hij om van de geest op de
‘drang’, dan werd ook dat meegedeeld, en als de situatie van de mens in de kosmos
(1928) verkondigd.
Deze omschrijving van de wijsgerige houding van Max Scheler, van de
beweeglijkheid van zijn inzichten over de wezenskenmerken van de menselijke
persoon - natuur en genade, geest en drang, ‘Ideal- und Realfaktoren’ - die zó vaak
werd gekritiseerd tijdens en na zijn leven,
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die zijn volgelingen en vrienden onthutste en ongelukkig maakt, terwijl zijn bekampers
deze veranderlijkheid kenschetsend noemen voor de wijsgerige onbetrouwbaarheid
van Scheler (Theodor Haecker) - deze omschrijving verwijst zowel naar de leemten
en het onvoldragene van Schelers wezenskennis van de mens, als naar het feit dat
hij de uitverkoren spreker was van een in de mode gekomen geestelijke situatie (in
de zin van Teilhard de Chardin op dit ogenblik).
Ook moeten we hier nadrukkelijk onderstrepen dat, alle Scheler-verklaringen over
de toereikendheid-aan-zich van de fenomenologische kennis ten spijt, een aanzienlijk
gedeelte van zijn werk ofwel onmiddellijk gericht is op het beoordelen van
gedragingen, ofwel impliciet situaties en handelingen aanbeveelt of afkeurt. De
denkende Scheler was van 1914 tot 1922 op een bijzondere manier betrokken bij de
politieke omwentelingen die zich voltrokken en bij de geestelijke stromingen die tot
ontwikkeling kwamen. Ten overstaan van die gebeurtenissen verdedigde Scheler
standpunten en gaf hij aanbevelingen, onder nadrukkelijke verwijzing naar zijn
wijsgerige publikaties. Hij voelde zich als wijsgeer gemachtigd, om zich reeds in
oktober 1914 op onbewimpelde manier uit te spreken over ‘Der Genius des Krieges
und der Deutsche Krieg’, de rechtmatigheid van de Duitse oorlog te bepleiten op
grond van allerlei ontische bespiegelingen, nl. van de specifiek culturele zending
van Duitsland en van de absolute leugenachtigheid van Engeland. De oorlog was
voor Scheler een loutering van de persoon en de gemeenschap, een ‘Psychotherapeutik
der Völker’ (aang. werk, p. 100), een afrekening met het kapitalisme en het
positivisme, met het mercantilisme, en anderzijds het geschikte middel om ‘unserem
historischen Wesenscharakter’ (p. 74) tot wederopstanding te helpen. De uiteindelijke
overwinning van het Duitse volk ‘wird auch unseren vielversprechenden
kulturbildenden Kräften in Kunst und Wissenschaft, in Philosophie und Religion die
Musse, die Freiheit gegenüber der fatalen Auslesekraft des Bourgeois-geschmacks,
die Leidenschaft geben zu einer grossen, zu einer blut- und lebensvollen deutschen
Kultur’ (p. 74-75).
Bij het lezen van ‘Der Genius des Krieges’ - en ook enigszins van ‘Krieg und
Aufbau’ (1916) en van ‘Die Ursachen des Deutschenhasses’ (1917) - heeft men vaak
de indruk dat Scheler de oorlog ziet als de vreselijke maar noodzakelijke krachtmeting
om de Europese wereld te ontgiften en een toestand in te leiden waarin de waarden
die hij ontdekt heeft het fundament zullen worden van mens en cultuur, van persoon
en gemeenschap. Scheler is indien al niet gelukkig over deze krachtmeting, dan
tenminste overtuigd dat de macht der wapens een heilzame loutering zal bewerken;
tenminste indien Duitsland wint, en een edeler ‘Gesinnungsmilitarismus’ een
integrerend element van de
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staatsgeest en de staatswil blijft (‘Die Ursachen des Deutschenhasses’, p. 145 en ook
‘Nation und Weltanschauung’, de bijdrage over ‘Gesinnungs- und Zweckmilitarismus’
p. 117 e.v.)(1). Waarschijnlijk is het aan deze even verheven als betekenisvolle
verdediging van de Duitse oorlogskansen toe te schrijven dat Scheler in 1917 belast
werd met een bijzondere politieke zending van het ‘Auswärtige Amt’ te Genève, en
in 1918 te Den Haag.
De bedoeling van Scheler, met zijn denken in te grijpen in de gang der
gebeurtenissen, blijkt niet alleen uit de stellingen van Scheler in verband met de
oorlog, doch ook uit zijn op een beweging gerichte bijdragen over de ‘Soziologische
Neuorientierung und die Aufgaben der deutschen Katholiken nach dem Krieg’ (1916),
over ‘Die christliche Liebesidee und die gegenwärtige Welt’ (1917), over de
‘kulturellen Wiederaufbau Europas’ (1917). De standpunten hier verdedigd, hebben
zowel het godsdienstig, als het wijsgerig en sociaal denken en leven in Duitsland op
een diepgaande wijze beïnvloed. Ze moeten ook gezien worden op de achtergrond
van Schelers taak in het openbaar leven.
Ook de discussies van Scheler met Johann Plenge over de toekomst van het
socialisme en met Walter Rathenau over de ‘Kommende Dinge’ stonden onmiddellijk
in verband met de menselijke en sociale situatie; dit is ook het geval met zijn
medewerking aan de ‘Schule der Weisheit’ van Graaf Hermann Keyserling te
Darmstadt, die hij, mits zeker voorbehoud, zag als zijn bijdrage ter verwezenlijking
van zijn kijk op ‘Universität und Volkshochschule’.
Terwijl Scheler tijdens de jaren 1916-1922 niet alleen het wezen der waarden
onthult, doch er tevens naar streeft opdat ze, samen met de genade, met de overgave
aan de persoonlijke God, de mens zouden verlossen van de zonde; terwijl hij toen
vertrouwt in de leidende macht van het ‘Geistprinzip’, verdwijnen in 1923 het
schuldbesef, de boete, het leed als geestelijke grootmachten voor het gezondmaken
van de mens en de tijd. Scheler spreekt nog wel van een ‘Erlösungswissen’ - in ‘Die
Formen des Wissens und die Bildung’ (1925) -; deze kennis echter is deelneming
geworden aan een ‘göttlicher Werdeprozess’, aan een ‘Reinigungs- und
Läuterungswert (Philosophische Weltanschauung, p. 119) die in de ‘Ideierung des
Dranges’, door hem een eigenschap van de godheid genoemd, aldus door een
mede-lijden met de lijdende God, verkregen wordt.

(1) Op het hier beleden geloof in de genezende kracht van de oorlog, is Scheler natuurlijk
naderhand teruggekomen. In 1927 is ‘die erste Forderung der Stunde, Europa vor einem
neuen Krieg zu bewahren’. Ook verdedigt Scheler nu een ‘Gesinnungspazifismus und
Instrumentalmilitarismus’. Deze uitspraken, gehouden voor het Reichswehrministerium,
verschenen in 1931 onder de titel ‘Die Idee des Friedens und der Pazifismus’.
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We horen nu dat ‘das Urseiende sich im Menschen seiner selbst inne werd’ (Die
Stellung des Menschen im Kosmos, 1928, p. 110), dat de mens het goddelijke
verwezenlijkt, doch niet meer de zorg om van de ‘Tatreue’ over te stappen naar de
‘Seinstreue’ om aldus ‘die volle evidente Erkenntnis jenes Gekonnthabens eines
Bessern’, zoals het heet in ‘Vom Ewigen im Menschen’ (p. 27 e.v.) te beseffen; we
horen niet meer ‘die Liebe der ganzen geistigen Person zum Absoluten Wert und
Sein’ (idem, p. 106), noch de hartstochtelijke verdediging van het ‘Liebesgebot’
tegenover het humanitarisme (p. 138). De louterende kracht van schuld en Verlossing,
van heropstanding door de liefde, heeft voor de vorming van mens en maatschappij
afgedaan. Zelfs het vertrouwen in de kracht van een ‘Reich bloss seiender Etwasse’
(p. 123) is uit Schelers kenwereld verdwenen. Met geestdrift onderschrijft Scheler
nu een thesis van Nicolai Hartmann: ‘Die höheren Seins- und Wertkategorien sind
von Hause aus die schwächeren’. Zulks betekent voor hem een erkenning van de
bescheiden rol die de geest speelt in de geschiedenis. Enkel onder de stuwing van
grote ‘triebhaften Gruppentendenzen und Interessenverzahnungen’ kan een
‘Ermächtigung der Vernunft’ (idem., p. 80) tot stand komen. Schamper en
pessimistisch spreekt hij over ‘einen fast schmerzhaften Eindruck’ die de tijd op hem
maakt, over de ‘graue gestaltlose Dämmerung’, over de onvrijheid in Rusland en...
in de Verenigde Staten, over de ‘Vermassung des Lebens’ door de democratie en
door nationalistische bewegingen(1). Blijkbaar is in deze tijdservaring de wijsgerige
antropoloog de spreker geworden van de ontmoediging en van de kritische gesteldheid
waarmee we de dertiger jaren zijn ingetreden. De vroegere systematische denker
werd de laatste jaren zo goed als uitsluitend essayist, de spreekvorm van zijn tijd, en
de voorbereiding van de onze, waarin de coryfeeën van de wijsbegeerte zich bij
middel van speelplaten tot ons richten.

(1) In een voordracht voor de Lessing-Hochschule te Berlijn in 1925. Zie hiervoor Philosophische
Weltanschauung (1929), p. 84 e.v. De inleiding van die voordracht, waaruit we citeren, viel
helemaal weg in de naoorlogse uitgave van die voordracht onder de titel ‘Bildung und Wissen’
(1947).
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Albe
De grauwe zuster
Zij gaat voorbij zoals zij bidt
op de veren voetpunt der genade,
ruisend als het schuwe espeblad,
de glimlach naar binnen gekeerd,
buiten het bereik van de schaduwen
van het kwade.
Haar lichaam afwezig
in het abstracte gewaad,
alleen het zonnelicht, argeloos,
neemt haar menselijke maat
zoals zij op de voetpunt gaat,
verend, en met ingetogen blikken
naar haar schaduw op de straat.
Met haar afwezig lichaam
gaat haar hart voorbij
- voorbij de mensen en de dingen en niemand hoort in 't schuwe blad
het ruisen bidden, het ruisen zingen.
Hoe breed haar hemel
in de enge straat!
Hoe licht haar wiekslag
boven het grauwe sleepgewaad!
Een engel volgt aan haar zijde
en ment de gedweeë paardjes
van haar vijf zinnen.
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Zij glimlacht onder de sluier
en de engel is blijde.
Ach, de straatkooi met steile staven
van slagschaduwen en spijt!
Daarbinnen gebroken licht
en haar ongenaakbare vluchten
in spiralen van genade
en aanwezige oneindigheid.
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Emiel van Hemeldonck
Ontmoetingen (III)
Het kind
Montemar.
Ik mag honderd jaar worden, zon en maan zien vergaan en de eeuwige sterren, nooit
vergeet ik het aangezicht van Conchita Perez toen zij tussen twee guarda civil
moeizaam door het strandzand strompelde, naar de boog van de straat toe. Zij zag
niemand; de wereld bestond niet meer. ‘Santesima Virgen,’ fluisterde de oude, Anita,
‘zij zegt: ik zal een kind hebben, ik zal een kind hebben...’
Ik kon nog maar alleen haar gestalte zien, beide handen in beschermend gebaar
over haar lichaam. Er was alleen de zee, zon en een oneindig hoge lucht. En niets
dan geluk in de wereld.
Toen reverendo Pietrona in de avondmis de namen van Juan Termeso en Conchita
Perez koppelde en iedereen verzocht welkdanig impedimento tegen het huwelijk
kenbaar te maken, werd het een ogenblik stil in de kleine kerk. De acolitó keek om
bij die ongewone stilte, en het kleine volkje dat tot op de trappen van het altaar
gekropen was, staakte zijn schilderachtige beweeglijkheid. Reverendo keek een
ogenblik rond, keerde zich dan naar het altaar en prevelde het offertorium.
Hoofden werden naar elkaar gewend, blikken gewisseld. Leven en dood bewegen
de rust van het kleine vissersdorp; geboorte en huwelijk zijn haltes in het leven, dat
plots verhevigde kleur krijgt. Juan Termeso en Conchita Perez, de namen zongen en
achter de namen leefden gestalten.
De aangezichten van de oude vissers, doorkorven van runenrimpels, bewogen niet.
Wat leeft voor hen buiten de zee, de wind en de broederschap in storm en gevaar?
En Juan Termeso was geen van hen. Zijn vader had tot de gilde behoord, maar als
de nieuwe azucurado bij Malaga gebouwd werd, had hij er de zee aan gegeven, het
zekere loon en het gemakkelijke leven verkiezend boven de wisselvalligheid van de
vangst
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en het voortdurend gevaar bij storm en ontij. Hij was in het dorp blijven wonen, in
het oude huis, maar hij rookte zware sigaren en dronk Val de Peña, waar de vissers
het bij de bijtende Jerez en San Gines hielden. Hij had maar één zoon, liet hem school
lopen, maakte er een heer van, die de toeristen te woord kon staan en in de
vreemdelingenhotels te Malaga grof geld verdiende. Juan Termeso woonde nog te
Montemar, maar leefde in de stad.
De vrouwen fluisterden en duidden met een hoofdknik Conchita's moeder aan,
die bij de sacristiedeur zat, onbeweeglijk starend naar de gewijde handeling die de
priester aan het altaar volbracht. Sanctus, de magere bel rinkelde. Allen stonden
recht, ook Carmen Perez, rijzig nog voor haar jaren, zoals zij gans haar leven recht,
kaarsrecht, gestaan had. In de eerste jaren van haar huwelijk, toen de schuit met
gestrekte wimpel binnenvoer, met Fernando Perez aan boord, het been versplinterd
door een gebroken mast, - ook dan bleef zij recht. Jaren ziekte, etterend been, alle
bedevaartplaatsen bezocht, en alle rekeningen betaald, en eindelijk gegaan tussen
een vloek en een gebed. Drie kinderen, twee zoons en één dochter. De zee eiste de
twee zoons op, alleen de dochter bleef. Conchita Perez, de trotse gang van haar vader,
de innemende gratie van haar moeder. Maar nu was Juan Termeso daar. Hij had in
de stad kunnen blijven, daar vond hij allicht wat bij zijn aard paste, de vlotte
bekoorlijkheid van een speelse straatmeid.
Het huwelijk ging door. Het werd, zoals hij het eiste, in de stad gesloten. En het
huwelijksfeest ging in de stad door, in een van de grootste hotels waar hij diende.
Hij liet auto's naar Montemar rijden om gasten op te halen, maar de meeste vissers
sloegen de uitnodiging af en tuigden hun sloepen op voor de nachtvangst. Die
meegingen, gewaagden later van feestelijkheden, goud en zilver, feestmaal en
parelende drank, zoals bij prinsen past. Maar Carmen Perez verdroot het dat bij haar
terugkeer de kerkklok niet beierde, de wimpels van de vissersschuiten geen blije
kleuren droegen, en 's avonds laat de flessen Jerez gekurkt bleven staan. Zij voelde
zich als een uitgestotene. Zij dacht: de wereld is groot en mijn geluk klein, een kind
zal mijn hart verjongen. Zij sprak die hoop niet uit, maar zij leefde ervan. Zij lachte
verstild in haar glimlach, zong gedempt in haar woord, en waar het leven haar de
laatste jaren zoveel bitterheid had bereid, leefde zij van het geluk dat zij voor de
toekomst droomde. Kinderoog, kinderlach, een kleine hand die in uw handpalm rust
of zoekend langs oor en losgewroete haarwrong zwerft.
Zij stelde de vraag niet als Conchita thuis kwam, maar liet een stilte: woorden
hebben rust nodig en warme vertrouwelijkheid, zij komen maar en bloeien als alles
stilzwijgend is gezegd. Maar de woorden kwamen niet. Conchita zei wat de stad gaf,
het bonte leven, kleur en schittering
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van mensen en dingen, en toen een stilte viel, was zij afgrond. Carmen Perez wachtte
geduldig; haar geduld werd stille vertwijfeling, verbleekte hoop, en zij wist niet dat
haar aangezicht de scherpe trek kreeg, die haar niet meer verlaten zou.
Zij stelde haar de vraag. Van moeder tot dochter dragen de woorden tot onvermoede
diepten. Maar Conchita zweeg. Ze was alleen bleek geworden, en haar glimlachje
pijnlijke armoe. Wat zij zei, wilde luchtige scherts zijn, maar de arme woorden zongen
niet. Toen vroeg haar moeder of zij misschien de nieuwe mode volgden en lust eisten
waar zij last schuwden. Conchita was bleek geworden, vaalbleek rond de beweeglijke
neusvleugels, blauwbleek onder de afgronden der bittere ogen. ‘Ik zou u kunnen
slaan!’ fluisterde zij moeilijk, maar zij hief de hand niet.
Zij woonde nu in het kleine huis dat tegen de rotswand aanleunde, achter de zware
muur van Santa Clara. Van op de drempel kon zij het slingerpad zien dat naar de
hoogte kronkelde, richting Malaga, de toverstad. Wie in de stad arbeid en brood
gevonden had, koos die weg. Elke avond zag zij Juan na, als hij, koffertje aan de
hand, naar zijn arbeid toog. Als de morgen in de lucht groeide, hoorde zij zijn stap.
Met kloppend hart stond zij aan de deur, ontving hem, glimlach en zwijgende
uitnodiging. Hij sliep gewoonlijk nog als zij opstond. Een magere lichtstraal filterde
door de deurspleet, buiten zong een vogel. Gebogen stond zij over het bed, dit
aangezicht dat zij tot de kleinste rimpel kende, de koene neus, de bleke oorschelp op
de grens der haren.
In de namiddag, als hij buiten zat, - hij studeerde vlijtig vreemde talen, - waste zij
zijn witte jasjes met de gouden epauletten en de witmatte knopen. Meer dan nodig
was, deed zij hem de gestreken jasjes aanpassen, bekeek hem met bewonderende
blikken. Wat las zij in zijn glimlach?
‘No,’ antwoordde zij nors als haar moeder haar opnieuw de vraag stelde. Dit
antwoord sloot elke vertrouwelijkheid uit. Conchita wist dat zij haar moeder pijn
deed, maar zij boog naar haar arbeid. Zij zag niet dat de oude Carmen schreide als
zij het smalle pad opging, dat naar het vissersdorp leidde. Kon zij haar eigen
vertwijfeling biechten, de hunker uitschreien die haar verteerde?
Toen de zomer in het land kwam, en de vreemdelingen in zwermen neerstreken
over de Costa del Sol, kwam Juan laat aan en ging vroeg weg. Veel arbeid, gasten
tot diep in de nacht. De vreemde geuren die hij droeg, lachte zij.
Zij lachte niet toen een buurvrouw oogpinkend schertste: ‘Mannen zijn overal
jong, behalve thuis!’ Zij spotte met eigen kommer. Maar zij herhaalde dit wrede
woord. En voegde eraan toe: ‘En Juanita Cercio is aangenaam gezelschap!’
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Angel diep in haar vlees, naam met pijnlijke weerhaak, het verliet haar niet. Vlinder,
die naam had beter gepast. Mariposa, kleur en tinteling, en onstandvastigheid. Maar
zij kon het hem niet zeggen. Zij wist dat Juanita bitter geld verdiende in een van de
Malagese kroegen, bij wervelen vuurdans, flamenco. Gingen zij samen dezelfde
weg? Zij hadden als kinderen met elkaar gestoeid, konden zij nu als vreemdelingen
aan elkaar voorbijgaan?
Een kind, dacht zij, en een borend verlangen verteerde haar. Soms keek Juan haar
aan bij dit vuur dat haar doorbrandde, hartstocht als een wilde vlam boven dit vroeger
smeulend vuur. ‘No,’ zei ze, bars en bitter, als haar moeder haar aankeek, zonder dat
zij daarbij de vraag stelde die haar op de lippen brandde.
‘Wat hij niet in eigen tuin wint, kweekt hij op ander veld!’ barstte de oude uit. Het
was gezegd. Woorden zijn misdadigers, vertwijfeld en wraakzuchtig. Hijgend vroeg
Conchita: ‘Wat betekent dat?’ Zij moest de vraag herhalen, want haar moeder keek
haar verstomd aan: dit aangezicht, vertrokken mond, kende zij niet.
‘Er wordt gezegd dat Juanita Cercio een kind verwacht. En van Juan...’
Zij kon niet verder spreken. Een kaakslag trof haar, zodat zij wankelde. Hijgend
stond Conchita voor haar; haar tanden klapperden, grotesk.
Traag wreef Carmen over haar aangezicht, streek een losgeraakte haarklis weg.
Zij ademde moeilijk. ‘Kinderen,’ zei ze. Traag ging ze naar de deur. ‘Wie zijn moeder
slaat...’ De deur viel met harde slag dicht.
Conchita roerde niet. De slag van de deur, geluid van een wegstervende stap en
dan de stilte als een afgrond. De witte muur, de tafel, en het bed in zijn vertrouwelijke
geslotenheid. Zij wierp zich op het bed, sloot de ogen. Haar arm zocht in de lege
ruimte. Armoe, brandend gemis, en de wrange beet van het verlangen.
Zij zei hem niets, stelde slechts onschuldige vragen over zijn werk, de gasten die
hij bediende, de kennissen die hij aantrof, het gezelschap waarin hij verkeerde. De
argwaan scherpte haar oor, namen werden in haar geheugen geëtst. Toen zij, uiterlijk
onverschillig, de naam van Juanita Cercio uitsprak, keek hij haar een ogenblik
onderzoekend aan, - hoe rilde zij onder zijn speurende blik, - en vroeg, ontspannen
glimlachend, of hij de geburen moest laten links liggen. Ook zij glimlachte, lachte,
en schaterend wierp zij zich aan zijn hals, hem omprangend als een liaan de stam,
zoende hem, brandend en onverzadigbaar.
‘Flamenco?’ vroeg zij. Hoorde hij de honger in haar stem? ‘Een of andere keer
neem ik u mee!’ lachte hij. ‘Bar Marhuela, ge moet het zien...’
Zij herhaalde inwendig de naam, Juanita danste daar. Waarom noemde
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hij die gelegenheid? Maar zij verzweeg de kommer die haar innerlijk verschroeide.
Zij wist wat zij doen zou. Honger naar zekerheid die zij vermoedde en vreesde,
verteerde haar. Zij sloot haar woning en zocht in de stad naar Bar Marhuela. Een
paar zeelui stelden opdringerig voor haar te vergezellen. Zij liep alleen langs de
donkere straat. Bij de kaaikant brandden haar de lichten tegen, helgroen, vuurrood
en teder blauw van morgenlucht. Daar moest zij zijn.
Muziek, het trappelritme doorrilde haar. Zij betaalde, ging de gang door. Geuren
van drank en zweet sloegen haar tegen. Zij zag aangezichten, geheven handen, een
paar bewoog in een wiegend ritme. Zij drong naar de muur onder het venster, waar
zij zich veilig voelde achter de muzikanten.
Een matroos zong een lied op bruisende melodie van krankzinnige gitaren. Een
vrouw, haast nog een kind, boog, gleed op de trage stroom van een volkse ballade.
Een stilte, vreemde oase van verstorven geluiden, en dan riep een stem: ‘Flamenco!’
Zij zag de vrouw die optrad, boog, en herkende haar met koele zekerheid. Juanita
Cercio, zij zou de flamenco dansen. Gitaren zongen, glijdende klanken, die braken
als een snik. Armen werden geheven, het lichaam boog als riet onder de wind. Trage
passen, de melodie zong donker, en dan werd de beweging sneller. Armen werden
gestrekt; het donkere kleed, roodbruin van vuur en roest, begon te leven in de trage
deining van het lichaam die heup en borst en de slanke rankheid der benen zuiver
tekende. Het lange kleed wentelde als een baar van de zee, lichtslag en schaduw.
Jachtiger werd het ritme; de gitaren zongen droomverloren en nu brak het geknetter
van de castagnetten los. Het lange kleed wervelde rond de gestalte, die lichaam was,
borst en verleiding, dijen en tover der heupen, vleiende bekoorlijkheid van
raadselglimlach en verstolen lonken der ogen. Gitaren en castagnetten, het doffe
gonzen der gestreelde trommen, het razende lied, nu onderlijnd door de kreten die
uit alle hoeken van de zaal opspoten, in sneller, jachtiger ritme, werveldans boven
tijd en werkelijkheid. Tot de melodie brak, de gestalte één bliksemkort ogenblik in
een versteven gebaar volkomen roerloos stond. Conchita zag de vrouw, alsof zij
naakt in de stilte stond, door licht en schaduw ontkleed, aas van duizend gierige ogen.
Zij ging in de nacht naar huis. Zij wist wat zij doen zou. Welke man weerstond
aan de bekoring van de dans en de prikkel van het glorieuze vlees? Zij wist wat zij
doen zou. Val de Peñar, zerp wijntje dat het hart vurig maakt, en Muscatel die zoet
de tong streelt. Donkerrood, rood van natte pannen en uitgebloeide geranium. En
hoe zij zich kleden zou? Haar bruiloftskleed was versneden, maar peinzend stond ze
voor de spiegel,
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haar handen op de kleine, harde borsten. Haar ogen gleden langs heup en dij. Zij
haalde diep adem.
Uiterlijk rustig keerde ze het huis, dekte de tafel met een rood doek, zette fles en
roemer gereed. Zij wist dat hij van bojas hield, de stevige kleine vis, gesausd met
scherpe guindilla, die in het bloed brandt. Het bed legde zij open en stond peinzend.
Zij wachtte gans de nacht, maar geen geluid van een stap bereikte haar. Zij kon
het gedempte ruisen van de branding horen; maar dieper dan het monotone lied van
de nachtzee, gonsde in haar de wilde zang van de flamenco. Ach, als zij dit visioen
van de dansende vrouw, ogen en de brandende verleiding van dit lichaam, uit haar
verbeelding kon wegschroeien... Zij keek rond, de tafel, wijn en glazen, en het bed.
Diep in de nacht hoorde zij een stap. Haar hart bonsde als zij bij de deur stond.
Zij zag zijn verwonderde ogen als hij naar haar toekwam. Geen woord kon zij spreken;
zij beefde op haar benen. Haar arme glimlach streek over de tafel, wijn en glazen.
Hij dronk, en glimlachte. Zij schonk hem in, dronk zelf. Hij greep haar hand, zij
voelde ze als vuur. Nog dronk zij, en ook hij dronk. Zijn ogen glinsterden, hoe rood
was zijn mond. Zij moest zich losscheuren als zij opstond. Vragend keek hij haar
aan, maar zij antwoordde niet. Zachtjes, ingehouden, begon ze te zingen, het kleine
lied dat de meisjes zingen, 's avonds, als de sloepen in zee steken. Haar lichaam
bewoog op de deining van de melodie, vol gratie en ongedwongenheid. Zij zag niet
hoe hij haar verwonderd aankeek. Het lied vervulde haar gans, het zachte bewegen
van haar lichaam, dat haar zo licht was dat zij het niet meer voelde. Tot zij sneller
begon te zingen, gejaagd door een vreemde drang die in haar bloed brandde. Korte
passen, die het lichaam boetseerden, de borsten tekenden en het lokken en wijken
der heupen. En nu zag zij hem, zijn aangezicht, zijn ogen. Wilder wentelde zij de
armen, een boog boven het hoofd; haar stem werd schril, spoot op in kreten van
onbeheerst verlangen. Wervel die zij niet meer beheersen kon... Een kleine kreet van
angst als zij wankelde. Maar hij ving haar op in zijn armen. Zij hoorde zijn vreemde
lach. En plots onderging ze het geweld van zijn mond en zij werd weerloos onder
de brand die haar schroeide. Alles verging in een gevoel van triomfantelijk geluk en
zij gaf zich aan hem over, mateloos en verzonken, zoals ze het voordien nooit had
beleefd.
De dagen gingen voorbij, zon op zee en de eerste zwaluw, en zij wachtte. Rustig
deed zij haar arbeid, stond peinzend bij het raam en zag de rustige schuimlijn van
de branding. De tafel, het gestapelde hout, en het bed. Zij glimlachte ingetogen.
De dagen gingen, en elke dag groeide haar onrust. Geen vertwijfeling
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echter, alleen het wachten op de dingen met groot vertrouwen. Eer de maand uit was,
wist zij dat zij moeder ging worden.
Ze zei hem niets. Misschien merkte hij dat zij stiller was dan anders. Zij antwoordde
slechts met een glimlach op zijn vraag. Zij antwoordde niet als haar moeder bitter
schampte: ‘Juanita Cercio zal een kind krijgen. Als ze nu ook nog uw man neemt...’
Maar zij wist wat zij doen zou. Het smalle pad loopt langs het strand. Juanita
Cercio ging het elke nacht, als zij van Malaga huiswaarts toog. Achter Santa Clara,
achter de uitgevreten rots om.
Ze stond peinzend met het korte, scherpe mes in de hand. Het vangt wat licht in
zijn zilverkoel lemmet. Toen het avond werd, ging ze naar de oude Anita, die bij de
bron woont en al jaren te bed ligt. ‘Wat wijn,’ zei ze, en ze kuiste het plaatsje wat
op.
Hoe laat het was? De oude wekker stond op het gammele kastje. Ze draaide de
wijzers vooruit, uren. Langer dan nodig was, toefde zij. Het was lang na middernacht
als zij ging.
Zij ging de weg langs de zee. De branding ruiste, zwak lichtend in de glans van
de hoge sterren. Het mes voelde zij koel achter haar borstdoek. Bij de rotspunt bleef
zij staan, boog in de inktzwarte slagschaduw en wachtte.
Uren, gebogen over haar onrust. Dan hoorde zij een stap, meende geluid van
stemmen te horen en voelde haar hart stilstaan. Stappen, het zachte knarsen van grind.
Wanneer zij het geluid nabij hoorde en in de nacht de nog donkerder schaduw zag,
sprong zij vooruit, stak toe. Een kreet, gesmoord in zacht uitvloeiend kreunen. Stilte
als onbewogen zee. Zij wist wat zij doen moest. Moeizaam sleepte zij dit lichaam,
dat zij licht meende, naar de branding. Het water was koel. De nachtwind streek over
de zee. Zij voelde hem vreemd koel op haar voorhoofd, op gans haar lichaam. Nooit
was zij zo moe geweest.
De zon ging op, de zee ruiste. Zij stond in de lage deur toen Juan ging. Adios,
wuifde zij, maar geen ander woord kwam over haar lippen. Soms glimlachte zij
ingetogen, de handen in beschermend gebaar op haar lichaam.
's Anderen daags verscheen de guarda civil in het dorp. Waar was Juanita Cercio?
Het gebeurde wel eens meer dat zij verdween, tournees in de kuststeden, en eens
werd zij afgehaald door een heer met een prinselijke wagen. Zij stonden bij Conchita.
Op hun vragen antwoordde zij met stom hoofdschudden. En of Juan thuis was? En
of hij niets gezegd had? Zij wist toch dat hij diende in de bar waar zij danste? Ja, si,
dat wist zij, maar dat was alles. Zij zag de guarda civil gaan, wat donkere kleur in
de witte zonnestraal. Hoe koel voelde zij haar handen.
Einde van de week stond het dorp in rep en roer. Het huis van Juanita
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Cercio werd doorzocht. Al de geburen kregen hun beurt, scherpe ondervraging.
Kinderen schreiden. Conchita stond in de lage deur, haar ogen zwierven over de
zonbeschenen zee. Haar hart klopte met zware, doch rustige slag. Zij wist niet dat
zij glimlachte.
Zij stond op, keerde de kleine kamer en bereidde het eten als Juan opstond. 's
Avonds lag zij, vereenzaamd maar groot gelukkig, in de stilte van de groeiende nacht.
Alleen het ruisen van de branding, het neuzelen van de wind achter de hoek. En de
grote verwachting die haar hart vervulde. Zij bewoog amper toen Juan thuis kwam,
onderging lijdzaam zijn ongebonden geweld.
Veertien dagen later liep het gerucht: te Marbella was het lijk van Juanita Cercio
aangespoeld, mes in de rug. Conchita bewoog niet als haar moeder het bericht bracht,
maar haar hart stond een ogenblik stil, een pijn doorvlamde haar alsof het mes diep
in haar eigen vlees boorde.
Juan kwam thuis, gesloten, dreigend in zijn zwijgen. Zij diende hem in grote
ootmoed, maar hij sprak niet. Vroeg in de morgen vertrok hij; het koffertje was in
de hoek blijven staan.
Zij wist wat geschieden zou, het kon haar niet meer verrassen. Gebogen zat zij bij
de tafel, arbeid sprak haar niet aan, het had alles geen zin. Wie kent de weg van het
stromende water, wie weet waar de winden rusten, wie kent de afgronden van een
hart? Maar één zekerheid bezat zij, en die doorgloeide haar als de brand van een
haardvuur.
In de namiddag hoorde zij stappen in het grind. Zij wist dat hij daar was, en zij
moest niet raden welke boodschap hij meebracht. Misschien boog zij nog dieper als
zij het piepen van de deur hoorde, maar zij keek niet op als hij naast haar stond, en
zij zijn aanwezigheid voelde als een ontzaglijke bedreiging.
‘Maldita!’ kreunde hij. ‘Het mes...’ De eerste slag verraste haar niet, zij wankelde
en viel. Roerloos onderging zij dit brutale geweld. Het arme hoofd, de doffe pijn in
de rug, maar hoe hield zij de armen gevouwen over het lichaam, beschermend gebaar.
Zij hoorde zijn huilen niet meer, de vloeken die in zijn mond braken. Een grote stilte
vloeide over haar, en dan niets meer.
Tegen de avond werd zij opgehaald. Zij ging langs de stille dorpsstraat, waar de
donkere gestalten als versteend stonden. Zij keek niet op, was stilte en volstrekte
vereenzaming. De haren hingen los, slordige wrong, bogen achter de donkere
bloedvlek bij het oor. Hinkte zij niet, of staken de scherpe straatkeien zo hoog, waar
de weg boog achter Santa Clara?
Ik mag honderd jaar worden, zon en maan zien vergaan en de eeuwige sterren, nooit
vergeet ik dit aangezicht van Conchita Perez, de melaatse
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vlek van het gezwollen oog, toen zij tussen twee guarda civil moeizaam over grind
en keien strompelde naar de boog van de straat toe. Zij zag niemand, de wereld
bestond niet meer. ‘Santesima Virgen,’ fluisterde de oude Anita, ‘zij zegt: ik zal een
kind hebben, ik zal een kind hebben...’
Ik heb het niet gehoord. Ik kon alleen haar gestalte zien, beide handen in
beschermend gebaar op haar lichaam. Er was alleen de zee, de zachte glimlach van
de goede avondzon en een oneindig hoge lucht. En niets dan roerloos geluk in de
wereld.
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Gedichten
Herman de Coninck
Vrede
Ik ga rustig voort met leven,
lig als in een sofa in mijn lichaam, rijp
en rustend, en een wolkje komt gedreven
uit Gods vredespijp.
Achter mijn ribben, trouwe kade,
ligt mijn hart veilig gemeerd.
Ik heb nog nooit zo weinig begeerd.

Maria Pas
Eenmaal...
Eenmaal lichtend
als een vuurbol boven de oceaan
roekeloos
ontembaar lijk de nacht
wie lacht om gekke gedachten?
Kijk de trein van zwarten naar het land van weemoed
Kijk de dingen vergroeid en gestild in een hopeloze regen van herfst.
Sta niet open voor het land
wacht af
wacht af de dingen die niet gebeuren zullen.
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Albert Speeckaert c.ss.r.
Soms
Soms ben ik het water vergeten.
Dan is er een zeil
dat gespannen staat
boven een kim
die geen mensen weten,
en glijdt op de adem
van uw passaat
tot binnen dat ruim,
nooit te bereiken
langs zeeën die 't zoekende
woordschip bevaart.
Tot uw windstille handen
de zeilen strijken
en de oceaan van uw zwijgen
zich openbaart.
Elk dieplood faalt,
elke naald blijft zwerven.
Ontvaren aan elke
meridiaan,
lig ik geankerd
buiten leven en sterven:
de laatste haven
werd aangedaan.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

645

Willy Spillebeen
Wandeling
voor mijn dochtertje
Haar kinderhand, een smalle vlam
tekent mijn vlees weldadig
met blijde pijn. Het zweet dat klam
als doodszweet wordt breekt ongenadig
mijn poriën uit. 't Tergend besef:
dit rozig kind zal mij begraven,
wordt een bot mes dat kerft en kerft
door vlees en geest. Ik ben de vader.
Dra word ik als een holle huls,
niet eens een urne in zee voor later,
maar van verrotting gans vervuld,
binnen wat planken, aarde in de aarde.
Enkel een vreemde dode meer,
die wetten stelt als nooit bij 't leven,
een schim, onraakbaar om haar heen,
een dode die blijft leven.

Piet Thomas
7 manieren van zwijgen
Zeven manieren van zwijgen
zocht ik in woorden te vangen.
De eerste heette pijn
en had schone, vloeibare ogen.
De tweede heette arglist
en plooide haar lippen gevaarlijk.
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De derde heette aandacht
en woonde aan gevouwen handen.
De vierde pleegde verraad.
Ze liet al haar vrienden in steek.
De vijfde naaide geheimen dicht
en bewaarde haar geld in een kous.
De zesde vond de woede uit
en wou geen vinger verleggen.
De zevende zocht een plaats bij het raam.
Zij was de schoonste van allen.

Jos Vandeloo
Kortstondig
Op een naakte ochtend
zeer wit ontbrandt de dag
zal ik onschuldig bewandelen
de pampa's van verloren huizen
het stenen vlees
de oranjegroene melkzwam zomer
misschien hoor ik de stem
van mijn moeder
de haast onhoorbare vleugelslag
van haar woord
vleermuizen verstenen
en ver weg de ratelklepper
van mijn bedroefde antwoord
alleen met dit geluid
zal ik het stratenspinrag
van gisteren bewonen
de eetbare lucht
de dode stemmen van vroeger
misschien zul je mij zien gaan
(en herkennen ongevaarlijk)
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door de helle verkeerslichten
door de kleurklank der dagen
macht van het mana
dwars doorheen drijvende mensen
en eens boven de daken
zal ik je minzaam groeten
de glimlach van een vlinder.

Piet Vandeloo
Ballerina
Op haar Tabor geheven luisterend
naar wat in muziek bovenal bestaat
gehoorzaamt zij blind vooruit
wandelend in wonderen voor de vervoerden
der drie tenten die zij in de mening
van die nevelen laat
en dan zich openbaart
ontsluierd de priesterlijke waanzin
van haar ogen, ontbonden het haar
tot protuberanzen van de dans.

Jan Vanhaelen
Militair
Zevenenveertig generaals
lopen in een rij
zoveel generaals
en ik ben er niet bij.
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de rode generaal
van de oorlog
de blauwe generaal
van de nood
en ook nog
de zwarte generaal
van de dood
zoveel generaals lopen in een rij
maar ik ben er niet bij.

P. Max van Leeuwen
Junilicht hangt
in de kamer
laag en een kind
klopt met een hamer
tegen de plint.
De wereld buiten
hangt heet
van opzet
en verraderlijk zweet
gerucht door
het venster te snuiten.
Een ruk van de wind
scheurt zon door,
het venster schudt
een schijf wereld
op glas. Het kind verloor
de hamer
en tegen de kamerdeur
is het ingedut.
Het deert de pijlen
niet die blijven
breken in het toverbos van behang
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en samendrijven
tussen het lover
aan de wand van de gang.
Het leven vliedt
met trage sprong
en vangt de zucht
uit de dag.
Aan een ongekende wrong
van liefde geniet
het kind een glimlach
alsof iemand het kust.

Andre Vansteyvoort
De poel
In het droomwoud van ons zijn
Hebben wij de dood vernield
De slang de wenteling
Naar de prooi ontzegd
Wij gaan de bloem bevrijden
Uit de zwelging van de poel
Maar vergeten dat wanneer
De nevel onze schreden dooft
De poel zich tot een glimlach plooit
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Nic Verlo
Cantos por la niña andalucia de noche
nachtwarm je stem - wanhopig klein
staat het verdriet getekend in je ogen
hasta mañana zeg je als een kind
dat met zijn pop de dag te slapen legt
hasta mañana isabel de zomer
is te kort voor half-verdronken woorden
de vuuraanbidders zitten druipend in hun holen
en onze vingers zijn met elk geheim vertrouwd
en morgen vaart opnieuw columbus uit
en gaan de straten zich voor ons verbreden
we lopen hongerig en moe op open pleinen
en een na een vallen de huizen in de nacht
alleen de pijn kan ons nog samen houden
ons standbeeld geeft zijn zekerheden prijs
je stem - wanhopig klein - loopt reeds terug
hasta mañana isabel - onmenselijk droef
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Kroniek
Nederlands proza
De Griekse sage her verteld door Lieve Scheer
ROSE GRONON: De Ramkoning, uitg. De Clauwaert, Leuven.
Geschiedenis en overlevering zijn al op velerlei wijze bron geweest voor literatuur.
Elke nieuwe periode is vanuit een eigen standpunt de geschiedenis tegemoetgegaan
om deze te interpreteren met haar eigen begrippen. De middeleeuwer haalde de
geschiedkundige stof naar zich toe: Griekse en Trojaanse helden werden hoofse
ridders van de feodaliteit De romantiek schiep de historische roman uit behoefte aan
nationale zelfverheerlijking, fantasie-uitleving of nood aan evasie. Meer psychologisch
gerichte auteurs werden gefascineerd door de raadselachtige complexiteit van een
of andere historische figuur. In onze tijd die zoveel over rol en betekenis van de
vrouw discussieert, zal de literatuur zich niet enkel interesseren voor de historische
figuur, maar tevens voor zijn meermaals besmeurde of in een wazige nevel gelaten
echtgenote. Nadat Paul Lebeau aldus de beruchte Xanthippe in ere heeft hersteld en
Teirlinck zich voor de echtgenote en moeder uit de Oidipous-tragedie heeft
geïnteresseerd, laat Rosé Gronon met De Ramkoning een andere Griekin recht
wedervaren: echtbreekster en moordenares Klytaimnestra.
Zoals de schrijfster in de inleiding zegt, maakt zij geen aanspraak op historische
nauwkeurigheid. Om haar hoofdfiguur aanvaardbaar te maken, en tevens tot een
algemener problematiek te komen, heeft zij een beroep gedaan op een hypothese.
De onenigheid tussen Klytaimnestra en Agamemnoon wordt geplaatst tegen de
achtergrond van een kentering in de sociale verhoudingen bij de Griekse gemeenschap:
overgang van matriarchaat naar patriarchaat. Dit gaat gepaard met een verschuiving
in de mythologisch-religieuze wereldverklaring: de eredienst van de primitieve
moeder-godin Gaia moet wijken voor de cultus van de mannelijke Olympische Zeus.
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Men begrijpt licht dat het werk aldus een feministische inslag krijgt. Wij moeten er
echter onmiddellijk aan toevoegen dat het levensverhaal van Klytaimnestra, juist
omdat het feminisme zeer doorlééfd is, niet een verholen pleidooi, maar wel een
kunststuk geworden is. Heel wat Homerische helden worden van hun aureool beroofd,
opdat het volle licht zou kunnen vallen op de kroonprinses en vorstin, die om haar
vrouw-zijn werd miskend en achteruitgedrongen. Zulk waagstuk was slechts mogelijk
door een technische kunstgreep, waarop Rose Gronon een beroep heeft gedaan en
die ook Lebeau voor Xanthippe heeft aangewend: de roman op te bouwen als één
lange monologue intérieur. In de enigszins schampere en bittere toon van rijpere
vrouw overschouwt Klytaimnestra haar leven, en toetst ze aan die verleden momenten
de zware beslissing die ze moet nemen. Zal ze Agamemnoon, die eindelijk uit de
Trojaanse oorlog terugkeert, vermoorden? Dat Klytaimnestra vanuit dit scherpe
crisispunt, de steeds nakender terugkomst van de echtgenoot en de steeds dwingender
noodzaak voor haar, te beslissen, heel haar leven in mijmeringen ziet voorbijtrekken,
is psychologisch volledig te verantwoorden. Meer dan dat: de samenballing van de
actie die hieruit volgde, geeft aan dit verhaal een geweldige geladenheid. Reeds in
het tweede hoofdstuk zien wij Klytaimnestra op het dak staan uitkijken over de weg
langs waar binnenkort Agamemnoon moet terugkeren, want een vuursein heeft zopas
van stad tot stad gemeld dat Ilion gevallen is... De dagen gaan voorbij. De
voorbereidselen zijn getroffen. Het vangnet is geweven. De moordplannen zijn
uitgestippeld. De laatste boden zijn binnengelopen. Agamemnoon is niet ver meer...
Aigist wacht op Klytaimnestra's woord. Het lange wachten heeft de beslissing echter
steeds moeilijker gemaakt. Wat Klytaimnestra had kunnen doen in een opwelling
van zelfverdediging en bitterheid, zij voelt zich te moe om het nu nog te willen. Het
is echter onnodig dat zij nog zou instemmen met wat zij heeft gepland, want daar de
verbittering zich tien jaar lang in haar heeft opgehoopt tegen een mannenregime dat
Agamemnoon met zijn aankomst dadelijk als zijn vanzelfsprekend recht zal
bevestigen, dringt de dood van een der partijen zich als de fatale ontknoping op.
Er is iets buitengewoon meeslepends in de wijze waarop de schrijfster de flash-back
in haar verhaal heeft geweven. Wij zouden haast zeggen dat dit dé grote vondst van
deze roman is. Versnipperd tussen het verhaal van het wachten, van de voorbereidselen
en van de, door deze voortdurende dreiging overschaduwde, liefdeverhouding met
Aigist, verhouding die zelf nog tot haar hoogtepunt moet groeien, krijgen wij een
chronologische terugblik op Klytaimnestra's leven. Naarmate het tijdstip van die
terugblik het huidig verhaalmoment nadert, voelen wij in die inkrimpende tijdsruimte
het onbarmhartig dreigende van het naderende hoogte-
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punt... En intussen, juist nu de daad moet voltrokken worden, heeft Klytaimnestra
de scherpte van de verbittering voelen wijken voor een moede onbeslistheid. Door
dergelijke samenbundeling van allerlei feiten die in de moord zelf hun hoogte- of
dieptepunt moeten vinden (wij denken bijv. ook aan de steeds scherpere tegenstelling
tussen Klytaimnestra en Elektra) heeft Rose Gronon de spanning veelvuldig
opgevoerd. De lezer mag zich nog zo goed herinneren dat Klytaimnestra inderdaad
de moord zal voltrekken, de groeiende geladenheid van de intrige sleept onverbiddelijk
mee. Hier krijgen wij een voorbeeld van het beste wat met de flash-back is te bereiken.
Het ineenschuiven van verleden en heden heeft bij alle klaarheid en rechtlijnigheid
niets houterigs of onnatuurlijks. De bouw van deze roman getuigt van een rijp en
rijk meesterschap.
Doch niet alleen de bouw, ook de karaktertekening van de hoofdfiguur is zeer
sluitend en doorleefd. Eerst en vooral reeds door de toon waarin Klytaimnestra
spreekt. De korte, eentonige zinsbouw, waar de overvloedige punctuatie alle muzikale
vlotheid uit geweerd heeft, typeert haar. Het is de nuchtere en zakelijke toon van wie
het leven en zijn ontgoochelingen kent, de wat bittere openhartigheid van wie voor
veel onverschillig is geworden en zich niet inspant om zich beter voor te doen dan
zij is, de hardheid en de kantigheid van wie zich weet te verzetten en van zich af te
bijten. Wij kunnen deze stijl best typeren met een beeld dat Klytaimnestra gebruikt
om Aigists wijze van spreken te karakteriseren: ‘De woorden vallen, één voor één,
als keitjes - rond, druppelend, uit de hand in het water’ (138), met deze toevoeging
dat het nu eens keitjes zijn, dan stekelige, bitter-wilde kastanjes, dan hoekige, ruwe
brokken baksteen. Slechts hier en daar komt een vleugje poëzie of het zwijgen van
de weemoed deze koele afrekening, dit nuchtere op schaal stellen van een leven,
onderbreken.
Even verbeten en afrekenend als haar toon is Klytaimnestra's karakter. Reeds als
kind wist ze dat ze ‘schrander, en koen, en lelijk’ was (8). Haar vader heeft haar
daarom gehaat, en ook omdat ze de oudste was en dus het koninginnerecht had boven
de tweelingen, haar jongere broers. Met plompe en brutale lafheid ontneemt hij haar
dit recht en tracht haar in een gedwongen huwelijk met de oude Tantalos kwijt te
spelen. Na een kort en klein geluk dat ze met deze geniet, komt Agamemnoon Tantalos
doden om haar naast zich op de troon van Mykene te doen zetelen. De harmonie met
hem heeft echter niet lang geduurd. De grieven hebben zich tegenover hem
opgestapeld, zoals tegenover bijna alle Grieken. Hij ontfutselde haar stuk voor stuk
de tekens van haar koningschap. Hij ‘bralde, en feestte en boeleerde’, werd steeds
‘ijdeler (...) en grijpzuchtig, en achterdochtig, en dom’ (124), was laf genoeg om een
dwaas
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orakel van de door geilheid en wraakzucht gedreven Kalchas te volgen en Iphigeneia
te laten slachtofferen, na moeder en dochter eerst door leugentaal naar Aulis te hebben
gelokt. Zij haat hem en de anderen verder om de hele Trojaanse oorlog en al het
dwaze gedoe van grootspraak en hebzucht en mannelijke eerzucht en plezierzoekerij
en klein geruzie, dat ze zich tien jaar lang hebben gepermitteerd, zonder zich om de
gang van zaken in het moederland te bekommeren.
Het is in die moeilijke periode dat zij het oude gebruik in Mykene heeft hersteld.
De jonge mannen groeiden de moeders boven het hoofd. Als zij eens het land tegen
rovers hebben moeten verdedigen, worden zij brallerig en zelfvoldaan. Om de
krachtpatserij van deze snaken de wijding van de ernst te geven, voert Klytaimnestra
de jaarlijkse keuze van de ramkoning in. De jonge man die zich in de wedstrijden
onderscheidt, zal een jaar naast de koningin heersen, maar wordt dan op rituele wijze
de dood ingejaagd. O, niet voor eigen plezier heeft Klytaimnestra dit gedaan: een
walgelijke ketellapper bij zich in bed toegelaten of de nukken van een onhandige
boerse knaap een vol jaar verdragen. Om haar volk te redden heeft ze door dit oude
gebruik de godin-moeder willen verzoenen. De rust kwam in Mykene terug. De
velden bloeiden weer en werden vruchtbaar... Zo verlopen tien jaar. Nu zal
Agamemnoon terugkeren. Wat gebeurd is, heeft een onoverbrugbare kloof geschapen.
Het verleden is onherstelbaar. Nuchter, koel en bitter maakt Klytaimnestra de balans
op...
Toch heeft de schrijfster dit sterke, koppige en moedige karakter niet tot een type
of karikatuur laten verworden. Af en toe doorbrekende en niet weg te duwen
zachtheid, of niet te overwinnen zwakte maken het beeld van deze vrouw menselijk.
Bij alle minachting en haat die ze voelt tegenover de spotzieke en domme Helena,
stokt toch de stem van Klytaimnestra als zij bedenkt hoe eenzaam haar zuster zich
jarenlang moet gevoeld hebben tussen de Trojaanse vrouwen, zij die de levende
oorzaak was van die dwaze oorlog tussen verblinde mannen (20). Zij vindt in
gedachten verontschuldigingen voor Helena's verraad van Troje (22, 23). Ondanks
verbeten jaloersheid op Helena's schoonheid en bijtende spot over haar domheid,
leeft in Klytaimnestra een nood aan zusterlijke vertedering: ‘ik zou Helena zien,
zoals ik haar nooit gezien had. Ik zou haar zien, en ik zou haar liefhebben, zoals ik
nog nooit had kunnen liefhebben’ (130, 131). Daar is ook haar moederlijk medelijden
met de jonge ramkoning (245, 249) of de plotse wanhoop over de onverbiddelijkheid
van dit gebruik dat ze zelf heeft ingesteld (238, 239), zowel als de betreurende
zachtheid waarmee ze aan de oude, lachwekkendgewichtige Tantalos terugdenkt:
‘Ik heb niemand ontmoet, mijn leven lang, die zo onbaatzuchtig goed voor me geweest
is. Niemand.’ (107).
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Daar is echter vooral de vertedering waartegen ze moet vechten als ze zich het lang
geledene geluk met Agamemnoon herinnert en de zwakte die in haar sluipt,
langzaamaan, om aan haar wraak-beslissing vast te houden. Dit alles mengt iets van
ontroerende en goede vrouwelijkheid in de stugge verbittering van haar karakter, dat
door deze mengeling van schampere verbittering en hardheid, waarachter menselijke
behoefte en desillusie schuilgaan, zeer menselijk is geworden. De verbeten
gevechtshouding waartoe men haar heeft gedwongen, heeft de nood aan genegenheid
niet kunnen verdringen. Dit blijkt uit het haast hijgende verlangen waarmee
Klytaimnestra zich, tegen de logica van haar verbittering en haar gevecht voor
zelfbehoud in, aan haar karige liefdeherinneringen vastklampt.
Ook in het heden is er zulke tweestrijd. De verhouding met Aigist vertoont dezelfde
dualiteit van het gevecht voor zelfbehoud en liefdenood. Ook hier schiet de nuchtere
en uitstippelende zelfbeheersing van de ‘grote koningin’ te kort. Zij voelt met alle
vezels van haar lichaam dat ze hem, de laatste ramkoning, nooit met midzomer de
dood zal kunnen injagen, maar poogt vergeefs deze inconsequentie voor zichzelf te
ontkennen. Wat Aigist en Klytaimnestra samenbindt, is moeilijk liefdetederheid te
noemen; elk op zijn beurt zeggen beide partners dat ze elkaars wezen niet kennen.
Het is eerder een kameraadschap, een lotsverbondenheid, een vriendschap, die was
als de ‘band die een man met een andere man verbond’ (238) en die door de wetten
van de wederzijdse honger van het lichaam bezegeld werd. Zulke liefde is misschien
best te vergelijken met de behandeling van dit motief in heel wat Germaanse, bijzonder
Scandinavische romans, waar immers ook het ruwe gevecht voor het dagelijks
voortbestaan een soort bolster om de karakters heeft geschapen die het groeien van
een innig-warme genegenheid verhindert.
Ten slotte willen wij erop wijzen dat Klytaimnestra's religiositeit hetzelfde dualisme
vertoont. Heel het boek door treft de laatdunkende en spottende wijze waarmee ze
zich zowel over de eredienst van de Moeder als van de Olympische godenwereld
uitlaat. Toch is er in haar een oprecht religieus besef aanwezig. Iets zweemt haar aan
van een onnoembare god. Haar, de onverschrokkene, onbreekbare, overweldigt het
aanvoelen van een oneindigheid met huiver en ontzetting. Zij, die zich aan niemand
geeft en voor niemand buigt, voelt zich wegvloeien en verloren gaan in een
eindeloosheid waarvoor zij geen naam weet: ‘Vormeloos, ontzaglijk, alwetend,
alomtegenwoordig’ (45).
Zoals uit de inhoud van de roman kon blijken, weerspiegelen de keuze van de stof
én de manier waarop deze verwerkt en geïnterpreteerd is, duidelijk de onrust van de
vrouw van onze tijd om zich uit een eeuwen-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

656
lange minderwaardigheidspositie te bevrijden. Het is haast vanzelfsprekend dat deze
emancipatiedrang, zoals elke zelfbevrijding, af en toe een tikje te veel
afrekeningsmentaliteit vertoont. Ook Rose Gronon is daaraan niet ontsnapt. Haar
visie op ‘de mannen’ is soms wel eenzijdig en oppervlakkig-veralgemeend; al moeten
wij er onmiddellijk aan toevoegen dat de cultuur die de mannen eeuwenlang geschapen
hebben, zeer dikwijls dezelfde eenzijdigheid vertoont. Wij denken aan het
paradijsverhaal zowel als aan de Pandora-mythe, aan de middeleeuwse hoofse
literatuur als aan de renaissancistische Laura-cultus, beide om te
mannelijk-egocentrischer, aan het negentiende-eeuwse burgerdom dat nog ver van
uitgestorven is, aan de formuleringen waarmee zowel kerkelijk als wettelijk huwelijk
in ons land nog bezegeld worden... Als vrouw vinden wij Rose Gronons verbetenheid
begrijpelijk en haar eenzijdigheid doet even weinig afbreuk aan de literaire waarde
van haar werk als de eenzijdigheid van Petrarca of van meer dan één van haar
mannelijke collega's. Het gevaar dat dit mensenbeeld een gebrek aan objectiviteit
zou vertonen werd trouwens omzeild doordat Rose Gronon het werk volledig vanuit
Klytaimnestra heeft geschapen, zodat de eenzijdige visie als een objectieve
karaktertrek van de hoofdfiguur kan verschijnen.
Hoe aangrijpend actueel en algemeen-menselijk haar werk ook zij, Rose Gronon
is er tevens in geslaagd een historisch perspectief te bewaren. ‘De Ramkoning’ doet
de primitieve beschaving van een Mykeense wereld herleven. Wij lezen in dit werk
de geschiedenis van al die vroeg-Griekse helden, zonder het vermooiend waas dat
een latere, Homerische cultuurperiode over die primitieve leefwijze en karakters
heeft gespreid. Dit heeft een speciale charme. Agamemnoon en Menelaos, Achilleus
en Tyndareos, Castor en Pollux, zowel als Odusseus en al die andere ‘prinsenzonen’,
ze verschijnen als een vloekende, geeuwende, lawaaierige knoedel eerzuchtige
vechters, het inhalen van het Trojaanse paard als het ongelooflijk welslagen van een
goedkope boerenlist, de mythe van Leda en de zwaan als het vulgaire overspel van
een sluwe echtgenote, Kalchas als een geniepigaard die er slechts op uit is zijn geile
perversiteit te bevredigen. Hard tegen hard is de leefregel van deze primitieve wereld,
over alle banden van bloedverwantschap heen. Vader tegenover dochter, man
tegenover vrouw, broer tegenover zuster, koning tegenover onderdanen, neven
tegenover elkaar en tegenover elkanders vaders, zij staan in schrille tegenstelling in
dit primitieve gevecht om zelfbehoud en om macht. Zij kennen maar één oplossing
voor die tegenstrijdigheid; de tegenstander uitschakelen door de dood, of, zo dit
voorlopig niet gaat, hem kleineren met het mes van de spotlach. Het is opvallend
hoeveel er gelachen wordt in dit bittere boek, niet een lach van vergoelijkende humor
of blijdschap, maar een harde en droge lach die de bitsige vijandigheid onderlijnt of
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de innerlijke onzekerheid zoekt te verbergen achter bluf.
Ook de stijl getuigt van Gronons mogelijkheid tot objectiverende penetratie van
de primitieve cultuur. In zijn sobere en kantige nuchterheid heeft die stijl iets van de
ruwe poëzie van Mykenes brokkelige ruïnes. Deze poëzie is niet verfijnd of niet
overvloedig. Zij staat nauw in verband met de eenvoudige natuurverschijnselen,
zoals het wassen van de maan, de zonsopgang, of de droge zomerhitte. In de
ongevarieerde, tamelijk stereotiepe manier waarop deze gebeurtenissen in beeldspraak
vervat worden, ligt voor de twintigste-eeuwer dezelfde monotone verlokking als in
de ruwe steenblokken van het spelonkachtige graf van Agamemnoon of de brokkelige
sculptuur van de leeuwenpoort. Bij de grote spanning die de schrijfster in haar roman
wist te brengen, bij de degelijke karaktertekening, bij het actueel-boeiende van een
zoveelste benadering van het probleem der verhouding tussen de geslachten, is deze
historische sfeerschepping een eigenschap te meer, die De Ramkoning tot een zeer
boeiend en verrijkend boek heeft gemaakt.
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Schilderkunst
Walter Nigg over Servaes
door Dr. W. Vanbeselaere
W. NIGG: Maler des Ewigen, Band II, Artemis-Verlag, Zürich-Stuttgart.
Prof. Dr. Walter Nigg, - leraar in kerkgeschiedenis aan een protestantse Universiteit
in Zwitserland; ik weet niet aan welke! - is een auteur met wereldfaam. Ik geloof
niet dat ik ooit iets van hem zou hebben gelezen, was het niet, dat hij ook over kunst
schreef en dan nog wel heel speciaal, in Band II van zijn Maler des Ewigen, een
uitvoerig opstel over Albert Servaes. Dit boek heeft mij in zulke mate geboeid en
innerlijk verrijkt, dat ik aan de drang niet kon weerstaan de auteur, die zichzelf ergens,
op het gebied der kunstgeschiedenis, ‘ein ganz gemeiner Strauchritter’ noemt, op
zijn eigen terrein te ontmoeten. Uit de pocket-serie van de Fischer-Bücherei kocht
ik dan ook nr. 202, Des Pilgers Wiederkehr, een boek in drie hoofdstukken, gewijd
aan drie uitzonderlijke pelgrim-zwerversfiguren uit het christendom: Bunyan uit het
zeventiendeeeuwse protestantse Engeland, Benedicte Labre uit het achttiende-eeuwse
katholieke Italië, de derde een anonymus uit het negentiende-eeuwse orthodoxe
Rusland.
Uit beide boeken, - het ene handelend over kunstenaars, het andere over
geloofsbelijders -, klinkt dezelfde warme overtuiging, hetzelfde meeslepende geloof,
dezelfde apostolische drift. Ik kan de auteur, na deze eerste kennismaking, niet beter
kenschetsen dan met de woorden die op het kaft van de Fischer-uitgave te lezen
staan: ‘Walter Nigg erstrebt in seinen Büchern die Erneuerung des
Christlich-abendländischen Menschen.’
Ik moet u bekennen dat mij, als kunsthistoricus, de ongewone toon en stelling van
de auteur in Maler des Ewigen heeft verrast. Het ongewone schuilt hierin, dat Nigg
zich niet, zoals de meeste auteurs het als specialisten op een of ander gebied
angstvallig menen te moeten doen, pantsert in ‘zijn’ vak, het zorgvuldig afbakent
van andere disciplines en het
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voor een regel houdt de grootste objectiviteit en onpartijdigheid, d.w.z.
wetenschappelijke anonimiteit in acht te nemen. Voor hem integendeel is de kunst,
in haar hoogste uitingen, vastgeworteld in het leven, raakt de diepere levensnood en
levensvragen aan.
Met hem verwijlen we niet in een tuin der kunst die enkel ter wille van het
kunstbedrijf wordt onderhouden. Het kunst-om-de-kunst beginsel heeft in zijn
overtuiging tot het massaverschijnsel der abstracte kunst geleid, tot de ‘nichts als
Bilderrätsel enthaltenden abstrakte Kunst’. Nigg spreekt alleen maar over kunstenaars
die een daadwerkelijke belijdenis van geloof, hoop en liefde, van verbondenheid van
de kunst met de laatste waarheden van het leven verkondigen. Voor hem zijn geloof
en religieuze problemen niet het jachtreservaat van theologen en
kerkgeschiedkundigen, maar de wezenlijke harteslag van het lijdende en strevende
mensdom, die in het getuigenis van heiligen en kunstenaars hun aangrijpende en
stralende betekenis voor het leven verwerven. Voor Nigg is kunst méér dan kunst
en de moderne kunstenaars die hij in zijn Maler des Ewigen behandelt zijn in een of
andere zin Godzoekers en belijders voor Christus en voor het Christendom. In dat
opzicht mag zijn keus partijdig en eenzijdig heten: het is zijn recht en vanuit zijn
levensovertuiging een dwingende plicht. Doch het beeld dat hij ophangt is
indrukwekkend en er gaat van zijn schrifturen een kracht uit, met de klank van het
verkondigen van een blijde boodschap, waarnaast de meeste gespecialiseerde
kunsthistorische geschriften verbleken. Zijn panoramisch beeld van de hedendaagse
schilderkunst, in acht hoofdstukken, is dan ook imponerend en stemt tot bezinning
en tot vertrouwen, op een ogenblik dat het gros van Europa en van de rest van de
wereld behekst is door de produktie van artistieke nieuwigheden en spitsvondigheden
die zich tussen de twee polen van abstractie en surrealisme bewegen.
Acht namen behandelt hij, acht hoofdstukken die alle meesterlijk zijn geschreven.
Vincent Van Gogh, Käthe Kollwitz, Ernst Barlach, Georges Rouault, Heinrich Altherr,
Albert Servaes, Mare Chagall en Willy Fries. Twee onder hen, de Zwitsers Altherr
en Fries, zijn mij volledig onbekend. Dat ze buiten de grenzen van hun land geen
bekendheid verwierven, kan beslist aan de kortzichtigheid of aan de partijdigheid
van de internationale kritiek liggen. Het verwijt dat Nigg tot Haftmann, de schrijver
van ‘Malerei des 20. Jahrhunderts’, richt, - dat hij namelijk honderden onbenullige
namen citeert en geen woord rept over Altherr's boodschap, - is waarschijnlijk
gegrond: tot dezelfde auteur hebben we elders het identiek verwijt gericht, waar hij
geen woord rept over het Vlaams expressionisme dat toch, in Europees verband, een
bijdrage van onvervangbare betekenis bracht!
Maar we wilden hier speciaal de aandacht vragen voor het opstel over
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Servaes: de merkwaardigste en uitvoerigste bijdrage die tot op heden door een
buitenlander over de Latemse meester werd geschreven. Een buitenlander? Ja: maar
vergeten we niet dat Servaes sinds 1945 in Zwitserland leeft, uit angst voor de
repressie zijn land ontvluchtte en dat Nigg hem van naderbij leerde kennen en hem
tot vriend werd.
De vriendschap tussen kunstenaar en auteur is begrijpelijk. Ze zijn in de grond
verwante naturen: eenzelfde wezenlijke drang naar het Godsbeleven bezielt hen,
eenzelfde overtuiging dat de mystiek de voleinding van het geestelijk leven betekent.
Bij dergelijke verwantschap kon Nigg de schilder volkomen begrijpen en benaderen
en ook heerlijke bladzijden over hem schrijven. Want de kunst van Servaes is
inderdaad vóór alles en vrijwel uitsluitend religieuze kunst en zonder ontvankelijkheid
voor religieuze waarden kan men het werk niet benaderen. Daar ligt de reden waarom
voor velen, zowel ten onzent als buiten onze grenzen, de toegang tot zijn werk gesloten
blijft. Nigg erkent, zoals anderen vóór hem, dat Servaes' Kruisweg van 1919 het
hoogtepunt betekent in zijn produktie. Men kan in dat verband het gezegde van
Servaes aanhalen, door Nigg geciteerd: ‘Nur einmal wird ein Mensch so begnadet,
dass er der Welt einen Isenheimer Altar schenken darf’. Maar ik ben ook, met Nigg,
de overtuiging toegedaan, dat die genade opnieuw Servaes ten deel viel, toen hij, in
de staat van vernedering, verlatenheid en ontworteling waarin zijn vlucht naar
Zwitserland hem had gebracht, opnieuw vanuit de grootste nood, vanuit de diepten
de Heer aanriep. Doch ik zag van Servaes, uit die jaren, enkel de illustraties voor
‘Jean-Luc persécuté’ (alleen de zwart-wit foto's) en in de verzameling D'hondt de
kleine pasteltekeningen van het Marialeven. Of zijn Kruisweg en zijn tweede
Marialeven, beide uit de Zwitserse tijd, en verder enkele Madonna's, van hetzelfde
religieuze gehalte zijn, durf ik dan ook niet te zeggen. Een kunstwerk kan men immers
niet zoals het hoort naar afbeeldingen beoordelen. Maar dat een rijpere levenservaring
in het werk van de late Servaes besloten ligt, is onloochenbaar en wellicht heeft Nigg
gelijk, wanneer hij schrijft dat Servaes ‘in seiner Altersperiode eine religiöse
Vertiefung erreicht hat, die man mit dem Wort Melodie der Innerlichkeit umschreiben
muss.’
Het opstel van Nigg over Servaes bevat, behalve hooggestemde beschouwingen,
verder nog trekken die ons, Vlamingen, ten zeerste interesseren. Vooreerst de warme
toon waarmee hij over de kunst van ons land schrijft, over het dubbel gezicht van
deze kunst. Over dat van Pallieter en Tijl en over ‘Das andere Flandern’, het mystieke,
waarvan Servaes in de moderne tijden de verhevenste en enige uitdrukking is. Daar
zijn we het over eens. Ook waar hij, op het gebied van de religieuze kunst, Servaes
ver boven Smits en Minne stelt: de religiositeit van de generatie
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der symbolisten is inderdaad niet meer dan een overgevoelige, allerindividueelste
narcistische belevenis geweest, die niets heeft van het staan voor het bodem- en
grenzeloze van het werkelijke Godsbestaan. Doch de wijze waarop Nigg Permeke
neerhaalt om hem als de mindere van Servaes voor te stellen, lijkt mij uit een gemis
aan bekendheid met het oeuvre van Permeke te verklaren, alsook uit het feit dat
Servaes daarbij nog wel enige voorlichting zal gegeven hebben! De volstrekt
religieuze intonatie en de onovertrefbaar artistieke gaafheid van Servaes' Kruisweg
van 1919 mag geen hinder zijn om b.v. in ‘De Vissersvrouw’ en ‘De Zeug’ van
Permeke een begaafdheid en een levenservaring te onderkennen, die van zwaardere
dreun zijn dan de schralere stem van Servaes.
Het opstel van Nigg is verlevendigd en doorspekt met tal van biografische
bijzonderheden en anekdoten, waarvan sommige ons onbekend zijn, andere menig
lezer hier te lande die Servaes van dichtbij kent, zullen doen glimlachen. Want, in
Servaes huist ‘das ganze Flandern’ met zijn twee gezichten! Zoals Nigg zegt ‘eine
typisch flämische Natur, die Sinnenfreudigkeit mit glühender Gläubigkeit vereint’.
Servaes is op unieke momenten mysticus en als zodanig een uitzonderlijk
begenadigde; maar hij is ook mens, met de listigheid en de schranderheid van de
schalkse vos! Is hij ‘echter Flame, in dem kein Falsch ist’ toch moet men op zijn
hoede zijn wanneer hij het verhaal van zijn leven ten beste geeft en zich daarbij het
smakelijk verhaal herinneren van de klappei uit Latem, die haar verhalen begon met:
‘om alles te zeggen en niet te liegen’,... ‘und dann gab sie jeweils eine faustdicke
Erfindung zum besten!’
Ik eindig deze bespreking met volgende passus uit de laatste bladzijde van Nigg's
bijdrage, die voldoende de hooggestemde toon weergeeft van waaruit dit stuk
geschreven werd: ‘Servaes wurde in seinen Exiljahren in die dunkelste Tiefe
hinabgestossen, und aus dieser leidgetränkten Zeit allein ist der Lichtstrahl seiner
religiösen Malerei hervorgegangen. Religiöse Kunst ist immer eine durch Leiden
stigmatisierte Kunst, und auch die neue religiöse Kuinst wird nur aus tiefsten
Schmerzen heraus geboren. Aus abgründigen Qualen steigt sie herauf; durch
ungezählte Opfer erkauft, kann sie auf keinen andern Weg zurückgewonnen werden.
Einzig eine durch das Feuer des Leidens hindurchgegangene Malerei verdient
wiederum Christliche Kunst genannt zu werden, die dem Menschen auch zu einem
Weg zu Gott werden kann.’
Wie de Maler des Ewigen, deel II, gelezen heeft, zal geen rust hebben vooraleer
hij deel I heeft doorgemaakt en met Grünewald, Michelangelo, Greco en Rembrandt
vier van de hoogste toppen heeft bestegen, die het eigen uitzicht van het geestesleven
van het Westen bepalen.
Kan men Nigg, bij het panoramisch beeld van de schilderkunst der
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laatste vijftig jaar die hij ons voorhoudt, van bepaalde eenzijdigheid beschuldigen,
dan wordt deze bewering in twijfel getrokken wanneer men bedenkt dat hij daarnaast
werken schreef als Grosse Heilige, - natuurlijk over katholieke heiligen! -, en Das
Buch der Ketzer, twee werken die met dezelfde gloed geschreven zijn en het
christendom heerlijk belichten.
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Franse verhaalkunst
door Eugene van Itterbeek
‘Ah, quelle difficulté..., quelle difficulté il y a à décrire cette douleur si
simple, une douleur d'amour’ (Marguerite DURAS, L'après-midi de
Monsieur Andesmas, Gallimard, 1962).
De hedendaagse Franse roman brengt niet alleen het verhaal van een menselijk
avontuur, maar ook dat van het schrijven zelf. Uit de aangehaalde zin van Marguerite
Duras blijkt een zekere spanning die voortvloeit uit een scherp bewustzijn van de
complexiteit van de ‘eenvoudige’ menselijke gevoelens en van de onmacht van de
kunstenaar om die innerlijke wereld uit te drukken. Die onmacht voelt elk waarachtig
schrijver aan, maar thans zo sterk dat hij naar een totaal vrije expressie streeft. De
roman wordt alzo beroofd van wat hem in de kern bepaalde: een verhaal te zijn. Dat
komt doordat de roman als verhaal van een intrige reeds van oudsher overwoekerd
wordt door wat niet tot zijn wezen behoort. Hij is het proefterrein waarop wijsgerig
gevormde kunstenaars gestalte trachten te geven aan hun gedachten over tijd en
ruimte, over het wezen van de mens, over de zin van het bestaan en zo meer. Met
pijnlijke aandacht waagt de romancier zich zeer dikwijls ‘au coeur de la citadelle,
dans la “conscience”, dans ce vide sous tension’ waarin het psychisch leven zich
afspeelt(1). Is de roman dan ziek? Of behoort de ziekte tot zijn wezen, daar de onzekere
(of zieke?) mens erin op zoek is naar een opheldering van zijn problemen? ‘Le roman
est donc une maladie du roman’ (R.-M. Albérès). Is het een genre waarin de microben
van de ontbinding zich vrij ontwikkelen?
Kan een literair genre, dat voortdurend in evolutie is zoals de roman, de nodige
criteria verschaffen voor een klassieke moderne romankunst? Op het eerste gezicht
niet. Een klassiek werk ontstaat echter slechts wanneer het literaire genre in volle
leven is, daar de kunstenaar dan het meest zichzelf kan zijn. De dichter streeft immers
niet naar een abstract

(1) R.-M. ALBERES, Histoire du roman moderne. Parijs, Albin Michel, 1962, p. 9. Aan dit
belangrijk boek wordt nog een afzonderlijke kroniek gewijd.
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classicisme, maar wel naar ‘un classicisme au niveau “existentiel” du miracle de la
chose écrite’(1). In de literaire kritiek denken we nog steeds een beetje volgens de
Franse klassieken voor wie het ideale kunstwerk een vooraf bestaand model was,
terwijl nu veel meer nadruk gelegd wordt op het persoonlijk avontuur dat elk
scheppingsproces is en op de bijzondere wijzen van uitdrukking of stijl die aan elke
kunstenaar eigen zijn, daar zijn beleving van de werkelijkheid sterk individueel is
en gebonden aan een ‘situatie’. Daarom houdt de vraag die wij daareven stelden een
vals probleem in. Onlangs las ik kort achter elkaar een ‘oude’ roman van Jules
Romains, Le 6 octobre, het eerste deel van Les hommes de bonne volonté, en een
werk van Marguerite Duras, Dix heures et demie du soir en été (1960). Al is de
romanstijl van Romains niet meer de onze, toch blijft zijn boek boeien, maar op een
andere manier dan die van Duras. Beide doen ‘klassiek’ aan, al zijn ze elk
literair-historisch gezien revolutionair, of liever uniek. De verschillende esthetische
opvattingen van Romains en Duras zijn niet indenkbaar in een andere historische
situatie dan die waarin ze ontstonden. Liggen de waardecriteria dan niet meer in het
kunstwerk zelf? Als lezer van een roman ben ik al heel tevreden wanneer ik van mijn
lectuur ‘genoten’ heb. Als criticus zou ik willen vertellen waarom ik ten slotte door
een boek geboeid ben geweest. Deze kritische methode komt neer op een soort
‘phénoménologie des rapports entre l'oeuvre et le lecteur’ (R.-M. Albérès). In die
zin zou ik enkele recente Franse verhalen willen bespreken van Marguerite Duras
en Alain Robbe-Grillet.
***

Dix heures et demie du soir en été heeft me getroffen door het absurde verband dat
langzaam groeit tussen de korte geschiedenis van twee mensen, Rodrigo Paestra en
Maria, die niets met elkaar gemeen hebben, tenzij hun ‘situatie’. Beiden zijn
verstotelingen. Rodrigo Paestra heeft zijn vrouw en zijn rivaal Toni Perez vermoord,
op het ogenblik dat zij betrekkingen met elkaar hadden. De politie houdt een klopjacht
op hem. Maria, een Française, wordt verstoten door haar man, Pierre, die verliefd is
op Claire. Heel het gezelschap komt op een late avond aan in het Spaanse stadje waar
Rodrigo achtervolgd wordt. Maria wordt geobsedeerd door Rodrigo. 's Nachts, tijdens
een onweer, terwijl Pierre en Claire slapen, ontwaart zij vanop het balcon van haar
hotel, op een naburig dak, de vreemde gestalte van de moordenaar, ‘cette forme
réduite à l'imbécillité animale de 1'épouvante’ (p. 76). Het is alsof zij door het

(1) Manuel DE DIEGUEZ, L'écrivain et son langage. Gallimard, 1960, p. 11.
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lot verbonden zijn. Hij is voor haar het geluk: ‘Maria est devenue la proie du bonheur.
Ils s'enhardissent. Pendant que la police passe ils se regardent encore. L'attente éclate
enfin, délivrée. De tous les points du ciel, de toutes les rues et de ceux-là couchés.
Rien qu'au ciel, elle 1'eût deviné, Maria, que c'était Rodrigo Paestra’ (p. 79). In het
midden van de nacht rijdt ze met de Rover van Pierre de streng bewaakte stad uit en
laat Rodrigo achter aan de rand van een graanveld. De volgende dag om twaalf uur
zal zij hem komen halen en over de grens zetten. Wanneer zij samen met Pierre en
Claire aan de plaats van de afspraak komt, vindt zij tussen de donkere graangewassen
het bebloede lijk van de moordenaar die zich voor de kop heeft geschoten. In haar
dronkemansroes laat de gedachte aan Rodrigo Maria niet los. Ook Pierre wordt
gemarteld door de herinnering aan zijn eerste liefde. Na zich met Claire
teruggetrokken te hebben op een kamer, vindt hij, door droefenis overmand, zijn
oude liefde terug. Heeft die absurde relatie tussen twee losstaande situaties dan toch
zin?
De kracht van Dura's oeuvre ligt minder in het uitgedrukte dan in het niet
uitgedrukte. Haar taal is tot een minimum herleid. De pijnlijke nauwkeurigheid
waarmee zeer bondig de tijd en de plaats van het gebeuren worden aangeduid doet
scherp aanvoelen wat niet gezegd wordt. Eigenlijk hebben we te doen met een
klassieke verhaaltechniek waarbij de wet van de eenheid van plaats, tijd en actie
wordt toegepast. De innerlijke wereld van de personages en de duistere krachten die
hun lot bepalen ontsnappen aan het woord. De bondigheid van de stijl komt tot uiting
in de korte zinnen, die vooral de dialogen kenmerken. Ook het procédé van de
herhaling wordt aangewend. De auteur gebruikt liever twee à driemaal hetzelfde
woord dan met andere woorden te moeten omschrijven, zoals in volgende
voorbeelden: ‘Qu'il (Pierre) dorme donc près de Claire. Qu'il dorme, qu'il dorme’
(p. 69), ‘Une main, lente, lente, sort du linceul’ (p. 79). De weg naar Madrid wordt
ook driemaal opgeroepen met dezelfde woorden: ‘Voici la route de Madrid.
Monumentale, droite, elle continue’ (pp. 99, 135 en 151). De herhalingen hebben
niet alleen een semantische maar ook een bijzondere ritmisch-muzikale waarde.
Zinnen als ‘Bleu est le blé’ (p. 100) kenmerken de uiterst beknopte stijl en de grote
zeggingskracht van Marguerite Duras.
Haar techniek is erop gericht zoveel mogelijk de geladenheid van elk ogenblik
van het heden uit te drukken door de aandacht van de lezer toe te spitsen op het
concrete en door de leestijd in te korten, waardoor het verhaal een zeker leestempo
krijgt. Bovendien wordt de spanning opgedreven door de herhaalde aanduidingen
van de tijd. Zo telde ik er een vijftigtal van het type: ‘Il est deux heures cinq du matin’
(p. 83). Ook de titel van de roman is daarvan een goed voorbeeld. Is die spanning
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zuiver temporeel of beantwoordt ze ook aan bepaalde psychische impulsen? De
personages van Duras worden verteerd door een zekere onrust: zij wachten op iets
dat het niets blijkt te zijn. Zo wacht Claire op het geluk van haar eerste ‘nuit en noces’
en zo hongert Maria naar de ontmoeting met de schimmige gestalte van Rodrigo
Paestra.
Het verhaal waarin de obsederende gedachte van de ‘attente’ de lezer ongenadig
aangrijpt is Duras' recente L'après-midi de Monsieur Andesmas (1962). Waarover
gaat het in dit verhaal? In een rieten ligstoel, op een hoogvlakte, in de vrije natuur,
wacht een oude heer, M. Andesmas, op Michel Arc, die daar tegen vier uur verwacht
wordt. Hij wil er voor zijn dochter Valérie een terras bouwen dat uitziet op de zee.
Michel Arc moet het bestek opmaken. Maar Michel Arc verschijnt niet. Eerst komt
er een hond bij M. Andesmas, dan een meisje, dan de vrouw van de architect, die de
moeder van het meisje blijkt te zijn. In het dorp beneden is er feest. Michel Arc
vermaakt er zich wellicht met de beeldschone Valérie, terwijl zijn vrouw haar
liefdesmart toevertrouwt aan M. Andesmas: ‘Elle parla cependant, sa main sur la
sienne, la secouant ou la caressant tour à tour, pendant les quelques minutes qui
restèrent avant 1'arrivée éblouie des autres devant le gouffre rempli d'une lumière
uniformément décolorée’. Andesmas wacht op Michel Arc, Valérie op een mysterieuze
liefde, de vrouw van Michel Arc op een nieuwe onverzadigbare liefde die zij
tevergeefs zoekt bij de oude, slapende en vereenzaamde Monsieur Andesmas.
In tegenstelling met de roman Dix heures et demie du soir en été wordt de lezer
in dit verhaal gepijnigd door de eentonigheid van het eeuwige wachten op een vaag
geluk. L'après-midi de Monsieur Andesmas is het verhaal van de verveling, een
zielstoestand die in een film als La Notte van Antonioni en in het werk van Moravia,
La Noia, wordt behandeld. Die verveling is echter niet besmettelijk want men leest
de roman geboeid. Het gaat om een romantisch thema dat thans een wijsgerige
grondslag heeft gekregen, die van de absurditeitsfilosofie. Herhaaldelijk gebruikte
termen als ‘nausée’, ‘attente’, ‘ennui’ moeten als synoniemen opgevat worden. Ook
in het werk van Samuel Beckett, vooral in En attendant Godot, wordt dit thema
uitgewerkt. Beckett doet het echter minder tragisch dan Duras: hij doet het op een
clowneske manier. De situatie van Monsieur Andesmas is dezelfde als die van
Vladimir: ‘Oui, dans cette immense confusion, une seule chose est claire: nous
attendons que Godot vienne’. Ondertussen ‘doden’ zij de tijd met allerlei onbenullige
bezigheden (zo trachten zij zich o.m. op te hangen): ‘Ce qui est certain, c'est que le
temps est long, dans ces conditions, et nous pousse à le meubler d'agissements qui,
comment dire, qui peuvent à première vue paraître raisonnables, mais dont nous
avons 1'habitude’. In de gedachte van de
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noodzaak om de tijd te vullen ligt wellicht de grond van Duras' en Becketts
herhalingstechniek. Heel het bestaan komt er dus op neer ‘au rendez-vous’ te zijn.
Duras' verhaal, L'après-midi de Monsieur Andesmas, is een aaneenrijging van
herhalingen die steeds weer het eenzame en eindeloze wachten uitdrukken. Die
techniek die reeds sporadisch werd aangewend in Dix heures et demie du soir en été,
wellicht met zuiver stilistische bedoelingen, heeft nu een welbepaalde betekenis
gekregen: zij drukt de gedachte uit van het eenzame wachten aan de rand van een
eentonige en kleurloze afgrond. Sommige critici zien in dit thema de uitdrukking
van een vertwijfelde geesteshouding die neerkomt op een verlangend uitzien naar
een nieuwe bestaansfilosofie en naar een bevrijding uit de talloze onzekerheden die
het hedendaagse denken kenmerken.
Daar er niets gebeurt in het boek, wordt de aandacht toegespitst op kleinigheden,
die de doelloosheid van het bestaan weergeven. In volgende beschrijving is dit zeer
duidelijk: ‘Son bras une fois retombé, M. Andesmas changea de position. Le fauteuil
d'osier craqua plus fort. Puis, de nouveau, il respira régulièrement autour du corps
qu'il contenait. Le souvenir déjà imprécis du chien orangé s'estompa et M. Andesmas
ne fut plus entouré que par sa masse très grosse de soixante-dix-huit-ans d'âge.
Celle-ci s'ankylosait facilement dans 1'immobilité, et de temps en temps M. Andesmas
la déplaçait, la remuait un peu dans le fauteuil d'osier. Ainsi supportait-il l'attende’.
(pp. 13-14) Het is alsof Marguerite Duras in haar vorige roman de volheid van het
heden heeft willen uitdrukken, terwijl zij in dit verhaal de leegte van elk ogenblik
tracht te suggereren. Elk ogenblik is vol leegte. In beide boeken worden de personages
verteerd door het verlangen naar een ijdel geluk. Het leven mondt uit in de eindeloze
vlakte van een grijze zee.
***

In L'après-midi de Monsieur Andesmas wordt er meer beschreven dan verteld: het
verhaal wordt beschrijving. Wanneer het bestaan slechts als een volstrekte leegte
wordt ervaren, heeft het geen zin meer een intrige uit te denken. Zo wordt in het
bundeltje schetsen, Instantanés, van Alain Robbe-Grillet de wereld uitgebeeld als
een soort spiegelhuis waarin de stille voorwerpen elkaar doelloos en roerloos aanstaren
in koude spiegels zoals in Le mannequin, een opstel van 1954, en in La mauvaise
direction, waar statige eiken weerspiegeld worden in het zwartglanzende water van
een grote regenplas te midden van het bos(1). We zijn ver verwijderd van Malraux's
verheerlijking van de actie, al is ze

(1) Alain ROBBE-GRILLET, Instantanés. Ed. Minuit, 1962.
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ook bij hem gedrenkt in een absurditeitsfilosofie. Robbe-Grillets kunst is sterk verwant
met de poëzie van Francis Ponge. De wereld is er volkomen statisch. Het gaat hierbij
niet om een onbeweeglijkheid die de onwrikbare wetmatigheid van de
natuurverschijnselen uitdrukt zoals bij Paul Claudel, maar wel om de roerloosheid
van een onbewoonde wereld waar de geest nog slechts registreert als een strakke
levenloze lens. Ook bij Duras hebben we dit klimaat gevonden. Eigenlijk is het een
dode wereld, omdat de geest geen teken van leven meer geeft.
Waarin bestaat die ‘immobilité’? Drie kinderen wandelen langs het strand: ‘...et
tout reste de nouveau immobile, la mer, plate et bleue, exactement arrêtée à la même
hauteur sur le sable jaune de la plage, où marchent côte à côte les trois enfants’ (La
plage, pp. 64-65). Hun voetstappen laten drie sporen na in het zand als van een
vliegtuig dat allerhande figuren tekent op de helblauwe wand van de hemel: ‘leur
triple ligne ainsi se développe, toujours plus loin, et semble en même temps
s'amenuiser, se ralentir, se fondre en un seul trait, qui sépare la grève en deux bandes,
sur toute sa longueur, et qui se termine à un menu mouvement mécanique, là-bas,
exécuté comme sur place: la descente et la remontée alternative de six pieds nus’ (p.
67). Een van de mooiste voorbeelden is dat van L'escalier mécanique uit Dans les
couloirs du métropolitain (1959), eveneens opgenomen in de bundel Instantanés.
Onbeweeglijk staan vijf lichamen op een roltrap die klimt ‘d'une lenteur extrême,
ayant d'ailleurs perdu toute brusquerie, pour le regard qui, descendant la série des
degrés successifs, retrouve, tout en bas du long escalier rectiligne, comme à la même
place, le même groupe dont la posture n'a pas varié d'une ligne, un groupe immobile,
debout sur les dernières marches, qui vient à peine de quitter la plate-forme de départ,
s'est figé aussitôt pour la durée du parcours mécanique, s'est arrêté tout d'un coup,
en pleine agitation, en pleine hâte, comme si le fait de mettre les pieds sur les marches
mouvantes avait soudain paralysé les corps, 1'un après l'autre, dans des poses à la
fois détendues et rigides, en suspens, marquant la halte provisoire au milieu d'une
course interrompue, tandis que l'escalier entier poursuit sa montée, s'élève avec
régularité d'un mouvement uniforme, rectiligne, lent, presque insensible, oblique par
rapport aux corps verticaux’ (p. 78). Deze beschrijving van Robbe-Grillet is een
stoutmoedige poging om de beweging bewegingloos te zien (...pour le regard qui...),
door steeds zijn aandacht te richten op het identische moment dat aan elke
weerkerende beweging eigen is. Het oog neemt de tijd niet waar, het ziet de innerlijke
dynamiek van het universum niet. Het gaat om een atemporele waarneming die alleen
het statische tot voorwerp heeft. Die waarneming wordt als de enige geldende
aanvaard
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door de auteur. Daardoor wordt de werkelijkheid als betekenisloos, raadselachtig en
vreemd ervaren.
La chambre secrète van 1962 is een soort schilderij of liever een vertraagde
balletscène. Een rode bloem bloeit open op een wit vlak. Het is de borstwonde van
een naakte vrouw, die aan de voet van een monumentale trap uitgestrekt ligt, in een
donkere ruimte. Haar bleke lichaam is de enige lichtbron in die halfduistere zaal.
Een man in een brede mantel gehuld maakt zich klaar om de trap te bestijgen, maar
hij draait zich om, ‘surveillant d'un dernier coup d'oeil l'immobilité totale de la scène’
(p. 103). Een louter visuele voorstelling is het van een bloedig drama. De voorstelling
zelf is nauwkeurig en visionair als een surrealistisch schilderij volgens de stijl van
René Magritte. Het doet ook denken aan het werk van Georges De La Tour. Het
heeft er de geheimzinnige monumentaliteit en het bewegingloze van. In zijn
Psychologie de l'art noemt Malraux ook de beelden van De La Tour ‘des formes
immobiles’. De vrouwenfiguren van Saint-Sébastien pleuré par Sainte Irène en Le
Prisonnier beschrijft hij als ‘des statues nocturnes non par leur poids, mais par leur
immobilité d'apparations antiques’. La chambre secrète betekent een poëtisch
hoogtepunt in de geschiedenis van het proza van de ‘nouveau roman’.
***

Al sluit Marguerite Duras nauwer aan bij de traditionele romantechniek dan Alain
Robbe-Grillet, daar bij haar de mens nog steeds het middelpunt van de wereld is,
toch heeft zij samen met de vertegenwoordigers van de ‘nouveau roman’ het verhalend
proza helpen zuiveren van overtollige pseudo-poëtische ballast. Die stijlzuivering
kan slechts gepaard gaan met een nieuwe wijze van zien. De dagelijkse werkelijkheid,
waarin niet alleen de lezer maar ook de romanhelden leven, werd in de (slechte)
‘oude’ roman overladen met allerlei betekenissen en symbolen die moesten passen
bij de gemoedstoestand van de personages. De soms verwarde symboliek die rond
de dingen wordt geweven belet zeer dikwijls de zuivere waarneming ervan. De wereld
van de betekenissen wordt vooral bij Robbe-Grillet vervangen door een betekenisloze
werkelijkheid: ‘Dans eet univers romanesque futur, gestes et objets seront “là” avant
d'être “quelque chose”(1). Een strijd is het voor een zuivere waarschuwing van de
dingen en voor een rechtstreekse communicatie met de werkelijkheid. In de grond
gaat het om een strijd tegen het intellect, een strijd die veel systematischer gevoerd
wordt dan die van de surrealisten. ‘Les

(1) Alain ROBBE-GRILLET, Une voie pour le roman futur, in N.R.F., 1956, p. 82, geciteerd
door R.-M. ALBERES, Op. cit., p. 414.
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idées ne sont pas mon fort... Me procurent quelque écoeurement, ou nausée’ schrijft
Francis Ponge, en verder: ‘Les objets du monde extérieur au contraire me ravissent’(1).
Marguerite Duras heeft het niet over voorwerpen, maar over mensen. Zij ontleedt
geen karakters, zij vervalt niet zoals Marcel Proust in lange commentaren over de
gedragingen en de gevoelens van haar personages, omdat de ziel voor haar een
onuitsprekelijk mysterie is. De esthetische opvattingen van Duras en Robbe-Grillet,
hoezeer ze ook schijnen af te wijken van de traditionele romanconcepties, brengen
de roman terug tot zijn ware gedaante. Van Rabelais tot Balzac werd de roman steeds
volgepropt met sociologische, wijsgerige, psychologische, economische, godsdienstige
en morele ideeën, vooral sinds de XIXde eeuw, waardoor hij nog slechts zelden
beantwoordt aan de bepaling die men eraan geeft. Zij die door sommige critici ervan
beschuldigd worden ‘anti-romanciers’ te zijn, hebben de weg vrij gemaakt voor een
zuivere verhaalkunst, zoals blijkt uit het recente werk van Duras en Robbe-Grillet.
De anti-roman leidt naar de roman.

(1) Francis PONGE, Le Grand Recueil. Méthodes. Gallimard, 1961, p. 24.
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Duitse letteren
Heinrich Böll als dramaturg
door Carlos Tindemans
Achter het pseudoniem Heinrich Böll zitten twee in hoge mate van mekaar
verschillende auteurs verscholen, die - afgezien van een eerder toevallige personele
unie - nauwelijks iets met mekaar gemeen hebben. De ene is de zuivere epicus, de
andere houdt zich bezig met satire. De epische Böll heeft een serie merkwaardige
novellen en zelfs enkele der belangrijkste naoorlogse romans in Duitsland vervaardigd.
De satiricus Böll heeft tot nog toe een klein dozijn groteske vertellingen van
uiteenlopende lengte geschreven, die in ‘Doktor Murkes gesammeltes Schweigen’
alles bij mekaar nog behaaglijke lectuur opleveren. Het eerste werk met langere adem
van de satirische Böll is een toneelstuk ‘Ein Schluck Erde’ (Kiepenheuer und Witsch,
Köln, 1962), in nov. 1961 door het Düsseldorfer Schauspielhaus gecreëerd.
De epicus Böll heeft in zijn laatste roman ‘Billard um halbzehn’ de optredende
personages netjes in twee groepen onderverdeeld, in de vernederden en de geduldigen
die het ‘Sakrament des Lammes’ vereren, en in de hartelozen en de zelftevredenen,
die zich scharen om het ‘Sakrament des Büffels’. Het zijn allebei symbolen, die,
boven de directe verklaring als kruis en swastika uit, sleutelformules aanduiden voor
de typering der personen in alle romans en verhalen van Böll. De gelatenen, de
makken, de weters, die geproefd hebben van het ‘Sakrament des Lammes’ vormen
Bölls epische voorwerpen. Hij schildert hun lijden en hun wanhoop, maar ook de
momenten van genade en verlossing, die ieder op zijn beurt toch wel eens beleeft,
zoals de monteur Walter Fendrich in ‘Das Brot der frühen Jahre’, die door de liefde
wordt veranderd. Minder begrip brengt Böll op voor hen die zweren bij het ‘Sakrament
des Buffels’; zijn interesse voor hen is eerder natuurwetenschappelijk, zij komen
hem voor als een uitzonderlijke species, de slimmeriken die altijd bovendrijven, de
ontrefbaren die door het lot telkens worden ontzien, zelfs door de dood, die onberoerd
aan de wereldoorlog zijn ontsnapt ‘wie aus einer Straszenbahn’.
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Met deze handlangers der telkens wisselende macht houdt zich de satirische Böll
bezig. Hij heeft hen door en hij verstaat tevens de kunst hun zielige praktijk aan zijn
lezers duidelijk te maken. Het meest overtuigend is hij daarin geslaagd in ‘Dokter
Murkes gesammeltes Schweigen’, de geestelijke balans van een Duits radiostation;
betreuren kan men het evenwel dat een corruptiegeschiedenis als ‘Wie in schlechten
Romanen’ niet bij de epische Böll terecht is gekomen, die het libretto tot een veel
krachtiger schets van onze droevige omkoopbaarheid zou hebben uitgewerkt.
In de dramatische afdeling kregen we tot nog toe uitsluitend de verhalende Böll.
De Duitse zenders hebben al een goed half dozijn radiohoorspelen van zijn hand
uitgezonden en vóór enkele maanden nog werd het de telkens weer onberekenbare
en iconoclastische Böll erg kwalijk genomen dat hij een van zijn scherpste polemieken
met de Westduitse conjunctuur ‘Zum Tee bei Dr. Borsig’ aan een Oostduitse zender
had afgestaan. Toch waren de meeste hoorspelen structureel gedialogeerde novellen,
waarin de formele opzettelijkheid ronduit storend uitvalt. Dat Böll er zich echter
bleef aan onttrekken de dramatische vorm te beoefenen, mag eventueel gefundeerd
worden door Thomas Manns romaneske hooghartigheid die de primauteit van de
roman opeiste omdat alleen die de volle mens zou vermogen weer te geven terwijl
een toneelstuk zich noodgedwongen tot silhouetten zou moeten beperken.
Dagelijks verkeer met silhouetten is nochtans precies de onontkoombare plicht
van een satiricus. Enkele der beste hedendaagse drama's in het Duitse taalgebied
zoals ‘Romulus der Grosze’ door Friedrich Dürrenmatt, ‘Biedermann und die
Brandstifter’ door Max Frisch, ‘Die Stühle des Herrn Szmil’ door Heinar Kipphardt,
‘Die Eroberung der Prinzessin Turandot’ door Wolfgang Hildesheimer, ‘Nachsaison’
door Herbert Asmodi, ‘Gesellschaft im Herbst’ door Tankred Dorst of ‘Die Söhne
des Herrn Proteus’ door Peter Hirche zijn stevige satires. Het is dus geen wonder dat
de satiricus in Böll zich er ook liet toe verleiden zijn geluk op het theater te beproeven.
Het thema van zijn eerste toneelstuk is de onmogelijkheid voor de mens uit
catastrofen ook maar iets te leren. Tijd der handeling: een klein rotsblok, dat boven
de wereldzee uitsteekt, die sedert de wereldvernietiging het vroegere vasteland bedekt.
Onze nazaten zijn in Bölls visie van alle cultuurbezit beroofd, ze kennen niets maar
dan ook werkelijk niets van alles wat ons vandaag de dag noodzakelijk toeschijnt,
maar dat belet niet dat ze zich even hardnekkig als wij nu vastklampen aan wat in
onze hedendaagse maatschappij het leven ondraaglijk maakt. Te eten hebben zij niets
dan een soort kunstmatig brood,
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alleen regenwater laaft hun dorst. Hun woongebied bestaat alleen uit rotsen en
drijvende pontons en er is nauwelijks een voetje grond dat ze met recht en reden
aarde kunnen noemen; momenteel houden ze er zich mee bezig door middel van
grote filtreerstations de humus aan het water te onttrekken. Na acht zware uren in
deze onderwaterse werkplaatsen bedraagt de opbrengst nauwelijks twee, drie gram
degelijke aarde. De hoofdfiguur van het stuk, het meisje Berlet, is door de wens
bezeten ooit een volle mond aarde te proeven; bittere grond op de tong, een grote
slok aarde, daar verlangt ze naar. En haar wens herinnert ons aan de jonge Fendrich
in ‘Das Brot der frühen Jahre’, die er immers ook op belust is eindelijk eens een volle
mond vers brood naar hartelust te smaken.
Hoewel ze volkomen onwetend zijn over de aarde van hun voorvaderen, hoewel
ze gestrand zijn in een verschrikkelijke woestenij, waar zelfs de vissen geen
levensvoorwaarden aantreffen, zijn deze rotsbewoners alweer ijverig bezig die
vergissingen te begaan die vroeger al eens hebben geleid tot de totale ondergang. De
maatschappij der overlevenden is alweer onderverdeeld in kasten, die uiterlijk streng
van elkaar gescheiden leven, hoewel de meer- of minderwaardigheid der afzonderlijke
leden alleen aangeduid wordt door de kleuren van hun uniforme kledij. Deze kasten
vormen een bijna militair geschakeerde organisatie. Ook hier kent men bevordering
en degradatie, toespreek- en groetformules, spionnen en verklikking. Als
staatsgodsdienst hebben ze de aanbidding ingesteld van het ‘Nichts-Da im All’; de
doodstraf is weliswaar afgeschaft, maar de naaste toekomst zal ze weer zien invoeren.
Elk verband met de avondlandse cultuur der twintigste eeuw is volkomen zoek;
de schok, die de eerste twee generaties overlevenden door de wereldramp hebben
opgelopen, was zo verschrikkelijk dat de continuïteit der cultuurevolutie helemaal
verstoord is geraakt. Een televisieapparaat, dat uit het water bij het filtreerwerk wordt
opgevist, komt deze klipbewoners voor als een onderontwikkeld soort konijnehok,
dat voor deze bedrijvigheid nog onpraktisch wordt genoemd gezien de moeilijkheid
voor de mestafvoer. Het enige element, dat hoewel rudimentair toch nog levend is
gebleven in een zo sterk verdwenen traditie, is het christelijk geloof. De aanhangers
van dit geloof, in de taal van onze kleinkinderen ‘Kresten’ gedoopt, behoren tot de
allerlaagste kaste en vormen een gemeente van bewonderenswaardig oerchristelijk
gedrag. Zij geloven dan ook niet in het ‘Nichts-Da im All’ maar in de kansen der
Liefde, die bij hen als gesubstantiveerde vorm van het werkwoord ‘mögen’ ‘die
Möge’ heet.
Dit stuk manifesteert eminente tekorten, die eigenaardig genoeg
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niet altijd ontstaan zijn uit professionele kortzichtigheid of ameuristische
onervarenheid, maar kortweg berusten op een te verregaande opzettelijkheid.
Allereerst zit dit stuk zo propvol ironie dat het evenwicht verstoord is, en het
gemakkelijk is de toeschouwers te begrijpen, die bij de première voor een (matig)
schandaal hebben gezorgd door op de meest ernstig gemeende plaatsen hartelijk te
lachen. Met een verrukkelijke naïveteit in toneeldingen komt Böll keer op keer terug
op wat hij bij zijn neerschrijven blijkbaar als een grandioze vondst heeft gewaardeerd,
zijn geheimtaal. Aanvankelijk doet het denken aan een gag uit een literair cabaret,
waarvan de frisheid door de herhaling verloren gaat. Maar niet alleen is aan dit
kersvers uitgedachte idioom een al te belangrijke dialogische waarde toegekend, Böll
hanteert dit zo onmisbare instrument der toneelverstaanbaarheid ook nog in
verschillend perspectief. Enerzijds wenst hij met deze intelligente en zinrijke nonsens
de lege spreekschema's van onze dagen, de notarisstijl en het bureaucratische
dieventaaltje dodelijk te treffen. Maar anderzijds mikt hij met dezelfde termen op
mythisch gekleurde bezweringskrachten, brengt hij in de voor ieder normaal oor
onverstaanbare klanken brokstukken van godsdienstige of litteraire terminologie aan
zodat het eindeffect voor mij althans gecamoufleerde didactiek was. Maar het valt
gemakkelijk vast te stellen dat het bespelen van deze uiteenlopende betekenisvlakken
door Böll verbluffend sterk wordt volgehouden, en er van het kolderachtige bedenksel
een veeldimensionele schakering uitgaat die van cultuurkritiek evolueert naar
magische vroomheid. Daarmee wordt de eerste indruk dat de satire hier onverbloemd
de primaire bedoeling uitmaakt, geleidelijk weggenomen omdat de gedisciplineerde
visie van Böll op een illusieloze toekomst met ondanks alles toch nog een kern van
hoop meer en meer wordt doorgezet, en als het doek valt is deze fascinerende en
tevens ergerende thematische evolutie afgerond tot een grondige ontroering, waarbij
alle bezwaren wegvallen.
Start ‘Ein Schluck Erde’ als een absurd laboratoriumstuk in de Becketttrant, dan
eindigt het als een realistisch exemple. Gelukkig maar dat de tekst ons nu inlichten
kan over de knepen van Böll, zo niet was zijn eerste poging de theatergeschiedenis
ingejaagd als een mooibedoelde maar niettemin niet te verontschuldigen mislukking.
Men doet er goed aan bij lectuur of eventueel voorstelling deze geestige, terzelfder
tijd keiharde en dan toch weer christelijk-verzoenende utopie, die dialogisch niet
overal even dramatisch uitvalt maar doorlopend grote rollen voor begaafde acteurs
bevat, als een allegorie op te vatten, waarmee de talentrijke Duitser zijn leergeld voor
een ander emplooi heeft betaald. En nu wachten op een meesterstuk...
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Boekbesprekingen
Korte berichten
De eerbied voor grijze haren en gezegende leeftijden is mij reeds zeer vroeg ingeprent.
Maar toch niet zo vast dat ik de jongste verzen van Daan Boens voor lief neem.
Colibrant, doorgaans voorzichtig en met smaak selecterend, heeft zich met Van
aanschijn tot aanschijn vergist. Deze vergissing is des te pijnlijker omdat Daan Boens
met zijn vroegste verzen toch een zekere bekendheid verwierf die hem af en toe in
literaire overzichten en handboeken voor literatuurgeschiedenis een vermelding liet
oogsten. Niets is weerlozer dan een verzenbundel en geen gevoelig mens zou willen
doorgaan voor een aanrander van lang verjaarde onschuld, maar waar moet men met
verzen heen als:
Ik wil niet van deze aarde scheiden
onder wat licht op bloemenknop...
of: Men kan alleen zichzelf bedriegen
Met wat geluk om wat is schoon...
of: Wie zal mijn hoofd omhelzen,
Als ik niet zelf de trommel sla...
of: - O Vrouw, hoe staan de zaken? 't Sneeuwt harten uit over de daken...
of: Ik ben vandaag, ook gij misschien?
Hoog op mijn dak gekropen;...
of: Haar tere leest zoals een zijden wimpel,
Haar dij waaraan ik mij in stormen klamp...
of: Als schoenen zijn versleten,
Doet geen ze weder aan...?

Men smokkelt ze in geen geval in een Colibrant-boekje binnen. Men dient ze
integendeel meedogenloos te schrappen. Een bundel waarin verzen van dit kaliber
de schuchtere, teer-gefluisterde, betere notities of de oprechte humanitaire gloed van
liefdevolle belijdenissen overschaduwen, kan noch de uitgever, noch de schrijver tot
eer strekken.
P. Vanosmael (Ontbinding van de veelterm, Colibrant, Drongen) weet de lezer
meer te bieden. Hij bezit veelzijdigheid en geoefende smaak. Zijn inspiratie schijnt
hij voornamelijk bij Oosterse en Engelse dichters gezocht te hebben en dat is lang
geen schande. Merkwaardig is daarbij dat hij door zijn aangrijpendste verzen wel
het sterkst bij Vlaamse voorbeelden aansluit. Onderstaand gedicht bijv. vertoont
bepaalde trekken die wij ook in de poëzie van Elsschot aantreffen:
Dra wordt mijn moeder ook een van die scharrelwijfjes
die bleek en dunnetjes in een te grote jas
boodschappen lopen doen, en schier bij elke pas
herhalen moeten wat het was en hoeveel schijfkens.
Een droog, gekrompen vrouwtje dat te been wil blijven
en dat maar altijd denkt ik ben nog kloek van binnen,
en dat nog goed kan zijn, en nog genoeg beminnen
om ieder jaar de grote datums op te schrijven.
Ik zie haar komen door de harde winterstraat,
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verbroosd, en wat naar links en wat naar voor gebogen
achter het pluimpje warmte dat haar mond verlaat.
En plots herken ik het gebaar van moeders dood:
't is of zij loopt om aan een dubbelstap te ontkomen
en aan een wandelstok die haar voorover stoot.
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In ‘Aftelrijmpje’ (p. 9) volgt hij eerder het spoor van Paul Van Ostaijen. Alle
invloeden zijn nog niet voldoende geschift, maar P. Vanosmael lijkt ons in staat te
zijn tussen de gekozen voorbeelden in een eigen poëzie te ontwikkelen die de
provincialistische wolkenrijen waardoor ons literair landschap nog steeds verduisterd
wordt, af en toe kan doen vergeten.
Adriaan Magerman (Asthenisch, Colibrant, Drongen) heeft altijd nogal veel patina
op zijn verzen geduld. Hij schrijft bewust literair en pleegt in de slechtste gevallen
literatuur in de verdachte zin van het woord. Toch weet hij soms een vers te vinden
waarmee hij de lezer echt ontroert. Ik heb steeds gemeend dat Magerman iets kan.
Als geheel kan zijn jongste bundel niet bevallen, en in zover was hij voor mij
natuurlijk een ontgoocheling, maar enkele gedichten verraden dat hij vroeg of laat
nog voor een aangename verrassing kan zorgen. Dat hij zo steevast bij het herfstelijke
talmt, moet niet noodzakelijk als een bezwaar gezien worden. De sfeer van het
verzinkende en het verwelkende, de broze glans van het najaar, de onvervuldheid
van de liefde en de nood aan geborgenheid zullen wel steeds zijn geliefkoosde themata
blijven. Binnen deze thematiek echter bestaat heel wat gelegenheid tot afwisseling.
De wijze waarop Magerman in de toekomst persoonlijk zijn thema's doorgrondt en
bewerkt, zal er over beslissen of hij al of niet als volwaardig dichter zal kunnen
doorbreken.
Bij een titel zoals Het vel van de kei (Ontwikkeling, Antwerpen) verwacht men
een tot het uiterste doorgedreven maniërisme, een poging om met alle mogelijke
kunstgrepen het onmogelijke te bereiken. Als men de vrij lijvige bundel helemaal
gelezen heeft, is men nochtans bereid de waarde van de zachte come-back van Willy
Vaerewyck ronduit te erkennen. Niet zo feestelijk als Hubert Lampo, die naar
aanleiding van het verschijnen van Vaerewycks nieuwe gedichten schreef: ‘Het
angstzweet breekt ons uit bij de gedachte dat het geen haar scheelde, of een
geestdriftig promotor van jonge beloften had in het eigen hart een
bewonderenswaardig lyricus doodgedrukt’, maar toch met veel begrip voor een
economisch gebruik van een onbetwistbaar talent. Zijn surrealistische
beeldencombinaties, al blijven ze vaak kortstondige erupties, verraden een gevormde
smaak. Met fijnzinnige zorg worden vluchtige invallen en intimistische kanttekeningen
op een lyrisch niveau geheven. Wel ontsnapt Vaerewyck nog niet helemaal aan de
hem bedreigende cerebrale neigingen of aan een plots uit de toon vallende trivialiteit
(‘de ontbroekte goden’), maar doorgaans vermijdt hij het al te opvallende voor een
schuchtere en oprecht aandoende sfeerschepping waarin hij menig echt sentiment
weet te investeren. Vooral in het kiezen van titels is hij knap. Had hij de moed gehad
enkele onaf gebleven verzen te verwijderen, dan zou zijn werk beslist een sterke
indruk gemaakt hebben. Meer dan in Het snavelrecht (Ontwikkeling, Antwerpen)
heeft hij alleszins hier bewezen dat hij zijn zogenaamde zwijgperiode goed gebruikt
heeft.
Met Lecina je land (Ontwikkeling, Antwerpen) brengt Jan van der Hoeven ons
het lyrisch relaas van een Spaanse reis. Hij doet het vrij sierlijk en lichtvoetig. Te
vlug echter en te oppervlakkig. Hij heeft het in dit overgangswerk blijkbaar lastig
om een strikt persoonlijke uitingsvorm te vinden die enige psychologische diepgang
bezit. ‘Met historische handen in de heupen strelen van de tijd’ mag dan wel een
boeiend, schoon pretentieus, gezelschapsspelletje zijn, met verskunst heeft het niet
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veel uit te staan. De dichter was ons na zijn vorige, bescheidener bundel toch wat
meer schuldig. Maar ja, vlug publiceren staat zo netjes.
Uit een ijstijd geschreven (Het Kahier, Antwerpen) zou poëzie bevat hebben,
indien Ben Klein zijn literair activisme beteugeld had en zijn woordenboekentaal
geen geweld had aangedaan. Blijkbaar wou hij de eerste surrealistische en lettristische
experimenten nog eens overdoen. Het resultaat is noch ‘rein’, noch ‘poëzie’, noch
vooruitstrevend. Een rustig geworden Klein zou wellicht af en toe een rake lyrische
notitie uit zijn pen kunnen schudden. Geduld en bescheidenheid zullen die rust in
toenemen-
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de mate moeten kenmerken. Zoals hij nu bezig is, is hij alleen te genieten door drieste,
Freudiaanse symbolensnoepers. Vermoedelijk halen die hun hart op aan oprispingen
zoals

Nacembene
Het oerwoud draagt pistolen
Bomen als kruinen glucose
Indianen nicaragua
Hombre ombre
Rivieren koorts
De nederzetting van een taal
Binnenrijden
Wolken aluminium
Banaanvogels
Bungalows dromen in hout
De wol van je gedachten
Tractors zijn rubberrupsen
Een lijngrens formaliteiten
Veldtuniekkanon
Glàndula linfàtica.

Jan Schepens beoefent de dichtkunst steeds meer als een soort autotherapie. Zijn
Nocturnes (De Sikkel, Antwerpen) scheren geen hoge toppen. Men zou ze
aanvaardbare en vrij muzikale oefeningen kunnen noemen in het overwinnen van
een geestelijke onrust. Schepens zoekt soms zichtbaar naar rijmwoorden, maar de
vaste ademhaling van zijn verzen en hun ietwat pathetische zwier bewijzen dat hij
op zijn manier nog meetelt. Hij heeft op Boens voor dat hij de gemeenplaatsen
gemakkelijker ontwijkt en dat hij ze, waar ze dan toch voorkomen, behendiger afstoft.
Dirk Christiaens zond zijn eerste Seinen in eigen beheer uit. Smaak heeft hij wel.
Hij werkt bewust met beperkte middelen. Wat niet belet dat zijn bundeltje nogal
dunnetjes uitviel. En ik bedoel daarmee niet het beperkt aantal opgenomen gedichten,
maar wel de inhoud. Rijpt hij vroeg of laat tot een eigen stem? Helemaal onmogelijk
lijkt het niet.
Wie Anubis gelezen heeft, zal met ontgoocheling de jongste bundel van F.
Handtpoorter potas en slijm (De Bladen voor de Poëzie, Lier) - wat een onbenullige
titel! - opbergen. Natuurlijk is aan deze verzen talent besteed. Handtpoorter zou
echter met zijn beperkte middelen niet zo licht mogen omspringen. En het mag wel
gezegd: als humorist - want dat wil hij zijn - valt hij beslist tegen. Literaire humor
willen beoefenen is een uitstekend idee, maar dit vraagt een superieure behendigheid
en een taalvaardigheid die de dichter in kwestie niet de zijne kan noemen. In de
wandeling mag hij een vrolijke broek en een knusse jongen zijn, met zijn zogenaamd
humoristische verzen bevriest hij zijn lezers volkomen.
Sus Boenders heeft met amarillen (eigen beheer) een kleine inleiding voor zichzelf
geschreven tot een kennismaking met Paul Van Ostaijen. Een grondiger kennis van
de dichter moge hem voor een eventuele reprise behoeden.
Ofschoon Rudolf van de Perre (Verten en grenzen, Sanderus, Oudenaarde) weet
wat poëzie is, slaagt hij er trots een zekere taalzorg en een aan de kortere gedichten
van Oskar Loerke geschoolde smaak niet in een persoonlijke en authentische lyriek
te schrijven. Zijn verzen missen het zelfstandig leven dat alle echte poëzie tot een
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boeiend avontuur maakt. De dichtkunst is nu eenmaal geen zomerhuisje waar men
af en toe wat orde in schept.
Omdat hij ‘het zwarte zwijgen’ haat, heeft Georges Verbeek van zijn
vingeroefeningen een papieren Vuurvogel (De Bladen voor de Poëzie, Lier) gemaakt.
Overigens bekent hij blozend dat hij ‘de bloemen in de paarse nacht’ gezoend heeft.
Nu, zo erg is dat ook weer niet. Niemand neemt hem zelfs kwalijk dat zijn gedachten
‘in bioskopen toeven’. Als hij er bepaald lust in blijft vinden, kan hij steeds weer
nieuwe ‘purperen koorden’ ‘voor het witte paradijs’ spannen en niet alleen ‘heden’
maar ook morgen ‘met rode anjers en een hese stem’ blijven zingen. Wij luisteren
al niet meer.
PIET THOMAS.
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De nozems van het Leidseplein
Simon Vinkenoog publiceert met Hoogseizoen (Amsterdam, De Bezige Bij, 1962;
Literaire reuzenpocket 31, 159 blz.) zijn derde roman. Het verhaal - voor zover men
bij auteurs als Vinkenoog, Campert, Polet enz. van verhaal mag gewagen - wordt in
de ik-vorm verteld door de auteur zelf en is gesitueerd in het zielig wereldje van
Amsterdamse beatniks, die verdovende middelen snuiven en er maar op los brassen
en minnen, vrij van alle bindingen, sociale zowel als ethische. In dit gezelschap
mengen zich naast Vinkenoog zelf nog enkele andere dichters en artiesten. Ze worden
discreet enkel bij hun voornaam (Remco, bijv.) genoemd, maar de insider zal ze
zeker herkennen.
De auteur doet alsof hij een stuk van zijn eigen leven vertelt, en dat blijkt voor
een groot deel ook zo te zijn. Hij heeft niet het vertekenend scherm van de fictie
opgehangen tussen zijn reële ik en het vertellend ik in dit boekje: hij stelt zich samen
met de anderen zonder schaamte ten toon. Dit gewetenloos exhibitionisme in de
ik-vorm stoot een welopgevoed mens tegen de borst, maar de stoïsche zelfverminking
blijkt precies een van de bittere geneugten te zijn, die men kan beleven in een
hoogseizoen van losbandigheid, waarin ieder der ‘ingewijde barbaren’ (114) zich
met ‘een moraal op eigen golflengte’ (60) schaamteloos buiten de wet plaatst. De
auteur staat wel een beetje afzijdig van de uitspattingen der Amsterdamse nachtraven,
maar het valt hem toch lastig vaarwel te zeggen aan de roes van zulk leven. Hoewel
getrouwd, scootert hij toch ook lustig van de ene alkoof naar de andere. Nou, dat
moet vurrukkuluk zijn, zou Remco zeggen!...
Wat daar echter van overblijft, ook in het gemoed van een viveur als Simon, is,
op het psychologische vlak, het wrange gevoel van stuurloosheid en ijzige leegte,
en, fundamenteler, een steeds verder verbrokkelend, ja versplinterd
persoonlijkheidsbesef. Op dit laatste niveau vooral confronteert dit boekje ons met
een helaas zeer reëel en tot verstikkens toe beklemmend aspect van het moderne
levensgevoel.
Tussendoor vertelt Vinkenoog ook hoe een boekje als dit tot stand komt. Je stevent
vermetel op de schrijfmachine af, zo zegt hij, je laat je maar gaan (38, 38) en na
verloop van tijd sta je zelf verbaasd over wat er onverwachts, eensklaps uit de toetsen
te voorschijn kwam (120). Je slaat maar onmiddellijk munt (in beide betekenissen!)
uit je ontroering en je hebt een literaire reuzenpocket volgeschreven vóór je het weet.
Het is een methode die nog minder inspanning vergt dan ‘die van de Russische
pijnloze bevalling’ (39). Wat de lezer ermee kan beginnen is bijzaak: ‘Het publiek
bestaat niet. Je jaagt voor jezelf, in Afrika, of waar dan ook in die crazy world’ (121).
Met dergelijke schrijftechniek, ons al van de Amerikaanse beatniks bekend, bereikt
Vinkenoog, die weet wat taalbeheersing is, soms beklemmende effecten, vooral waar
hij zijn zelf-loze ik, zwalpend op de onderbewustzijnsstroom, in brokkelige woorden
tracht op te vangen. Maar zulk procédé leidt ook in dit proza - vooral dan op de laatste
bladzijden - tot een onbeheerste, alogische opstapeling van woorden en zinsflarden,
waaraan men misschien in een kort gedicht nog een zin zou kunnen geven, maar die
hier al evenveel ontroering opwekken als een boel kleuren die met tien kwasten
tegelijk tegen een doek werden gegooid.
M. JANSSENS.
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Nel Noordzij
Van het boekje Het kan me niet schelen van Nel Noordzij, reeds geschreven in 1952
en voor het eerst in 1955 gepubliceerd, verschijnt nu een derde uitgave als Literaire
Pocket bij De Bezige Bij. Het onderscheidt zich van de huidige lawaaierige
Noordnederlandse nozemliteratuur door sterkere beklemtoning van een verlammende
verveling, waaronder vooral de vrouwelijke hoofdpersoon van dit verhaal, arts zoals
de schrijfster, gebukt gaat. M.i. is er duidelijk filiatie merkbaar met de ‘ennui’ van
Sartres per-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

679
sonages. Hier ook vreet deze erosie alle psychische én fysische krachten weg. Ook
geslachtelijk verkeer wordt erdoor ongenietbaar gemaakt. Noordzijs figuren, de
vrouwen vooral, zijn onherstelbaar gekneusd van binnen; de last van vroeger leed
en van de levensangst ligt op hun gemoed en wat er met hen gebeurt, ‘kan hen niet
schelen’. Al wat zij doen is slechts schijn; zij lopen geharnast tussen de anderen; zij
snoeren in eigen gemoed systematisch elke emotie af en trachten ook de betrekkingen
met anderen te ‘bevriezen’. Zo poogt schrijfster in dit boekje, dat stilistisch geen
hoge toppen scheert, aan de hand van een vrij anekdotisch verhaal, op ijzig-koele
wijze een beeld op te hangen van een moderne mens, die ingekapseld vegeteert in
een ‘huis clos’ van verterende angst. De lezer blijft er even koel bij, ongeroerd, als
kon het hem niet schelen.
M. JANSSENS.

Reinaert-uitgaven
Deze uitgeverij, te Brussel gevestigd, was in de jongste maanden zeer werkzaam.
Op enkele van haar interessante uitgaven wil ik even de aandacht vestigen.
Literair gevormde lezers zullen genoegen beleven aan Tolstoï's Oorlog en Vrede,
een herdruk van de vertaling van Dr. A.E. Boutelje.
Belangwekkende kennismaking met de Chinese letterkunde biedt de vertaling De
Chinese Rovers van Seu-Nai-An, een realistische greep uit het Chinese volksleven
der middeleeuwen, krioelend van bonte avonturen, ruwe bandieterijen, met cynische
en satirische visie op de maatschappij. Het boek werd vroeger reeds door Pearl Buck
in het Engels vertaald, maar zeer vrij. De Nederlandse vertaling van M.J. Boutsen
beweert de oorspronkelijke Chinese tekst trouw te volgen en geeft in elk geval een
springlevende en waarachtige indruk.
Van de Hemel naar de Hel is een hard geschreven boek, deels in reportagetrant
en deels geromanceerd, over het leven der Duitse valschermspringers, van de hand
van Will Berthold. Het geeft een aangrijpend beeld van het verschrikkelijk ruwe en
brutale leven van die soldaten.
Een meesterwerk uit de wereldletterkunde van onze eeuw is De brug van San Luis
Rey van de Amerikaan Thornton Wilder, een specimen van meesterlijke vertelkunst
met symbolisch-religieuze diepte.
Letterkunde van hoog gehalte vindt men ook in De Zondebok van de Duitse
prozaschrijfster Louise Rinser, op het eerste gezicht een politieroman, maar in feite
een psychologisch verhaal dat van scherpe visie op de mensheid getuigt.
Gilbert Cesbron put ook in Het is later dan je dacht uit de morele problematiek
van onze tijd. In een realistische familieroman snijdt hij het vraagstuk van de
euthanasie aan. Geen grote literatuur, maar boeiende vertelkunst met sterk morele
inslag.
Het Hof der bekoorlijke meisjes van Wilhelm Speyer is een bekoorlijk boek, dat
met levendige pen het politieke leventje vertelt in het imaginair Duits hertogdom
Reuthe, met bijzondere aandacht voor de truukjes en tirelantijntjes van bekoorlijke
vrouwtjes. Een boek met superieure humor geschreven.
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Ook enkele Nederlandse herdrukken verdienen aandacht. De eerste Het Witte
Rendier van Cor Bruyn is een stoere heimatroman die zich afspeelt onder de nomaden
in Lapland, de tweede Ontmoeting met Denise van Staf Weyts is een psychologische
roman in fijnzinnige en weemoedige sfeer geschreven.
De omnibus-uitgaven, die het beste werk verzamelen van de zeer populaire auteurs
Aster Berkhof, Du Parc en F. Germonprez, zullen zeker een ruim publiek vinden.
Wie in dit herdenkingsjaar Hendrik Conscience herlezen wil, vindt in de
Reinaert-uitgaven ook een nieuwe, naar taal en spelling gemoderniseerde editie van
twee zijner historische romans: De Kerels van Vlaanderen en De Boerenkrijg.
ALB. W.
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Poetisch erfdeel der Nederlanden
In de uitgaven Vlaamse Pockets van de Uitg. Heideland verschijnt thans een nieuwe
en aparte reeks Poëtisch Erfdeel der Nederlanden. Het geldt hier bloemlezingen uit
het werk van overleden en nog levende Nederlandse dichters. Elk boekje van ca. 80
pagina's schenkt dus een keuze uit het beste dichtwerk van een auteur. Zuid- en
Noord-Nederland zullen er beide in vertegenwoordigd zijn.
Tien deeltjes zijn verschenen. De eerste vier zijn aan overleden dichters gewijd.
Zij betreffen Joost van de Vondel, Jac. Perk, Prosper van Langendonck en Firmin
van Hecke. Keuze en inleiding zijn voor de vier deeltjes respectievelijk van Anton
van Duinkerken, Garmt Stuiveling, Albert Westerlinck en Karel Jonckheere. De
keuze uit het werk van levende auteurs geschiedt door de dichter zelf. Interessante
bijzonderheid, die ons toelaat de visie van de auteur op eigen werk te ontdekken. De
deeltjes 5 tot 10 brengen aldus bloemlezingen uit het dichtwerk van Gaston Burssens,
Albe, Julia Tulkens, Johan Daisne, Marcel Coole, Hubert van Herreweghen.
Rekening houdend met het feit dat het meeste dichtwerk uit het historisch verleden
voor de doorsneelezer niet bereikbaar is en dat de dichtbundels van nog levende
dichters, vaak op een klein aantal exemplaren gedrukt, meestal na korte tijd onvindbaar
zijn, moet men zulke anthologische uitgaven begroeten als een uitstekend middel tot
verspreiding van de poëzie. De voordelige prijs van deze bundeltjes zal ongetwijfeld
tot zulke ruime verspreiding bijdragen. Wij drukken de hartgrondige wens uit dat
deze Poëtische Erfenis der Nederlanden haar weg moge vinden naar de bibliotheek
van een steeds groeiend aantal poëzielezers, waarbij wij vooral de leraars en studenten
niet vergeten.
ALB. W.

De kleine oorlog van J.B. Charles
J.B. Charles heeft in een literaire reuzenpocket Van het kleine koude front
(Amsterdam. De Bezige Bij, 1962, 320 blz.) een reeks opstellen gebundeld, die hij
in aansluiting bij de politieke actualiteit pleegt te schrijven, om - in de meeste gevallen
althans - aan een heilige verontwaardiging lucht te kunnen geven. Schrijver, die een
uiterst polemisch en agressief temperament heeft, bekent dat hij deze schietoefeningen
zo nodig heeft als brood. Een of ander bericht verschijnt in de krant en... Charles
komt uit zijn schelp, legt aan en rekent af. Hij wil zich immers niet knusjes
terugtrekken ‘in de behaaglijkheden van onze kleine welvaartstaat’. Hij treedt naar
buiten met gerust geweten, vlekkeloos verleden en open vizier. Het is hem een ware
lust de wortels van de huidige spanningen op te graven en met onverbiddelijke precisie
bloot te leggen. Het is hem evenzeer heilige plicht, al diegenen die in een recent
verleden recht, orde, vrijheid etc. met de voeten traden of volgens zijn opinie op het
punt staan dit te doen, te ontmaskeren en hen zonder gena voor het gericht van de
openbare mening te sleuren. De auteur sluit dan ook dit boek alleen maar af, maar
beëindigt het niet, want deze heilige oorlog is nooit uitgestreden en de luchten zien

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

zwart van misdaden, die allemaal in reuzenpockets zouden moeten openbaar gemaakt
worden...
Met hartversterkende verbetenheid keert J.D. Charles zich tegen de ‘oorlogvoerende
mens’ of anders gezegd tegen het fascismeavant-la lettre, tegen elke vorm van
gewelddadige machtsuitoefening, tegen de ‘thanatische zinnelijkheid’, die de mens
als een erfzonde in zich draagt. Als hij het fascisme bekampt, zo zegt hij, denkt hij
niet in de eerste plaats aan Mussolini of Hitler, wél aan de euforie van het geweld,
die ieder mens in zijn binnenste bekoort en in wezen fascistisch is. Ook bij Charles
lezen wij dat het moreel besef van onze tijd schijnheilig werd verschraald tot kwesties
van seksualiteit. Veel gevaarlijker, aldus de auteur, is de bekoring door Thanatos,
de afgod van
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het fascisme. Daarom alleen al is de auteur geen pacifist, omdat hij overtuigd is dat
alle praktisch fascisme moet worden uitgeroeid.
Maar uit deze edele rebellie tegen Thanatos ontstaan dan bij J.B. Charles toch ook
heel wat onedele, ja hatelijke gevoelens. Zijn anti-fascisme wordt immers gevoed
door een peilloze haat tegen elke Duitser die zich aan het nazisme verbrandde en het
ongeluk heeft nu nog een rolletje te spelen, zij het als handelaar in farmaceutische
produkten, als generaal of als vrederechter. Charles mag wel beweren dat hij een
algemeen-menselijk kwaad bezweert; hij rekent wél op de eerste plaats af met de
overlevenden van het Hitlerregime. Dat hij de weduwen van Duitse soldaten niet
kan beklagen, dat hij de ‘matiging’ van de repressie in Nederland betreurt enz., zijn
voor mij hatelijkheden die zonder meer uit thanatische zinnelijkheid opborrelen.
En strookt het overigens wel met de waarheid, dat de Amerikanen, Engelsen en
Fransen West-Duitsland op dit ogenblik aan het klaarstomen zijn voor een
neo-fascistische uitbarsting? Heeft het wel zoveel zin, nu Eichmanns asse over de
Middellandse zee werd uitgestrooid, op andere fascistische spoken te jagen als Speidel,
Heusinger, Foertsch, von Merkatz en consoorten te verketteren als wraaklustige
neo-fascisten, die ons een derde wereldoorlog planmässig aan het uitkienen zijn? Is
dit geen toekomstvisioen, dat buiten alle reële verhoudingen om vertroebeld werd
onder de blijvende druk van de herinnering aan een inderdaad duivels verleden? Het
is mogelijk dat wij oorlog krijgen, zoals de auteur zo dikwijls en zo overtuigd beweert.
Maar zal het zijn, omdat zekere Speidel nu weer met de generaalsstaf over Navo's
landen paradeert, en omdat een of ander jurist op jaren met een niet zo vlekkeloos
verleden als dat van prof. Charles nu weer ergens in Duitsland recht spreekt over
echtbrekers?
Het doet goed aan het hart, een philippica te lezen tegen elke vorm van thanatische
zinnelijkheid of van fascisme, zo men wil; maar het komt ietwat irreëel voor, iemand
als prof. Charles, die er zo van overtuigd is dat een onvermijdelijke derde
wereldoorlog nakend is, nog zo naarstig - en op zijn eentje? - te zien voortboeren in
de loopgrachten van de tweede!
M. JANSSENS.

Engels criticus
Frank Kermode, professor aan de universiteit van Manchester, is een criticus die de
hedendaagse Engelse literatuur van nabij volgt. Zijn werkt treft men regelmatig aan
in de meest gezaghebbende literaire tijdschriften van Engeland en Amerika. Onlangs
nog zond de BBC een zeer belangwekkende serie interviews uit die hij met bekende
romanciers als Iris Murdoch, Graham Greene, Angus Wilson, Ivy Compton-Burnett,
C.P. Snow, John Wain en Muriel Spark had over ‘Myth, Reality and Fiction’. Zijn
laatste boek Puzzles and Epiphanies (London, Routlegde & Kegan Paul, 234 p.) is
een verzameling artikels en recensies die hij schreef tussen 1958 en begin 1961. Ze
behandelen haast uitsluitend hedendaagse auteurs. In de actualiteit van zo'n collectie
schuilt natuurlijk het gevaar voor vergankelijkheid en voorbarige beoordeling.
Sommige combinaties van auteurs in één essay zijn b.v. te duidelijk geïnspireerd
door niets meer dan het toeval, dat een aantal willekeurige boeken op een bepaald
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ogenblik samen op de werktafel van de recensent brengt. Terecht kan men zich
afvragen wat Henry Miller en John Betjeman, of Allen Tate en Giuseppe de
Lampedusa, of Samuel Beckett en C.P. Snow, samen in één essay komen verrichten.
De band die Kermode kost wat kost tussen hen wil leggen is geforceerd. Maar die
actualiteit heeft ook compensaties. Het is een aangename verrassing zoveel
vertrouwde, actuele namen, zoals Isherwood, Powell, in één boek verzameld te zien.
Kermodes essays zijn daarenboven voldoende ernstig en doordacht om blijvende
waarde te hebben. Hij is verstandig, bijzonder goed ingelicht en fair, omdat hij aan
geen enkele bepaalde kritische school gebonden is. Zijn belangstelling gaat vooral
naar de roman en de literaire kritiek. Principiële kwesties laat hij wijselijk terzijde
om zich strikt aan de behandelde auteurs en hun werk te houden.
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Hij bezit een bijzonder fijn inzicht in wat een gegeven auteur in een roman precies
bereikt of tracht te bereiken. Volgens hem is de bestaansreden van de criticus niets
anders dan ‘to give assurance of value, and to provide, somehow - perhaps anyhow
- the means by which readers may be put in possession of the valuable book’ (p.
199). In deze stellingname waardeer ik vooral de ondoctrinaire toon en de durf om
een verantwoorde uitspraak te doen over de waarde van een werk. In de tegenwoordige
Anglo-Amerikaanse kritiek wordt te veel tot in het oneindige geanalyseerd, zonder
dat men zich ernstig afvraagt wat al die complexiteiten waard zijn. Kermode zegt
ook ergens dat hij nieuwe romans zo maar louter voor zijn plezier leest; hij schrijft
er dan wel iets over als het hem de moeite waard lijkt. Dat is nog een sterke troef,
want het oordeel van vele beroepsrecensenten wordt ongetwijfeld vervalst door het
grote aantal boeken dat ze - beroepshalve - te verwerken krijgen. Eén enkele
opwerping heb ik tegen dit boek: Professor Kermode heeft een stokpaardje. ‘To
understand twentieth-century English literature one needs some notion of the vague
complexities of French Symbolism’, schrijft hij (p. 41). Deze bewering bevat zeker
heel wat waarheid, maar toch niet zóveel, me dunkt, dat verscheidene kenmerken
van het Frans symbolisme in zo diverse auteurs als Joyce, Eliot, Forster, Miller,
Durrell en Golding terug te vinden zijn. Maar dit is ten slotte slechts een kleine blaam
op een anders buitengewoon interessant werk.
M. ENGELBORGHS.
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De laatste ronde
Drukfout
In vorige aflevering werd de novelle Cynea Capillata toegeschreven aan Bernard
Bonneure. Dit moest natuurlijk Fernand zijn. De correctiedienst wenst zich hiervoor
te verontschuldigen.
N.V. Standaard-Boekhandel.

Momenten
Onlangs vroeg mij een katholieke leerling, die een schooltaak of scriptie moet
voorbereiden over literaire kritiek, waarom in mijn kritisch werk zo weinig plaats is
voor beschouwingen over het katholieke dogma en de moraal, terwijl Jules Persijn
daar grote aandacht aan wijdt. Waarschijnlijk heeft hij aan kollega's in de kritiek ook
vragen gesteld; in elk geval, mij heeft hij tot nadenken gedwongen.
Ik geloof dat mijn houding in dit opzicht grotendeels gegroeid is uit onbewuste
reaktie. Ik ben opgevoed in een sfeer waar men de letterkunde beschouwde als een
godsdienstig, moreel of nationaal belang. Kunstwerken moesten bestaan om God te
loven, de deugden te verheerlijken, de ondeugd te straffen, en bovendien, op een
ander plan, de Vlaamse bezieling te versterken. Er was weinig aandacht voor zuiver
esthetische of artistiekexpressieve waarden, zo er bij de geestelijkheid al geen
wantrouwen of vijandschap - en soms boers misprijzen - tegenover die waarden
bestond. Voor mijn jong - nog onbewust - gevoel waren nochtans de esthetische
vormschoonheid, de artistieke verbeeldingskracht, de verhevigde en verheven
uitdrukking-van-leven die elk kunstwerk schenkt, waarden op zich zelf, belangrijk
genoeg om er een groot deel van zijn leven aan te schenken. De onaangepastheid
van mijn prille literaire ervaring aan haar opvoedingsmilieu kreeg scherper bewustzijn
toen ik eens als leerling aan een leraar de toelating vroeg om een boek van Streuvels
te lezen en als antwoord een oorvijg kreeg. Deze eerste scherpe botsing van morele
kritiek en zuivere schoonheidsliefde heeft voor mij later een grote symbolische
betekenis gekregen. Ik heb Werkmenschen tóch gelezen en het genot dat het boek
mij schonk heeft mij de oorvijg doen vergeten, doch mijn achterdocht tegen literaire
moralisten voorgoed gewekt. Spoedig moest ik constateren dat wat katholieke
schoolboeken, recensenten en andere voorlichters mij over heel wat literaire werken
vertelden, geen blijk gaf van onbevangen openheid voor hun literaire schoonheid en
al evenmin van tolerante geestelijke vrijheid tegenover hun wereldbeeld. Dat
geschiedde zelfs met boeken van Streuvels, Timmermans, Claes, e.a., gezwegen van
andersdenkenden. Vooral over Karel Van de Woestijne hoorde ik woorden spreken
en las ik opinies, die in mijn verbeelding de indruk wekten dat het met hem wel
uitermate treurig moest gesteld zijn geweest. Toen ik hem korte tijd daarna las, werd
ik aangegrepen door zijn wonderbare taalmacht en ontroerende menselijkheid. Zo
komt men er - helaas - toe het katholieke milieu, in cultureel opzicht, aan te voelen
als een benauwenis.
Toen ik wat later aan kritiek-schrijven begon te denken en met leergierige aandacht
het werk las van voorgangers als Persijn, Van Mierlo, Joris Eeckhout, Van den Oever,
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Van der Hallen e.a., heb ik, met alle waardering, toch geconstateerd dat bij hen de
literaire evaluatie van een kunstwerk vaak in mindere of meerdere mate werd bepaald
door hun dogmatische en morele normen. Nog pijnlijker was het te moeten vaststellen
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dat bij sommigen de aandacht voor dogmatische, morele of politieke orthodoxie een
totalitaire betekenis kreeg en zich soms uitte in kaakslagenstijl en ketterjacht, die
enkel volkomen ontmoediging of haat konden wekken. In die omstandigheden ben
ik gaan kritiek schrijven die sterk, en ondanks allerlei moeilijkheden, steeds even
sterk de zelfstandige waardensfeer van het kunstwerk wilde beklemtonen (esthetisch,
stilistisch, psychologisch). Omdat de vele misverstanden - zeer zacht uitgedrukt! tussen katholicisme en moderne literatuur, literatuur en moralisatie, kunst en politiek,
die ik zo veelvuldig constateerde en vaak aan den lijve ondervond, voor mijn gevoel
hun diepste oorzaak vonden in een tekort aan begrip en eerbied voor de autonomie
van de kunstschepping, heb ik die autonomie zeer sterk in het licht willen stellen.
De relativiteit die deze autonomie kenmerkt, werd immers in katholieke milieus
overal erkend, ja zelfs in vreselijke mate overdreven. Als oudere katholiek was August
van Cauwelaert voor mij de énige die dit standpunt heeft begrepen en geestdriftig
gesteund. Enkelen die min of meer tot mijn generatie behoren en kritiek schrijven,
denken voorzeker ook dikwijls dankbaar terug aan zijn steun en voorbeeld. Persijn
zou, indien hij was blijven leven, ons standpunt nooit geheel hebben begrepen en
beaamd. In litterariis stonden de inzichten van Van Cauwelaert en Persijn tegenover
elkaar, als eens die van Thijm en Schaepman.
Elke opvatting wordt in de geschiedenis door het spanningenspel van actie en
reactie gevoed. Dit geldt ook in de literaire kritiek. Er is een historische bepaaldheid
die Persijn helpt verklaren, zoals er een is voor iedereen, en ook voor mij. Wat mij
betreft, moet ik zeggen dat het element ‘reactie’, begrepen als innerlijke
onaangepastheid aan de esthetische inzichten van mijn geestelijk milieu en
onverzoenbaarheid in de poging om volkomen eerlijk te kunnen staan tegenover mijn
artistiek geweten - wat het ook waard zij -, een belangrijke rol heeft gespeeld.
De uitzuivering en valorisatie van de begrippen kunst en literatuur in het katholieke
milieu heeft een strijd gevergd, die van Thijm tot heden heeft moeten duren. Ik hoop
te behoren tot de laatste generatie, die daarvoor, innerlijk en uiterlijk, heeft moeten
strijden. Er is in de jongste jaren een belangrijke evolutie merkbaar in het literaire
klimaat bij de katholieke Vlamingen. Zoveel meer openheid, ruimte en zuiver
esthetisch begrip zijn er gegroeid, ook bij het lezend publiek - vooral bij de jongeren.
Alles wijst er nu op dat de katholieke critici van morgen, de jongeren die thans reeds
talentvol aantreden, zich zonder veel ‘reactie’ zullen kunnen wijden aan de evaluatie
van het zuivere object, dat vanzelfsprekend in zijn autonomie wordt erkend en dat
in zijn menigvuldige relaties met het gehele geestesleven - de moraal en geloofspunten
incluis - zonder veroordelend dogmatisme of benauwende angst sereen wordt begrepen
en beoordeeld. Hun kans zal er des te schoner om zijn.
ALB. W.
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[1962/10]
Christine d'Haen
Het elfde grafgedicht voor Kira van Kasteel
(Het Viaticum)
Vrees greep u zeker aan, lieve vriendin, toen gij zoo plots alleen,
beroofd van 't heerlijk Amsterdamsche huis en 't Zeelandsch vaderland,
uw warmen man, Katja en Koen uw kinderen,
uw weefgetouw, uw zeilboot en uzelf,
- de menschen ademen midden het licht, met menschen, koffie en woorden, toen gij zoo plots alleen, zonder uzelve waart.
Was 't Hermes die, in Grieksche grot gebaard,
heldere heraut der ondergrondsche vorsten en wegenwachter,
met machtigen herdersstaf en vleugelslag verscheen,
door wervelwind u rukte bij de hand?
Wandelde op 't hemelsch landelijk gewelf
met pelgrimsstok en hoed Jacobus, die u hoorde,
drenkte u zijn kalebas uit zijn geribde schelp?
Gaven zij u geleide, die zware en zachte
reizigers naar Rome en naar Jerusalem?
Roeide gigantisch Christophorus u ter hulp
en torste u in den storm tegen de onaardsche vlagen;
zaagt gij hem
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die alle wegen kent, iederen berg en dal in Medië, Raphaël,
Tobias aan den Tigris tot gezel?
Onaangeraakt door heilige zalven, onbeklaagd
door klaagvrouwen en schreiers lag uw lijk;
de wankele brug, Činvat, naar 't gruwelijk Rijk
moest u, wierook en oliën dervend, spreuken en kreten, dragen.
Wacht gij, ontvleeschde geest, de pramende bazuinen,
op 't barsten aller marmeren graven praal,
op 't weer
vereênen met uw beenderen, bloed en ademhaal,
op dezer wereld wederkeer
uit puinen?+

+ Op verzoek van de dichteres werd in dit gedicht de spelling De Vries-Te Winkel gehandhaafd.
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Johan Daisne
Graffiti op een graf
De eerste onrustwekkende berichten waren in januari in de krant verschenen. Daarin
heette het dat Dr. Jean Colbert uit Saint-Jean-de-Luz aan de sponde van Pierre was
geroepen en longontsteking had vastgesteld, verzwaard door leverinsufficiëntie en
hartstoornissen. Het is op de eerste en laatste plaats aan dat vermoeide en moedeloze
hart dat Benoit zou sterven.
Dàt was het begin geweest, zoals ik het reeds had kunnen aanvoelen bij mijn
bezoek in augustus. Hoe mooi de zon toen had geschenen op Allegria, er lag ook een
schaduw over de Baskische villa, o zo licht nog, zoveel minder zichtbaar dan
Marcelle's lieve schrikjablonen voor de musjes op het glazen terrasscherm, maar
toch duidelijk waarneembaar: de schaduw van 1'oiseau du ciel, wiens naam Pierre
in haar koningskleurige tombe had laten beitelen.
Daarop volgden in september reumaplagen en een uitstorting van gewrichtsvocht.
Toch was, gelijk hij het had aangekondigd, Pierre weer aan het werk gegaan. Il fallait
bien... Tegen de pers had hij bij het verschijnen van Les amours mortes weliswaar
gezegd:
- Het is mijn laatste boek. Ik heb het alleen ter herinnering aan Marcelle
geschreven...
Maar hij herinnerde zich allicht ook haar aansporingen, haar blijvende fluister:
- Sterkte, lieveling, voortdoen, jezelf blijven, zo wil ik je wederzien.
Hij had de pen weer opgenomen, met weemoed die ook een moed is en de dappere
glimlach daarvan. Plichtmatig als hij zijn hele leven lang had gedaan, arbeidde hij
eerst zorgvuldig aan de voorbereiding van het nieuwe boek. Het bleek nogal
bewerkelijk, de inspiratie kwam langzamer - maar het ging, het moest gaan, het zou
gaan.
En toen, in het najaar, kreeg hij bronchitis. Hij had kou gevat op zijn
ochtendwandeling, zijn dagelijkse bezoek aan Socoa, waar hij in een klein café zijn
pastis dronk, alvorens de heuvel terug op te klimmen, met een lang oponthoud
halfweg, in le cimetière marin. Het zag er een
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heel gewone bronchitis uit; Pierre moest het bed houden en dank zij die trouwe
huiszorg van een Louise voelde hij zich spoedig genezen. Opgewekt bijna wilde hij
weer aan het werk gaan.
Maar de kwaal had hem verzwakt en de inspanning van de te vroeg hervatte arbeid
zou hem noodlottig worden. Hij werd opnieuw ziek en zou niet meer uit bed komen,
waar hij weldra in een bijna voortdurende toestand van bewusteloosheid verzonk.
Eindeloze weken heeft het geduurd.
Enkele maanden tevoren had hij zijn oude vriend Léon Treich, de Parijse
chroniqueur, toevertrouwd:
- J'ai commencé à écrire avec une héroïne qui s'appelait Aurore. Mais le crépuscule
n'a pas de synonyme en A!
Hij had te lang, sinds de dood van Marcelle, naar haar in de verte getuurd en haar
wenken niet begrepen: een wenk die hem niet onmiddellijk riep, zij was niet gehaast,
waar zij was bestaat de tijd niet; maar een wuifhand van moed om schoon zijn tijd
uit te doen. Hij had te lang met de initiaal A van Amour gespeeld; sinds Marcelle
zag hij nog enkel de M van Mort in de naam van zijn opperste heldin.
Toch had hij soms geprobeerd zich te vermannen en andere vrienden verzekerd:
- De mes bêtises de jeunesse, ce que je regrette, ce n'est pas de les avoir faites,
c'est de ne plus pouvoir les faire!
Had hij daarbij aan het verrukkelijke schandaal van Saint-Céré teruggedacht? Hij
was toen nog maar in de veertig en de Académie had hem tot haar jongste lid gekozen.
Dat moest worden gevierd! Hij trok naar de kleine provincieplaats waar hij in een
hotelkamer meer dan een zijner romans heeft geschreven. Er werd een vrolijk
vriendenfestijn gehouden, waarop de muze van het departement zich had laten
bewonderen in haar natuurlijkste luister en door de nieuwe onsterfelijke als een
levend boegbeeld met pagne was bespoten.
De dartele kreten der schone en van het hele gezelschap waren tot Parijs
doorgedrongen, waar men voor straf de installatie van de academicus onder de Koepel
naar een latere datum verschoof.
Doch dat was zo lang geleden, dat het de blijde herinnering bijna des te
zwaarmoediger maakte, en Pierre maar weer herhaalde:
- Les véritables pessimistes sont ceux qui ont su ce qu'était le bonheur!
En dat was Marcelle geweest, en zij was niet meer. Ten slotte had hij dan toch het
werk weer opgenomen. Had haar wenk hem opnieuw zijn oude theorie te binnen
gebracht, dat boeken een wonderlijke geneeskracht kunnen bezitten, zoals ze ook in
staat zijn dodelijke prikkels op te wekken?
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Waaraan hij indertijd schalk had toegevoegd dat de lectuur van auteur X als regel
zoveel graden temperatuursverhoging veroorzaakt, en die van Y zelfs rampspoedige
koortsen. Helaas, toen hij terug aan het werk ging, was het te laat; er was een kou in
zijn leven gekomen die zelfs door het schrijven geen graad meer kon worden
opgewarmd dan tot dodelijke koorts.
In februari lag hij steeds buiten kennis, in het smalle monnikenledikant naast het
lege bedje van Marcelle, op hun kleine kamer in Allegria, met het venster op de
heuvel en de oceaan.
En onbarmhartig kopten de dagbladen: Pierre Benoit zal niet meer genezen. Pierre
Benoit stervend. Ik kikhalsde voor de wreedheid van die koppig nauwgezette
berichtgeving, hoewel het me bewoog dat tot de kleinste Vlaamse krant ze afdrukte:
dus toch niet vergeten, dus toch de dood als een wederopstanding zelfs op aarde, van
de ware die iemand, die hij was geweest.
Het werd maart. Op de tweede, 's vrijdags, kwam in Allegria nog een telegram uit
Parijs, met de gelukwensen van de ambassadeur van Libanon: de vader, de geliefde
van La châtelaine du Liban was benoemd tot commandeur in de Orde van de Ceder,
in herinnering aan zijn trouwe liefde voor het land dat hij zo onvergetelijk had
beschreven.
Trouw inderdaad, want het figurantetje Maroussia uit zijn roman hééft bestaan en
leeft nog. Zij, eens zo mooi en nagelopen, was thans oud en arm geworden, maar
Pierre was haar blijven schrijven en bood haar vanuit zijn verre Baskenland een stille
geldelijke hulp.
Toen Marcelle was gestorven, had hij er zelfs aan gedacht de wereld vaarwel te
zeggen en rust te gaan zoeken in een eeuwenoud Libanees geestelijk tehuis, waar hij
eens zulke heerlijk heldere dagen van stoorloosheid had gesleten en dat ook Lamartine
en Nerval hadden gekend. Ten slotte verkoos hij Allegria, waarvan hij immers had
gezegd:
- Van al de vrouwen waaraan ik gepoogd heb een tedere, hooghartige en tegelijk
tamme ziel te geven, is mij de liefste zij wie ik, alvorens te verdwijnen, een zo
gelijkend mogelijke zuster zou willen vinden: het Baskische meisje Allegria...
Die zuster had hij gevonden in Marcelle, en ze hadden samen Allegria verbouwd
en ingericht; daar was nu zijn kluis of klooster.
De ambassadeur had het begrepen en zond een stukje Libanon naar Baskenland,
samen met zijn wensen voor spoedig herstel. De Orde van de Ceder! Schone,
vreedzame boom, maar waarvan het lommer het nest bergt van l'oiseau du ciel.
Herinner u het Boek der Psalmen: De stem des Heren breekt de cederen, ja de Heer
verbreekt de cederen van Libanon...
En 's anderendaagsochtends, bij dageraad, o Aurore de Lautenbourg-
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Detmold uit Koenigsmark, eerste heldin van de luisterrijke stoet, ontsliep haar
broederlijke schepper en kinderlijk minnaar. De lange, stomme doodsstrijd was over.
De klok luidde kwart voor zevenen, in de oude toren van Zubiburu, het kleine
vissersdorp van zeeschuimers, tovenaressen en smokkelaars. Dr. Jean Colbert lei de
hand zonder pols zachtjes terug op het uitgeklopte hart. Louise was met een schorre
snik naast het bed op de knieën gevallen.
De kisting had 's anderendaags plaats, 's zondagsochtends, om elf uur. In de kleine
kamer met de tweelingbedjes en het uitzicht op de blauwe baai, stonden Pierre's
jongere zusters Marie-Thérèse Daudet en Renée Benoit, die ondanks de winter hun
warme Parijse flat hadden verlaten voor de Landes bij Dax, en op La Pelouse het
haardvuur hadden gestookt, om zo dicht mogelijk bij Pierre te zijn in die dreigende
weken.
Daar was ook de zoon van Marcelle en zijn vrouw, eveneens dadelijk toegesneld
uit de Landes, en Pierre's uitgever en petekind Robert Esménard, de schoonzoon van
wijlen Albin Michel, die Benoit aan de markt had gebracht, insgelijks met zijn
echtgenote. En in de hoek stond Louise, vreselijk afgevallen, met zwarte putten onder
de ogen, en de neus en de kin plots zo spits van al die lange weken van zorgen en
vrezen. In haar donkere haar zat een hele witte wrong, zo wit als haar kraagje en
boezelaar.
Pierre, in zwarte jas, gedekt tot aan het middel, lag diep peinzig ingeslapen op het
hoofdkussen, een bidsnoer om de gevouwen handen. Op het nachtkastje stond een
kandelaar en een zilveren kruisbeeld, naast een schoteltje met stervormige
laurierblaadjes.
En nu werd zijn laatste bed een eenvoudige kist van licht eikehout, waarover zijn
habit vert, zijn steek, zijn academische degen werden gelegd, en het kussen met zijn
ridderordes: het kruis van het Légion d'honneur en het grootkruis uit Libanon.
Hoevele vrienden, voorname personen en eenvoudige lieden uit de omgeving, zijn
die zondag en 's anderendaags niet stil in die kamer hun laatste groet komen brengen?
Er was geen zwarte chapelle ardente van gemaakt, maar een blanke met witte lakens,
bestarreld met kruisjes van laurierblad. Ceder, laurier, en rozen en tulpen, en van de
krasse zeventigjarige Spinelly, de Châtelaine du Liban van de oude film, die uit
Bidart was komen knielen voor eens haar grote droommeester, violen en anjers.
's Dinsdags, 6 maart, te tien uur, had de begrafenis plaats. Paul Morand, voor wie
Benoit de Académie de rug had toegekeerd, en Maurice Garçon, die Benoit na de
Bevrijding had vrijgepleit, waren verhinderd vanwege hun gezondheid.
De lijkstoet daalde van Allegria naar het kerkje van Ciboure. Op de
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kist lagen steeds de academische uniform, de steek, de degen, het kussen met de
ridderkruisen. Daarop volgden twee wagens vol bloemen: van de Académie, van de
Société des Gens de Lettres, van de uitgever, van de vele vrienden.
Volgens Baskisch gebruik werd de uitvaart voorafgegaan door Pierres dichtste
buur, Bernard Olaizloa, die het kruis droeg. Daarna kwam Marcel Pagnol, in groot
ornaat van academicus, tussen Marie-Thérèse en Renée. Verder de ontelbare
opgekomenen, klinkende namen en stomme onbekenden, die hem hadden bewonderd
en liefgehad, ook om de hartelijke eenvoud van zijn menselijke omgang.
Een uitgesleten trap leidt naar het kerkje van Ciboure, dat omgeven is door
verweerde Baskische gevels en waarvoor een reusachtig kruisbeeld staat, aan welks
voet, sinds Marcelle's dood, Pierre elke maand had geknield.
Het godshuis bleek te klein voor allen; de poort bleef wijd open en tot op het
kerkpleintje werd de lijkdienst gevolgd. Uit eerbied voor de nederigheid die Benoit
steeds had liefgehad, was het huis des Heren niet versierd. Vlammend stond daar
alleen het gulden retabel in Spaanse stijl, met een zachte weerschijn in de ex-voto's
der vissers, opgehangen aan het verwulf.
Heel de Franse wereld van de schrijver was aanwezig, officieel en uit het hart:
Parijs, Saint-Céré en Sousceyrac van de hotelletjes, Bordeaux, Biarritz, de Landes,
Dax, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye. Er was een afvaardiging schoolkinderen uit
Ciboure, en van studenten uit Bayonne. En een, een enkele A-héroïne: Spinelly, die
ook de filmheldin van Boissière was geweest.
De mis werd opgedragen door kanunnik Narbaïtz, vicaris-generaal van de
kathedraal van Bayonne, persoonlijke vriend van Pierre en Baskisch-schrijvend
auteur. Er werden Baskische kantieken gezongen en alvorens de laatste absolutie te
geven, sprak Monseigneur de lijkrede over de vertrekkende uit.
- Hij voor wie deze zielmis wordt opgedragen, voor wie een allerlaatste gebed
wordt gezongen, het is niet de romancier, waarvan een ander beroemd schrijver van
ons land de kunst zal verheerlijken; het is de man, de mens die alleen is gestorven,
naar het tragische woord van Pascal, en die na een lange, bange nacht plotseling het
verblindende licht heeft gezien. Naar hem gaat ons medelijden, zoals het gaat naar
elke mens, die mens die altijd een zondaar is, en over wie zich eensklaps het
onuitsprekelijke licht uitstort.
Heeft dit Licht hem verblind dermate dat hij erdoor zou worden uitgesloten? Wij
geloven het niet. Hij heeft het zo nederig, zo hartstochtelijk liefgehad. Hij heeft het
bezongen in zijn zo zorgvuldig en harmonisch
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geschreven boeken; in zijn taal die nimmer de duisternis als muze heeft aanbeden;
in zijn ziel welke altijd verliefd is geweest op juistheid en helderheid en op die humor
welke de zedigste en wellicht diepste vorm van het begenadigde verstand is.
Hij heeft het bezongen in zijn leven dat hij rechtschapen wilde, al mag menselijke
zwakheid of de dwang van het bestaan het ombuigingen hebben opgelegd. Hij heeft
het bezongen in zijn overtuigingen, die klassiek en eenvoudig waren als van een kind
- en kind blijven is niet elkeen gegeven.
Van het kind had hij ook het geloof: zonder verwikkelingen, maar wezenlijk en
rechtstreeks. Daardoor is hij, tegen het eind van zijn leven, gelijk een schuchtere
communicant, steeds vaker komen knielen voor de heilige hostie.
Door dat geloof, en ondanks een natuur die instinctmatig weinig genegen was tot
makkelijke toegevingen, is hij in het bovenzinnelijke rijk gekomen van de
barmhartigheid, waar de inschikkelijkheid tot goedheid wordt, en de levenszatte blik
tot een alomvattende glimlach van begrip.
De wereld waarnaar hij op weg was, sinds de gebrekkigheid zijn lichaam kluisterde,
was geen lege wereld, slechts bevolkt door de schimbeelden van het intellect. Het
was de wereld der levende liefde, en die liefde was niet zonder aangezicht. Moge hij
binnengaan in die wonderbaarlijke wereld, zonder daar nog de hindernissen te
ontmoeten die onze verwarde en zondige aardse wereld opstapelt tot ons eigen ongeluk
en tot aller ontreddering.
Moge de Heer van Licht en Goedheid deze dienaar van de helderheid tot zich
nemen en zich ontfermen over de schaduwen waaronder hij zelf zozeer heeft geleden.
Laten om deze grote verstilde thans alle wanluidende stemmen zwijgen; laat op
zijn arme lichaam, waaraan de heerlijke opstanding is beloofd, de dauw vallen van
de genade des hemels.
Dat Sint-Pieter voor hem de sleutels gebruike die de Heer niet ijdellijk in zijn
kloeke hand heeft gelegd: dat hij Pierre het Allegria van het Paradijs ontsluite, hetwelk
zonder einde is en waar we eens, als het God belieft, elkaar mogen wedervinden.
Amen...
Daarna, voor de lijkkist op het pleintje onder de calvarieberg, sprak de burgemeester
van Ciboure, namens de eenvoudige Baskische vissers van Zubiburu, tot het overschot
van hun ereburger:
- Er zijn heel grote mannen en heel kleine gemeentes. Soms vinden ze elkaar tot
het genoegen van de een en de eer van de ander. Ciboure, met zijn blauwe zee en
groene heuvels, heeft Pierre Benoit mogen bekoren. Daarom besloot onze
gemeenteraad zijn naam te geven aan een van
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onze pleinen, opdat in later jaren zowel de toeristen van heinde en verre als de
inwoners van ons plaatsje, steeds met liefde de tovenaar van hun verbeelding zouden
gedenken. Marcel Pagnol is meer dan ik aangewezen om de lofrede te houden over
de vermaarde kunstenaar. Wij, Basken, verlangden alleen vaarwel te zeggen tot hem
die ons heeft willen liefhebben...
Toen kwam de beurt aan Francis Didelot, voorzitter - zoals eens Pierre Benoit van de Société des Gens de Letters, de Franse Vereniging van Letterkundigen,
bovendien auteur van het libretto waarop Henri Tomasi een opera-ballet van
L'Atlantide heeft getoonzet, en auteur van een radiofonische bewerking van
Montsalvat welke diezelfde namiddag door de RTF werd uitgezonden met Françoise
Christophe - eens Galswinthe Russell de Saint-Selve op de film - in de rol van
Alcyone, de laatste Albigenzische, die het geheim van de Graal bezat.
Didelot herinnerde aan het antwoord van Benoit op de vragenlijst van Marcel
Proust:
Mon plus grand malheur? Ce serait celui de n'être pas aimé!
Mijn dierbare Pierre, vervolgde hij, u bent van liefde gestorven. Zoals Jean Cocteau,
die meester van de slagzin, het uitdrukte: u bent gestorven op hetzelfde ogenblik als
uw jonge vrouw. Maar dood bent u niet. Want wij zullen u altijd liefhebben.
Daarop trad Marcel Pagnol, die andere oude vriend, naar voren. Blootshoofds, en
habit vert, met de academische cape et épée, en inderdaad uitdrukkelijk namens de
Académie ‘unanime’.
- Hulde, Pierre, aan de mens en de kunstenaar! Aan uw schitterende literaire
loopbaan, en aan de deugden van uw hart. Gelijk Jean Cocteau, die meester inderdaad
van de fonkelende slagzin, heeft gezegd: u was de volmaaktheid van de vriendschap,
die u als het allerhoogste beschouwde. L'amitié, avec l'A d'amour, van die liefde
waarvan Marcelle de summa is geweest. En ja, ook de Académie bezat voor u die
A...
Als artiest was u al van uw eerste verzen opmerkenswaard, al werden ze niet
opgemerkt... Balorig door de onmiddellijke reusachtige bijval van uw
bewonderenswaardige Atlantide, heeft een zekere kritiek u afgeschilderd als de
meester van treinlectuur en boekenstal. De bekroning door de Académie heeft het
publiek en u zelf echter van meet aan gerustgesteld. U schreef niet voor de snobs,
noch voor de kritiek, maar eenvoudig voor uw lezers. U wist dat het de zuiverste
taak der literatuur is, meeslepend te verhalen. Dat hebt u volmaakt en tot het eind
gedaan. Diezelfde kritiek heeft u verweten te snel en zelfs slecht te schrijven. Ze
verkeerde in de waan zelf zeer goed te schrijven, wat niemand ooit heeft opgemerkt...
Uw werk zal u overleven. Noch Antinea, noch Mademoiselle de la Ferté, noch de
Châtelaine du Liban, noch Allegria, werden
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opgesloten in deze zware eiken kist. Men heeft Pierre Benoit zeer veel gelezen, men
leest hem nog, men zal hem altijd lezen!...
Toen is de stoet vroom uiteengegaan, om alleen de intiemsten de kist en de bloemen
te laten vergezellen, de heuvel terug op, naar le cimetière marin, zo blank in het groen
boven de blauwe baai, tot bij, tot in het koningskleurige graf, dat Pierre daar eerst
heimelijk had laten bouwen sinds het begin van Marcelle's ziekte.
Toen ook zij wist dat de kwaal zonder erbarmen zou zijn, had hij zijn geheim
verklapt en samen hadden ze vaak hun laatste tehuis bezocht, en het, hand in hand,
teder en warm ingericht voor de eeuwigheid.
En daar, daar rusten ze nu, sinds dinsdag 6 maart 1962, toen de Baskische zon zo
stralend scheen over de reeds ontluikende lente van het zuiden.
Voor hem, wiens grote vrees was ‘de mal mourir’, moge thans de dood zijn schone
levensleus hebben waargemaakt: In coelo pax...
***

Doch er zijn niet alleen de voorname en eenvoudige vrienden geweest die Pierre
uitgeleide hebben gedaan. Er zijn ook de critici, grote auteurs en kleine schrijverds,
die met de pen aan de uitvaart hebben deelgenomen.
De afgestorvene stond nog boven aarde, of daar verschenen al hun
afscheidswoorden, spontaan of een beetje bij elkaar gestolen, met slechts een nieuwe
onnauwkeurigheid om de afschrijverij toch een glimp van oorspronkelijkheid mee
te geven. Dit vormde slechts de kleinste wanklank.
De grote was de wrok en de zelfverheerlijking die, nu de nederige dromer maar
scherpzinnige kunstenaar en dodelijke humorist er niet meer op kon antwoorden,
zich narheerlijk hebben botgevierd op de koningskleurige tombe. Bot inderdaad,
want ze zijn wel van antwoord gediend, door weer andere vrienden dan.
Want zie het wonder, of neen, de gerechte redelijkheid van het lot zelve, dat schoon
gevoel aan gezond verstand paart: de grote auteurs hebben de verpletterende
meerderheid gevormd en hun woord is even groot geweest, veel groter van liefde en
lof dan men had durven hopen, laat staan verwachten.
Die nieuwe schuimgolven, het existentialisme, de experimentelen, de dingesroman
van vandaag en het snobisme en de dwaasheid van altijd, dat kan immers gedurende
een lange tijdelijkheid veel verduisteren. Maar het heeft niets verduisterd. De
euvelmoed en de hoon zijn bedolven onder een plotselinge lente van klassieke
waarden, van bloemen en licht. Ook dat heeft de oude meester nog bewerkstelligd.
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Vooreerst dan les petits seigneurs, perdus d'honneur.
Gretig hebben ze de woorden van Mauriac, die linkse rechtse, nagebauwd: Pierre
Benoit? de stille aanvoerder van de behoudende Académie, de duistere
komplotsmeder, de geveinsde goedzak!
Het antwoord der minder lebbigen luidde: Pierre Benoit had inderdaad geen al te
best karakter, hij had liefhebberij in intriges, maar hij was niet boosaardig, hij bezat
humor en een innemende omgang.
En het antwoord der besten: hij had de gave der oude vertellers. Wanneer hij het
woord deed, waren ze talloos, in de wereld, die zich stil in een kring rondom hem
schaarden om betoverd toe te luisteren. Hij beschikte over een soort van heel
eenvoudige magie, maar die haars gelijke niet had.
Voortdurend komen enkele cijfers terug, die veel liefde en haat vooral verklaren:
44 romans, verkocht op zeven miljoen exemplaren, waaronder L'Atlantide, overgezet
in zeventien talen en in Braille, met drie miljoen exemplaren! Romans die bijna
allemaal werden verfilmd, waarnaar opera's en balletten zijn gemaakt, succesliedjes,
toiletten en parfums werden genoemd. En dan was daar zijn stem, warm en een beetje
hees, aangrijpend en die het hart der vrouw beroerde...
Een duisterling die moedig tekent ‘Pangloss’, begint in een christelijk blad zijn
artikel met de kop Exit Pierre Benoit: de kunstenmaker heeft zijn nummertje
weggegeven en mag nu opdoeken! Om zelfs de zachtzinnige Jezus die krant te doen
afzeggen, Inderdaad een afmakerij van het begin tot het eind, een disteltuil van al
wat in de loop van een halve eeuw aan steken tegen de talent- en succesrijke auteur
werd uitgekraamd.
Benoit, of een Georges Ohnet die men een ogenblik voor een Gustave Flaubert
had aangezien. Zijn stijl? De meest laag-bij-de-grondse van heel Frankrijk en Navarra.
Zijn toon? De toon-Benoit, statig en kostelijk. De manier waarop zijn personages tot
elkaar spreken, met plechtige omhaal zelfs om de onbeduidendste dingen: een toppunt
van onbewuste potsierlijkheid.
En zijn poëzie? Minder dan woorden-woorden-woorden: louter papier! De droom
van een oude knaap, hokvast en blo, die af en aan sloffend in zijn bibliotheek, de
schimmen oproept der grote internationale zondaressen, zoals men die zou kunnen
zien opmarcheren in een revue van de Folies-Bergère, heupwiegend, hun vleesroze
gepoeierde nakie getooid met maraboeveren, en de schrale borstjes blikkerend in
blikken bustebeschermers. Kindse erotiek!
En niet de minste verbeelding. Wei een handzaam receptje, eens voor altijd
vastgelegd en naarstiglijk een leven lang toegepast, tot in den treure: een geheimzinnig
uitheems landschap, of een plaatsje om de
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hoek maar even raadselachtig ingesponnen; een gemoderniseerd historisch gegeven,
bewogen en fantastisch; doch beide met angstvallig realisme weergegeven om toch
maar de indruk der waarachtigheid te wekken. Voorts een noodlottige hartstocht,
voor een schone, tedere en hooghartige vrouw, die altijd A... heet. Steeds netjes 318
kantjes bij elkaar, en krek op dezelfde pagina dé grooote liefdesscène.
En natuurlijk de beruchte mystificaties ofte geleerde fopperijen, geestige
bedotterijen, speelse verlakkerijen: heugenissen van klassieke schrijvers fijntjes in
de tekst geborduurd, soms hele versregels als proza achter elkaar geschreven, pastiches
en parodieën, woordspelingen en toespelingen op geluste formules, loze fouten tegen
de syntaxis, en andere voor-de-gekhouderij; zovele spelletjes van een kinderachtig
grappenmaker, bedoeld om de dwazen èn wijzen te strikken.
De laatste romans waren als de vorige onleesbaar, maar bovendien onverstaanbaar
geworden. Er ontbraken enkele moeren in het mechaniekje: de fabrikant was kennelijk
zijn handvaardigheid kwijt. Enfin, Pierre Benoit was de uitvinder geweest van een
tweederangsromantiek, die in de literatuurgeschiedenis mee mag tellen, doch niet
telt voor de literatuur. Heel even heeft hij de levensstijl van het burgerdom
belichaamd. Van een en ander zal weldra niemand meer spreken.
Paul Souday en Robert Poulet hadden dan ten minste de moed gehad om de auteur
van Koenigsmark nog bij zijn leven te verwijten dat hij stationsliteratuur schreef,
resp. dat hij de feuilletons van Ponson du Terrail en de wildwestboeken van Gustave
Aimard voortzette, door een frik herzien en verbeterd. Pangloss en de zijnen krassen
liever hun schuttingtaal op een tombe, en naamloos.
Onder die consorten kwam maar één bekende naam voor, van een Belgische
professor die ik zo barmhartig wil zijn niet te noemen. Benoit was reeds op sterven
na dood, toen die geleerde zich zijn oeuvre, waarvan hij blijkbaar alleen de eerste
werken kende, nog eens probeerde te herinneren.
Wat blijft ervan over? filologeerde de man. Niets, schuddebolde hij. Het was alles
maakwerk geweest, paleizen van gekauwd papier met daarin de malle avonturen van
homunculi. Geen regel levensechtheid. Ja, sufte de hoogleraar, hoe heeft onze jeugd
zich daar eens zo op kunnen verkijken!
Ja, waar halen sommige grijsaards, getabberd of niet, het lef vandaan om de
ontgoocheling van hun ouderdom als levensechter te beschouwen dan de begoocheling
van hun jeugd? Hoe dor moeten die denkers zijn om ook dààrover niet even te hebben
gezonnen! Heeft de kaalte van de winter meer gelijk dan de bloesems der lente?
Malle illusie vooral van de grijsheid, die zich op zich zelf verkijkt!
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Want haar desillusie is vergankelijker dan de bloesems: de lente komt altijd terug,
het leven gaat door, ten spijt van de grijsaards. De eeuwigheid, het waarachtige, dat
is de bloesem.
Zo zei ik voor de TV, terwijl Pierre nog leefde; de prof heeft niet geantwoord;
maar een christelijke kranteflikker heeft bij wijze van lijkrede nog eens het
academische kunstgebit laten klappen. Geen woord over mijn lente. Doch hier staat
ze, met dood èn bloesem.
Gelukkig zijn de Panglossen gelijk door andere, doorgezomerde Candides van
antwoord gediend. Over het koningskleurige graf heen is een koninklijk gevecht van
leven en letteren, van grootheid en kleinheid, gevochten en gewonnen.
Zelfs de voorzichtige stemmen wensten al iets recht te zetten. Georges Fabry
bijvoorbeeld noemde het ten minste een geniale vondst, de avonturenroman te hebben
verrijkt met een sierlijke eruditie en een heroïsche opvatting der liefde. Benoit heeft
de ‘vamp’ gestalte gegeven vóór een Brigitte Helm, een Greta Garbo, een Marlene
Dietrich of een Viviane Romance er op het scherm hun verwoestende trekken aan
hebben geleend.
Overigens mag men niet over het hoofd zien dat bij Benoit, telkens wanneer de
draaierijen van de vrouw geestelijke waarden belagen, ze maar krullen blijken die
niks uithalen. In hoeveel boeken van Benoit wint een Morhange - die officier-monnik
- het niet van een Antinea?
Maar aan Pangloss geeft Fabry toe: Pierre Benoit had meer kunnen zijn - zie
Mademoiselle de la Ferté - dan Pierre Benoit. Hij heeft verkozen trouw te blijven
aan de styp van Koenigsmark. Jammer.
Ook Jacques Schepmans behoort nog tot de voorzichtigen die een slag om de arm
houden. Mèt Pierre Benoit sterft een epoque, een wijze van denken, een levensethiek.
Hij was de opbloei van de kamervlucht uit de werkelijkheid. Vandaar de ouderwetse,
weemoedige bekoring van zijn boeken; vandaar ook hun onnozelheid en schromelijk
slechte smaak.
Ze hebben blijkbaar hun lotsbestemming gevolgd: van alle zijn kijkspelen gemaakt:
films en operettes. Maar ja, er bestaan nu eenmaal heel aardige operettes...
De Pourquoi Pas, trouw aan de leus van zijn titel, verweert zich ook. Zeker, Pierre
Benoit had zijn styp, maar ziehier het krasse: alleen hij kon hem afdrukken. Benoit
was hogelijk nauwgezet in de interpunctie - niets gelijkt zozeer op een komma, als
een komma van Benoit. Dat heeft veel tanden aan het knarsen gemaakt, onder meer
van de lepe spicht Mauriac, die Don Quichot der letteren, die een molen alleen aanvalt
wanneer het een molen is...
Dan kan nog dubbelzinnig klinken als men het herleest, maar hoe hoger men klimt
hoe vaster en duidelijker de stemmen vóór worden.
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De ‘twijfelachtige tovenaar’, die fijntjes op de overcomplete vragen der kritiek
antwoordde dat hij inderdaad de vreemde landen uit zijn boeken slechts achteraf had
bezocht, met het kopijloon van die werken, - dat lachertje was voor hen niet
twijfelachtig.
Komend na Loti en Farrère, stelt Gilbert Ganne in L'Aurore vast, heeft Benoit het
moderne exotisme de gelegenheid gegeven de klassieke Oudheid van het noodlot te
ontmoeten. De weg van Malraux werd door hem gebaand - niet meer en niet minder.
En Jean Mistier: sommigen hebben zich verbaasd over het mime gehoor dat Pierre
Benoit heeft weten te winnen. Daarin steekt niets wonderbaarlijks: la sympathie seule
appelle la sympathie.
En inderdaad, aldus Robert Perceval in L'Eventail, zijn eind heeft waargemaakt
wat hij was: een grote gevoelige, in de voile eenvoud des harten. Hij heeft een
geweldige som arbeid geleverd, en behield daarbij de glimlach der jeugd. Hij wist
te ontroeren zonder luidruchtigheid. L'Atlantide zal tot de legende blijven behoren.
Een ‘legende’ waarbij Paris-Match dit stukje magisch-realisme aantekent: het
moet Pierre Benoit een grote vreugd zijn geweest vóór zijn heengaan te vernemen
dat Antinea, uit geschiedenis en leven geboren, een historische werkelijkheid is
geworden. In 1956 ontdekte de expeditie-Henri Lhote in de woeste Tassili van het
Hoggargebergte een gigantische muurschildering, die een priesterlijke en hooghartige
prinses voorstelt, misschien uit duizend vóór Christus. De geleerden hebben haar de
naam Antinea gegeven...
Pierre-Henri Simon moest natuurlijk zijn faam van literatuurkundige ophouden.
Hij spaart dan ook om te beginnen kool en geit, maar besluit als inderdaad iemand
die van de letteren, die kunst der mensen, weet.
De ster van Benoit, die thans achter de einder is gezonken, straalde sinds lang nog
slechts een matig licht uit. Hij had een prachtige opgang gekend en een hele lange
glorierijke morgen. Omstreeks de jaren twintig waren er twee grote literaire
onthullingen: Marcel Proust en Pierre Benoit. De eerste was voor de elite maar heeft
een steeds ruimer erkenning gevonden; de tweede won dadelijk het grote publiek en
geraakte geleidelijk in de vergetelheid.
Toch: het is een historisch feit dat niet enkel de argeloze en haastige lezers zich
op Benoit wierpen, maar ook strenger rechters deze verteller bewonderden: om zijn
eenvoud, zijn vaardigheid, zijn dichterlijke verbeelding, zijn cultuur, de natuurlijkheid
van zijn stijl en de juistheid van zijn psychologie. Een dergelijk succes kan men niet
enkel door het geluk van het toeval verklaren. In Pierre Benoit staken een
Chateaubriand, een Mérimée, een Barrès.
Hoe zal het oordeel van het nageslacht luiden? Het schitterende debuut
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van de jaren twintig verzekert Benoit ten minste een naam in de
literatuurgeschiedenissen. En voorts is het niet onmogelijk dat, wanneer andere modes
zullen hebben uitgediend, de lezers hem weer gaan willen. Dan zal de auteur van
Koenigsmark misschien zijn toverkracht en zijn publiek terugvinden, pour avoir taillé
son oeuvre dans l'étoffe d'un romanesque essentiel.
André Billy, van de Académie Goncourt, bekent dat hij en Pierre nooit echte
vrienden hebben kunnen worden: de Gasconjer en de Picardiër hadden een te zeer
uiteenlopend karakter. Des te waardevoller is de waardering van de oude Billy. De
mooiste lof die men van Benoit kan verkondigen, is dat hij geen geldmens was. Hij
stond kinderlijk onverschillig tegenover de praktische kanten van het bestaan.
Van meet aan - tegen Souday - heeft Billy de rasschrijver in Benoit erkend, de
grote geletterde die hij in hart en nieren was, wat men tot het eind uit de zinsbuigingen
van zijn stijl kon aflezen. Maar zijn gebrek of ongelijk was, niet te geloven in wat
hij maakte.
Schrijven was voor hem een spel, bezeten als hij was door het duiveltje der
mystificatie. Niettemin - merkwaardig hoe ook Billy de tegenspraak van zijn oordeel
niet inziet: geletterd in hart en nieren, en toch verlakker, en weer dit ‘niettemin’:
Benoit had de literatuur lief, hij was ervan bezwangerd.
Een mens vol bekoring, van een onweerstaanbare trouwhartigheid, soms ontroerend
zelfs. In elk geval, zijn gaven waren opmerkelijk, overeenkomstig met zijn bijval.
In de literatuurgeschiedenis heeft hij naast Alain-Fournier een nieuwe bloeitijd van
de verbeeldingsroman gebracht. In die geschiedenis zal hij zijn paragraaf hebben.
En dan André Thérive: Benoit was de opgewektheid, de geestigheid, de trouw
zelve. Scherpzinnig, en met een heel verfijnde smaak. Nooit heeft hij toegegeven
aan snobistiek en ijdelheid. Hij bezat een onoverzienbare cultuur. Zijn mystificaties?
Zoals hijzelf heeft gezegd: zoveel valstrikken voor waanwijzen en goochemerds.
De mystificatie-roman gaat trouwens terug tot Mérimée, die allicht de echte meester
van Pierre Benoit is geweest en die vast Koenigsmark zou hebben toegejuicht.
Overigens geeft Thérive toe dat de verlakker in de ziel een geleerde, een historicus
was.
Veel stommelingen hielden hem voor een reactionair, omdat hij het lot van zijn
land in een geschiedkundig perspectief zag, waarop de massa geen kijk meer heeft
of krijgt. Pierre Benoit was alleen tegen de demagogische vervlakking; tegenover
het dogma van de platvloerse sleur stelde hij de schone verbeelding, de ernstige
studie, de weloverwogen overlevering. Wanneer de staatsman zijn plicht doet, hoeft
de artiest zich met geen politiek in te laten. Zo konden Flaubert en Vigny scheppen
in splen-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

700
did isolation... Pierre Benoit heeft een vreselijk verval moeten bijwonen van al wat
hij had liefgehad, in het maatschappelijke leven als in de kunst.
Om de weemoedige maar levenskrachtige lotsstuwing die hij aan het menselijke
drama heeft gegeven, zal hij een voorname plaats bewaren in de geschiedenis van
de romaneske overlevering in Frankrijk. En nu hij in de tijdeloosheid is getreden,
mag men zijn schijnscherts trotseren en zijn bonhomie vergeten, om zijn zo afleidende
oeuvre heel ernstig op te vatten.
Het wellicht mooiste, gevoeligste en schranderste oordeel is van Henri Petit. Met
Pierre Benoit, zei die, gaat iets van deze eeuw heen. Een schrijver op leeftijd sterft
nooit helemaal alleen. Hij neemt een stuk van de wereld mee, de werkelijke en
droombeeldige, die hij ons heeft leren liefhebben.
Pierre's romans hebben het hart der menige sneller doen kloppen, zonder te
mishagen aan de geletterden, tenminste aan die zonder nijd waren. Men heeft kunnen
menen dat hij al te knusse recepten volgde. Uit koketterie en met bedekte spot heeft
hijzelf die stelling voedsel gegeven. Maar het waren niet dan onschuldige
virtuozenvermaakjes. Steekt er geen begin van een goochelaar in elk waarachtig
kunstenaar?
Ziedaar wel het beste antwoord op de voorstelling van Benoit als mystificateur.
Zoals monseigneur Narbaïtz in zijn lijkrede zei: het was enkel humor, die zedigste
en wellicht diepste vorm van het begenadigde verstand. Aan verlakkerij heb ik nooit
geloofd, al heeft inderdaad Benoit zelf de legende in de hand gewerkt met
dubbelzinnige uitspraken. Het was een masker dat hij uit kiese schroom opzette, hij
de gevoelige fantast, om te verbergen hoe ernstig hij zelf die fantastiek - lees: dat
magischrealisme - opvatte.
Hij wilde wel romanesk zijn, met al de cartesiaanse knepen van dien; maar hij was
bang, hij de germanofiel, zich in het land van Descartes als romanticus bloot te geven.
Precies of niet elk romanschrijver, en dan zulk een dichterlijke, dat is. Toen ik hem
in augustus voor het eerst en het laatst heb ontmoet, wist ik dat ik gelijk had.
Deze man was altijd een melancholicus geweest. Zie de portretten uit de aanvang
van zijn carrière; zie de oude foto in La Pelouse van het als Arabiertje verklede
jongetje op dat vliegend straattapijtje te Tunis naast Marie-Thérèse. Dat hij daarnaast
zo levenslustig en speels kon doen? Victor Hugo heeft het prachtig uitgedrukt: la
mélancolie, c'est le bonheur d'être triste.
Het is het heerlijke diepe gevoel der ontvankelijkheid voor het pijnlijk schone
wezen der dingen. Het is het geluk om het memento mori van het tragikomische
avontuur van de tijd.
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Benoit bezat het in volledige mate, heeft het ook volmaakt uitgedrukt in zijn werk;
daarnaast heeft hij het als reisgezel door dit leven verborgen met een gevoelig
knipoog: de genoten moesten maar beter weten. Dàt waren zijn valstrikken - niets
meer. En hoe ernstig zijn spel was, heeft zijn einde wel voldingend waargemaakt.
Hoe uitstekend heeft die Henri Petit hem verstaan! Men kan niet zeggen, beweert
deze zelfs, dat Benoit, gelijk zoveel auteurs, en soms zulke hovaardelingen, steeds
dezelfde roman heeft geschreven. Niet alleen heeft hij de lezer naar telkens een andere
windstreek van de aarde meegevoerd, maar zijn helden en heldinnen hebben slechts
met elkaar een zekere levenshevigheid gemeen, iets wat men wel de romaneske gave,
de romaneske roeping moet noemen.
En dan, wat de nauwgezetheid en de geijktheid van Benoits arbeid betreft - schijn,
nogmaals. Hij spaarde minder zijn eigen moeite dan hij het genot van de lezer ontzag.
Als er jongeren zijn die niets van Pierre Benoit hebben gelezen, omdat ze hem
reeds opgeruimd waanden, laten ze vriendelijk gewaarschuwd wezen dat ze op hun
beurt zullen verouderen en dat elke kunstvorm dient te worden beoordeeld in het
raam van de tijd waarin hij ontlook. Laten ze er ook aan herinnerd zijn dat een
schrijver alleen tot zending heeft, ons enkele mooie boeken te schenken, en dat het
ijdel zou zijn van hem te eisen, dat hij zich telkens volgens de mode van het seizoen
zou vernieuwen.
Er bestaat een jammerlijke neiging om in de schrijver een soort van kampioen te
zien, verplicht eindeloos zijn eigen en andermans record te breken. Dat is waanzinnig
en zeer ongezond ook voor het welzijn der letteren. Voorts bestaat de neiging, en ze
is nog doller, om te geloven dat auteurs die niet voor een huiverig ingebeeld clubje
uitgelezenen schrijven, minder belangrijk zouden zijn. Ze worden alleen onbillijk
bejegend.
En ten slotte Paul Morand. Pierre Benoit is met verzen begonnen; hij heeft met
poëzie geëindigd. Een doorleefde poëzie, licht als zijn blik. Hoe versteld hebben we
gestaard naar dit bestaan dat romantischer is geweest dan alles wat hij heeft
geschreven en gedroomd, zoveel romanesker nog door die onthechting aan alle
stoffelijkheid, door die religie, dat geloof, die genade.
Der tig jaar geleden kon ik Pierre nog hartstochtelijk verliefd wanen op leven en
zwalken, dronken van avontuur, uiterlijke goederen en buitensporige ontmoetingen.
Hoe mis had ik het. Zijn reizen volgden een dichterlijke route, ze waren een omvaart
der ziel, bepaald door een volmaakt belangeloze noodzaak, in een volmaakt besloten
en sluitende wereld. Een wereld van zuiverheid, een oceaan van het kind, een atlas
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die onleesbaar en onbegrijpelijk was voor het circusje van Parijs...
Il sillonna toutes les mers,
accostant de nombreux rivages,
pour chanter les monts, les déserts
et l'orgueil altier des mirages.
Mais au bord du golfe gascon,
il vit s'élever une flamme
qui dans les ors de l'horizon
consuma son coeur et son âme...

En waarom niet eindigen met een ‘officiële’ slotsom van al deze individuele stemmen
voor en tegen? Pierre Benoit was een behoudend man, geen vijand van de vooruitgang,
maar als geleerde en als dichter wist hij dat die vooruitgang slechts een betere
kringloop kan zijn van wat altijd is geweest en altijd zal zijn, de roman van een
magisch-realistisch kunstenaarsbestaan als de geboekstaafde uitdrukking van ons
aller zijnsavontuur.
Zo wil ik dan besluiten met André François-Poncet, zegelbewaarder van het Institut:
- La France perd en Pierre Benoit un écrivain merveilleux. Il avait un don
remarquable de conteur.
Elk woord van die twee volzinnen zegt alles wat een woord echt en figuurlijk en
dus wezenlijk kan beduiden.
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Jac. Schreurs M.S.C.
Twee gedichten
Het duizendjarig rijk
Aan de nagedachtenis van mijn overleden zuster.
Het was een duizendjarig rijk
van glazenwassers, nimfen, vlinders,
met een enkele tijdeloze
mathusalemachtige steeneik van een boom
boven poelen en struikgewas;
maar het paradijs was er reeds lang verloren.
In de samenscholing daar
van de door andere dorpen
om hun hartbrekende gebrekkigheid uitgeworpen
kleine huizen,
deden de hoofden alle zeer
van het ritselen van muizen
in het beddestro.
Meer dan levensgrote, gevlekte,
vleermuisachtige nachtmerries
hingen er tegen de hanebalken
en door alle niet te dichten kieren en scheuren
ademde de vrees voor de dag van morgen
in en uit
en kleurden de onschuldige gezichtjes der kinderen
met wanhoop.
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De koffie werd er van cichorei gestookt,
het vuur van gedroogde koemest en dennenaalden;
het deeg in de trog werd met de voeten gekneed
en aan de kapstok dampten
de altijd vochtige kleren
een walm uit van petrol en stokvis.
Wanneer de mannen niet beschonken waren
en de vrouwen niet krijsten,
was het straatbeeld er vredig,
lag de brikkebakker er met zijn grote hoest
in zijn alkoof,
leunde de waanzinnige maagd
stom tegen haar deurpost
en Hep de jongste van ‘de Gezusters’,
die met haar door lupus aangevreten gezicht,
schuw met twee eieren onder haar voorschoot
naar de spekwinkel om zeep.
Als najaar en winter
het welwater hun boven de enkels steeg,
stonden de geiten droog,
zaten de vrouwen in zak en as
en sneden de mannen klompen uit canadaalse bomen
om de schoorstenen te helpen roken.
Omdat het verhevene er geen of weinig toegang had,
gingen de heiligen van de vier windstreken
er als slaapwandelaars voorbij;
en ook als een van hen, man of vrouw,
soms een hand aan de slapen lei,
vlamde er geen glimlach op uit de harten
en laaide er geen traan.
Heb ik het beeld van deze,
in een onzalige mistkom dezer wereld verloren,
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samenscholing van mensen vertekend vergeeft het mij dan;
maar altijd, altijd nog tel ik in de haren
van de vóór mij in hun schoolbank gezeten meisjes
de luizen
en druipen nog even lustig op mijn jasje
de snotpegels der jongens
waarmee ik moest bakkeleien...
Het was een duizendjarig rijk
van glazenwassers, nimfen en vlinders.
Het paradijs was er verloren,
maar in mijn hart leeft zijn geschiedenis voort.
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Het andere rijk
Sedert ik een mond kreeg om te spreken.
Spreek ik de taal van de grote lijster
die de taal is van een grote liefde.
En ook dit zijn woorden van liefde
waarin ik mijn hart achteloos leegstort
in weerwil van de dichters die zwijgen
om niet door luciede kosters en apothekers
voor de gekken gehouden te worden die ze zijn.
Onweerlegbaar en voor ieder verstaanbaar
spreek ik mij uit in klanken van glas en steen,
in figuren vloeiend als maanlicht en water
en laat het raaskallen van de wind
tegen schoorstenen en televisiemasten,
de bombast van mensen en bomen
en de kleine prietpraat van papegaaien en kwezels
voor wat ze zijn.
Doch met altijd mijn oren wijd open
voor de fijne muzieken der aarde:
voor een avondconcert van krekels,
voor een bijenkorf gonzend van orgelgeluid,
zeg ik: het paradijs is er niet hervonden,
maar mijn land is schoon met zijn lieve ziel
van kinderen en biddende oude vrouwtjes
door de armoede van het verleden gestenigd,
gedrenkt in de weemoed van vele vele vuren
en voor altijd gebalsemd in de antieke geuren
van ontelbare dampende ketels aardappelen
en karnemelk.
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Prof. Dr. Louis Janssens (Univ. Leuven)
Humanisme en personalisme
Emmanuel Mounier, de grote promotor van de personalistische beweging, heeft er
steeds op gewezen dat het personalisme geen systeem is, omdat het in mindere of
meerdere mate kan gediend worden door verschillende filosofische stelsels. Het
personalisme, zoals het woord zelf zegt, is in de grond de bekommernis om het wezen
en de waarde van de mens, om wat Mounier noemde: le sens total de l'homme. Men
denkt personalistisch naarmate men meer oog heeft voor gans de mens, voor de
volheid van zijn innerlijk zelfzijn, zowel als voor zijn openheid naar en verbondenheid
met het geheel van de werkelijkheid. Men handelt personalistisch naarmate men zich
zelf actief inzet om volgens de mogelijkheden van elke nieuwe historische situatie
de voorwaarden te scheppen en op die grondslag de waarden te realiseren die aan
ieder en allen de gelegenheid geven om zo volledig mogelijk mens te zijn..
Als dat het grondstreven is van het personalisme, is het duidelijk dat er een diepe
personalistische inslag aanwezig is in het huidige humanisme, zoals het tot uiting
komt in de Internationale Humanistische Ethische Unie en in de verscheidene
nationale humanistische verbonden, die bij die Internationale Unie zijn aangesloten.
De vraag die wij willen beantwoorden luidt: Wat is het personalisme in dat huidig
humanisme en hebben wij in het christendom ook iets te bieden op personalistisch
gebied, iets minder of iets meer?
Er zijn in de Internationale Unie van het humanisme verschillende strekkingen.
Ik houd me vooral bij de stroming die tot uiting komt bij het Humanistisch Verbond
in Nederland, en wel omdat men daar op het gebied van het humanistisch denken
zeker het verst gevorderd is en omdat het Nederlands Humanistisch Verbond
inspirerend werkt op de Internationale Unie, die in 1952 te Amsterdam werd gesticht
en waarvan thans Dr. Van Praag, de voorman van het Nederlands Humanistisch
Verbond, de voorzitter is. Maar we zullen tevens kijken naar andere schakeringen
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en dan vooral naar die welke voorkomen in de denkwijze van het Humanistisch
Verbond bij ons in het Vlaamse land.

I. Grondslagen van het humanisme
Om duidelijk te werk te gaan, zou ik de tekst zelf van de beginselverklaring van het
Humanistisch Verbond willen volgen. De beginselverklaring van het Nederlandse
Verbond is heel wat vollediger en duidelijker dan die van het Belgische Humanistisch
Verbond.
In de beginselverklaring van 1955, die enkele wijzigingen aanbrengt aan die van
1946, vinden we reeds bij het begin de uitdrukking: humanistische levensovertuiging.
Dat is heel karakteristiek. Het gaat er niet om theoretische waarheid, maar om een
levensovertuiging. Overigens zegt de Internationale Unie dat ze geen enkele bepaalde
filosofische strekking neemt als grondslag van haar beschouwingen en dat ze aan de
leden van de humanistische verbonden de vrijheid laat om hun beginselen te
grondvesten op verschillende filosofische stelsels. Het humanisme is een
levensovertuiging, d.w.z. een levenswaarheid van waaruit men denkt en handelt. Een
overtuiging is iets dat de mens aangrijpt, dat een ‘beginsel’ is in de strikte zin van
begin en bron. Een bron van waaruit men denkt en handelt, een beginsel dat bezielend
als maatstaf het leven richt. Een levensovertuiging grijpt dan ook iemand aan in zijn
ganse wezen, bij zoverre dat hij erdoor ‘ingenomen’ is. Hij leeft ervan en hij leeft
ervoor. Hij zal ze dus ook verdedigen tegenover anderen. Hij zal trachten ze te
verbreiden. Een overtuiging wordt tevens getuigenis. Zo kunnen wij zeggen dat de
humanistische levensovertuiging voor de humanist bijna dezelfde rol speelt als de
godsdienst en het geloof voor een christen die werkelijk zijn geloof tracht te beleven.
Ieder mens brengt een levensovertuiging mee uit het milieu waarin hij werd
opgevoed. De huidige psychologen spreken in dat verband graag van
‘spiegelgeweten’: een overtuiging die enkel weerspiegelt wat men in het milieu
gehoord, gezien, beleefd en meegemaakt heeft. Die overtuiging is dus niet persoonlijk
verantwoord. Maar er komt een moment waarop de mens kan nadenken over zijn
overtuiging, kritisch kan stilstaan bij de waarden die daarin betrokken zijn, en door
persoonlijke bezinning en beslissing tot een overtuiging komt die de zijne wordt, zijn
persoonlijke overtuiging. Dan rijst de vraag: welke zijn de maatstaven en de middelen
die men aanwendt om tot een persoonlijke, kritisch verantwoorde overtuiging te
komen? Als we op die vraag antwoorden, zullen we het onderscheid vinden tussen
wat de levensovertuiging inhoudt in het humanisme en wat ze betekent voor een
christen.
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In de beginselverklaring lezen we dat de humanistische levensovertuiging wordt
gekenmerkt door het pogen om leven en wereld te verstaan door een beroep te doen
op menselijke vermogens, zonder uit te gaan van een biezondere openbaring of, zoals
er in de eerste verklaring van 1946 stond, zonder uit te gaan van het bestaan van een
persoonlijke God. Een humanist zal dus zijn persoonlijke overtuiging niet
verantwoorden van uit een openbaring of in het licht van het bestaan van God. Hij
gaat uit van iets dat hem dierbaar is en dat, zoals we verder zullen zien, in de grond
zeer waar is, nl. dat een mens enkel kan uitgaan van zijn persoonlijke ervaring. Welnu,
aldus de humanist, in mijn menselijke ervaring kom ik niet tot de kennis van Gods
bestaan. Daarmee bedoelt hij dat het principieel van uit de menselijke ervaring
onmogelijk is te komen tot de kennis van Gods bestaan. In die zin zeggen de
humanisten tot de christenen: ‘Als wij uw christelijk geloof in Gods bestaan en in
de openbaring niet aanvaarden, denkt dan niet dat dit een niet-willen is, het is een
niet-kunnen. Wij kunnen principieel, uitgaande van de menselijke ervaring, niet
komen tot de kennis van Gods bestaan en dus ook niet tot het aanvaarden van een
openbaring.’ Waar zij zeggen dat ze het Godsbestaan niet kunnen bevestigen vanuit
de menselijke ervaring, zeggen zij evenzeer dat ze van uit de menselijke ervaring
het bestaan van God evenmin kunnen ontkennen. Met andere woorden: hun stelling
is niet anti-godsdienstig, niet een loochening van Gods bestaan, maar een principieel
agnosticisme: ‘Misschien is er een God, maar ik kan het niet weten, ik kan het ook
niet loochenen, ik weet het niet.’ Het humanisme, zoals het tegenwoordig in de
Internationale Unie in verschillende vormen tot uiting komt, is niet anti-godsdienstig,
anti-theïstisch. We zouden veel beter spreken van een niet-godsdienstig humanisme
of, zoals de Internationale Unie op haar tweede wereldcongres te Londen in 1955
zelf zegde: niet-theïstisch. Het humanisme gaat dus niet uit van het bestaan van God.
Dat voor de theorie. Kunnen we zeggen dat in de praktijk het humanisme op dat
standpunt blijft en niet anti-godsdienstig is? Ik kan dat zeker zeggen over het
Humanistisch Verbond in Nederland. Toen Dr. Van Praag tijdens de oorlog dat
verbond heeft voorbereid, was zijn grote bekommernis de 17 pct. van de Nederlandse
bevolking die niet meer behoorde tot een kerk en die dikwijls verviel tot nihilisme,
terug op te werken tot het besef van geestelijke waarden. Uit die bekommering is
zijn beweging ontstaan. Wat hij bedoelde, was niet een strijdorganisatie tegen een
kerk, niet een anti-kerkelijk of anti-godsdienstig organisme. Dat is zo waar, dat in
Nederland humanisten die het waagden agressief op te treden tegenover godsdienst
en kerk, uit het Humanistisch Verbond werden gebannen. Hetzelfde zou ik niet durven
zeggen over het Humanistisch Verbond bij ons. Dit staat overigens nog in zijn
kinderschoenen.
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Ik kan niet zeggen dat bijv. de radio- en televisieuitzendingen van het Humanistisch
Verbond en de artikelen in het ‘Vrije Woord’ interessant zijn. Er is niet veel te
bespeuren van een algemene positieve lijn en de toon is dikwijls agressief. Men
gebruikt nog methodes van een verouderd anti-klerikalisme. Waarom? Vanhasselt,
een van de medewerkers aan het ‘Vrije Woord’, bekloeg zich in een artikel over de
onverschilligheid van een opportunistische en decadente vrijzinnigheid. Daarmee
bekent hij dat het niet gemakkelijk is de vrijzinnigen van ons land in het Humanistisch
Verbond samen te brengen. Gebruikt men misschien een agressieve toon tegenover
godsdienst en kerk om die vrijzinnigen toch te interesseren voor en aan te trekken
tot het Verbond?
Wanneer de beginselverklaring zegt dat het humanisme een levensovertuiging is,
die niet kan uitgaan van het bestaan van een persoonlijke God of van een openbaring,
dan liggen zijn maatstaven en criteria dus elders. Waar liggen ze dan wel? De
humanist poogt leven en wereld te verstaan door enkel beroep te doen op menselijke
vermogens. In die menselijke vermogens neemt de onmiddellijke ervaring de eerste
plaats in. Als wij die ervaring analyseren, ontdekken wij ons zelf als een kleine stip
in het heelal, in de onmetelijkheid van tijd en ruimte, en dat stemt de humanist tot
bescheidenheid. Daar zijn alle humanisten het over eens. Maar spijt die kleinheid,
is de mens toch voor de humanist de centrale realiteit in zijn levensbeschouwing en
de maatstaf van alle dingen, omdat hij, hoe klein dan ook, in de wereld niet verschijnt
als een louter biologisch wezen, als een dier. Er is in ons iets anders, iets méér, iets
dat ons een eigen, unieke zijnswijze geeft. Volgens de eigen woorden van Dr. Van
Praag, is de mens het enige wezen binnen deze kosmos dat zichzelf bewust ontdekt,
dat vragen stelt omtrent leven en dood, over de zin van het bestaan en de onzienlijke
dingen. De mens denkt, hij spreekt, hij vindt mooi, hij geniet, hij voelt zich verbonden
met anderen en weet zich verantwoordelijk. Met andere woorden: van uit zijn
zelfbewustzijn neemt de mens stelling tegenover de werkelijkheid. Hij doet dat, aldus
het humanisme niet op blinde, willekeurige wijze, maar volgens maatstaven die
ontsnappen aan alle willekeur. Dat wordt nu het eerste grote beginsel: het humanisme
acht een waardebesef dat niet naar willekeur kan worden gewijzigd, wezenlijk voor
de mens. Wij beseffen en vatten waarden die een geldende kracht hebben uit zich
zelf en in hun geldende kracht ontsnappen aan onze menselijke willekeur. Dat
waardebesef gaat vooral in drie richtingen, het openbaart zich in de orde van de
waarheid, van het schone en van het zedelijk goede. Als wij bijv. aan wetenschap
doen of filosofisch denken, worden wij van binnen uit in onze activiteit gericht door
de waarheid. Ons streven en handelen wordt geleid door de
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waarde die de waarheid is, bij zover dat iemand die aan wetenschap doet, op het
ogenblik dat hij een waarheid ontdekt zijn zoeken bekroond ziet en dat hij blijft
zoeken zolang hij de waarheid niet ziet en zich onderwerpt aan de waarheid die hij
ontdekt. Dat is even waar in verband met de waarde die wij het schone noemen. Als
een kunstenaar een kunstwerk schept, handelt hij niet in het blinde, willekeurig. Zijn
scheppende activiteit, hoe oorspronkelijk ook, wordt van binnen uit geleid door
artistieke waarden die objectief gelden. Als die waarden niet gerealiseerd worden,
is er geen spraak van een kunstwerk. De mens handelt niet in het blinde. Dat geldt
evenzeer op ethisch gebied: als wij een vrije en bewuste daad stellen, hebben we
daarbij een onverbiddelijk zedelijk waardebesef. We keuren de daad af of we keuren
ze goed. We maken onverbiddelijk onderscheid tussen goed en kwaad.
Welnu, voor het humanisme bestaat de echte waardigheid van de mens er precies
in dat hij een wezen is dat bekwaam is tot een objectief waardebesef, een besef van
de waarden die gelden in zijn bestaan. Daarin ligt de enige zijnswijze die hem
onderscheidt van de overige wereld en dan ook zijn unieke grootheid. Natuurlijk zijn
de belangrijkste aspecten van dat waardebesef te vinden op ethisch gebied. Dat is zo
waar, dat de Internationale Unie van de humanistische beweging het woord ‘ethisch’
in haar naam heeft opgenomen: Internationale Humanistische Ethische Unie. Het
zedelijk waardebesef neemt dus een fundamentele plaats in. Hier moeten we weer
een onderscheid maken tussen het humanisme van het Nederlands Humanistisch
Verbond en Angelsaksische uitingen van het humanisme en ook in zekere mate het
humanisme van bij ons.
De Noordnederlandse humanisten leggen er de nadruk op dat de zedelijke waarden
oorspronkelijk zijn, d.w.z. dat ze niet kunnen herleid worden tot iets anders, o.m. tot
het nuttige, het aangename of het lustvolle. Ik kan bijv. daden stellen die me veel
lust geven, maar die innerlijk door mijn geweten als zedelijk slecht worden afgekeurd.
Niet het eigenbelang, niet de zelfzucht zijn normen, want het zedelijk bewustzijn zal
de daden die enkel uit zelfzucht worden gesteld veroordelen als zedelijk slecht. Met
andere woorden, het normbewustzijn op zedelijk gebied geldt objectief, belangeloos,
onbaatzuchtig, tegen mijn zelfzucht in, tegen mijn nut of mijn lust. Het dringt zich
absoluut, onvoorwaardelijk op en men kan het niet herleiden tot iets anders. Dat
waardebesef is dus niet willekeurig maar objectief. En objectief nog in een ruimere
zin, nl. in de zin dat het zedelijk waardebesef geldt voor alle mensen. Op dat plan
spreken de humanisten van een geloof: ze geloven dat het zedelijk waardebesef voor
allen geldt. Maar dan met een geloof dat niet blind aanvaard wordt, maar dat schijnt
te steunen op het feit dat, als wij spreken van onze zedelijke ervaring, bijv. van de
wroeging die wij hebben over een slechte
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daad, de anderen ook kunnen begrijpen en onze beleving meemaken, zodat we op
die wijze met elkaar contact kunnen hebben op het plan van het zedelijk waardebesef,
van het onderscheid tussen goed en kwaad. Zo kan men geloven dat alle mensen
onderworpen zijn aan het waardebesef op zedelijk gebied en dat zelfs, zoals de
Nederlandse humanisten zeggen, de allereerste zedelijke beginselen algemeen geldend
zijn, bovenpersoonlijk, geldend voor alle mensen. Zo lazen wij bij een humanist dat,
waar ter wereld ook, de leugen, de zelfzucht, de harteloosheid op zich zelf als slecht
worden beschouwd, dat het zedelijke ervaren wordt als iets dat volstrekt geldt, zelfs
tegen onze zelfzucht in, als een houding waarin wij onbaatzuchtig, belangeloos staan.
Zo komen de humanisten van uit het belangeloos karakter van het zedelijk
waardebesef tot een principe dat fundamenteel geldt voor alle verhoudingen onder
de mensen: ge moet uw evenmens belangeloos behandelen, hem liefhebben als u
zelf. Wat ik schrijf over het Nederlandse humanisme in verband met het zedelijk
waardebesef, kan niet ten volle gezegd worden over de humanistische strekkingen
in de Angelsaksische landen. Daar is de zedelijkheid veel meer gebaseerd op een
ethisch positivisme. Men wil het zedelijk goede afleiden van beginselen of begrippen
uit de exacte wetenschappen, de biologie, de psychologie, de sociologie of de
economie. Zo zal men op biologische grondslag zeggen: het is voor mij slecht te veel
te eten of te drinken, indien ik mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid wil
bewaren; of van uit psychologisch standpunt: het is voor mij verkeerd dit of dat te
doen als het niet strookt met de eisen van mijn psychische integratie; of van uit een
sociologisch principe: het is slecht zo te handelen, als ik werkelijk wil bekommerd
zijn om mijn aanpassing aan het milieu of aan de harmonie van het sociaal leven.
Dit is telkens een voorwaardelijke verplichting: indien ik mijn gezondheid wil
eerbiedigen, mag ik niet te veel eten; ik moet de rechten van de anderen eerbiedigen,
indien ik op sociaal gebied de harmonie niet wil schenden. Voorwaardelijk, terwijl
in het Nederlands Humanistisch Verbond het zedelijk waardebesef opgevat wordt
als iets dat volstrekt onvoorwaardelijke eisen stelt, zelfs tegen onze zelfzucht in. De
beginselverklaring van het Humanistisch Verbond in het Vlaamse land stipuleert op
gebied van het zedelijk waardebesef: het humanisme steunt zijn werking op de
erkenning van de mens als schepper en drager van de zedelijke waarden. Er wordt
niet gezegd dat het waardebesef absoluut geldt. Het woord ‘scheppen’ in verband
met de zedelijke waarden kan in objectieve zin uitgelegd worden. Er is inderdaad
een dynamiek in de moraal, - we zullen er straks sterk de nadruk op leggen -, maar
een dynamiek die niet van onze willekeur afhangt, die juist objectief genormeerd
wordt door de waarden op zedelijk gebied. Er is op zijn minst een dubbelzinnig-
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heid in die uitdrukking van de beginselverklaring van het Belgische Humanistisch
Verbond. Trouwens, wie de radio- en televisieuitzendingen van het Humanistisch
Verbond bij ons beluistert en bekijkt, hoort voortdurend beroep doen op de exacte
wetenschappen, zogezegd om de moraal te funderen. Een ethisch positivisme dat
eigenlijk in de grond de fijnheid, de eigenheid van de moraal loslaat, eigenheid die
zo juist geaffirmeerd wordt door het Humanistisch Verbond in Nederland.
De mens kan dus alleen uitgaan van menselijke vermogens om zijn levensovertuiging
te gronden en persoonlijk te verantwoorden. Op de eerste plaats, zoals we zagen,
komt de ervaring; op de tweede plaats de ‘redelijke verantwoording’. De humanisten
leggen er de nadruk op dat een mens zijn ervaringen en gedragingen, zijn doen en
laten moet verantwoorden; dat leidt ons tot het volgende punt van de
beginselverklaring: het humanisme is de voortdurende bereidheid zich in denken en
doen redelijk te verantwoorden. Eerst staan we in het leven met de overtuiging die
we meegekregen hebben uit onze eerste kindsheid, die we spontaan opgenomen
hebben, waarmee we vergroeid zijn in het milieu waarin we werden opgevoed. Die
overtuiging moet nu redelijk verantwoord worden, misschien uitgezuiverd of zelfs
vervangen door iets anders. Dat geldt ook voor de concrete normen, die zowat overal,
aldus de humanisten, een moraal zijn geworden. De zedelijke beginselen worden op
bepaalde manieren toegepast, volgens bepaalde situaties. Daarna worden die
toepassingen gemakkelijk beschouwd als normen die blijvend zijn en die passen in
elke situatie. Zo komt men tot een stelsel waarin moraal, traditie en conventie
verweven zijn. Vandaar de noodzaak van voortdurende redelijke verantwoording.
We moeten nagaan of we niet opgaan in normen van tradities en conventies, waardoor
ons gedrag niet echt persoonlijk meer verantwoord zou zijn. Geen dogmatisme. Ook
geen dogmatisme in deze zin dat men, om zich redelijk te verantwoorden, niet wil
uitgaan van de openbaring of van het bestaan van God. Het humanistisch verbond,
vooral in Nederland, erkent de transcendentie van het zedelijke: de mens heeft te
gehoorzamen aan iets dat zich volstrekt aan hem opdringt en waaraan hij niet kan
ontsnappen. Het gaat boven hem uit, het transcendeert hem. We zouden verwachten
dat van daaruit de humanist zou verwijzen naar een transcendent wezen, dat zich
uitspreekt in dat volstrekte in ons. Neen, hij raakt niet buiten de menselijke, de
binnenwereldse ervaring en hij zegt dat hij van uit die ervaring niet kan opklimmen
tot het bestaan van God en dus ook niet tot het aanvaarden van een openbaring. Geen
dogmatisme op godsdienstig gebied, nl. geen erkenning van een openbaring. Enkel
redelijke verantwoording. Daarom spreken de humanisten van een vrije moraal. Een
woord dat we goed
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moeten begrijpen. Vrij betekent niet (ten minste bij de meest ernstige denkers van
het Humanistisch Verbond) willekeurig. De mens heeft een objectief waardebesef
dat dus niet willekeurig is. Vrij betekent: niet afhankelijk van een openbaring, niet
heteronoom, maar zelfstandig, autonoom. Redelijke verantwoording van een vrije
moraal is voor hen een moraal die enkel is opgebouwd van uit de menselijke ervaring
en die enkel verantwoord is op menselijk gebied.
Van daaruit vertrekkend somt de beginselverklaring enkele voorschriften op van
de moraal, de meest fundamentele, eerste zedelijke beginselen die tot de
levensovertuiging van de humanist behoren. Eerst en vooral: ‘het humanisme
eerbiedigt de mens als enkeling en als lid van de samenleving in zijn menselijke
waarde.’ Die eerbied voor de mens berust niet op het feit dat het humanisme een
optimistische opvatting heeft van de mens. Het ziet zeer goed in dat de mens krachten
bezit om het kwaad te doen. Het heeft evenmin een pessimistische opvatting. Het
erkent dat de mens uit zich zelf bekwaam is om goed te handelen. De humanistische
visie is veeleer een realistische opvatting. Als zij eerbied vraagt voor de mens in zijn
eigenlijke menselijke waarde, dan is dit om het feit dat we reeds aanstipten, nl. dat
de mens een unieke plaats inneemt in deze wereld, omdat hij alleen vatbaar is voor
het schone, het ware en het goede. Dàt maakt hem mens, en dat moet geëerbiedigd
worden in elk mens als enkeling én als lid van de gemeenschap. In dezelfde lijn zegt
het humanisme verder: ‘het humanisme erkent dat de mens deelheeft aan natuurlijke,
maatschappelijke en kosmische verbanden’. Natuurlijke verbanden d.w.z. dat de
mens met zijn wezen ook een stuk is van de stoffelijke wereld: de mens is ook
stoffelijk en uit de stoffelijke wereld haalt hij de vitale krachten om te leven, zich
als mens te ontplooien; maar tevens stijgt hij daarboven uit als een wezen dat een
waardebesef kan hebben op gebied van waarheid, schoonheid en goedheid.
Maatschappelijke verbanden: de openheid naar gemeenschap; dus geen
individualisme. Kosmische verbanden: verbanden met het geheel van de werkelijkheid.
In dit opzicht zeggen heel wat humanisten, vooral in Nederland, dat er in hun
humanisme zonder aanvaarding van een persoonlijke God een religieuze inslag is,
nl. dat het beleven van de verbondenheid met heel de kosmos, in het mysterie van
het zijn, eigenlijk een religieus gegeven impliceert. Ten slotte ziet het humanisme
de vrijheid en de gerechtigheid als eis voor het persoonlijk en maatschappelijk leven.
Daarom huldigt het een democratische opvatting van de gemeenschap, omdat daarin
de vrijheid, de verdraagzaamheid en de rechtvaardige behandeling van de leden van
de gemeenschap het best kunnen worden gewaarborgd.
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II. Kritische beschouwingen
Nadat wij de fundamentele inhoud van het humanistisch streven, ten minste in enkele
trekken hebben samengevat, kunnen wij overgaan tot enkele kritische beschouwingen,
om vandaar te komen tot ons christelijk humanisme en personalisme.
Ik zei daareven dat de humanisten zeer sterk de nadruk leggen op de vrijheid en
de autonomie van de moraal: een vrije moraal, nl. vrij van openbaring; een autonome
moraal, enkel gebouwd op menselijke ervaring en op redelijke verantwoording. Wat
kunnen wij daarop zeggen? Het humanisme is een naturalisme, echter exclusief in
deze zin dat het beweert niet van een bovennatuurlijke openbaring of van het bestaan
van een persoonlijke God te kunnen uitgaan, maar enkel van de natuurlijke vermogens
van de mens, nl. van de ervaring van een onmiddellijk waardebesef en van de
bekwaamheid om leven, denken en doen redelijk te verantwoorden. Het is onjuist
op te werpen dat het volstrekte gelden van de zedelijke waarden op zulke grondslag
niet kan worden beleefd. Er werd dikwijls gezegd: ‘Si Dieu n'existe pas, tout est
permis’. Of nog: ‘Het is onmogelijk een moraal op te bouwen, als men het bestaan
van God niet aanneemt’. De humanisten in Nederland zeggen en schrijven expliciet
dat zulke uitdrukkingen voor hen verschrikkelijk beledigend klinken. Zij aanvaarden
het bestaan van God niet, en toch ervaren ze in hun waardebesef de volstrekt geldende
kracht van de zedelijke waarden. Ik zeg niet dat de humanisten van uit hun standpunt
dat volstrekte gelden tot in de laatste grond kunnen verklaren, maar wel dat de
volstrekte geldigheid van de zedelijke waarden ook kan ervaren worden door iemand
die niet gelooft. Hoe zou men trouwens willen beweren dat wij van uit de ervaring
van de zedelijke waarden tot God kunnen opklimmen, als in die ervaring van het
zedelijke geen absoluut, volstrekt geldend element aanwezig was, dat precies voor
ons een verwijzing is naar de absolute God die de uiteindelijke verklaring is van de
implicaties van onze ervaring?
Wij kunnen zelfs toegeven aan de humanisten, dat over de inhoud van het zedelijk
waardebewustzijn heel wat kan vastgesteld en uitgewerkt worden zonder de
tussenkomst van de openbaring, zonder beroep te doen op Gods bestaan. Wij leren
toch ook dat het natuurrecht door God in het hart van de mens is geschreven, d.w.z.,
dat de mens door de redelijke verantwoording waartoe hij bekwaam is, uit zijn eigen
wezen iets over de zin van zijn leven kan vatten. Bijv. zonder van God uit te gaan,
kan ik inzien dat ik in een stoffelijke wereld leef, dat het wezenlijk is voor mij tot
die wereld te behoren, dat ik de dingen van die wereld nodig heb, dat ik ze moet
gebruiken en dat dus die dingen voorkomen als mid-
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delen en ik ze niet als doel mag verafgoden. Uitgaande van mijn verstand, zonder
uit te gaan van het bestaan van God, kan ik inzien dat ik leef in de wereld met anderen,
dat de andere behoort tot mijn mens-zijn. Dat contact met de andere openbaart
onmiddellijk aan mij een andere zin dan de verhouding tot de dingen. De andere is
geen ding, geen object, geen middel, hij is een subject zoals ik, een gelijke die ik dus
als een gelijkwaardige moet behandelen en belangeloos moet liefhebben zoals mezelf.
Dat kan men in een moraal vinden zonder dat er gesproken wordt over God.
De humanisten zeggen dat men voortdurend moet bereid zijn om zijn denken en
doen redelijk te verantwoorden. Dat is ook een christelijk beginsel. Ons geloof spreekt
ons toe als mensen die tot denken bekwaam zijn en als mensen moeten wij redelijke
verantwoording in ons leven brengen. Ik kan de openbaring van God niet gelovend
aanvaarden, als het bestaan van God voor mij niet redelijk verantwoord is. Geloven
is een vrije, persoonlijk verantwoorde daad, die ik zelf voor mij verantwoorden moet,
die voor mij redelijk moet worden. Sint Thomas schreef dat het geloof een rationale
obsequium moet zijn, een aanhankelijkheid aan God die redelijk verantwoord is. In
de encycliek Humani Generis heeft overigens Pius XII expliciet gewezen op de
kracht die de Kerk aan ons menselijk denken toekent. Hij zegt dat het menselijk
verstand bekwaam is om op te klimmen tot de kennis van een persoonlijke God, dat
ons menselijk denken de openbaring van God in haar grondslagen kan rechtvaardigen,
dat de wet van God als natuurwet zó in ons wezen is geschreven dat we ze met ons
verstand kunnen vinden en dat wij zelfs de inhoud van onze geloofsmysteries op
zekere en vruchtbare manier in een verstandelijke bezinning kunnen betrekken. Als
er dus in het humanisme spraak is van redelijke verantwoording, kunnen we ons als
christenen enkel daarover verheugen. Wij kunnen alleen doen opmerken dat de
redelijke verantwoording ons verder brengt dan het humanisme.
Dat is juist het laatste punt in onze kritische beschouwing. De humanisten gaan
van de ervaring uit. Ze zeggen dat de mens niets kan affirmeren wat hij niet in een
zekere ervaring kan erkennen. Ook dat kunnen wij toegeven. Als bijv. in onze
wijsbegeerte het bestaan van God bewezen wordt, kan dat enkel gebeuren van uit
een menselijke ervaring, een ervaring waarin impliciet dat bestaan van God mede
gegeven is, een ervaring die wij expliciteren om juist tot het bestaan van een
persoonlijke God te komen. De scheiding tussen de humanisten, zelfs in hun hoogste
uiting zoals in Nederland, en de christenen, ligt juist hier: dat wij de ervaring als
rijker opvatten. Een humanist schijnt alleen maar de momentele ervaring te erkennen
en alle verdere explicitering van de ervaring beschouwt hij als een subjectieve
projectie van de mens, terwijl wij zeggen
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dat de explicitering van een ervaring het verlengstuk is, het duidelijk maken van wat
er impliciet reeds in aanwezig is. Als wij bijv. spreken over het zedelijk handelen,
staan wij op het plan van ons vrij bewust handelen. Welnu vrij handelen komt ons
voor als uiting van autonomie, van zelfbepaling. Ik bepaal zelf wat ik doe. Ik ben
vrij de bron van wat ik doe. Maar tevens is die vrije handeling zeer afhankelijk en
beperkt en bepaald door innerlijke en uiterlijke grenzen. Ik ben dus ook afhankelijk.
Er is heteronomie. Uit die ervaring kan ik nu expliciterend zeggen: indien ik louter
autonoom kon zijn - volledige zelfbepaling -, dus de bron van al wat ik ben en van
wat ik doe, dan was ik zelf God. Dan moest ik voor mezelf geen verklaring zoeken
buiten mij. Maar door het feit dat er in mij slechts een heteronome autonomie is afhankelijkheid, beperktheid in mijn autonomie -, ben ik niet de verklaring van mijzelf
en ligt er een theïstisch moment in die ervaring van mijn vrij handelen, een verwijzing
naar God. Als wij met de humanisten zeggen dat het zedelijk waardebesef zich aan
ons opdringt op een volstrekte, onvoorwaardelijke, absolute wijze, dat het ons
transcendeert en wij eraan onderworpen zijn als aan iets dat boven ons uitgaat en
waarmee wij niet kunnen doen wat wij willen, dan is dat voor ons een verwijzing
naar de transcendente God. De humanisten zeggen dat er in de mens een drang schuilt
naar onsterfelijkheid en dat natuurlijk toch met de dood alles gedaan is, maar dat de
mens niettemin op die drang een antwoord kan geven door van zijn menselijkheid
alles te maken wat er van te maken is. Dan blijft immers daarvan iets in de mensheid,
een verrijking die niet ongedaan kan gemaakt worden; dàt is dan zijn onsterfelijkheid.
Wij zien in onze drang naar onsterfelijkheid, zoals ook in onze drang naar oneindige
liefde (V. Frankl) en in onze geestelijke bekwaamheid voor het oneindige
(St.-Thomas) een verwijzing naar God. Dat alles is ervaring, maar die ervaring moeten
wij expliciteren en dan komen we onomstotelijk tot het aanvaarden van het bestaan
van een persoonlijke God. Wel kan het gebeuren dat ook in christelijke milieus te
onnauwkeurig gesproken wordt over God en dat het dan lijkt alsof het geloof in God
enkel een projectie is van het menselijke. Wij moeten zeer accuraat zijn en durven
zeggen, zoals St.-Thomas, dat we op het gebied van de filosofie kunnen opklimmen
tot het bestaan van God, maar dat ons spreken over God nooit adequaat kan zijn
omdat we noodzakelijk begrippen gebruiken die enkel ten volle passen in onze
menselijke orde, die totaal getranscendeerd wordt door de absolute God.
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III. Christelijk personalisme
Wij schreven daareven dat het humanisme in al zijn strekkingen, ook bij ons, ook in
de Angelsaksische landen, zeer sterk de nadruk legt op de openheid van de mens.
Openheid naar de natuur, naar de dingen van de wereld: een wereld waarin de mens
door zijn arbeid cultuur heeft te scheppen, objectieve cultuurwaarden die nodig zijn
om in elke mens de subjectieve cultuur, de ontplooiing van zich zelf, te bevorderen.
Openheid van de mens naar de evenmens: de humanisten gaan zelfs zo ver te beweren
dat die verhouding tot de evenmens moet beheerst worden door een belangeloze,
onbaatzuchtige houding, die men best uitdrukt in de woorden: ge moet uw evenmens
liefhebben als u zelf. Openheid naar de gemeenschap, naar de verschillende groepen
waarin we met elkaar leven en waarin we samen verplichtingen hebben en ook
rechten, vrijheid en aanspraak op rechtvaardigheid. Dat alles aanvaarden wij ook.
Maar wij voegen eraan toe dat er in de mens nog een andere openheid is; hij staat
open naar God toe, hij is in verbondenheid met God en hij leeft in liefdeen
levensgemeenschap met Hem. Dan rijst de vraag: zal onze openheid naar God toe,
zoals ze in de openbaring wordt geaffirmeerd, het humanisme in ons niet doden? Of
geeft ze misschien een nieuwe zin, een diepere betekenis en een vollere waarde aan
onze andere verhoudingen, aan onze openheid naar de dingen van de wereld, naar
elkaar en met elkaar in de groepen waarin wij betrokken zijn? Dat is het vraagstuk
van het christelijk personalisme of het humanistisch aspect in het christendom. De
humanisten zeggen dat wij een onbaatzuchtige houding moeten hebben tegenover
elkaar, dat wij de evenmens moeten beminnen zoals ons zelf. Dat zei Christus ook.
Hij herhaalt in het evangelie wat reeds uitgedrukt stond in het Oude Testament:
Bemin uw evenmens gelijk uzelf. Een zedelijke verplichting. Maar Christus laat het
daarbij niet. De christelijke liefde is daarmee niet uitgeput. In het Laatste Avondmaal
spreekt Christus over een nieuw gebod, over Zijn gebod dat het kenteken zal zijn
van hen die Hem volgen: Bemint elkaar, zoals Ik u heb liefgehad. Zijn liefde tot ons
is een offerliefde tot het uiterste. Dat is de liefde waarmee wij elkaar moeten
beminnen. Dat is een nieuw gebod, Zijn gebod en het teken van de christenen. Op
dat plan is de liefde tot de evenmens geen louter zedelijke waarde meer, maar een
religieuze werkelijkheid. Wij zijn godsdienstig door die liefde te beleven. Dat zou
ik nader willen belichten omdat het, dunkt mij, zo essentieel is in ons christelijk
personalisme en omdat daarin de hele lering van de humanisten geassumeerd wordt
en tevens gedepasseerd op een manier die niemand ons kan nadoen, omdat het een
goddelijke manier is. Men weet dat er reeds spraak was van liefde in heidense
godsdiensten, bijv. bij de Grieken. Plato spreekt
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van de Eros en onder Eros verstaat hij de geestelijke liefde, het verlangen van de
mens om op te klimmen tot God en in God zijn vervulling te vinden. Een liefde die
zeer verheven en veeleisend is, bij zoverre dat ze bij Plato gekenmerkt wordt door
een sterke ascese: de mens moet zich genoeg onthechten van zich zelf en van het
aardse om met zijn verlangen te kunnen opgaan naar God. Maar in ieder geval ligt
bij de Eros het initiatief bij de mens, die gemeenschap zoekt met God, die het initiatief
neemt om naar Hem op te klimmen. In het Nieuwe Testament vindt men nooit de
term Eros en nochtans wordt er voortdurend over liefde gesproken. Eros is daar niet
op zijn plaats. De liefde wordt met een ander woord aangeduid: caritas agapê. Hier
gaat het niet om een liefde waarvan het initiatief ligt bij de mens, maar om de liefde
die God is en van uit een goddelijk initiatief gemeenschap tot stand brengt met ons.
De centrale zin uit de eerste brief van St.-Jan (4, 8) luidt: ‘God is agapê, God is liefde,
en hierin is die liefde van God verschenen dat Hij zijn eniggeboren Zoon in de wereld
heeft gezonden opdat wij door Hem zouden leven’. En St.-Jan gaat verder: ‘Hierin
bestaat de agapê, de liefde, niet dat wij God eerst bemind hebben, maar dat God ons
heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gegeven tot verzoening voor onze zonden’. Hier
wordt de liefde beschreven als de liefde die God is en die in een goddelijk initiatief,
spontaan, zonder verdienste van onze kant, gevend wordt meegedeeld. Het teken
waardoor ze op zichtbare, geïncarneerde manier meegedeeld wordt, is de menswording
van de Zoon. God zendt Zijn Zoon in de wereld opdat wij door Hem zouden leven.
Leggen wij daarnaast het vijfde hoofdstuk uit de brief van St.-Paulus aan de Romeinen
(5, 6), dan vinden wij diezelfde gedachte, maar misschien nog sterker uitgedrukt.
St.-Jan beschouwt de komst van de Zoon van God in de wereld als de uiting, het
teken van de doorbraak van Gods agapê in de wereld, terwijl St.-Paulus spreekt over
de kruisdood: ‘Hierin is de agapê, de liefde van God verschenen, dat Christus voor
ons gestorven is toen wij nog zondaars waren en als zondaars vijanden van God’.
Gods liefde is niet alleen spontaan geven, maar ook vergeven, verzoenen in
barmhartigheid. In diezelfde context zegt St.-Paulus: ‘De agapê van God, de liefde
van God, is in onze harten uitgestort door de H. Geest die ons gegeven is’ (Rom., 5,
5). Dat we in de christelijke genade delen, betekent dat we de agapê van God in ons
hebben, zodat wij, niet alleen meer met menselijke liefde, maar met goddelijke agapê
beminnen, dat onze liefde voor elkaar deelt in de eigenschappen van de liefde die
God voor ons heeft, dat onze liefde dan ook gevend zal zijn, barmhartig, vergevend,
het initiatief nemend ook waar de andere het niet verdient, zoals wij het niet verdienen
tegenover God. Wanneer ik de mens liefheb, dan ben ik het niet meer alleen die deze
daad stel, mijn daad heeft een
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dubbel subject: God met Zijn agapê in mij (wat we de genade noemen), ik die vrij
instem met die agapê van God om ze verder te dragen. God wil alle mensen beminnen
met Zijn agapê. Hij wil het doen door ons. Dat is onze zending: Zijn agapê door onze
vrije instemming en onze inzet naar allen dragen. Dat doen is in Gods dienst staan,
godsdienstig zijn. Nu verstaan we waarom er in het Nieuwe Testament zoveel
gesproken wordt over de liefde.
De agapê heeft volgens St.-Paulus als eerste taak al het menselijke dat in onze
verhoudingen moet spelen tot volwaardigheid op te voeren in een beleving die tot
het uiterste gaat. In de eerste brief aan de Corinthiërs, dertiende hoofdstuk, beschrijft
St.-Paulus de agapê, de liefde die wij voor elkaar moeten hebben en hij geeft haar
eigenschappen aan: de liefde is geduldig, goedertieren, niet afgunstig, niet
hoogmoedig, nooit zelfzuchtig, niet wrokkig, ze verheugt zich over de waarheid, ze
is niet blij om het onrecht, ze is verdraagzaam en vergevend. Zovele menselijke
eigenschappen die een humanist kan onderschrijven. Al die eigenschappen moeten
geassumeerd worden in onze christelijke liefde. In zijn brief aan de Galaten, vijfde
hoofdstuk, heeft St.-Paulus het over de vruchten van de geest (nl. van de mens die
begenadigd is door God, die de H. Geest in zich heeft, die dus de agapê van God in
zijn hart draagt, omdat deze door de Geest in ons wordt uitgestort). De vruchten van
die geest zijn volgens Paulus: blijdschap, vrede onder elkaar, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, matigheid; humane
eigenschappen die niet verloren gaan in het christendom, maar die geassumeerd
worden en beleefd als de vruchten van de liefde die het diepste wezen van onze
godsdienst is.
Maar de taak van de christelijke liefde reikt verder en stelt hogere eisen. Wie de
bergrede leest, ontmoet op zeker ogenblik een uitspraak van Christus die zeer vér
dragend is: ‘Ge hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is: oog om oog en tand om
tand. Maar Ik zeg u: bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, bidt voor hen die
u vervolgen en lasteren, opdat ge waardige kinderen zoudt zijn van uw Vader in de
hemel, die de zon laat schijnen voor goeden en kwaden en het laat regenen voor
allen’. St.-Paulus zal er aan toevoegen, dat de Vader zijn liefde bewezen heeft door
het feit dat Christus voor ons is gestorven, toen we nog vijanden waren van God door
de zonde. De liefde tot de vijanden is iets dat alleen mogelijk is uit de agapê van
God, die in ons is, die ons bekwaam maakt om een liefde te beleven die zover gaat
als de Zijne. Het is niet te verwonderen dat Christus besluit met de woorden: ‘Weest
volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is’. Onze agapê moet de karakteristieken
dragen van de Zijne. In de bergrede lezen we nog: ‘Als ge met uw offer naar het
altaar komt en ge herinnert u daar dat
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uw broeder iets tegen u heeft, laat uw offer liggen, ga u eerst met uw broeder
verzoenen en kom dan en uw offer zal aangenaam zijn’. Als St.-Paulus in zijn brief
aan de Efesiërs spreekt over onze vergevende houding tegenover degenen die ons
misdoen of tegenover onze vijanden, schrijft hij: ‘Vergeeft aan elkaar zoals God u
vergeven heeft in Christus. Weest navolgers van God.’ Juist zoals Christus zegde:
‘Weest volmaakt zoals uw hemelse Vader.’ ‘Weest navolgers van God als zijn geliefde
kinderen, opdat ge kinderen zoudt zijn van uw hemelse Vader en legt u toe op de
liefde naar het voorbeeld van Christus die zich voor ons als offergave heeft
overgeleverd.’ Dat is de christelijke caritas. Niemand kan op louter menselijk plan
met zijn onbaatzuchtigheid en zijn belangeloosheid zover gaan, dat hij kan zeggen:
ge moet het initiatief van de verzoening nemen. Ook waar de andere het onrecht
heeft begaan. Dat kan alleen iemand die leeft van uit de agapê van God, die gebleken
is in het feit dat Christus voor ons gestorven is toen we zondaars waren en dus
vijanden van God.
Er schuilen in onze Westerse beschaving heel wat waarden die komen van het
christendom, bijv. de waardering van de mens door de mens, wat wij noemen: de
naastenliefde. Het is klaarblijkelijk dat het humanisme spijt alles in het teken staat
van die christelijke beschaving, ten minste zoals dat in het Nederlands Verbond tot
uiting komt. Maar hier ligt het gevaar: velen spreken nog wel van een christelijke
beschaving, maar los van het dogma en de godsdienst. Dan is de christelijke liefde
niet meer zich zelf, dan wordt ze een louter morele werkelijkheid, terwijl ze in het
christendom het beleven is van onze godsdienstigheid. Ik ben godsdienstig naarmate
ik de agapê die God meedeelt, uitdraag door mijn activiteit, door de inzet van mijn
werk en van mijn leven elke dag. Daarin ligt onze godsdienstigheid. Het is niet te
verwonderen dat Christus in het Laatste Oordeel, volgens St.-Mattheus, de waarde
van ons bestaan toetst volgens de naastenliefde die wij beleefd hebben.
Dat brengt ons tot een punt dat voor ons essentieel is. Ik schreef dat de humanisten
sterk de nadruk leggen op de autonomie van de moraal: ze gaan niet uit van de
openbaring, noch van het bestaan van God. Ze blijven op menselijk plan. De mens
heeft genoeg aan zich zelf. Meer nog, volgens sommigen (bijv. Camus) heeft men
te kiezen: of God, of de mens. Als men God kiest, moet men zich voor de mens niet
interesseren; kiest men de mens, dan heeft men geen tijd om met God bezig te zijn.
Dat wordt dan de parabel die Camus vertelt over de H. Dimitri die op tocht was door
de woestijn, omdat God hem daar een rendez-vous had gegeven. Onderweg ontmoet
Dimitri een boer die met zijn gespan is vastgereden, en omdat Dimitri een man is
met naastenliefde, helpt hij die boer met zijn gespan weer vlot. Maar dat heeft tijd
gevergd en als
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hij op de plaats van het rendez-vous aankomt, is God weg. Als ge u met de mensen
inlaat, mist gij uw rendez-vous met God. Camus geeft het verhaal als een Russische
legende. Er is inderdaad een Russische legende met echt christelijke geest, die naar
ik meen de oorsprong moet zijn van het verhaal van Camus. Ze werd opgetekend
door Solovieff, maar in een geheel andere zin. Daar gaat het over St.-Niklaas en de
H. Cassianus. Die twee, aldus de legende, werden door St.-Pieter naar Rusland
gezonden om te gaan zien hoe het er met de mensen stond. Zij komen op aarde en
ze ontmoeten een boer die met zijn kar en paard vastzit in het slijk. St.-Niklaas zegt
tot St.-Cassianus: ‘Kom, laten wij helpen.’ - ‘O neen,’ zegt Cassianus, ‘we gaan onze
mooie mantel niet vuil maken, ik in ieder geval niet.’ - ‘Goed dan,’ zegt St.-Niklaas,
‘ga dan alleen uw weg, ik help.’ Cassianus komt natuurlijk eerst in de hemel terug,
netjes met een fijne mantel, en daarna komt St.-Niklaas met een bevuilde mantel,
vol slijk. St.-Pieter zegt: ‘Maar wat is er gebeurd?’ - ‘Welja,’ zegt Cassianus,
‘St.-Niklaas heeft een boer willen helpen om zijn kar en zijn gespan uit het slijk te
halen, maar ik heb me wel gewacht mijn hemelse klederen daaraan te bevuilen.’ ‘St.-Niklaas,’ zegt St.-Pieter, ‘omdat ge dat gedaan hebt, zult gij in Rusland twee
keer per jaar een feestdag hebben en gij, Cassianus, gij zult voortaan uw feestdag
hebben op de 29ste februari.’ Die legende wijst er wel op dat de liefde tot de evenmens
ons niet in de weg staat om God te dienen, integendeel. Vandaar dat wij moeten
voorzichtig zijn met bepaalde uitdrukkingen. Men hoort bijv. zo dikwijls zeggen:
‘Dieu premier servi’. In de naaste, ja. Als ik de liefde beleef, ben ik godsdienstig.
Dan ben ik in de lijn van wat God van mij vraagt, nl. dat ik Zijn agapê verder draag
in de wereld. Dat is God dienen. Men zegt ook dikwijls: ‘pour l'amour de Dieu’, ik
moet de naaste liefhebben om God. Die uitdrukking kan een goede betekenis hebben
in zover Gods liefde door mij de naaste moet kunnen bereiken: het is God die door
mij, langs mijn vrije inzet, werkelijk Zijn liefde verder draagt. Ik bemin dus in God
en van uit God, van uit Zijn agapê waarin ik deel en dus om God. Op zekere dag zag
St.-Vincentius a Paulo een van zijn zusters die de oudjes verpleegde en het
klaarblijkelijk met tegenzin deed. St.-Vincentius zegt haar: ‘Ma soeur, on voit très
bien que vous le faites pour le bon Dieu.’ Was het niet ‘pour le bon Dieu’, ge deedt
het niet! Zo iets is verschrikkelijk. Een mens is nooit een middel, om, zogezegd, ons
een gelegenheid te geven tot godsdienstigheid. Wij kunnen maar godsdienstig zijn
als wij naar de evenmens gaan met de agapê van God, die wij vrij verder doorzetten.
Er wordt wel eens opgeworpen dat de christenen eigenlijk niet veel waard zijn
voor de cultuurtaak in de wereld, omdat ze voortdurend moeten bezig zijn met de
dingen die van de andere wereld zijn. Het antwoord
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daarop is, dat de aardse taak - de arbeid en de uitoefening van een beroep - juist haar
hoogste zin vindt, voor wie gelooft in Gods scheppingswerk en in de God van de
agapê.
Wij lezen op de eerste bladzijde van de Schrift: ‘God schiep de mens naar Zijn
beeld en gelijkenis.’ God is de schepper en de heer van alles. De mens is Zijn beeld,
nl. ook schepper en heer van de schepping onder God en in afhankelijkheid van God.
In die zin zegt God verder: ‘Beheerst de aarde’ en ‘bewerkt en bewaakt ze’. De
menselijke arbeid moet de natuur omvormen tot een menswaardig cultuurmilieu.
Zonder die arbeid gebeurt het niet. Er schuilen in ons mogelijkheden, er liggen in de
schepping virtualiteiten die nooit hun ontplooiing krijgen zonder de tussenkomst van
de menselijke arbeid. Als ik arbeid, werk ik mee aan Gods schepping, als schepper
en heer onder Hem en met Hem. Dat te weten en bewust te beleven is godsdienstig
zijn. Mijn taak is een godsdienstige taak, opus Dei, het werk van God dat ik doe.
Mijn opdracht 's morgens is er niet om de zgn. profane taak van de dag te heiligen,
maar kan enkel betekenen dat ik mij bezin over de religieuze betekenis van mijn taak
die, waar dan ook of op welk domein dan ook, in het teken staat van Gods schepping
en van het beeld dat ik van Hem ben. Langs mijn werk ben ik in contact met de
Schepper en dat bewust en vrij opgenomen contact met God geeft aan mijn taak een
religieuze zin.
Meer nog, God als heiligmaker is de God van de agapê. Alles wat onze natuurlijke,
menselijke verhoudingen met elkaar betreft, wordt bewaard en geassumeerd in de
christelijke caritas. Welnu, elk beroep en dus ook elke beroepsactiviteit, heeft als
eerste innerlijke zin een sociale dienst te zijn. Dat is zo waar dat een beroep, dat geen
sociale dienst meer is, noodzakelijk wegvalt en dan ook geen broodwinning meer
kan zijn. Het beroep is niet eerst een broodwinning - het is dat ook -, maar het heeft
zijn innerlijke betekenis: een dienst. Elk beroep brengt een speciale dienst bij in de
gemeenschap, en zijn uitoefening is dus, in christelijke taal, beleving van de
christelijke liefde. Beroepsactiviteit is liefdedaad: elke arbeid is een fundamentele
beleving van onze agapê. Als christenen moeten wij ons inzetten voor onze aardse
taak, omdat die taak een religieuze betekenis heeft, omdat onze verhouding tegenover
God en onze christelijke agapê erin beleefd worden. In dat licht kunnen we met de
humanisten spreken van het ‘scheppen van waarden’. Daar is inderdaad een
dynamisme in de ontplooiing van de zedelijke waarden, die als een ideaal dat objectief
geldt in onze scheppende activiteit aanwezig zijn en die scheppende activiteit bezielen.
Wij kunnen de zedelijke waarden, zoals ook de waarden van de waarheid en de
schoonheid, steeds beter in ons handelen incarneren. Welnu, naarmate iemand meer
bezield is door de christelijke agapê, heeft hij meer zin voor zijn evenmens en zal
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hij de verhoudingen onder de mensen verfijnen en verdiepen. Als St.-Paulus een
brief schrijft aan Philemon om hem zijn weggelopen slaaf Onesimos aan te bevelen,
en hem zegt dat hij hem Onesimos terugzendt als een broeder in Christus, doet hij
een beroep op de dynamische doorbraak van de christelijke caritas, die noodzakelijk
eens de slavernij zou doen verdwijnen. Als St.-Paulus schrijft dat in het christelijke
huwelijk tussen man en vrouw de agapê leeft die God door Christus de Kerk toedraagt,
dan wordt het huwelijk noodzakelijk monogaam en onverbrekelijk. Bezield door het
dynamisme van de christelijke liefde heeft Léon Harmel nog vóór het verschijnen
van Rerum Novarum in zijn onderneming voor zijn arbeiders instellingen tot stand
gebracht (ondernemingsraad, spaarkas, kindertoeslagen, enz.) die nu na jaren zijn
doorgedrongen in de wetgeving. De bezielende kracht van de vooruitgang op moreel
gebied is juist de liefde. Zo kunnen wij zeggen dat het christendom het humanisme
en het personalisme niet doodt, maar dat het juist door de leer, of beter: door de
levende kracht van de agapê het humanisme en het personalisme in onvermoede
goddelijke perspectieven plaatst en ze met creatieve kracht tot een steeds hogere
rijkdom opvoert.
Wij kunnen besluiten. Het is goed dat de humanistische beweging is ontstaan. Er
zijn in alle landen zoveel mensen die buiten de Kerken staan. Dat de humanisten
trachten zedelijke steun te brengen aan de onkerkelijken, dat ze zich inzetten over
heel de wereld voor de rechten van de mens, protesteren tegen de verdrukking van
minderheden, ijveren voor de hulp aan onderontwikkelde gebieden, kortom voor al
de humanistische waarden, moet ons verheugen; zo ontmoeten we hen op terreinen
waarop we gemeenschappelijk kunnen samenwerken aan de uitbouw van een meer
menselijke gemeenschap, omdat al die waarden ook geassumeerd worden in onze
christelijke agapê. En vooral, - wat speciaal geldt voor het Humanistisch Verbond
in Nederland -, als de humanisten het volstrekt geldend karakter van de zedelijke
waarden erkennen, dan verheugt ons dat des te meer omdat naar christelijke
overtuiging in de ervaring van het absoluut geldend karakter van de zedelijke waarden,
impliciet de ontmoeting met God besloten ligt. Terwijl zij expliciet zeggen dat ze
het bestaan van God niet kunnen aanvaarden, beleven zij het naar onze mening toch
impliciet waar zij trouw zijn aan hun zedelijk waardebesef, omdat ieder mens die
kiest voor het zedelijk goede, kiest voor God, bewust of niet.
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Marnix van Gavere
Voor A......
O kind, dat kommer geeft aan elke dag die daagt,
En in de weemoed weegt van ogen die strak staren,
Gij kent de woestheid niet van 't hart, dat opgejaagd
Van hoop, plots al die hoop van wanhoop weet doorvaren,
Gij kent de nachten niet, wanneer het uitgeklaagd,
De uitzichtloosheid van 't droomschoon leven moet ervaren,
Doch weer, als was de grens van lijden weggevaagd,
Zich zelf vergeet, om wat het lieft geen leed te baren...
Ach! Stilte, die niet weet hoe wreed gij U kunt wreken,
Wanneer gij 't hart, verstomd, zich zelve overlaat,
En met wat karigheid van woorden bij het spreken,
Toch de eenge troost nog zijt van wat men niet verstaat,
Voelt gij het bittre niet van tranen die niet leken,
Wijl vol van tranen leekt de deernis op 't gelaat?...
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Maurits Engelborghs
De reputatie van D.H. Lawrence
De Engelse romancier, dichter, criticus, essayist en zondagsfilosoof D.H. Lawrence
is ongetwijfeld één der meest-miskende schrijvers van zijn tijd geweest. Schrijven
was zijn leven en gedurende zijn ganse schrijversleven heeft hij met de grootste
armoede geworsteld, omdat zijn werk nooit het publiek vond dat het verdiende. Hij
had zijn vurige bewonderaars natuurlijk, mensen die vanaf het eerste uur in hem
geloofd hebben en hem tot het einde toe veelal ook trouw gebleven zijn: zo zijn daar
in de eerste plaats zijn vrouw, Ford Madox Ford, Edward Garnett, Aldous Huxley om slechts enkele der meest-bekenden te noemen. Maar naast dit handvol getrouwen,
wier bewondering en loyauteit dan nog lang niet altijd door literaire overwegingen
ingegeven waren, had hij zoveel vijanden en verguizers, dat een minder-overtuigde
persoonlijkheid gemakkelijk zou bezweken zijn onder de druk van hun aanvallen.
Zijn leven lang had hij af te rekenen met een systematische lastercampagne en
bekrompen, negatieve kritiek in een aantal ‘brave’ tijdschriften. Zijn vierde roman,
The Rainbow (1915), werd wegens zijn zogezegde obsceniteit door de politie in
beslag genomen. De publicatie van zijn volgende roman, Women in Love (1920),
werd vier jaar tegengehouden, omdat Lady Ottoline Morell de auteur met een
diffamatieproces bedreigde - niet zonder reden, moet ik er bijvoegen, want ze werd
in het boek ongenadig gehekeld. Ook bij de Amerikaanse uitgave van dit boek
ontstond heelwat herrie. De volledige versie van Lady Chatterley's Lover (1928)
moest te Florence in een privé-editie worden uitgegeven, die prompt verboden werd
in Engeland en in Amerika. In 1929 werden twee handschriften van de dichtbundel
Pansies (1929) door de Londense politie in beslag genomen en in hetzelfde jaar
werden bij een tentoonstelling van zijn schilderijen te Londen dertien doeken op
politiebevel verwijderd en het scheelde maar weinig of ze werden verbrand. Over
gebrek aan belangstelling had Lawrence tijdens zijn leven dus eigenlijk nooit te
klagen, maar het was veelal belangstelling van een soort dat schrijvers kunnen missen.
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Na zijn dood, in 1930, verschenen op enkele maanden tijds niet minder dan vijf
boeken over Lawrence: Rebecca West, D.H. Lawrence; Richard Aldington, D.H.
Lawrence; Stephen Potter, D.H. Lawrence, A First Study; F.R. Leavis, D.H. Lawrence
en Middleton Murry, Son of Woman. In de daaropvolgende jaren, tot 1939, volgden
nóg een twintigtal studies. Alwie Lawrence van dichtbij gekend had scheen moeilijk
aan de bekoring te kunnen weerstaan een boek aan hem te wijden. Nu is het wel
kenschetsend dat daarvan een groot gedeelte bestond uit persoonlijke herinneringen
aan de man en haast alle hechtten ze meer belang aan Lawrence als mens en filosoof
dan aan Lawrence als kunstenaar. Heel die tijd heeft het bewogen en tragische leven
van de man een evenwichtige appreciatie van het werk in de weg gestaan. Gedurende
de Tweede Wereldoorlog kende de reputatie van Lawrence een onheilspellende
verzwakking. Tussen 1939 en 1947 verscheen geen enkel boek over hem en, wat
wellicht nog erger is, hij werd ook niet meer gelezen, zeker niet door de jonge
generatie. Logische redenen voor zulke grillige schommelingen in een
schrijversreputatie zijn vaak moeilijk te vinden, maar in het geval van Lawrence
schijnen sommige uitspraken van hem, die hem - ten onrechte - van sympathie voor
het fascisme konden doen verdenken in die verwarde oorlogsjaren, de doorslag te
hebben gegeven: Lawrence werd nog steeds bij voorkeur als profeet aangezien en
als profeet stelde hij nu eenmaal teleur.
Het is pas na de oorlog dat de belangstelling heropflakkerde en eindelijk begon
nu ook de kunstenaar zijn rechtmatig deel te krijgen. Een keerpunt was het boek van
F.R. Leavis, D.H. Lawrence: Novelist, dat in 1955 verscheen. Het is de beste studie
die tot nog toe over Lawrence geschreven werd. Haar grote verdienste is, dat ze zich
uitsluitend en minutieus met het romanwerk bezighoudt, zonder zich ooit te laten
afleiden door biografische details. Hetzelfde jaar verscheen ook de meest-volledige
biografie, Harry T. Moores The Intelligent Heart. In 1956 publiceerde Graham Hough
The Dark Sun, één der grondigste studies van Lawrences ganse oeuvre in zijn artistieke
zowel als filosofische aspecten. Een geheel aparte betekenis hebben The Memoirs
and Correspondence van Frieda Lawrence (1961). In één van haar essays schrijft ze
terecht: ‘Lawrence believed in his destiny, and his destiny included me as his wife...
If he had married another woman his work and his life would have been different.’
(p. 141). Maar wie het lot van een genie wil delen, is ook gedoemd in zijn schaduw
te leven, tenzij men zelf een genie is. Frieda Lawrence was, in meer dan één opzicht,
een merkwaardige vrouw. Toen ze, in de lente van 1912 D.H. Lawrence ontmoette,
liet ze haar bezadigde man en haar jonge kinderen in de steek om de dominerende,
wispelturige, geniale schrijver te volgen. Trouw was ze
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hem niet altijd - getuige o.m. haar escapade met Middleton Murry -, maar ze bleef
bij hem tot aan zijn dood, omdat ze wist dat hij haar nodig had. Hun huwelijk was
ver van rooskleurig - hij was een zeer moeilijk man en zij kon niet altijd in haar
ondergeschikte rol berusten - maar ze bleef, tot het tragische einde. Een alleszins
merkwaardige vrouw dus, maar geen genie, en alles wat ze in haar memoires en
brieven vertelt is tenslotte alléén interessant, wanneer het licht werpt op het werk
van de schrijver die haar echtgenoot was. Naast de werkelijk belangwekkende
passages die door Lawrence geïnspireerd zijn, vormen de vele bladzijden over de
periodes vóór ze hem kende en na zijn dood een anticlimax vol naïeve
gemeenplaatsen, kletspraat en opschepperij. Zonder Frieda zou Lawrence ongetwijfeld
een gans ander mens en een andere schrijver geweest zijn, zonder Lawrence zou
Frieda in de literaire wereld echter niet de minste betekenis hebben gehad.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de zeer talrijke studies die aan Lawrence
en zijn werk werden gewijd. Ze allemaal opnoemen zou ons veel te ver voeren, want
Lawrence is in weinige decennia uitgegroeid tot de meest-besproken Engelse
romancier van deze eeuw. Om geapprecieerd te worden moet een schrijver echter
niet alleen bestudeerd, hij moet ook gelezen worden. Ook in dit opzicht staat Lawrence
er thans beter voor dan ooit. Zijn werk wordt regelmatig herdrukt, wat wel het beste
bewijs is dat het gelezen wordt. Heinemann, de Engelse uitgever van het oeuvre van
Lawrence, bezorgt tegelijkertijd twee verschillende edities, de ‘Phoenix Edition’ en
de ‘Uniform Pocket Edition’. Niet minder dan zestien titels zijn zelfs verkrijgbaar
in de populaire Penguinserie. Dat daarin onlangs ook de integrale versie van Lady
Chatterley's Lover is opgenomen moet wellicht worden betreurd, omdat Lady
Chatterley nu eenmaal een roman is die, ondanks alle goede bedoelingen van de
schrijver (waarop we verder nog terugkomen), toch niet voor enkele tientallen franken
binnen het bereik van om 't even wie moet worden gebracht.
Er is echter nog meer dan het regelmatig herdrukken van zijn boeken. Er wordt
ook hard gewerkt om het oeuvre te verrijken door de publicatie in boekvorm van
verspreid of onuitgegeven materiaal. Een prachtig voorbeeld hiervan was de
verschijning, in 1936, van Phoenix, The Posthumous Papers of D.H. Lawrence. Het
is een rijke verzameling opstellen, die Lawrence tonen in heel zijn ontwikkeling en
in al zijn verscheidenheid: het eerste stuk dateert van 1912, het laatste van 1930, en
de onderwerpen variëren van natuurbeschrijvingen en reisindrukken tot sociale,
opvoedkundige of filosofische beschouwingen, ethische overwegingen en literaire
kritiek. Bij deze laatste vinden we zelfs een zeer lovende inleiding tot de Engelse
vertaling van Max Havelaar! Belangrijker nog was de recente
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publicatie van The Collected Letters of D.H. Lawrence. Aldous Huxley had in 1932
wel een keuze uit de briefwisseling bezorgd onder de titel The Letters of D.H.
Lawrence, maar die keuze moest, amper twee jaar na de dood van Lawrence en met
zovele van zijn correspondenten nog in leven, noodgedwongen zeer beperkt blijven.
Sindsdien zijn honderden nieuwe brieven van Lawrence aan het licht gekomen of
voor publicatie vrijgegeven, zodat de door Harry T. Moore bezorgde editie van The
Collected Letters thans twee royale volumes en tweemaal zoveel materiaal telt. Als
The Intelligent Heart van dezelfde Harry T. Moore tot nog toe de beste en volledigste
biografie van Lawrence gebleven is, dan is dat trouwens grotendeels te danken aan
het feit dat hij voor zijn boek op vele van deze brieven beroep kon doen. Een
modeluitgave is deze brievenverzameling nu precies niet geworden: ze is nog ver
van volledig, er staan heelwat drukfouten of zelfs verkeerde interpretaties en flagrante
vergissingen in; ook werd de oorspronkelijke tekst niet altijd geëerbiedigd. En toch
kan de verschijning van deze volumes met weinig minder dan enthousiasme begroet
worden. In de eerste plaats moeten ze het ieder die er nog aan twijfelde overduidelijk
maken dat Lawrence één der grootste Engelse briefschrijvers is. Hij heeft, in zijn
korte leven, een massa brieven geschreven - Collected Letters bevat er 1230 - en
daarvan zijn er slechts weinige die niet in se het lezen waard zijn. Veel sterker dan
in de correspondentie van Frieda bijv. krijgt men hier de indruk dat elk woord
ingegeven is door innerlijke drang: de intensiteit waarmee deze man leefde, dacht
en voelde is verbluffend en ze is volledig weerspiegeld in zijn persoonlijke, levendige,
informatieve stijl. Maar deze brieven zijn niet alleen als literatuur interessant. Voor
de studie van D.H. Lawrence als mens zijn ze van onschatbaar belang. De biograaf
vindt in deze correspondentie een overvloed van materiaal om het leven en de
persoonlijkheid van dichtbij te volgen, want ze is een prachtig relaas van alles wat
in deze man heeft omgegaan: zijn gedachten en gevoelens, zijn overtuigingen en
ontgoochelingen, zijn vreugden en smarten, zijn strijd en zijn hoop. Hij moet natuurlijk
niet altijd op zijn woord worden geloofd, want hij kon ook zeer onoprecht zijn, maar
dat was dan meestal om iemand te sparen: wat hij aan zijn correspondenten schrijft
verschilt wel eens grondig van wat hij over hen aan anderen schrijft. Ook voor de
criticus is deze correspondentie van essentieel belang, omdat ze het scheppend werk
van de schrijver voortdurend en van diverse zijden belicht: hij beschrijft zijn houding
tegenover zijn roeping en tegenover zijn publiek, de genesis en opzet van zijn
belangrijkste romans. Tenslotte herleeft in deze brieven een belangrijk hoofdstuk uit
de moderne Engelse literatuur. Tot zijn correspondenten behoren een hele reeks
bekende namen uit de literatuur der twintigste eeuw: Edward Garnett,
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Aldous Huxley, E.M. Forster, J.M. Murry, Rhys Davies, Norman Douglas, Ford
Madox Ford, Katherine Mansfield, Compton Mackenzie, Bertrand Russell, e.a. De
verschijning van deze Collected Letters is dus wel een evenement en het is te hopen
dat er nu zal worden gestreefd naar de spoedige publicatie van alle nog bestaande
brieven.
***

In zijn D.H. Lawrence, Novelist schreef F.R. Leavis dat zijn doel was: ‘een duidelijke
erkenning te bereiken van het karakter van Lawrences grootheid.’ Als we rekening
houden met al het werk van en over Lawrence dat thans voorhanden is, en dat nog
altijd aangroeit, dan moet het wel blijken dat hij dit doel ten volle bereikt heeft: de
reputatie van Lawrence - de ernstige reputatie, niet de voorbijgaande populariteit is thans groter en steviger dan ooit. Toch lijkt het me de moeite waard de vraag, of
die reputatie verdiend is, nog eens afzonderlijk en van een meer beperkt, i.c. christelijk
standpunt te stellen. Er moeten dan al dadelijk een paar misverstanden worden
opgeklaard, die sedert jaren in christelijke milieus met betrekking tot Lawrence
hebben bestaan. Lawrence wordt, door oningewijden, nog vaak voor een pornograaf
versleten. Als daarmee bedoeld wordt dat hij het seksuele leven van zijn mensen
onverbloemd beschrijft, dan is Lawrence wel degelijk een pornograaf. Maar in elke
objectieve bepaling van pornografie wordt verondersteld dat bij de schrijver de
strekking bestaat om de zinnelijkheid van zijn lezers op ongezonde wijze te prikkelen.
Het gaat dus niet alleen om het effect op de lezer, want niemand kan voorzien welk
effect het meest onschuldige boek op bepaalde lezers kan hebben. Bij de beoordeling
moeten in elk geval de bedoelingen van de schrijver worden betrokken, hoe moeilijk
die soms ook te achterhalen zijn. Nu is het wel zo dat Lawrence zijn bedoelingen
meer dan ééns overduidelijk heeft gemaakt. Vooral zijn commentaar op Lady
Chatterley's Lover is relevant, omdat hij in deze roman het verst gegaan is in de
uitbeelding van het seksuele: als zijn verdediging van dit boek steek houdt, dan
verliezen de beschuldigingen tegen de andere, minder-gewaagde romans vanzelf hun
kracht. In een brief van 24 maart 1927 schreef hij aan Dorothy Brett: ‘I'm in a
quandary about my novel, Lady Chatterley's Lover. It's what the world would call
very improper. But you know it's not really improper - I always labour at the same
thing, to make the sex relation valid and precious, instead of shameful. And this
novel is the furthest I've gone. To me it is beautiful and tender and frail as the naked
self is, and I shrink very much from having it typed.’ (Collected Letters, p. 972). Een
andere brief van 28 december 1928 aan Lady Ottoline Morrell bevat het vol-
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gende: ‘About Lady C. - you mustn't think I advocate perpetual sex. Far from it.
Nothing nauseates me more than promiscuous sex in and out of season. But I want,
with Lady C., to make an adjustment in consciousness to the basic physical realities...
God forbid that I should be taken as urging loose sex activity.’ (o.c., p. 1111). In het
lange essay ‘A Propos of Lady Chatterley's Lover’ heeft hij zijn bedoelingen
duidelijker gemaakt dan in de roman zelf. Dit pleit natuurlijk tegen de waarde van
deze roman qua roman, maar daarover gaat het hier niet. ‘A Propos’ komt neer op
een warme verdediging van de heiligheid van het huwelijk en van het seksuele element
daarin. Het is bijna een loflied op het huwelijk in een conceptie die deze van het
christendom zeer dicht benadert. Er bestaat dus niet de minste twijfel dat Lady
Chatterley's Lover met de beste bedoelingen geschreven werd. Lawrence was
trouwens van nature uit een zedig, om niet te zeggen puriteins, man. Aan zijn afkeer
voor alwat obsceen is heeft hij meer dan ééns uiting gegeven. ‘I have an aesthetical
or physical aversion from prostitutes - they smell in my inward nostrils.’ ‘It tried
Casanova, but he smells.’ ‘Really one gets sick of people - they can't let be. And I,
who loathe sexuality so deeply, am considered a lurid sexuality specialist. Mi fa male
allo stomaco!’ ‘I have never seen but two of the famous Paris ‘obscene’ post-cards,
and they were just ugly.’ (o.c., passim). Neen, een pornograaf was Lawrence beslist
niet. Van de ‘tendency to corrupt’, waarover de Engelse wet op de obscene publicaties
het heeft, was er bij hem nooit spraak. Zijn conceptie van de kunst en de kunstenaar
was veel te verheven, opdat hij zich tot bewuste corruptie van zijn lezers zou geleend
hebben. ‘The essential function of art is moral. Not aesthetic, not decorative, not
pastime and recreation. But moral. The essential function of art is moral’, schreef
hij in een gekend essay over Whitman. (Selected Essays, p. 268). Lady Chatterley's
Lover is gewaagd wellicht, maar nooit ziekelijk, pervers of obsceen.
Dit alles betekent natuurlijk nog niet, dat alwat Lawrence in Lady Chatterley vertelt
evangelie is. Terecht wijst hij op het belang van het seksuele in het menselijk leven.
Terecht valt hij de parodie van het seksuele aan - ‘sex in the head’ noemt hij het die te vinden is in de populaire pers, de film en de literatuur. Maar het was een naïeve
vergissing van hem te denken dat hij het seksuele in ere kon herstellen door een
aantal gedetailleerde beschrijvingen te geven van hartstochtelijke copulaties. Het
was een naïeve hoop ook, te verwachten dat het gebruik van de vulgaire woorden
voor de genitaliën en hun functie de hele atmosfeer zou opklaren. Die woordjes hun
eeuwenoude obscene connotaties doen verliezen zou een revolutie betekenen. Hoe
kon hij hopen die revolutie te bereiken door ze enkele tientallen keren met
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‘tederheid’ en ‘respect’ te gebruiken in een boek? Het al of niet gebruiken van die
woorden speelt in de seksuele houding van de meeste mensen trouwens slechts een
zeer ondergeschikte rol. Lawrence liep zo hoog op met het ‘mysterie’ van het seksuele,
maar hij heeft nooit willen inzien dat het oplichten van de sluier al het mysterieuze
wel eens in gevaar kon brengen. Dat Lawrence geen pornograaf is, betekent ook niet
dat we Bernard Shaw moeten gelijk geven waar hij schrijft: ‘Lady Chatterley should
be on the shelves of every college for budding girls. They should be forced to read
it on pain of being refused a marriage licence.’ Lady Chatterley bevat heelwat
waarheid. Maar daarom is het nog geen ideaal handboek voor seksuele voorlichting.
Het kan slechts door gevormde mensen in de juiste geest gelezen worden.
Naast de beschuldiging van pornografie wordt tegen Lawrence nog zeer dikwijls
een tweede opwerping gemaakt. Lawrence was geen denker, zegt men, veel van wat
hij vertelt is manifeste nonsens. Het is een beschuldiging die ik niet zal proberen te
weerleggen. In zijn essays, en in zijn romans ook - telkens als de zondagsfilosoof
het haalt op de romanschrijver -, komen inderdaad hele passages voor waarin hij de
gekste theorieën verkondigt. Sommige van zijn opvattingen over godsdienst,
maatschappij en politiek klinken zo fantastisch dat ze moeilijk ernstig kunnen worden
genomen. Wat hij over het seksuele zegt is een stukje waarheid, maar het wordt dan
opgeblazen, alsof het de enige en ganse waarheid was. Dat er bijv. enig verband zou
bestaan tussen sekse en baby's schijnt hij nooit te hebben willen aanvaarden. Hij was
altijd veel overtuigender in zijn aanvallen op het vele dat hij haatte dan in zijn
verdediging van het weinige dat hij goedkeurde. Maar ik wil bij dit alles toch een
paar opmerkingen maken die de beschuldiging misschien zullen ontzenuwen.
Lawrence is vooreerst een schrijver die onmogelijk op afzonderlijke passages of
zelfs op één enkel compleet boek kan beoordeeld worden. In zijn vlammende
impulsiviteit liet hij zich zo dikwijls tot overdreven en tegenstrijdige uitspraken
verleiden dat hij, met stukken en brokken gezien en geïnterpreteerd, inderdaad
onverdraagzaam, simplistisch en gevaarlijk moet lijken. Zijn essentiële oprechtheid
en waardigheid komen eerst tot hun recht als men al zijn uiteenlopende aspecten tot
één groot geheel samenbrengt en uitmaakt waar hij naartoe wou. Wat hij vond is
misschien van minder belang dan de richting waarin hij tot zijn laatste zucht heeft
gezocht. Uiteindelijk streefde hij naar de erkenning dat in een gezonde beschaving
een belangrijke plaats voor het menselijk lichaam moet worden ingeruimd. Zijn
verheerlijking van het seksuele strekte veel verder dan succesrijke copulatie. Het
seksuele maakte voor hem deel uit van een groot geheel, waarin ook plaats was voor
de liefde, al heeft hij ze niet altijd met name genoemd. En zelfs al zit het
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werk vol gevaarlijke denkfouten, dan ben ik nog niet zo zeker dat het daarom zó
streng moet worden veroordeeld. Ik meen dat we ons eens eerlijk moeten afvragen
of, wat we de christelijke literaire kritiek zouden kunnen noemen, bij haar
beoordelingen niet te exclusief naar abstracte waarheid zoekt. Is ze niet al te geneigd
om het werk van niet-gelovige auteurs van uit een comfortabele hoogte te beschouwen,
waarbij ze dan vergeet dat dit superieure standpunt niet alleen tot zeer enge criteria,
maar ook tot onbarmhartige veroordeling leidt. De lange traditie, het monopolie van
de waarheid te bezitten, kan wel eens zwaar wegen op de verdraagzaamheid. Dat
een niet-gelovige ook een goed mens kan zijn is natuurlijk een gemeenplaats, maar
bij het lezen van boeken verliest men ze te gemakkelijk uit het oog. Scheppende
literatuur leest men niet noodzakelijk of uitsluitend ter wille van de eventuele waarheid
die ze bevat. Men kan er wel van overtuigd zijn ‘de waarheid’, of een hele brok ervan,
te bezitten, maar dat moet ons nooit beletten open te staan voor anderen. Scheppende
literatuur kan ons op een heel bijzondere manier van anderen bewust maken. Door
het inzicht in en het meeleven met anderen laat ze ons ontsnappen aan ons eigen ik,
met al wat dat aan beperkingen en vooroordelen inhoudt. Geven we toe dat veel van
wat Lawrence vertelt manifeste nonsens is. Maar hij wordt steeds met de heiligste
overtuiging verkondigd en het is altijd de moeite waard te beseffen dat iemand, een
mens, zulke dingen geloven en vertellen kon. Het kan ons alleen maar nederig maken
als we daarbij bedenken dat veel van wat wij met de grootste overtuiging vertellen
in de oren van anderen wellicht als dezelfde nonsens klinkt. Hieruit blijkt dan ook
hoe beperkt het standpunt is van mensen die zich enkel met literatuur bezig houden
om bevestiging te zoeken voor hun eigen overtuigingen. Is het, voor een scheppend
schrijver, vaak niet wenselijker dat zijn hart op de rechte plaats zit, dan dat hij handig
en zelfzeker, maar van op afstand, met een aantal abstracte waarheden goochelt? En
waar het hart van Lawrence zit, daar kan men, na de lectuur van een substantieel
gedeelte van zijn werk, geen ogenblik aan twijfelen.
***

Waar liggen dan de echte waarde en betekenis van Lawrence? Dit is een hele vraag,
en ik kan niet hopen ze in enkele bladzijden te beantwoorden. Enkele losse suggesties
zullen moeten volstaan. Hij was alvast een geboren schrijver. Zijn overgave aan zijn
werk was onvoorwaafdelijk en totaal; aan zijn integriteit kan moeilijk worden
getwijfeld. Hoe zou hij het anders hebben volgehouden om een leven lang te vechten
tegen publiek, censuur, kritiek, uitgevers, omgeving, en daarbij nog zijn zware
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ziekte, om toch maar gezegd te krijgen wat hij te zeggen had? Hoe verheven de
conceptie was, die hij van zijn kunst en van zich zelf als kunstenaar had, blijkt
duidelijk uit dit onvergetelijk citaat uit één zijner brieven: ‘I often think one ought
to be able to pray, before one works - and then leave it to the Lord. Isn't it hard, hard
work to come to real grips with one's imagination, - throw everything overboard. I
always feel as I stood naked for the fire of Almighty God to go through me - and it's
rather an awful feeling. One has to be so terribly religious, to be an artist.’ (Collected
letters, p. 189). Van een man die zoiets schrijft kan men zich niet zo maar afmaken
met een aantal grote woorden als vitalisme, seksueel mysticisme, primitivisme of
irrationalisme. Die man moet worden gelezen!
In één van zijn belangrijkste brieven schreef Lawrence op 17 jan. 1913: ‘My great
religion is a belief in the blood, the flesh, as being wiser than the intellect. We can
go wrong in our minds. But what our blood feels, believes, and says is always true.
The intellect is only a bit and a bridle.’ (o.c., p. 180). Over de filosofische implicaties
van deze stelling spreken we ons liever niet uit. Wat ons hier meer interesseert is de
weerslag ervan op zijn werk. Inderdaad, ze inspireerde in Lawrence een totaal nieuwe
visie op de mens, die hij in zijn romans tot artistieke belichaming bracht, en daarin
ligt zijn essentiële waarde.
Het beste van zich zelf heeft Lawrence gegeven in de romans The Rainbow (1915)
en Women in Love (1920). Sons and Lovers (1913) is een belangrijke roman, maar
hij is vooral autobiografisch interessant. Het is een prachtige evocatie van zijn eigen
jeugd en één der allereerste moderne beschrijvingen van het Oedipus-complex, nog
vóór het door Freud gedefinieerd was. Maar het boek is nog tamelijk conventioneel
in vorm: een chronologische, zeer gedetailleerde beschrijving van gebeurtenissen en
gevoelens die er verband mee houden. Toch merkt men al een grotere belangstelling
voor mensen en hun gevoelens dan voor ideeën. Maar in The Rainbow heeft Lawrence
zich zelf pas gevonden. De intensiteit van Sons and Lovers is niet verdwenen, maar
ze is meer ingehouden, meer gedisciplineerd, in sterk-geritmeerde, gebalde passages.
Ze is gevangen in een stijl waarin het ritme van de wijde natuur weerklinkt. In een
brief van 5 juni 1914 aan Edward Garnett heeft hij zijn opzet verduidelijkt: ‘somehow
- that which is physic - non-human, in humanity, is more interesting to me than the
old-fashioned human element - which causes one to conceive a character in a certain
moral scheme and make him consistent. The certain moral scheme is what I object
to... I don't so much care about what the woman feels - in the ordinary usage of the
word. That presumes an ego to feel with. I only care about what the woman is - what
she IS - inhumanly, physiologically, materially
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- according to the use of the word: but for me, what she is as a phenomenon (or as
representing some greater, inhuman will), instead of what she feels according to the
human conception... You mustn't look in my novel for the old stable ego - of the
character. There is another ego, according to whose action the individual is
unrecognisable, and passes through, as it were, allotropic states which it needs a
deeper sense than any we've been used to exercise, to discover... Again I say, don't
look for the development of the novel to follow the lines of certain characters: the
characters fall into the form of some other rhythmic form, as when one draws a
fiddle-bow across a fine tray delicately sanded, the sand takes unes unknown.’ (o.c.,
p. 281-2). Dit is een originele, gedurfde visie en men zal toegeven dat het een hele
tour de force moet zijn geweest ze in overtuigende romans uit te werken. Maar
Lawrence is daar, met The Rainbow en Women in Love, ten volle in geslaagd. Van
de traditionele karaktertekening blijft in deze romans dan ook haast niets over. De
personages zijn niet mensen met welbepaalde, dadelijk-herkenbare uiterlijke en
innerlijke kenmerken. In Lawrence worden we telkens weer geconfronteerd met het
eigenaardige, maar in scheppende schrijvers niet zo zeldzame feit, dat hij meer belang
stelde in de schepselen van zijn verbeelding, dan in echte mensen. Zijn vrienden wou
hij steeds domineren, maar hij was zelf geobsedeerd door de mensen in zijn boeken.
Men kan zich zelfs afvragen of hij DIE boeken anders ooit had kunnen schrijven.
Lawrence beschrijft emotionele en instinctieve reacties van mensen op elkaar, maar
de persoonlijkheid van die mensen interesseert hem niet, alleen de gevoelsstromingen
die van hen uitgaan, die botsen en samenlopen. Deze mensen denken niet, of zeer
weinig. Het leven wordt haast uitsluitend beschreven op één bepaald plan: de rest
bestaat wel, maar wordt genegeerd, of toch geminimaliseerd. Ik zou zeggen dat het
leven zich in deze werken van Lawrence vooral op het dierlijke plan afspeelt, als dat
woordje ‘dierlijk’ voor vele mensen niet een zo ongelukkige pejoratieve betekenis
had, alsof de mens noodzakelijk beschaamd zou moeten zijn over wat hij met dieren
gemeen heeft. Een gedeeltelijke verklaring van de uiterst gevoelige beschrijvingen
die hij van dieren en planten wist te geven is zeker dat hij ook de mens vóór alles als
fysische verschijning zag. Lawrence kon, als geen ander, doen aanvoelen wat het is
konijn of boom of bloem te zijn, door ze a.h.w. van binnen uit te beschrijven. In heel
zijn werk, maar vooral dan vanaf The Rainbow wordt men getroffen door een
buitengewoon gevoelen van éénheid met het ganse heelal, met de sterren en seizoenen,
met dieren en planten. Het menselijk ritme is steeds afgestemd op het ritme van het
heelal. Techniek, in de enge zin van het woord, heeft voor hem nooit veel betekenis
gehad. Techniek - in die zin - houdt zich bezig met het effect van het werk
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op de lezer, met de middelen om bepaalde effecten bij de lezer te bereiken. In techniek
in deze betekenis is de gedachte aan een lezer altijd aanwezig. Maar Lawrence heeft
zich van de reacties van zijn lezers nooit veel aangetrokken. ‘Art for my sake’, was
zijn uitdagende leuze en zijn enig doel was zo trouw mogelijk te blijven aan zijn
innerlijke visie. Alleen in die ruime betekenis was techniek voor hem van tel. Hij
kon zeer realistische natuurbeschrijvingen geven, maar de totale indruk van zijn werk
staat ver van elk realisme. Hij was geobsedeerd door zijn zeer persoonlijke visie op
de wereld en aan de ban van die visie ontkomt men niet. In verband met Women in
Love schreef hij op 24 mei 1916 aan Lady Ottoline Morrell: ‘When one is shaken to
the very depths, one finds reality in the unreal world. At present my real world is the
world of my inner soul, which reflects on to the novel I write. The outer world is
there to be endured, it is not real - neither the outer life.’ (Collected Letters, p. 453).
De intensiteit en de passie waarmede hij in zijn beste momenten die ‘irreële wereld’
kon doen leven en overtuigen is zijn grote verdienste als romanschrijver en het is
een zeldzaam voorrecht er, ondanks al de tekortkomingen, van dichtbij kennis mee
te maken.
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Maurice Maeterlinck (o 1862 te Gent)
Broeikas van het hart*
Vertaling J.L. De Belder
Rondo der verveling
Ik zing de bleke balladen
der kussen nooit weder te vinden.
In 't dichte gras van de liefde:
de bruiloft der zieke beminden.
'k Hoor stemmen tijdens mijn slapen
die achteloos komen, verdwijnen.
Lelies gaan open langs straten
waar zon noch sterren schijnen.
Bezieling die 'k zou willen prijzen,
begeerten, vroeg weggestorven,
zijn armen in schone paleizen,
zijn kaarsen, moe, in de morgen.
Wou de maan mijn ogen maar lessen
- die groot zijn in lange nachten met haar blauwe en trage compressen
en zo mijn dromen verzachten.

Doffe uren
Reeds oude verlangens sterven,
mijn dromen worden moe.
Geen dromerijen zwerven
naar hoopvolle dagen nog toe.

*

Enkele gedichten uit Serres Chaudes.
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Naar wie, vandaag, ook vluchten?
Geen enkele ster ziet men staan.
Verveling ligt onder een ijslaag
en blauw linnen ligt onder de maan.
Snikken begraven zichzelf,
zieken zijn zonder vuur.
Schapen begrazen een sneeuwveld.
Heb meelij, God, met ons, dit uur.
Laat mij, laat mij even landen
daar waar geen slaap mij deinend houdt.
Geef mij wat zonlicht op mijn handen
die zijn van maanlicht ijzig-koud.

Verveling
De nonchalante pauwen zijn gevlucht,
de pauwen van vandaag, de witte pauwen,
voor 't komen van de dageraad beducht,
gevlucht voor de verveling van 't ontwaken,
ik zie de witte pauwen, binst mijn slaap gevlucht,
de pauwen van vandaag, de achteloze pauwen,
die onverschillig, onder grijze lucht,
belanden bij de vijver zonder zon, de grauwe,
ik hoor de witte pauwen der verveling, op de vlucht,
gevoelloos uitzien naar de zonneloze dagen.

Gebed
Gelijk een vrouw is mijn ziel vol angsten.
Zie wat ik heb gedaan, mijn God,
met de lelies van mijn ziel, mijn handen,
met mijn ogen: de hemels van mijn lot.
Erbarm U over mijn ellenden.
'k Verloor de palmtak en de ring;
erbarm U over mijn gebeden:
een breekbaar glas met bloemen in.
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Ontferm U om de pijn der lippen,
neem alle wroeging van mij aan;
laat langs de koortsen alom lelies,
in de moerassen rozen staan.
Mijn God, een oude vlucht van duiven
de hemel van mijn blik verguldt.
Erbarm U om het lenden-lijnwaad
dat mij met blauw gebaar omhult.

Vermoeide roofdieren
O, de passies die ik had
en het gelach en de snikken.
Ziek, met half geloken blikken tussen de struiken zonder blad de gele honden van mijn zonden,
de gluip-hyena's van mijn haat.
En op de vlakte der verveling
de leeuwin mijner liefde slaapt.
In d'onmacht hunner dromerijen
zijn zij bedrukt door kwijnerij
en onder grijze, doffe hemel
zonder ophouden gluren zij
de schapen na van de verzoeking
die traag vandaan gaan, een na een in 't onbeweeglijk, kille maanlicht:
mijn passies, roerloos, als van steen.

Gebladerte van het hart
Onder de serre van blauw kristal
mijner matte zwaarmoedigheden
worden mijn vage smarten verleden
verliezen zij hun beweging stilaan:
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vegetaties van symbolen,
waterlelies doods van lust,
trage palmen van 't begeren.
Koude mossen, week van rust.
Tussen hen: een bleke lelie,
uiterst kwetsbaar en alleen,
die in roerloos streven opstijgt,
uit de bladeren om haar heen,
en die in haar eigen schijnen
- als bleek maanlicht, ongerept naar het blauw kristal omhoogheft
haar mystiek en wit gebed.

Gebed
Heb medelijden met mijn afwezigheid
op de drempel mijner intenties.
Mijn ziel is bleek van machteloosheid
en van witte indolenties.
Mijn ziel van elke daad verlaten,
mijn ziel van snikken bleek, ontdaan,
ziet tevergeefs haar moede handen
langs 't onontlokene bevend gaan.
Terwijl mijn hart uit zich doet stijgen
de paarse bellen, die dromen zijn,
besproeit mijn ziel met wassen handen
een moede, kille maneschijn,
een maneschijn waardoorheen lichtend
de vergeelde lelies van morgen zijn,
waarin alleen de droeve schaduw
van mijn twee zoekhanden mag zijn.
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A.K. Rottiers
Meisje
Ik vraag niet wat is
Wat niet is,
Ik wil zijn
Als de vogel
Die vrij is,
Die zoekt naar het licht
Dat rein is.
Zoals hij wil ik zijn, of
Als de bloem in het bos...
Niet vragen wat is,
Wat niet is,
Wetend dat
Van al het bestaande
Alléén God is.
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Wijsbegeerte
Plato in het Nederlands
door Prof. Dr. G. Verbeke
Zopas verscheen het tweede deel van de volledige Nederlandse Platovertaling,
uitgegeven door De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen. Dit volume, dat niet
minder dan 1022 blz. omvat en dat in een zeer keurige en verzorgde vorm wordt
aangeboden, omvat de volgende werken: De Staat, Phaedrus, Theaetetus, Parmenides,
De Sofist, De Staatsman en de Brieven. Dit grootse vertalingswerk werd ondernomen
door Drs. Xaveer De Win, die reeds vroeger enkele afzonderlijke dialogen van Plato
in het Nederlands had gepubliceerd. De volledige uitgave van deze ‘Plato
Neerlandicus’ zal drie delen omvatten; het derde deel wordt verwacht tegen het
voorjaar 1963, terwijl het eerste deel, dat heel wat literair-historische en wijsgerige
gegevens zal brengen over het werk van de Griekse meester, ook niet lang op zich
zal laten wachten. Aldus zal men binnenkort en voor het eerst in de geschiedenis van
onze cultuur, de volledige werken van Plato kunnen lezen in het Nederlands; wie
bedenkt dat ongeveer de helft van het werk van Plato nooit te voren in het Nederlands
werd vertaald en dat een deel van de vroegere en reeds verouderde vertalingen
praktisch onvindbaar geworden waren (men denke aan de vertaling die Dr. M. Van
der Hoek in 1902 van De Staat heeft gemaakt en die reeds lang niet meer te vinden
is) zodat in feite slechts een vierde van het oeuvre van Plato voor de Nederlandse
lezer toegankelijk was, zal begrijpen welk verdienstelijk werk ten bate van ons
cultuurpatrimonium en van de altijd nieuwe bezinning op het ‘ewig Menschliche’
zowel de vertaler als de uitgever, dhr. A. Pelckmans, hierbij hebben geleverd.
Dat het hier gaat om een werk op lange termijn, kan men makkelijk bevroeden,
wanneer men zich althans rekenschap geeft van de moeilijkheden die met dergelijke
onderneming verbonden zijn: Plato is geen gemakkelijke auteur, die men zomaar in
een handomdraai in een andere
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taal kan omzetten: zijn dialogen zijn alles behalve oppervlakkige conversaties over
onbenullige feitjes van het dagelijkse leven; zij zijn levende wijsgerige gesprekken
die in een klimaat van gemeenschappelijk zoeken de supreme problematiek van het
menselijk bestaan trachten te verhelderen. Plato geloofde in de kracht van het levende
woord, de gesproken en sprekende taal van een dialoog, veelmeer dan in de
onoverkomelijke verstarring van een geschreven tekst. Aldus schrijft hij in zijn VIIe
Brief: ‘Daarom ook zal geen ernstig mens, waar hij het over ernstige zaken heeft, er
ook maar in de verste verte aan denken iets op schrift te stellen, en die zaken aldus
als een prooi voor te werpen aan kwaadwilligheid en onbegrip. Het besluit dat men
daaruit moet trekken, kan dan ook in één woord worden uitgedrukt: als ge een
geschrift van iemand onder ogen krijgt, hetzij wetten van een wetgever, hetzij om 't
even welke andere publikaties in bepaalde andere vormen, denk maar best dat dàt
niet de zaken zijn die hij als de ernstigste beschouwt, als ten minste de auteur zelf
een ernstig man is. Die berusten ergens in het mooiste plekje van hemzelf’ (344c,
vertaling De Win). Ook in de Phaedrus komt hetzelfde thema terug: heel wat
bezwaren worden naar voor gebracht tegen de levenloze verstarring van het
geschreven woord. Hierin gelijkt een geschreven tekst, aldus Socrates, op de
beweegloosheid van de schilderkunst: ‘Immers ook de gewrochten van de
schilderkunst staan daar alsof zij leefden, maar vraagt gij hun iets, dan bewaren ze
een plechtig stilzwijgen. Zo gaat het ook met het geschreven woord: ge zoudt denken
dat het spreekt als een verstandig wezen, maar, ondervraagt ge het om de zin van
zijn beweringen te vernemen, dan kan het maar één antwoord geven, altijd hetzelfde.’
(275d, vert. De Win).
Daarenboven is het geschreven woord overgeleverd aan om 't even wie, het is een
soort naamloos gesprek dat wordt gevoerd met om 't even welke lezer, een gesprek
dat niet in soepelheid wordt onderhouden naar gelang de gedachten en gevoelens
van de partner evolueren: ‘Is het eenmaal neergeschreven, dan wentelt en golft elk
betoog in alle richtingen en belandt het evengoed bij bevoegden als bij lieden die er
niets mee uit te staan hebben: het schrift weet niet tot wie het zich richten moet of
niet’ (275d-e, vert. De Win). Het geschreven woord kan zich ook niet verdedigen
wanneer het wordt aangevallen; het blijft voor de lezer een onbewogen aanwezigheid,
een hulpeloos getuigenis: ‘Beschimpt, onrechtvaardig gesmaad, heeft het altijd de
bijstand van zijn vader nodig: want het is niet in staat zichzelf te verdedigen of te
helpen’ (275e, vert. De Win). Zo wordt door Plato het geschreven woord aangezien
als een zwakke afstraling van het ‘levende en bezielde woord van hem die weet; dat
woord, waarvan het geschrevene met recht een soort van afbeelding genoemd zou
kunnen worden’ (276a, vert. De Win).
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In dat perspectief begrijpt men waarom Plato geen filosofische traktaten heeft
geschreven: voor hem is denken in het algemeen en filosoferen in het bijzonder niets
anders dan een gesprek voeren met zich zelf en met anderen. De wijsgerige bezinning
voltrekt zich in een dialoog: de ontmoeting met anderen en de verwoording zijn niet
een soort bijkomstige veruitwendiging van de filosofische act, zij behoren tot het
wezen zelf van de wijsgerige reflexie. Wat het denken is voor Plato, vernemen wij
in de Theaetetus: ‘Een gesprek, een uiteenzetting van de ziel met zichzelf over het
onderwerp van haar beschouwingen... Ik stel het me namelijk zo voor dat de ziel bij
het denken niets anders doet dan een samenspraak voeren en dat ze daarbij zelf vragen
stelt aan zich zelf en antwoord geeft, bevestigt en ontkent’ (189e-190a, vert. De Win).
Ook in de Sofistes wordt het denken herleid tot een soort inwendig gesprek dat de
ziel met zich zelf onderhoudt: ‘Wel, is gedachte en rede niet één en hetzelfde? Alleen
maar met dit verschil dat we de naam “gedachte” gegeven hebben aan het gesprek
dat zich binnen de ziel afspeelt en waarbij de ziel zich zelf toespreekt zonder de stem
te gebruiken’ (263e, vert. De Win).
Bij dat alles komt dan nog dat voor Plato de waarheid niet van buitenuit in de mens
wordt binnengebracht als een soort vreemde verworvenheid: zij ontstaat en ontwikkelt
zich in de mens door een vruchtbaar gesprek met anderen. Aldus krijgt het levende
woord van de wijsgerige dialoog een immense draagwijdte: in en door het gesprek
wordt in de ziel van de mens waarheid geboren. Daarin bestaat het wonder van het
Socratische spreken: Socrates is geen leermeester in de gewone zin van het woord;
hij is niet iemand die onderwijst, die een kennis aanbrengt welke de toehoorder nog
niet bezit. Hij is de man die kennis oproept, die waarheid verwerkt, die inzicht doet
ontstaan; hij is de discrete ‘counsellor’ van zwangere zielen: ‘Ook ben ik persoonlijk
helemaal geen geleerde. Ik heb ook geen enkele geleerde ontdekking gedaan, die
een vrucht zou zijn van mijn ziel. Maar kijk eens naar hen die met mij omgaan. In
het begin lijken sommigen onder hen dom, erg dom zelfs. Maar allen maken ze
naarmate onze omgang voortduurt, en als God het toelaat, ongelooflijke vorderingen;
en dat is niet alleen hun indruk, maar ook die van de anderen. Ook dit is zonneklaar:
nooit hebben ze bij mij om het even wat geleerd; zij zelf hebben bij zich zelf prachtige
ontdekkingen gedaan en ter wereld gebracht. Hun bevalling echter is het werk van
de Godheid en van mij’ (150d, vert. De Win). Aldus is heel het werk van Plato een
wijsgerig gesprek waarvan Socrates de levende incarnatie is, een eindeloos zoeken
in gemeenschap met anderen om een waarheid te ontdekken die latent aanwezig is
in het menselijk bewustzijn. Elke dialoog is een ‘onvoltooide symfonie’: er is geen
conclusie waar-
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door het levende gesprek op definitieve wijze zou worden afgesloten. Er is geen ‘id
quod erat demonstrandum’: de lezer wordt ertoe aangezet het ondernomen filosofisch
gesprek verder door te zetten. De dialogen van Plato gelijken hierin op de muziek
van Bach: alles is beweging, eindeloze beweging.
Daarom staat de vertaler van Plato voor een zeer moeilijke opdracht: hij kan geen
beroep doen op een geijkte terminologie, die op vaste wijze in een andere taal zou
kunnen omgezet worden. Elk woord krijgt zijn betekenis in het geheel van het gesprek:
het wordt beladen met een bepaalde zin door de context waarin het zich bevindt,
door de wijsgerige probleemstelling die aan de basis ligt van het gesprek en door de
ontwikkeling van het inzicht dat wordt verworven. Het gaat niet op, het wijsgerige
vocabularium van Plato in een eensluidende Nederlandse terminologie om te zetten.
Men moet in elke dialoog de gedachtengang van Plato op de voet volgen om tot
klaarheid te komen over de betekenis van de gebruikte termen, men moet zich als
het ware inleven in het wijsgerig drama dat in elke dialoog tot uitdrukking komt, om
de ware betekenis van het gesprek in zijn concrete verwoording te kunnen begrijpen.
Men moet filosoferen met Plato, om de diepere zin van dat wondere spreken te kunnen
begrijpen en om het in een moderne taal te kunnen omzetten.
Het werk van Drs. De Win is de kristallisatie van twintig jaar onverdroten Plato-studie:
de eerste pogingen, zeer bescheiden, om een of ander geschrift van Plato in het
Nederlands te vertalen, dateren uit het jaar 1941. Naarmate de omstandigheden het
hem toelieten, heeft Drs. De Win zich gedurende al deze jaren met het oeuvre van
de Griekse meester beziggehouden om het eerst voor zich zelf te begrijpen en het
dan voor anderen begrijpbaar te maken door het in keurig en bevattelijk Nederlands
om te zetten. Hierbij denkt men onwillekeurig aan de hoedanigheden van de filosoof
zoals ze door Plato in de Staat worden aangegeven: ‘Scherpzinnigheid, mijn waarde,
om in de leervakken door te dringen: dat is een kwaliteit die ze moeten hebben. Ook
mag het leren hun niet lastig vallen. Want, geloof me, de ziel versaagt veel
gemakkelijker voor lastige studievakken dan voor zware lichaamsoefeningen. In de
studie hoort de inspanning immers veel meer bij de ziel thuis, daar de moeite niet
door het lichaam geduld wordt, maar tot de ziel beperkt blijft. - Dat is waar. - Daarbij
ook moeten we zoeken naar mensen, met een flink geheugen, onvermoeibaar en met
een nooit aflatende werklust’ (535b-c, vert. De Win).
De eisen die Plato stelt aan diegene die zich met dialectiek wil bezighouden, gelden
ook in zekere mate voor elke ‘studax’ die zich neerbuigt
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over het oeuvre van de Griekse wijsgeer; zij gelden in het biezonder voor diegene,
die zonder de oorspronkelijke gedachte te verraden een nieuwe uitdrukking weet te
vinden voor dit geniale zoeken.
Het was de bedoeling van de vertaler de Nederlandse tekst zo nauw mogelijk bij het
Griekse origineel te doen aansluiten, en anderzijds wilde hij tevens een leesbare tekst
bieden die de moderne mens aanspreekt. Deze dubbele betrachting werd in deze
Plato-uitgave zeer goed verwezenlijkt: voor zover wij konden constateren, is deze
Nederlandse vertaling over 't algemeen een nauwkeurige en verzorgde weergave van
de Griekse tekst. Op het einde van elke dialoog heeft de auteur enkele sobere, maar
zeer nuttige aantekeningen aangebracht die het begrijpen van de tekst
vergemakkelijken. Men zou de vraag kunnen stellen waarom in dit tweede volume,
na de Staatsman de Brieven worden geplaatst, terwijl zij in andere uitgaven, zoals
deze van L. Robin (Bibliothèque de la Pléiade, 1950), op het einde worden
aangebracht na de Epinomis. De rangschikking van de dialogen beantwoordt aan de
chronologische ordening, zoals zij thans over het algemeen wordt aangenomen: aldus
beantwoordt de orde van de dialogen in dit tweede volume aan de rangschikking van
L. Robin. Het onderbrengen van de Brieven midden de dialogen biedt niet zozeer
bezwaren in verband met de chronologie, maar eerder met betrekking tot de
authenticiteit van deze geschriften. Wellicht is het beter zoals L. Robin het doet, de
Brieven en de Epinomis in een appendix onder te brengen, daar de authenticiteit van
deze geschriften niet universeel wordt aanvaard.
Heeft Plato nog iets te zeggen aan de mensen van onze tijd? Wie ook maar enigszins
vertrouwd is met het werk van Plato weet dat daarin een eeuwigheidsdimensie
aanwezig is; het filosoferen van deze Griekse meester is tijdgebonden, zoals elke
wijsbegeerte, en toch ontstijgt het aan de contingente gebeurtenissen van een bepaalde
situatie. Er is in elke filosofie iets ‘wereldvreemds’ omdat zij zich niet bezighoudt
met het onmiddellijke, maar omdat zij zoekt naar een radicale verklaring van de
totale werkelijkheid. Vooral bij Plato treedt deze boventijdelijke dimensie van de
filosoferende act zeer sterk op de voorgrond. Dit blijkt onder meer uit het portret van
de filosoof dat hij ons schetst in de Theaetetus en dat men zou kunnen beschouwen
als een ‘zelfportret’ van de Griekse meester; het is echter tevens de afbeelding van
de eeuwig zoekende geest, gespannen naar inzicht en verheldering: ‘Of iemand
politiek van goede of slechte afkomst is, of iemand van zijn voorouders, zo van
vaders- als van moederskant een erfelijke smet heeft meegekregen, daar heeft hij
nog minder benul van dan van het aantal emmers water
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die in zee gaan, zoals het spreekwoord luidt. En hij weet zelfs niet dat hij dat alles
niet weet; als hij zich van die dingen ver houdt, is het niet om daarmee succes te
oogsten. Neen, in alle waarheid is alleen zijn lichaam in de staat gevestigd en
aanwezig: zijn geest echter die dat alles voor gering, ja voor niets houdt en het
versmaadt, zweeft overal heen: zowel naar het woord van Pindarus onder de aarde
waarvan hij het oppervlak meet, als boven de hemel waar hij de sterren bestudeert.
De totale natuur van elk wezen in zijn geheel onderwerpt hij aan een totaal onderzoek
- maar zonder af te dalen naar een der vlak nabij liggende dingen’ (173d-e, 174a,
vert. De Win).
De boodschap van Plato zoals die van elke grote filosofie, overstijgt de wisselingen
van het tijdsgebeuren; zij handelt immers over ‘das Ewige im Menschen’.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 107

748

Proza
Onveilig leven met Jos Vandeloo
door Marcel Janssens
De vijand. Verhalen. (Ad multos 18) Brussel/Den Haag, A. Manteau 1962,
150 blz.
Na zijn succes met de novelle De muur heeft Jos Vandeloo zich meer en meer
toegelegd op het episch proza. Er zijn sindsdien nog wel een paar dichtbundels van
hem verschenen, maar het blijkt dat hij in zijn verhalend proza het duidelijkst en ook
het meest inslaand zijn visie op mens en wereld heeft verwoord. Naast de novelle
die zijn naam als prozaschrijver maakte, publiceerde hij nog de kleine roman Het
gevaar - eveneens een gunstig onthaald werk dat reeds in vertaling over onze grenzen
bekendheid verwierf. Onder de titel De vijand bundelt hij nu vijf novellen, waarvan
wellicht een iets minder beklemmende kracht uitgaat dan van het vroeger werk, maar
die niettemin de bevestiging brengen van een onbetwistbaar talent. Niet alleen vinden
wij hier weer die onrust van de ‘onbehuisde mens’ die wij tot dusver in het hele werk
van Vandeloo aantroffen; ook zijn verhaaltrant heeft hier in de versobering der
stijlmiddelen een merkwaardige pregnantie bereikt.
De verhalenbundel De vijand brengt ons weer in contact met een bedreigde mens
in een ‘gebroken’ wereld. Deze wereld is vijandig, kil en somber-grijs als
grootstadsstraten: er hangt een lome dreiging over, die op de mensen drukt en
onontkoombaar is. In deze wereld rennen de mensen als dwaallichten aan elkaar
voorbij. Zij stichten zélf het gevaar, zij maken de wereld onbewoonbaar door hun
liefdeloosheid, egoïsme, verblinding, taboes en misverstanden. En, dieper nog, in
elk van hen ligt een vijand op de loer: hun zwakheid, die voortdurend aangerand
wordt en weinig houvast vindt, slaat bij het minste onraad om in wanhoop (Ergens
aan zee). ‘The enemy within’ - zelfzucht, eigenwaan, zelfbegoocheling e.dgl. - woedt
zo onweerstaanbaar, dat het individu er weerloos aan bezwijkt (Ergens aan zee, De
croton). Slechts bij uitzonde-
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ring brengt een sprankel sympathie wat warmte in deze samenleving, zoals in de
novelle Hoe laat is het, meneer?, maar dit aarzelend gebaar blijft doorgaans
onbeantwoord of, erger nog, het wordt mis-verstaan en als iets hatelijks
geïnterpreteerd.
Dit thema van het onveilige, broze leven, dat aan zoveel gevaren, zo interne als
externe, blootstaat, blijkt Vandeloo zeer geliefd te zijn. In zijn gedichten zowel als
in zijn proza komt hij er voortdurend en met toenemende aandrang op terug. Men
kan er de neerslag van heel wat hedendaagse literatuur in terugvinden, maar het dient
gezegd dat onze auteur aan dit somber levensgevoel een eigen accent heeft verleend,
dat ons in zijn ongekunstelde waarachtigheid blijft boeien.
Als motto van zijn boek koos de auteur een zin uit de Epîtres van Voltaire: ‘On
entre en guerre, en entrant dans le monde’. Uit de keuze van dit aforisme als motto
blijkt reeds dat de dreiging die de wereld onveilig maakt, niet een accidenteel iets
is, dat bijv. zou voortvloeien uit een voorbijgaande toestand van oorlog, maar wel
iets inherents aan menselijke natuur en samenleving. Het eerste verhaal, De vijand,
behandelt nochtans een episode uit de tweede wereldoorlog. De ik-verhaler herinnert
zich twee taferelen uit zijn jeugd: het eerste bij de intocht van de Amerikaanse
bevrijders, het tweede bij de aftocht van de Duitse bezetters. De twee taferelen houden
elkaar volkomen in evenwicht. Korte tijd nadat de aftrekkende Duitsers in het dorp
een represaille-maatregel troffen op grond van een schrijnend misverstand, met het
gevolg dat de vader van het jongetje als gijzelaar wordt weggebracht, wordt dezelfde
knaap even pijnlijk ontgoocheld, als hij ziet hoe de zo vriendelijke Amerikanen zijn
vriendinnetje Bea misbruiken. Tot welk kamp behoorde nu de vijand, vraagt de knaap
zich af, en hij antwoordt: ‘Iedereen is de vijand en niemand is de vijand. Misschien
zijn wij onze eigen vijand.’ (23) De belager is blijkbaar de Ongenoemde die in ons
is. Hij heeft niet de chaos van een oorlog nodig om ons in zijn greep te krijgen. In
deze merkwaardig gebouwde, in-droeve novelle speelt de voortdurend neergutsende
regen een grote rol, niet zozeer als stemmingselement, maar als symbolisch-geladen
natuurbeeld, dat de verhaler steeds weer doet denken aan de vijand, d.i. aan de
fundamentele kwetsbaarheid van de weerloze mens.
De vijanden die in de vier andere, even sombere verhalen verschijnen, hebben
niets meer te maken met de oorlog. De moralist Jos Vandeloo spreekt er een
pessimistische visie op de samenleving in uit, die veel weg heeft van het beruchte
‘homo homini lupus’. Vooral het derde verhaal, De grap, met weer een misverstand
als onderwerp, bevat scherpe kritiek op de maatschappij. Een olijk burgerman in
licht beschonken toestand wil een onschuldige grap uithalen, maar zijn bedoeling
wordt door het
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‘slachtoffer’, de politie, het gerecht, de pers, zijn vrienden en advocaten, kortom door
al diegenen die de onwrikbare orde van de ‘wet’ in de staat verdedigen, zo verdraaid
en opgeschroefd, dat hij in de gevangenis terechtkomt, waar hij in volstrekte
eenzaamheid en zonder uitzicht op begrip over zijn beroerd geval kan nadenken. Na
een kort relaas van de zoveelste zinloze ondervraging van de beklaagde, die op de
duur alles gaat bekennen, ook de misdaden van anderen, wordt de novelle plots
afgebroken met een ‘Enzovoort’, zodat het verhaal als het ware in een ijle ruimte
buiten de tijd blijft hangen.
Ook hier heeft de bedreiging van het individu door een soort Kafkaiaans ‘Gesetz’
niets anekdotisch of toevalligs: in een maatschappij die grappenmakers als misdadigers
behandelt, in alles boosheid ziet, overal bestraffend optreedt en de rechtsorde tot
terreur maakt, is het individu dat even buiten het gelid loopt, volkomen machteloos
en eenzaam. De verpletterende kracht van zulke ijzeren rechtsorde wordt duidelijk
verzinnebeeld in de angstdroom van de ik-verhaler, die als volgt besluit: ‘Op dat
ogenblik besefte ik (...) dat wij samen krakend en bloedend verpulverd zouden worden
door de macht boven ons. De dalende niet te omschrijven kracht, die door een
onzichtbaar mechanisme in beweging was gesteld. Een noodlottige beweging die
wij niet konden ontlopen’ (101).
In de novelle Hoe laat is het, meneer? heeft Vandeloo de dagelijkse sleur tot
mikpunt genomen. De kleine onzichtbare tragiek van miljoenen bestaat erin, zo
schrijft hij, dat zij hun leven lang geestloze handelingen op standaard-stramien
uitvoeren, in een cirkeltje van clichés rondhollen en nooit eens het pad van de vrije
wil betreden. Zij zijn ‘rotslaven’, middeleeuwse horigen in de jachtige tijd,
opgejaagden, ‘zwerfstenen in het grensgebied’ (67), elkander vreemd in hun
levensangst. Zij hebben vooral ‘geen derde oog voor de achtergrond, voor de
ondergrond, voor de bijkomende omstandigheden’ (68), die het leven zin en warmte
geven. Slechts buiten die tredmolen van de alledaagsheid, in die smalle groene zone
waar nog wat liefde is, zo moraliseert de auteur, wordt de wereld bewoonbaar.
Ik heb de indruk dat Jos Vandeloo hier en daar in deze verhalenbundel zijn
bedoelingen wat té nadrukkelijk aan de lezer opdringt. Als de idee of, in het ergste
geval, de ‘les’ niet symbolisch in het verhaal is opgegaan, als de auteur oordeelt dat
deze in een beschouwend intermezzo moet worden verduidelijkt, dan is m.i. zulke
verhaalkunst nog moeilijk gaaf te noemen. Naar mijn gevoel zijn de goedbedoelde
preekjes over ons gebrek aan liefde en over onze angst die de auteur resp. in de
novellen Hoe laat is het, meneer? (67-69) en De grap (114-116) inlast, niet alleen
ongepast, maar ook overbodig. De novellen zelf zijn welsprekend genoeg. Daarnaast
mag men m.i. ook wel de hoop uitspreken, dat een
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talentvol auteur als Vandeloo ook eens andere thema's zou aanraken dan dat éne
steeds terugkerende dat wij hier naar voren haalden en waarin de auteur zich blijkbaar
heeft ingegraven. Zijn voorstelling van mens en wereld kan er alleen rijker, complexer
én aangrijpender door worden. Dat zijn personages psychologisch weinig
gedifferentieerd zijn, is in zijn verhaalkunst geen bezwaar, want Vandeloos kracht
ligt in het vaardig gestructureerde verhaal waarin de situatie primordiaal is, niet de
psychologie. Toch zou wat meer psychologische uitdieping, die de naamloze
slachtoffers tot echte mensen zou maken, ook hier geenszins misstaan.
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Kroniek
Suspense van Libera Carlier
door Lieve Scheer
De liefhebbers van suspense zullen met plezier het laatste verhaal van Carlier lezen,
dat bij de uitgeverij De Sikkel verscheen. De Vlucht geeft het relaas van een Vlaamse
jongeman die gedurende de laatste oorlog naar Spanje weet te ontsnappen, maar daar
uitgeput ineenstuikt. Meer bevat de roman eigenlijk niet. Carlier heeft knappe
spanningsmomenten geschapen, zoals de episode in de mijn, de vlucht uit Orthez en
het grootste deel van de tocht over de Pyreneeën. Hier vinden wij Carlier op zijn best
omdat deze passages gegroeid zijn uit zijn eigen specifieke werkelijkheidsbeleving.
Kernmotief is hier, zoals in de beste passages uit Carliers vroeger werk, de blijvende
dreiging van een gevaar. In Duel met de tanker was het de vrees dat de lange, logge
Marie-Antoinette zou vastlopen; in Piraten deed de auteur ons na een gevaarvolle
zeeroverij het door gevaar overschaduwde liefdegeluk van de hoofdpersoon meeleven;
in Het Kanaal was, tussen andere, korte gevaar-episodes, vooral het voor gevaar
beduchte sluipen van de ontsnapte gek en zijn kort clandestien verblijf op de betonwerf
een van de beste momenten. In Action Station Go waren, na de gevaarvolle
ontsnapping uit Oran en de dropping, vooral de episodes uit het verzetswerk waarin
het gevaar voor ontdekking uiterst imminent wordt, de beste. De lezer herinnere zich
verder hoe bijv. De Luipaard (D.W. & B., jg. 1960, 4) om de letterlijk tastbare
aanwezigheid van het gevaar een van Carliers beste kortverhalen geworden is. Ook
in Carliers laatste werk is het gevaar de drijfkracht die het verhaal in beweging brengt.
Hoezeer de auteur aan die centrale inspiratie behoefte heeft blijkt uit de opvatting
van dit boek. De hoofdpersoon hoeft eigenlijk niet te vluchten, want hij heeft
tegenover de Duitse bezetter niets misdaan (Carliers poging om deze vlucht
psychologisch te motiveren is onbevredigend). Om het gevaar-element op te drijven
laat de auteur de jongen nodeloos wachten met afstappen tot Orthez; dit wordt het
vertrekpunt van een der spannendste episodes van het boek.
Een tweede motief dat Carliers beste momenten typeert, betreft de
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onverschrokkenheid en de moed waarmee de hoofdfiguur tegenover dit gevaar staat.
Ondanks aandringen van kapitein en bemanning, en ondanks de kwetsuur aan zijn
voet, gaat de tweede stuurman uit De Luipaard in een roes het gevecht aan, zoals
Loods Lievens uit Duel met de tanker, ondanks gebrek aan officiële bevoegdheid,
de moeilijke taak aanvaardt, zoals ook Marc Van Dijck uit Action Station Go zich
hardnekkig tegen lafheid, zwakte of uitputting te weer stelt. Carliers hoofdfiguur is
er telkens een die zich volledig inzet, zowel met de spierige, lenige soepelheid van
het lichaam (Carlier kiest bij voorkeur een jonge figuur) als de taaie kracht van een
sterke wil.
Denken doen deze hoofdfiguren zo weinig mogelijk; zij zijn best geslaagd waar
de auteur hun reflexie beperkt tot een afwegen van de nog beschikbare kracht
tegenover de taak die te volbrengen is. Zoals de andere personages uit Carliers werk,
ziet de hoofdfiguur Lode zijn eigen lichaam vooral als een instrument dat men op
beredeneerde wijze moet hanteren; men mag niet te veel ervan vragen, men moet
bijtijds met de eisen ervan rekening houden, maar overigens moet men het volledig
in de strijd inzetten.
Deze strijd laat Carlier zijn personages ook liefst alleen voeren. Wel verschijnen
er in zijn werk groepsondernemingen, maar de beste momenten zijn toch die waar
zich de ultieme strijd afspeelt van een enkeling. Op de gevaarvolste ondernemingen
zijn Carliers personages moederziel alleen. Ten hoogste zijn er passieve toeschouwers
of verre stille medewerkers. Dikwijls is er zelfs een zekere wrijving met het grootste
deel van de maatschappij, die mede betrokken wordt in de defensieve houding of
nood aan zelfbevestiging van de hoofdfiguur.
Deze strijd, waar Lode zich inwerpt met een maximum van zenuwen spierkracht,
duurt zolang tot het uithoudingsvermogen begeeft. Zo ook moest Marc van Dijck
zich gewonnen geven, of verloor loods Lievens het pleit, of, zoals de auteur laat
vermoeden ook de hoofdfiguur van Piraten. Toch is dit slot geen echte nederlaag.
De morele kracht waarmee de held tot het allerlaatste nippertje heeft gevochten,
maakt deze nederlaag eigenlijk tot een overwinning. Terwijl voor het overige het
mannelijk strijdbare en vitale van Carliers oeuvre een zekere overeenkomst vertoont
met Hemingway, menen wij hier op een van de grondigste verschilpunten te moeten
wijzen. Bij Hemingway is de nederlaag veel meer doortrokken van weemoed. Zij
verschijnt niet als een bruusk gegeven, maar als iets dat men altijd aanwezig geweten
heeft, zodat het dynamisme langs binnen enigszins uitgehold is, menselijker geladen
en minder primitief dan het dynamisme van Carlier. Carliers werk zal dan ook veel
moeilijker de symboolwaarde kunnen krijgen van een ultieme levensvraag. En hier
zouden wij dan ook op een gevaar van inauthen-
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ticiteit willen wijzen voor deze auteur. Carlier is eigenlijk niet beschouwelijk
aangelegd. Actie en dynamisme bewegen zijn hele schrijverspersoonlijkheid. Dit is
natuurlijk een beperkte begaafdheid, maar wij menen dat de auteur er beter aan doet
zich aan deze persoonlijke begaafdheid te houden dan op onnatuurlijke wijze zijn
woordje over mens en maatschappij te willen meespreken, zoals hij hier en elders,
overigens zonder succes, heeft gepoogd.
Eerst en vooral heeft hij gemeend zijn verhaal te moeten kruiden met de vereiste
dosis seksuele peper. Deze dingetjes telkens in onverantwoorde en
knoeierig-tussengeschoven flash-back. Mogelijk zal deze meeloperij met de mode
de afzet bij een onrijp lezerspubliek vergroten. De literaire criticus kan er echter
enkel zijn schouders over ophalen, want het is heus te onbenullig om er zich over
geërgerd te voelen. Carlier heeft verder gemeend de flap-omslag te moeten opsieren
met wat aardige psychologische geleerddoenerij, zoals ‘aliënatie’, ‘door neurasthenie
ontwricht’, ‘op de vlucht zijn voor zichzelf’ en ‘compenseren’. Om die belofte van
psychologische verantwoording te houden geeft hij ons die ingeschoven flash-backs,
die helemaal niets verklaren en zo banaal zijn dat men ze drie-, viermaal herleest
voor men kan geloven dat een overigens knap en degelijk auteur zoiets aan een
drukker toevertrouwt. Wij hopen dat Carlier zal beseffen dat psychologische uitdieping
hem voorlopig minder ligt en dat hij weinig begaafd is om met wereldbeschouwelijke
opmerkingen de lezer te boeien. Niemand vraagt er hem trouwens naar. Als hij er
zich maar voort op toelegt boeiende verhalen te schrijven met al de knappe
stijlmiddelen die hij heeft om de spanning op te drijven, zullen er steeds lezers zijn
die met graagte zijn werk ter hand nemen.
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De laatste ronde
Poëzie-nummer
Het poëzie-nummer dat wij voor deze jaargang in het vooruitzicht hadden gesteld,
is tot onze spijt niet klaargekomen. Onze medewerker E.H. Piet Thomas, aan wie
wij de samenstelling van dit speciaal nummer hadden toevertrouwd, heeft dit jaar
zes maanden in het buitenland verbleven voor wetenschappelijk onderzoek.
Wij zijn gelukkig onze lezers te kunnen mededelen dat het poëzie-nummer in het
voorjaar verschijnen zal.
RED.

Tot aandenken aan Paderborn
Altijd weer verrast mij in Duitsland, voornamelijk in het westen en het noorden, de
belangstelling voor en de kennis van onze literatuur. Verrast? Alsof ik het niet van
jaren vóór de oorlog wist.
Natuurlijk is er het gezichtspunt, maar dit wordt door allerlei factoren bepaald,
waaronder in niet geringe mate het geestelijk en gevoelsmilieu, de eigen traditie, de
eigen voorkeur en de eigen noden. Men denke ook maar aan de visie van Nederland
op onze letteren. En, omgekeerd, aan onze eigen praktische kennis en onze waardering
van bijv. de Scandinavische roman of de Amerikaanse literatuur. Een
confrater-in-de-letteren zei me onlangs dat hij in een uit het Noors vertaald overzicht
van de Noorse letterkunde de naam niet had aangetroffen van de bij ons verslonden
Trygve Gulbranssen, van wie men mag zeggen dat hij hier op zeker ogenblik de
plaats van Hamsun heeft ingenomen.
Zijn belangstelling en kennis aangenaam verrassend, nog veel prettiger is het, te
kunnen vaststellen hoe sommige van onze schrijvers geassimileerd worden. Want
dat is een volgend stadium: de kennismaking gaat over in vertrouwdheid. Wat is het
anders, wanneer een stadsambtenaar van Paderborn, de stad met de 200 bronnen, in
een plaatselijke publikatie Vlaamse cultuurdagen aankondigt met de bekentenis dat
hij als jongen ‘De Leeuw van Vlaanderen’ met zijn vriendjes gespeeld heeft (zonder
dit eerst in ‘De Witte’ te hebben gelezen!) en dat zijn eigen kinderen onder elkaar
‘De nood van Sinter Klaas’ van Timmermans hebben gespeeld?
Assimilatie ook, wanneer ik, in een mooi album over Paderborn een hoofdstukje
over letterkunde en toerisme lezend, weer op de naam van Timmermans stoot tussen
die van Washington Irving, Hermann Löns en Frederico Fellini. Van de Amerikaan
wordt gezegd dat zijn schetsen Granada in de 19de eeuw tot een toeristisch centrum
hebben gemaakt. Dat Löns ongeveer hetzelfde gedaan heeft voor de Lüneburger
Heide. Dat Fellini eens moet gezucht hebben: ‘Men maakt een bitter-ernstig werk
(La dolce vita) en steekt er al zijn bekwaamheden in, en wat is het gevolg? Een
toenemend vreemdelingenverkeer!’ En daar tussenin: ‘Ist der Lobgesang des 1947
gestorbenen Flamen Felix Timmermans auf seine Heimat nicht
Fremdenverkehrswerbung aus dichterischer Schau?’
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En dan is er die oude heer, Prof. Ferdinand Wippermann, die ons als toemaatje bij
een literaire avond, waar reeds verscheidene schrijvers zijn opgetreden, dit sonnet
leest, dat hij jaren geleden op Gezelle heeft gemaakt:

Guido Gezelle
Du liebe Gotteslerche! Dein Genist
Verhohlen schmiegt sich in der Furche Braun.
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Dein Flügelschlag schwang sich zu Himmelsaun,
Zum Schöpfer alles Wesens, das da ist!
Ein kleiner ‘onderpastoor’ nur - und traun!
Ein hoher König in der Dichtung Reichen!
Sein Volk erkannte keinen Seinesgleichen,
Sein Eigenstes in deinem Bild zu schaun.
Du trankst dich trunken an der Erde Schöne.
Der Rose Duft, das Farbenspiel der Wiese,
Der Schwalbe Flug, des Maien Jubeltöne,
Schneeflockenpracht, der Abendglocke Erz Sie war'n dir Abglanz all vom Paradiese,
Sie hoben deine Seele gotteswärts.

Onder de schatten die hij bij het bombardement op Paderborn verloren heeft, noemt
Prof. Wippermann De Bo's ‘Idioticon’, Gezelle's ‘Loquela’, oude jaargangen van
‘Biekorf’. Hij schenkt mij als aandenken een gedicht in het Nederduits, een zelfportret:
Nu ben ik vijfentachtig jaar, de wereld is zo groen en bont, tot vreugde zijn er nog
altijd zoveel redenen. Ja, Heer, ik blijf nog gaarne een paar jaartjes hier op aarde. 't
Mogen er ook twintig zijn. Maar als het niet anders mag zijn...
Ik heb gedacht dat bij wie zo spreekt, diep-in de mogelijkheid bestaat om het
oereigene van Gezelle en Timmermans aan te voelen en te assimileren.
R.F. LISSENS.

Van oude dingen
Ik heb een ontdekking gedaan die mij heeft gelukkig gemaakt. Uit de piepende schuif
van een oud meubel dat ik erfde, kwamen twee banden van de volledige werken van
Hendrik Conscience te voorschijn. Negen boekdelen: banden 2 en 9 liggen vóór mij
in de royale, maar versleten eerste uitgaven van 1871, met de bekende tekeningen
van Dujardin. Conscience was toen op het toppunt van zijn roem, en dit niet alleen
binnen de enge grenzen van het kleine Vlaanderen. De boeken zijn versleten; niet
slechts de beruchte ‘tand des tijds’ heeft eraan geknaagd. Aan de beduimelde hoeken
vermoed ik dat ze van hand tot hand overgeleverd werden. Hoeveel tere meisjesharten
heeft de romantische meester niet doen zuchten?
Ik blader. ‘Een 0 te veel’, een waar verhaal, zoals de schrijver verzekert; het speelt
te Antwerpen op de plaats waar nu de Dierentuin ligt en het Centraal Station. ‘Een
stem uit het graf’, en ik ken het landschap uit de buurt van Meerhout, waar de
dramatische geschiedenis gesitueerd werd. ‘De Mengelingen’, met het bekende ‘De
brandende schaapherder’. En ik kan mij nog laten boeien door ‘Eenige bladzijden
uit het boek der natuur’.
Is de oude Conscience nog te lezen? ‘De Leeuw van Vlaanderen’ is een dikke,
onverteerbare turf, en vele Vlamingen, die op het boek zweren, hebben het niet eens
doorgeworsteld. ‘De kerels van Vlaanderen’ lokte mij meer. Maar boven alles zijn
de zedenschetsen ‘Baas Gansendonck’, ‘Rikketikke-tak’, ‘De arme edelman’, te
verkiezen. Doch alles is getekend door de tijd. De ontwikkelde Vlaming kan
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Conscience niet meer lezen. En de statistieken uit de volksbibliotheken? Die bewijzen
eenvoudig dat... Laten wij niet bitter worden en de trage, moeizame opmars
doorzetten.
Toch ben ik blij om de twee oude folianten.
E. VAN HEMELDONCK.
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Boekbesprekingen
Klabbatse
Felix Dalle heeft met zijn Klabbatse (N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
Amsterdam), een zeer eigenaardige kinderfiguur geschapen. Klabbatse is het oudste
zoontje in een arm gezin, dat aan de boord van de Leie woont. Het eenzelvige, nukkige
en zieke kind zoekt bevreemdende sensaties in de natuur, wordt door mysterieuze
driften heen en weer geslingerd en haalt boosaardige fratsen uit waarvoor het geen
schuld voelt. Men heeft aanvankelijk de indruk dat de knaap behekst is door de geest
van het kwaad, maar naarmate het verhaal vordert leert men hem als geestelijk
gestoorde kennen. Geleidelijk groeit ook een wonderlijke verstandhouding met zijn
zusje Trezemiet, het enige wezen dat toegang heeft tot zijn droomwereld. Het jongetje
droomt veelal zeer akelig, maar vindt vertroosting in een onuitputtelijke schat van
sprookjes die hij zelf uitvindt en waaraan hij zich met Trezemiet verkneukelt. Hoe
erger de ‘wormen’ zijn arme geest verteren, des te poëtischer en zinvoller worden
de sprookjes, waarin een verrukkelijk natuuranimisme tot uiting komt. Klabbatse
vervreemdt steeds verder van de werkelijkheid door toenemende poëtische idealisering
ervan. Maar dit neemt niet weg dat hij soms blijk geeft van verbazend gezond
verstand. Als zijn geest helemaal in waanzin is weggedeemsterd, ontmoet hij tijdens
de trek van het gezin naar Antwerpen een veerman die ook poëet is en in zijn vioolspel
kleuren kan verklanken. In diens hut leeft Klabbatse weer op, hij krijgt weer een
feestelijke droom, zijn idealiserende waanzin bereikt een toppunt in een toestand van
sublieme bevredignig. In die toestand keert het kind terug naar ‘onze Heer, waar het
reeds sedert lang een beetje woonde’ (122). Bij de beschrijving van de begrafenis
van Klabbatse te Sint-Martens-Latem, waarmee het boek eindigt, roept de auteur een
fantastische sprookjeswereld op, waarin poëzie, natuuranimisme en religiositeit in
een paradijselijke zuiverheid samensmelten.
Dit boekje is mij om verschillende redenen dierbaar. Het is realistisch in de
beschrijving van het armemensenleven, poëtisch in de natuurbeleving, idealiserend
in de voorstelling van Klabbatses gezegende waanzin. Het werd vooral gemoedelijk,
met warm medeleven en met aangepaste kinderlijke naïveteit geschreven. Marcel
Notebaert tekende er enkele prachtige illustraties bij.
M. JANSSENS.

Biechten van underdogs
De Engelsman Philip Toynbee is op het idee gekomen een brief te sturen naar
verschillende Engelse weekbladen, waarin hij vroeg naar ‘biechten van underdogs’.
Hij was ervan overtuigd dat pudeur en terughoudendheid in onze maatschappij
zodanig zijn geslonken, dat zelfs de grootste sukkelaars hun kwetsuren niet meer
verbergen, maar voor zich uit dragen. Hij ontving inderdaad een groot aantal
levensverhalen van allerhande door het leven afgetakelde en vervolgde individu's,
die allemaal hun sociale en psychologische misère prompt uit de doeken deden.
Toynbee bundelde deze verhalen onder de titel Underdogs. Deze verzameling werd
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nu in een Nederlandse vertaling van Adelheid van der Most door De Bezige Bij als
kwadraatpocket gepubliceerd.
Toynbee moest wel een keuze doen onder de talrijke ingezonden biechten. Hij
voerde zijn selectie door, niet op grond van literaire kwaliteiten, maar van wat hij
uit sociologisch en psychologisch oogpunt representatief achtte. Uit deze verzameling
levensver-
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halen is een boek gegroeid dat ons confronteert met de barre ellende van ontwrichte,
onaangepaste, gemerktekende stakkers, die in hun levensbiecht meestal niet een
opgekropte opstandigheid tegen de maatschappij afreageren, maar wel met
ontstellende openhartigheid de genese van hun uiterlijke en innerlijke kwalen nagaan.
Of daarbij nu een algemeen frustratie-gevoel blootgelegd wordt, of seksuele
afwijkingen, of lichamelijke gebrekkigheid, steeds hebben de ik-verhalers in en door
het uitschrijven van hun mislukkingscomplex een catharsis betracht. Uit hun verhalen
blijkt dat de maatschappij als zodanig slechts in zeldzame gevallen schuld heeft aan
hun toestand. Meestal zijn zij het slachtoffer van hun egoïsme, de onverdraagzaamheid
en liefdeloosheid van de kleine groep waarmee zij in hun familie of in de uitoefening
van hun beroep moeten samenleven. Precies dit egoïsme, waardoor de ene mens wolf
wordt voor de andere - misschien zonder ten volle te beseffen welke wonden hij slaat
-, wordt in deze biechten aangeklaagd.
Men zal in dit boek geen stilistische kwaliteiten zoeken; men zal het ook niet lezen
als aangename verpozing; men zal wel geschokt worden door zoveel psychische
kwellingen, die verre van exclusief-Engels zijn, maar die men wellicht zo dichtbij
niet vermoedde.
M. JANSSENS.

Ik heb eens...
Karel Jonckheere publiceert een tiental radiolezingen als kleine Marnixpocket onder
de titel Ik heb eens... (uitg. A. Manteau, Brussel). Al deze onderhoudende praatjes
draaien rond een anekdotisch voorval, dat wereldreiziger Jonckheere hier te lande,
of te Bombay, te Royaumont, op IJsland, of in Zuid-Afrika meemaakte. Op zich zelf
genomen wegen deze anekdoten niet zwaar op de hand. Dat men François Mauriac
ooit eens een sigaret heeft zien rollen, behoort precies niet tot de dingen die men
langs de radio pleegt mee te delen. Overigens beoogt de auteur geenszins bepaalde
personen of toestanden door de anekdote te typeren. Jonckheere heeft alleen enkele
vlotte verhaaltjes willen vertellen, en het dient gezegd dat hij zijn gave mensenkennis,
zijn zin voor radde humor, zijn taalvaardigheid kundig kan versmelten met een pittige,
kleurige verteltrant. Daarenboven heeft de bereisde en belezen verteller zijn lezingen
gekruid met vele citaten, rake gezegden, zelfs met hele gedichten, waarrond
verscheidene verhaaltjes draaien. En wat kan een dichter al duurzamer van een reis
meebrengen dan een gedicht?
M. JANSSENS.

Geschenk van de gouverneur
Wij hebben altijd gehoopt op een literatuur die niet uitsluitend door literatoren
geschreven wordt en een historische wetenschap die niet alleen het werk van
professoren in de geschiedenis zou zijn. Nu is die verwachting ten dele in vervulling
gegaan. Mr. Louis Roppe, de gouverneur van Limburg, heeft met zijn boek over het
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omstreden huwelijk van Willem I der Nederlanden en Gravin Henriette d'Oultremont
voor de verrassing van de jongste boekenbeurs gezorgd.
Het ontstaan van het werk schijnt aan een sprookje ontleend. Het toeval, waarachter
wij uit schroomvalligheid slechts zelden de Voorzienigheid durven vermoeden, heeft
er de hand in gehad. Te Duras in Limburg is Graaf d'Oultremont burgemeester. Bij
een bezoek van de gouverneur wordt gesproken over de eerste en enige koning die
over de Verenigde Nederlanden geregeerd heeft en omdat Graaf d'Oultremont een
familielid van diens tweede echtgenote, de katholieke Henriette d'Oultremont is, over
het huwelijk dat door de bejaarde koning tegen het verlangen van zijn raadgevers in
gesloten werd. Het verwekte zulkdanige opspraak, dat de vorst tot troonsafstand
besloot.
De gouverneur, die zich sedert jaren tot de figuur van Willem I aangetrokken voelt,
wordt als door de omstandigheden gedwongen een boek aan hem te wijden. Want
enige dagen na zijn bezoek aan Duras, ontvangt hij een pakje documentatie waar
niemand nog iets van wist: de brieven die de koning, nu meer dan een eeuw geleden,
met Gravin d'Oultremont gewisseld heeft. Ze be-
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vonden zich in een brandkast waarvan de sleutel verloren was. De pastoor van het
dorp krijgt het meubel om het in zijn sacristie op te stellen; bij het versjouwen ervan
schokt de deur open en de vergeten inhoud komt aan het licht.
De vondst is op zich zelf belangrijk genoeg en toch komt er nog een vervolg. Mr.
Roppe wordt door het Rijksarchief in Den Haag in het bezit van aanvullende gegevens
gesteld en meent dat hij nu op alles wat van belang mocht heten de hand gelegd heeft,
als hem uit Duitsland het bericht bereikt, dat men daar in Schloss Neuwied een bundel
papieren van verbranding gered heeft, die eveneens op het tweede huwelijk van
Willem I betrekking hebben.
Steunend op al die authentieke gegevens schrijft Gouverneur Roppe zijn boek Een
omstreden Huwelijk (uitg. Die Vroente, Kasterlee) en Prof. Dr. L.J. Rogier van de
Nijmeegse universiteit leidt het in. Een boek van 350 bladzijden, wetenschappelijk,
degelijk, en terzelfder tijd menselijk en boeiend als een roman. Men leest de brieven
van de koning aan Gravin d'Oultremont, haar brieven aan hem, de vele brieven van
verwanten en vrienden, de artikels en schotschriften van de verblinden uit die tijd,
en besluit eens te meer dat de geschiedenis niet veroudert, omdat de mensen dezelfden
blijven. Adel en laagheid, goed en kwaad, vergezellen elkander als licht en schaduw
en ofschoon wij het wisten en weten, blijft het verrassen. Wij leren maar en volleerd
zijn wij nooit. Doch dat wij een gouverneur hebben als auteur van dit werk, versterkt
het geloof dat onze cultuur volwassen wordt.
A. DEMEDTS.

Taalzuivering
H. Heidbuchel, A.B.N.-Woordenboek, Uitgeverij Heideland, Hasselt, Vlaamse Pockets
63-64, 1962, 298 blz., 50 F.
H. Heidbuchel, Hoe zeg en schrijf ik het?, Uitgeverij Heideland, Hasselt, Vlaamse
Pocket 65, 1962, 181 blz., 25 F.
De heer H. Heidbuchel, leraar aan het Koninklijk Atheneum te Leuven, liet in de
Vlaamse Pockets van de Uitgeverij Heideland te Hasselt twee zeer praktische werkjes
verschijnen, die samen een handig vademecum voor het algemeen geschreven en
gesproken Nederlands uitmaken. In zijn ABN-Woordenboek biedt hij ons in
alfabetische volgorde enkele duizenden dialectwoorden, flandricismen, gallicismen,
verkeerd gebruikte, foutieve of vertaalde woorden en uitdrukkingen, waarvoor hij
dan telkens het correct Nederlandse equivalent opgeeft. Zelden laat hij u in de steek
zoals bijv. voor optimist i.p.v. optimistisch. Wel hebben wij een vijftal trefwoorden
moeten naslaan vooraleer ons een duidelijk inzicht geboden werd in het verschillend
gebruik van bediende, beambte en ambtenaar.
In zijn Hoe zeg en schrijf ik het? geeft de schrijver ons - eveneens in alfabetische
volgorde - uitsluitsel inzake een aantal praktische moeilijkheden op het gebied van
de uitspraak, de spelling, de spraakkunst, het woordgebruik en de stijlvormen
(adressen, brieven, visitekaartjes, rouwbrieven, enz...).
Deze beide deeltjes kunnen niet warm genoeg aanbevolen worden aan de steeds
talrijker Vlamingen die erop staan onze taal correct te spreken en te schrijven.
Dr. C. DAENEN.
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Literaire herdrukken
Bij A. Manteau (Brussel-Den Haag) in de Marnix-pockets:
Jos Vandeloo: De muur.
Françoise Sagan: Bonjour Tristesse.
Hubert Lampo: Hélène Defraye.
Dolf Verroen: Ildebrando (vroegere titel: Van eeuwigheid tot amen).
Curzio Malaparte: De Huid.

Reinaert uitgaven (Brussel):
Ernest Claes: Kobeke.
Valère Depauw: Het geslacht Wieringer. Het epos van de Vlaamse wevers
(trilogie).
F.M. Dostojewski: De Idioot.
Cervantes: De avonturen van Don Quichote.

N.V. Standaard-Boekhandel (Antwerpen-Amsterdam) in de
Standaard-pockets:
Yvonne Pauwels: De Barmhartige.
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E. van Hemeldonck: Maria, mijn kind.

Ontwikkeling (Antwerpen):
Julien Kuypers: Bergop! (herziene druk).
Gerard Walschap: Celibaat.

Heideland (Hasselt) in de Vlaamse pockets:
St. Claes-Vetter: Als de dagen lengen.
M. Gilliams: Oefentocht in het luchtledige. Winter te Antwerpen.
L. van de Wijgaert: Die Cierlycke. Roman van Anton van Dijck.
Julien Kuypers: Heer van Lembeke, rijd aan.

Desclée de Brouwer (Brugge):
P. van der Meer de Walcheren: Mensen en God (2 delen).

De Garve (Antwerpen):
Marcel Matthijs: Wie kan dat begrijpen?

De Bezige Bij (Amsterdam):
Ivo Michiels: Journal Brut.
J.W. Holsbergen: De handschoenen van het verraad.
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