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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Inhoud jaargang 8]
Ontmoeting
Achtste Jaargang - October 1954 - September 1955
* Poëzie - ** Verhalend proza - *** Beschouwend proza
Barendregt,
Hans

Over ‘Job’ van ***
Hein de Bruin

VIII

228

*

VIII

226

Meditatie

*

VIII

227

Pinksteren

*

VIII

225

Breekveldt Jr., Avond
W.F.G.

*

IX

257

Das, J.

Toneel en
Religie

***

III-IV

68

Degens, R.N.

Holland
Festival 1955

***

XI-XII

324

Dongen, G.K.
van

Geef het geen
naam

*

X

307

Ik loop in de
mist

*

X

306

*

II

36

Hoogmoedig is *
ons hart

II

34

Moment
suprême

*

II

35

Nacht des
Heren

*

II

33

Het gehucht

*

VII

195

Iedere dag
*
ontroert mij de
roodborst

VII

194

Spelen nog
*
zwanen op het
IJselmeer?

VII

193

Water van
Kana

III-IV

65

Braber,
Gebed
Marinus A. den

Doorne, J. van Alleen

Eijsselsteijn,
Lidy van

*
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Grolle, Ev.

Helder, Sake

Holland
Festival 1955

***

XI-XII

328

Toneelkroniek ***
(Balans van een
seizoen

X

290

Dwaal met mij *

VI

181

God vindt geen *
rust in mij

VI

180

Hollebeek, Aad Ta Matéte

*

II

49

Houwink, Roel Voor het
inslapen

*

IX

262

Hulst, Gerard
van

Ik ben een
danser

*

IX

281

Jager, Okke

Theologische
kroniek

***

IX

275

Jelsma, Auke

De grote stem

**

III-IV

95

Keekstra, Ido

Duodeun

*

VII

216

Geigerteller

*

VII

215

Kierkegaard
sterft

*

VIII

249

Kilinow, D.

Afspraak

**

XI-XII

349

Krijger, Henk

Bij de dood van ***
Marius Richters

XI-XII

321

Laan, Gré van De wereld
der

**

VII

208

Labruyère,
Constant

Boom

*

VI

178

Lot

*

VI

179

Nothing but
rain

*

VI

177

Lelsz, Jac.

De stoel en de *
klok

X

314

Lievaart, Inge

De wegwijzer

*

III-IV

88

Het was later

*

I

11

Vernieuwing

*

XI-XII

348

Marini's
ruiterbeelden

*

XI-XII

364

Mertens, Anna In memoriam
Sororis

*

III-IV

102

Melle, A.G.
van
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Kroniek der
***
Franse letteren

II
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50

II

Monsinga, M.

Epigoon

**

VIII

246

Vogelvlucht

**

VI

163

Mulder, G.

Huisbezoek

**

IX

266

Mulder, G.E.

Perspectieven ***
in het werk van
J.K. van
Eerbeek

VII

196

V

136

VII

209

Nelemaat, Arie Ballade der
vroomheid op
het land

*

Niemeijer, J.E. Het
**
Mec-mannetje
Het venster

**

V

145

Aan jou

*

III-IV

67

Profeet

*

III-IV

66

Duiven

*

VI

173

Sneeuw

*

VI

167

Obsessie

*

V

113

Op zoek

***

VI

174

Rispens, J.A.

De danseres

*

XI-XII

323

Risseeuw, P.J.

Tweetal

**

II

37

Rijnsburger,
M.H.

Blijde dag

*

V

124

Dreiging

*

V

123

Droom

*

XI-XII

365

Ik ben altijd de *
weg kwijt

I

19

In de kleine
*
witte dorpskerk

II

56

Mijn jongen
zucht

*

XI-XII

366

Mijn voeten
zijn te zwaar

*

II

57

Noach in de
Lage
Landen-1954

*

II

55

Watersnood

*

V

122

Nuis, A.
Petit, Nora
Popma, K.J.
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Rijnsdorp, C.

Cultuur door
***
zwaarteverlies

IX

258

De boekhouder *
en de dood

VI

162

De goede
huisvrouw

VI

161

De oude dichter *

V

115

Verleden en
toekomst van
Europa

***

V

116

*

VI

182

Schouten, J.H. Duitse kroniek ***

XI-XII

354

Schulte
Verbeelding als ***
Nordholt, J.W. belijdenis V

II

43

Verbeelding als ***
belijdenis VI

III-IV

89

Verbeelding als ***
belijdenis VII

V

138

Verbeelding als ***
belijdenis VIII

VI

168

Verbeelding als ***
belijdenis IX

VIII

240

Verbeelding als ***
belijdenis X

X

308

Steggerda,
Herman

De weg naar
het dal

II

42

Sterveen, A.

Sinds kort zingt *
de vogel niet
meer voor mij

XI-XII

374

Wakker
*
geschud voer ik
de koude dag

XI-XII

373

Het shawltje

**

I

13

*

X

313

Het pad tussen **
de bomen

X

302

Veerman, Nel

Sint Walburg

*

III-IV

101

Vermeer, C.

Pinksteren

*

VIII

239

V

125

Rijnsdorp, Jan Grafschrift

Stoep, D. van
der

Veerman, J.W. Droef

*

*

Poëziekroniek ***
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III

Vermeer, C.

Poëziekroniek ***

XI-XII

337

Langs de
Vloedlijn

I

1

X

289

XI-XII

367

Nogmaals spel ***
en
werkelijkheid

I

20

Gerrit Mulder
zestig jaar

IX

264

Zonneveld, Jan De
*
I.S.
Pinksterbloem

X

300

Het madeliefje *

X

301

***

Sta aan uw deur *
en wacht
Visser, Aize de Morgen zie ik
je weer, een
film over een
dominee

Vreugdenhil,
Jacoba M.

***

***

Kritieken
Abma, K.

Mensen en
minuten

J.E. Niemeijer VI

186

Achterberg, G. Autodroom

C. Vermeer

V

130

En Jezus
schreeft in 't
zand

C. Vermeer

V

129

C. Vermeer

II

58

Passie

C. Vermeer

II

58

Aerschot, B.
van

Bittere wijn

J.W. Veerman

XI-XII

378

Alberts, Joh.
C.P.

Abraxas

C. Vermeer

XI-XII

338

Laudamus

C. Vermeer

XI-XII

338

Marginalia

C. Vermeer

XI-XII

338

Verzen voor
vrienden

C. Vermeer

XI-XII

338

V

127

Aerde, Rogier Nooddorp
van

Allard, Frank

Cantus Firmus C. Vermeer
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Amerikaans
cultureel
perspectief

P.J. Risseeuw

VI

184

Andres, Stefan Der Knabe im J.H. Schouten
Brunnen

XI-XII

362

Die Reise nach J.H. Schouten
Portiuncula

XI-XII

362

Het jongetje in Joh. van
de put
Hulzen

VI

187

Andreus, Hans Schilderkunst

C. Vermeer

V

127

Apol, P.

Achter tralies

Hans
Barendregt

VIII

254

Apperloo, M.

Marcus
Ketsebol

Joh. van
Hulzen

I

28

Asser, Eli

Het huis is te
klein

Jacoba M.
Vreugdenhil

III-IV

103

Augustiny,
Waldemar

Albert
J.H. Schouten
Schweitzer und
Du

III-IV

109

Baardam, C.

Dokter, ik
vertrouw u

Joh. van
Hulzen

I

27

Baesjou, Jan

De alchimist
van
Roquebrune

J.C. Schuller

VII

217

Barret, William De schaduw der H.H. Merkelijn XI-XII
beelden

380

Bech Nijgaard, Een vrouw
Jacoba M.
J.
werd gelouterd Vreugdenhil

VI

187

Bengtsson,
Frans

Rode Orm

IX

287

Berg, Bengt

De
Lidy van
liefdesgeschiedenis Eysselsteijn
van een wilde
gans

X

317

Jacoba M.
Vreugdenhil
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IV

Bergengruen,
Werner

Die
Rittmeisterin

J.H. Schouten

Bergh, Hetty
v.d.

Een liedje van Frieda van
verlangen
Felden

XI-XII

361

II

59

Berkouwer, Dr Triomf der
G.C.
Genade

Okke Jager

IX

277

Blaman, Anna Op leven en
dood

M. Beinema

IX

285

Bleeker, Henk Afke

G. van Heerde VIII

251

Boelens, Jan

C. Vermeer

V

132

J.H. Schouten

XI-XII

360

Und sagte kein J.H. Schouten
einziges Wort

XI-XII

358

Bont, Bas de

Existentie met C. Vermeer
pretentie

V

133

Boorsma,
Rudolf

De jongste
bediende

Jacoba M.
Vreugdenhil

III-IV

104

Bordewijk, F.

Mevrouw en
Meneer
Richebois

P.J. Risseeuw

V

153

Botticelli

J.C. Schuller

III-IV

107

Boudier-Bakker, Vier grote
Ina
Oranjes

Dr J.C.H. de
Pater

V

156

Brabantia Nova

C. Vermeer

V

127

C. Vermeer

XI-XII

341

Brandt, Willem Twee
vaderlanden

C. Vermeer

XI-XII

339

Breedveld,
Walter

Frieda van
Felden

III-IV

106

Bruggen, Kees Kruidentuin
van

C. Vermeer

V

126

Brugman, Til

P.J. Risseeuw

I

27

Bruin, Hein de Job

C. Vermeer

XI-XII

340

Brulez,
Raymond

P.J. Risseeuw

I

27

Unvollendet

Böll, Heinrich Haus ohne
Hüter

Bralleput, K.

Al mijn gal

Sandra

Kinderhand
André Terval
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Het mirakel der J.E. Niemeijer IX
rozen

282

Bruning,
Gerard

Gedichten

V

125

Buchwald,
Reinhard

Schiller, Briefe J.C. Schouten

XI-XII

378

Schiller, Der
Weg zur
Vollendung

J.C. Schouten

XI-XII

355

Aart Romijn

XI-XII

376

III-IV

111

Buck, Pearl S. Kom, mijn
liefste

C. Vermeer

Buddingh, C.

Encyclopaedie C. Rijnsdorp
voor de
wereldliteratuur

Cabriès, Jean

Jacob, de
uitverkorene

Anna Mertens X

316

Saint Jacob

Anna Mertens II

52

Cami, Ben

Het land Nod

C. Vermeer

XI-XII

345

Cesbron,
Gilbert

Honden zonder Aart Romijn
halsband

VII

221

Cézanne

J.C. Schuller

III-IV

107

C. Vermeer

V

131

Charles, J.B.

Waarheen
Daarheen

Cohen, Jozef

Een aap danst J.E. Niemeijer IX
op het
Rembrandtplein

287

Conrad, Jozef

Die Tremolino J.H. Schouten

III-IV

110

II

62

Coolen, Antoon Genoveva van Aart Romijn
Brabant
Corçao,
Gustavo

Cursus van de J.E. Niemeijer VI
dood

185

Cowles,
Virgina

Winston
Churchill

Dr J.C.H. de
Pater

VII

221

Crottet, Robert ‘Negri’,
Dagboek van
een kat

Jacoba M.
Vreugdenhil

III-IV

104

Crystal
Leerdam

C. Alons

II

59
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V

Das, J., van
Doorne, J., en
Risseeuw, P.J.

I

1

Dendermonde, De wereld gaat P.J. Risseeuw
Max
aan vlijt ten
onder

II

62

Deutsche
Balladen

J.H. Schouten

III-IV

109

C. Vermeer

V

132

Dinther, I. van Ballade van de C. Vermeer
Brabantse
emigranten

V

133

Donkersloot,
Dr N.A. e.a.

V

133

Dhoeve,
Andries

Vloedlijn

Achter de
blinden

C. Vermeer

Het
C. Vermeer
expressionisme

Droste-Hulshoff Werke

J.H. Schouten

III-IV

110

Dubois, Pierre Facetten der
H. e.a.
Ned. poëzie

C. Vermeer

XI-XII

341

Dijk, D.A.T.L. Retraite
v.

Okke Jager

IX

278

Eerenbeemt,
Noud van den

September

Kees Klap

IX

285

Eggink, Clara

De rand van de C. Vermeer
horizon

XI-XII

338

Eising,
Marchien

Rieks

VII

224

Elsner,
Wilhelm

Unvergängliche J.H. Schouten
deutsche
Balladen

III-IV

109

Enzinck,
Willem

De gouden
Dr J.W. Schulte VII
eeuw der Ned. Nordholt
schilderkunst

217

Otto van Rees Dr J.W. Schulte VII
Nordholt

217

Het duistere
bloed

Aart Romijn

V

156

Toernooi met
de dood

Aart Romijn

III-IV

103

Spartacus

Aart Romijn

V

155

Fabricius,
Johan

Fast, Howard

Frieda van
Felden
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Ferber, Edna

Showboat

Frieda van
Felden

III-IV

106

Gans, Jacques Nieuwe
nonchalante
notities

J.W. Veerman

VI

191

Gerner-Beuerle, Elmauer
Maurus
Tagebuch

J.H. Schouten

XI-XII

362

Gheorghiu,
Virgil

De man die
alleen reisde

Aart Romijn

VII

222

Ginkel,
Barthold v.

Het hooglied
der liefde

Okke Jager

IX

277

Gispen, Wim

Voor Hem geen Okke Jager
plaats

VIII

252

XI-XII

361

J.H. Schouten

XI-XII

361

J.C. Schuller

III-IV

107

III-IV

107

Goes, Albrecht Das Brandopfer J.H. Schouten
Erfüllter
Augenblick
Gogh, van
Gohde,
Hermann

De achtste dag J.W. Veerman

Graaf, Barend Om 't steenen
de
paert

Joh. van
Hulzen

V

152

Graft,
Mythologisch
Guillaume van
der

C. Vermeer

XI-XII

343

Greco, El

J.C. Schuller

III-IV

107

Green, Julien

Minuit

Anna Mertens II

54

Greup-Roldanus, Een vrouw in
S.
rook en regen

Frieda van
Felden

VIII

251

Groot, Jan H.
de

C. Vermeer

XI-XII

340

Okke Jager

IX

277

XI-XII

381

Vice Versa

Grosheide, Dr Mattheus
F.W.

Gijsen, Marnix De oudste zoon M. Beinema
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VI

Haasse, Hella
S.

Zelfportret als P.J. Risseeuw
legkaart

Habsburg, Otto Het lot van
von
Europa

Dr J.C.H. de
Pater

VI

183

VII

220

Handtpoorter,
Fernand

De hangmat der C. Vermeer
naïeven

V

127

Harten, Jaap

Studio in
daglicht

C. Vermeer

XI-XII

344

Hartmann,
Olov

Heilige
Maskerade

P.J. Risseeuw

VII

223

Hasselt, Simon Dou de wereld J.E. Niemeijer II
van
nog mooi was

60

Hattum, Jac.
van

V

126

Hans Christiaan J.E. Niemeijer X
Andersen

319

Liber
Amicorum

C. Vermeer

XI-XII

337

Tien
diergedichten

C. Vermeer

V

126

XI-XII

337

Heerde, G. van Mensen in gala Joh. van
Hulzen

VI

189

Heine, Heinrich Werke

III-IV

110

XI-XII

377

VII

224

XI-XII

378

J.H. Schouten

XI-XII

378

J.H. Schouten

III-IV

110

C. Vermeer

II

58

Hoyack, Louis De philosophie C. Vermeer
der verveling

V

133

Eule Beule
Bolletje

C. Vermeer

Un an de plus, C. Vermeer
un an de moins

Hidding, Joh.

J.H. Schouten

De wolvenjacht G. Mulder

Hoekstra, Han De verliefden
G.
van Peynet

Aart Romijn

Hofmannsthal, Das Salzburger J.H. Schouten
Hugo von
grosse
Welttheater
Deutsche
Erzähler
Hokusai
Hoornik, Ed.

De man in de
stad
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Veertien
denkers

C. Vermeer

V

132

Deutsche
Geisteswelt II

J.H. Schouten

XI-XII

354

J.H. Schouten

XI-XII

378

Hylkema, O.T. Wat hemel en Okke Jager
aarde verbindt

IX

278

Jager, Okke

De humor van Ds J. Bonda
de Bijbel in het
Christelijk
leven

III-IV

105

Worden als een C. Vermeer
kind

XI-XII

342

XI-XII

378

Jong, David de De glazen wand Kees Klap

I

30

Kafka, Franz

De
Ido Keekstra
hongerkunstenaar

XI-XII

383

Kalidasa

De wolkbode

C. Vermeer

V

126

Kerkhoff, Dr
Emmy

Wegen naar het C. Vermeer
taalkunstwerk

V

133

Kirst, Hans

08,15 De
kazerne

Aart Romijn

III-IV

103

Hellmut

08,15 De
oorlog

Aart Romijn

VII

223

XI-XII

376

Hübscher,
Arthur

Huch, Ricarda Herbstfeuer

Jahrhundertmitte,
Gedichte der
Gegenwart

J.H. Schouten

08,15 Het einde Aart Romijn
Klant, J.J.

De fiets

J.E. Niemeijer II

Kleist, Heinrich Ueber das
J.H. Schouten
von
Marionettentheater

XI-XII
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63
378

VII

Kloek, Dolf

Ergens achter
mij

Kees Klap

XI-XII

375

Knuttel, Ir G. Bouwkunst
en Kruger, Ir J.

B. van
Heijningen

X

319

Knuttel Wzn.,
Dr G.

Rembrandt
Etsen

J.C. Schuller

VI

192

Kooiman, Dr
W.J.

Luther

Okke Jager

IX

279

Koole, Dr J.L. De boodschap Okke Jager
der genezing

IX

275

Kossman,
Alfred

Apologie der
varkens

C. Vermeer

XI-XII

344

Köster, Egon
Peter

Blijspel voor
blinden

C. Vermeer

V

127

Kraan-v.d.
Burg, Gera

Scheel heb ik je P.J. Risseeuw
lief

II

63

IX

278

Kristensen, Dr Symbool en
W. Brede
werkelijkheid

Okke Jager

Krumgold,
Joseph

... en nu Miguel L.H.
Stronkhorst

VIII

254

Laatsman, W.

Brieven aan
God en aan
Satan

Okke Jager

IX

276

Langen,
Ferdinand

Wacht even,
Brasem

P.J. Risseeuw

VIII

251

Leeuwen, Freek Rood en wit
van

C. Vermeer

XI-XII

338

Lehman,
Rosamond

De echo van
het hart

Ds J. Bonda

IX

284

Lehmann,
Steffi

Kleine
escapade

Aart Romijn

VII

222

Lehnning,
Arthur

De vriend van C. Vermeer
mijn jeugd

V

134

Loggem,
Manuel v.

Buiten zijn de
mensen

G. Mulder

I

31

Lüpsen, Dr
Focko

Evanston
Dokumente

J.H. Schouten

III-IV

109

Mallarmé,
Stéphane

Propos sur la
Poësie

Anna Mertens II
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50

Malraux, Clara Par de plus
Anna Mertens II
longs chemins

53

Marja, A.

338

Traject

C. Vermeer

XI-XII

Marshall, Bruce De man die niet J.E. Niemeijer VIII
arriveerde

252

Matthijs,
Marcel

32

Spiegel van
leven en dood

Kees Klap

I

Meeuwis, Wim Geen scherzo J.E. Niemeijer II
voor de goden

64

Mendels,
Josepha

Alles even
Aart Romijn
gezond bij jou

II

61

Menkman,
Hartger

Laaiende fakkel Kees Klap

XI-XII

375

Mets, Walter

Een huis gelijk C. Vermeer
een ander

V

132

Miedema,
Arjen

Hier onderwijst L.H.
men de jeugd Stronkhorst

VIII

254

Mooy,
Henriëtte

Hak dan mijn
kop maar af

XI-XII

341

Moulijn, Jaap

Op vier streken Aart Romijn

II

60

J.E. Niemeijer II

63

Mulisch, Harry De diamant

C. Vermeer

Muschg, Walter Tragische
J.H. Schouten
Literaturgeschichte

XI-XII

354

Noach,
Hermann

Deutsche
Geisteswelt I

J.H. Schouten

XI-XII

354

Noordzij, Nel

Om en om

Kees Klap

XI-XII

375
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VIII

Noothoven van Vrome
Goor, Mary
heidenen

Kees Klap

I

30

Norel, K.

S.O.S.! Wij
komen!

Joh. van
Hulzen

V

151

Nijenhuis, B.

De familie
Heesters

J.E. Niemeijer X

316

Nijhoff, A.H.

Venus in
ballingschap

Hans
Barendregt

X

318

Oakes Barber, Ik zag een
Elsie
nieuwe hemel

Ds J. Bonda

IX

283

Oldenburg, Zoë La Pierre
Angulaire

Anna Mertens II

50

Oolbekkink,
H.J.

Aart Romijn

V

155

Oosterbroek-Dutschun, Ontmoeting
N.P. Veerman
A.
voor het leven

VI

183

Papini,
Giovanni

De schrijver

C. Rijnsdorp
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[Ontmoeting 1954, nummer 1]
Langs de vloedlijn*
C. Vermeer
Het gaat zo: je hebt het boek gelezen en nog eens gelezen, je hebt er wat in gebladerd
en het aan alle kanten bekeken, en dan zit je er tenslotte een poosje doelloos en een
beetje hulpeloos mee in je handen en mijmert wat. Je geniet van de uitstekende,
evenwichtige typografische verzorging die het karakter van het boek zo juist weergeeft
en het daardoor tot een innerlijk en uiterlijk passend geheel maakt.
Maar dan bedenk je dat je gevraagd is het te bespreken. En hoe moet je nu zo'n
bespreking aanpakken, waar moet je beginnen? Natuurlijk kun je beginnen met te
zeggen dat de verzameling met zorg is samengesteld, dat de uitgave aan zijn doel
beantwoordt en in een lang gevoelde behoefte voorziet en een goed overzicht geeft
van de poëzie die na de oorlog werd gepubliceerd door dichters ‘voor wie Christus
in het centrum van hun geestelijk leven staat’, zoals in de inleiding geformuleerd
wordt. En dat is allemaal waar. Maar dan moet je er toch dadelijk bijvoegen dat alleen
protestantse dichters worden bedoeld en dat er ook dan nog enkele namen zijn die
je hier eigenlijk meende te moeten aantreffen. En om de bundel nog meer zijn
bescheiden plaats te geven, dient de overigens wat overbodige opmerking gemaakt
te worden dat er uitsluitend uit het werk van Nederlandse dichters is gekozen. Uit
het grote geheel van poëzie van allerlei volk en taal en van allerlei schakering van
christelijk geloof, vinden we in ‘Vloedlijn’ een kleine verzameling uit het werk van
een aantal Nederlandse protestantse dichters en dichteressen.
En je maakt aan de hand van de Inhoud een ruwe telling: een kleine veertig auteurs
en een honderdzeventigtal gedichten, dat evengoed het dubbele had kunnen zijn
zonder dat de kwaliteit van de bundel er onder geleden had. En dat de oogst van acht
jaar! Je bent er een beetje beduusd van. Beleven we een poëtische bloei? Is er dan
werkelijk iets bereikt waar al sedert het begin van de eeuw naar uitgezien is? Heeft
het christelijk levensgevoel zich eindelijk in een verscheidenheid van poëtische
gestalten kunnen uitspreken?
Maar beantwoordt daar dan het totale herinneringsbeeld aan dat overgebleven is
na het lezen en overlezen? Er was veel moois, veel dat ontroerde, veel diepte van
denken ook. Maar zoeken we dat - of, misschien beter: zoeken we dat nòg? Want is
er niet na de oorlog iets aan het veranderen gegaan, en staan we dus anders tegenover
de poëzie dan vóór de oorlog? Komt het door het laatste vers dat opgenomen is:
‘Vandaag zijn alle dingen grijs’, dat er na de lezing iets grijs, iets vaags, iets onvol-

*

Naar aanleiding van ‘Vloedlijn’, een verzameling gedichten bijeengebracht door J. Das, J.
van Doorne, P.J. Risseeuw. Bosch & Keuning N.V., Baarn.
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daans samen met het totaal gevoel van dankbaarheid voor het tot stand komen van
deze bundel overblijft?
‘Er is geen mens die op me wacht.
Ik zal weerkeren door de straten.
Daar loop ik met mezelf te praten
en schop wat steentjes in de gracht.’

Het is geen opwekkend slot en de alfabetische volgorde van de namen der auteurs
is er de oorzaak van. En toch, ja toch geeft dat vers wel enigszins de stemming weer
waarin je met het boek in de handen zit te peinzen. ‘De rozenstruik zit vol met
knoppen, maar zon en sterren zijn gedoofd’, lees je eerder in het gedicht dat je nog
eens naleest. En dan weer: ‘Daar loop ik in mezelf te praten en schop wat steentjes
in de gracht’. Dat is dan het slot: eenzaamheid; doelloosheid.
En voor de aardigheid kijk je naar het begin. En ineens zit je verdwaasd te turen
met de eerste bladzij voor je. Natuurlijk, Achterberg moest naar de alfabetische regel
de rij openen. Maar dat hij dit deed met een gedicht als ‘Weerbericht’ is een
toevalligheid die opeens geen toevalligheid meer lijkt. Als een vlag, als een vaandel
gaat dit vers voorop. En plotseling begin je weer de bladen van het boek om te slaan,
gejaagder, en je ziet en herkent: hier en hier en daar ook en daar weer zijn er telkens
van die weerberichten. Je ziet mannen en vrouwen in hun betrekking tot de wereld
die wereld tekenen. Dat doet al dadelijk na Achterberg Hans Barendregt met zijn
‘Schaatsenrijder’ die door de nacht naar huis terugkeert en weet dat naar zijn komst
wordt uitgezien: ‘diep in de nacht is 't huis en 't straalt van licht’. En dan is er Bergman
in een vreemd, bang visioen: ‘Vandaag is er geen dag geweest, vandaag was alles
leeg’. En Ad den Besten moet over het wonder van Christus' inlijving ‘bij onze
woorden, werken en gedachten’ in zijn geboortestad ‘er van te fluist'ren lopen langs
de grachten’. En Hein de Bruin verwacht in zijn ‘Avondlied’ God te zien in de
glimlach van de maan, maar Gods aanwezigheid toeft en God zegt hem dat zijn ziel
aan Gods oor ligt
‘en het tomeloos verband
uwer handen naast Mijn hand,
en uw weerloos hoofd, verward,
onder Mijn nabije hart’.

Het wordt een wonderlijke stoet die wij voorbij zien trekken. Daar is J.B. Charles,
die in de lente in de neervallende bloesems staat en geen woord meer vindt ‘dan dank
voor deze vrouw en dit lief wicht’ en zo overstelpt wordt door het Godsgeheim van
het Nooit Genoeg der vruchtbaarheid, dat hij, nu hij er niet luidkeels van zingen kan,
zijn bloemen in de ‘Terzinen van de Mei’ heeft gedicht tot een zwellend gelukslied.
En Elisabeth Cheixaou rijdt in haar ‘Rijlied’ langs witbewebde wegen ‘en vind(t)
het leven goddelijk goed’. Daarentegen droomt J. Das in de winter van de zomer die
morgen zal komen en hij beleeft deze zomer in die
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droom, maar eindigt toch weer met de werkelijkheid: ‘Wit uitgeslagen ligt de zwarte
wereld buiten’. En Kees van Duinen lijkt het soms even of wij iets verstaan, ‘maar
alles gaat langs, alles gaat langs ons heen’, en hoogstens komen wij iets tegen ‘dat
tot op 't been 't gelaat striemt als de zweepslag van de regen’. En J. van Doorne ziet
zich in zijn kamer in een gekrompen heelal, ‘En daaromheen de buitenste duisternis’.
Wij kunnen zo niet doorgaan. Maar het zal reeds duidelijk zijn dat deze veertig
dichters en dichteressen met hun gedichten een gezelschap vormen van verschillend
geaarde lieden die in deze bundel een stoet vormen. Die stoet is ergens heen op weg.
Maar gaan zij allen achter de vlag van Achterberg aan, anders dan door de
toevalligheid van de alfabetische volgorde hunner namen, die de samenstellers kozen?
De vraag is gesteld of een andere volgorde niet beter was geweest. Leeftijd b.v., of
anders groepering naar leeftijd maar dan met scheiding tussen hen die vóór de oorlog
reeds publiceerden en hen die pas daarna met poëzie voor de dag kwamen.
Waarschijnlijk hebben de samenstellers de meest neutrale volgorde gekozen, die van
het alfabet, om daardoor te voorkomen dat zij een eigen visie aan het geheel van
deze poëtische groep opdringen.
Zij zullen gemeend hebben dat de wisseling en variatie in het toevallige samengaan
van deze groep zijn karakter het best tot uitdrukking bracht. En daar moeten we de
samenstellers gelijk in geven. Want het aanbrengen van een groepering zou feitelijk
de opstelling van een programma betekenen, dat niet uit de samenwerking der groep
naar voren komt. Maar de recensent heeft het voorrecht veronderstellingen te mogen
maken en dat voorrecht wil hij benutten.
Er is iets dat deze dichters boven hun verschillend poëtisch streven verenigt, en
dat is dat Christus het centrum van hun geestelijk leven is. We kunnen niet anders
dan ten uiterste dankbaar zijn dat deze verzameling gedichten met graag gegeven
medewerking der dichters op deze basis tot stand is kunnen komen. De samenstellers
hebben niet uitsluitend ‘christelijke’ verzen willen opnemen. Dat is een gebruik van
vóór de oorlog, dat gelukkig gehandhaafd is. Het christen-zijn is niet met nadruk
geboekstaafd. Toevalligheid en verscheidenheid is het karakter van deze
samenwerking. En de vlag die door de samenstellers door hun keuze van de
alfabetische volgorde Achterberg in de handen is gedrukt is dus eveneens een
toevalligheid.
Een van de dingen die bij het doorlezen van de bundel opvallen is het feit dat de
dagelijks beleefde nationale en internationale gebeurtenissen er geen onmiddellijke
weerklank in hebben gevonden. Behalve twee gedichten die nog uit de oorlogstijd
zijn opgenomen (Van Randwijk: ‘Celdroom’ en W.A.P. Smit: ‘Stede-Troost’) en
een gedicht uit de bevrijdingsdagen (Jan H. de Groot: ‘Gebed voor Anton van
Duinkerken’) heeft slechts Okke Jager met een vers over de watersnood onmiddellijke
aanraking met het nationale leven. Maar zijn vers blijft bij de actualiteit staan;
trouwens, wie heeft deze ramp in zijn diepe zin kunnen peilen?
Wat wij ‘leven’ noemen is geen vegeteren, maar het beleven van de

Ontmoeting. Jaargang 8

4
wereld, is wereld zijn in al de variaties van dat wereldleven. Als wij christen zijn,
als Christus in het centrum van ons leven staat, ontmoeten wij Hem in het hart der
wereld die Hij lief had en waaraan Hij zich gegeven heeft; en de poëzie die uit het
hart welt, welt uit het hart der wereld door onze harten heen. De mens is de kroon
der schepping omdat hij het lied van al het geschapene mag zingen. En al het
geschapene leeft in ons en ziet met ons met reikhalzend verlangen uit naar ‘het
openbaar worden der zonen Gods’.
Wat is ons, mensen van nu, dieper raadsel dan het leven? Het is in ons; wij zijn
zelf dat leven. Maar wij doorgronden het niet. Nog minder in zijn aanwezig zijn dan
in zijn niet aanwezig zijn, de dood. De lezer vindt in ‘Vloedlijn’ het mysterie van
leven en dood herhaaldelijk aangeraakt. Wij willen Achterberg nog even buiten
beschouwing laten omdat wij straks nog over hem willen spreken. Maar hoe duidelijk
ligt dat mysterie niet weerspiegeld in die ‘Schaatsenrijder’, door Hans Barendregt
getekend:
‘de dood en 't leven scheidt een dun vlak ijs,
maar naar zijn komst wordt uitgezien ver weg;
diep in de nacht is 't huis en 't straalt van licht’.

De ouder wordende Rijnsdorp ziet het ogenblik naderen waarop zijn werk terzijde
geschoven zal moeten worden:
‘Het nachtelijk suizen en geen ster daarboven.
't Bedenken, dat het uur niet ver meer is,
dat, dan voorgoed, het werk wordt weggeschoven
en liggen blijft zoals 't gelaten is:
van moeiten zwaar, met weinig licht erboven’.

En de jong gestorven Niek Verhaagen voelt in zijn ‘Vers in de herfst’ de dood reeds
zijn jonge lichaam bedreigen:
‘O God, wanneer mijn dunne stengel brak
Ik, groen blad, in de zwarte grond geborgen!’

Het leven verhevigt zich door de aanraking met de dood. Ook Jacqueline van der
Waals sprak het vroeger uit dat zij het leven nooit zo had liefgehad, als toen de dood
zich aangekondigd had. Ligt de dood niet achter elke hunkering naar het leven? Lidy
van Eijsselsteijn beeldt het uit in de fontein die zich uit de gesteenten bevrijdt en er
toch weer toe terugvalt. J. Das grijpt er naar als in de winter naar de zomer. J.B.
Charles zingt van het leven in zijn ‘Terzinen van de Mei’. En Nel Veerman, die er
onbevredigd tegenover staat, zoekt het licht als een cyclamen.
Inge Lievaart hoort het mysterie in het geruis van de zee dat boven alles uit
doordringt. Anna Mertens hunkert er naar in haar liefde en weet dat die liefde haar
met gevaar belaagt. Muus Jacobse buigt zich vol erbarmen over het kind, de kleinen
van het Koninkrijk Gods, en staat smartelijk aan het graf van het kind dat recht de
hemel in ligt te staren. J.B. Charles vraagt zich af of de dode moeder, die nog in zijn
herinnering leeft, wel dood kan zijn en of het misschien niet veeleer zo is dat hij
dood
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is en zij leeft. En dan raken we hier aan het probleem van dood en leven zoals het
zich in het werk van Achterberg aan ons opdringt.
Wij kunnen proberen het geheim van leven en dood op te lossen door leven en
dood als redelijk aanvaardbare feiten te beschouwen. Achterberg is misschien de
meest actuele dichter van onze huidige generatie. Hij grijpt de feitelijkheden aan en
bijt er zich in vast. Enkele jaren geleden is een vis gevangen waarvan men tot nog
toe aangenomen had dat de soort al een paar millioen jaar geleden was uitgestorven;
het was een der overgangsvormen van de ene diersoort naar de andere. Is met die
ontdekking van de missing link, de coelacanth, de oplossing van het levensgeheim
iets dichter genaderd? Achterberg spot ermee, als hij zegt dat wij, naar de diepte van
onze oorsprong tastend, straks ook de hoogte van onze toekomst kunnen doorgronden,
en dat wij, zoals nu iets van onze oorsprong duidelijk en tastbaar voor ons ligt, straks
ook de dood kunnen doorzien en dus bij God op tafel kunnen kijken. Of is deze spot
ook tevens de diepste ernst? Wij komen straks nog op deze vraag terug.
J.B. Charles wordt in ieder geval teruggestuurd, wanneer hij als in een droom dat
ontroerende beeld ziet van de verdronken kinderen die de hemel binnengaan.
Er is, en hierin spreekt in hen de moderne mens, bij onze dichters veel huivering
om van hun christelijke levenservaring te spreken, omdat men bevreesd is dat die
ervaring, in woorden uitgesproken, zich van woorden en termen bedienen moet die
theologisch een te grote draagkracht bezitten en daarom de ervaring niet zuiver onder
woorden brengen. Men zoekt trouwens de poëtische verwoording en niet de
theologische. Die poëtische verwoording voltrekt zich niet in de sfeer van het denken,
zoals de theologische, maar in die der beeldvorming, dat is in laatste instantie die
der gelijkenis (maar de gelijkenis dan als de profetische uitroeping en oproeping van
het koninkrijk Gods). En het is m.i. hier dat wij de nieuwe geest der poëzie in het
werk van enkele medewerkers aan ‘Vloedlijn’ constateren kunnen. Hier breekt iets
door dat anders is dan de poëzie van de voor-oorlogse groep, door Rijnsdorp de
tweede etappe genoemd. Zal door dit nieuwe een derde etappe zich gaan kenmerken?
In ieder geval vinden wij in ‘Vloedlijn’ tweede en derde etappe dooreen; geen enkele
periode heeft nu eenmaal nauwkeurig afbakenbare tijdsgrenzen.
Voor hen die reeds vóór de oorlog publiceerden is het blijkbaar gemakkelijker aan
het christelijk geloof als een zeker weten van Gods zegenende nabijheid uiting te
geven. Hans Barendregts ‘Schaatsenrijder’ gaat wetend het lichte huis waar hij
verwacht wordt tegemoet en Hein de Bruin spreekt van een goddelijke nabijheid die
hem meer nabij is dan het maanlicht waarin hij loopt. Maar Coert Poort spreekt
aarzelend van een ‘huis van bewaring’ en schrijft niet van een groot leven
‘maar van een begin van leven
een geboorte
in een huis van bewaring’.
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Of schuilt er achter dit voorzichtig spreken toch nog meer?
We raken in dit vers een eigenaardigheid die bij veel na-oorlogse dichters voorkomt.
In het genoemde gedicht heeft het ‘huis van bewaring’ een dubbele betekenis en
beide betekenissen vloeien in elkaar over. Wij denken bij huis van bewaring allereerst
aan een gerechtelijk instituut; het gaat aan het vonnis vooraf en men wordt er tot de
uitspraak van het vonnis vastgehouden. Maar van dit begrip los gemaakt is het een
huis waar men bewaard wordt voor gevaar en dat veiligheid biedt. En hier treedt dan
op wat Poort het omschrevene noemt dat aan het beschrevene verbonden is. Beide
betekenissen rusten in elkaar en versterken elkaar en vormen een woordspeling die
het woord een nieuw, eigen leven geeft. Het is niet tussen de regels lezen, wat van
de lezer gevraagd wordt, maar de sfeer aftasten van dat wat zich in het vers voltrekt
en wat zich om het vers heenbeweegt. Datzelfde vraagt Guillaume van der Graft van
haar aan wie hij schrijft, aan wie hij zich toeschrijft:
‘dan is er niet een man die schrijft
wat aan een vrouw toe wordt geschreven,
maar meer dan dat: een vrouw die zich
't ontbrekende heeft toegedicht
en zin voor zin zich heeft gegeven’.

In deze poëzie vinden we ook het tot symbool wordende woord. In de verzen van
Ido Keekstra en Kees van Duinen, die nog een duidelijk verband met de voorgaande
periode hebben, vinden we dit eveneens. Hun vers beweegt zich over de grens der
tweede etappe heen; het heeft nog de vorm en de gevoeligheid daarvan. Maar het
door hen getekende beeld krijgt een geheimzinnig leven door de achtergronden die
het oproept en het raakt de symbolen die de diepte-psychologie als de oeroude
beeldtaal der menselijke ziel heeft ontdekt. Hier, evenals in de woordspeling, is een
zoeken van het hart der poëzie. Inge Lievaarts verzen over het water bewegen zich
ook in deze richting; m.i. is zij nog te zeer aan de tweede etappe gebonden, hoewel
zij in de derde thuishoort. Dezelfde indruk wekt Hans Barendregt met ‘Schaduw’.
Ook J.W. Schulte Nordholt heeft o.a. in ‘De paarden’ iets van dat ‘andere.’
De woordspeling die we bij Guillaume van der Graft en Coert Poort constateerden
is evenals het woordsymbool een oeroud stijlelement dat wij in onze tijd opnieuw
aan het ontdekken zijn. Het heeft allerlei gevaren in zich; de Rederijkerij is er aan
te gronde gegaan in een overspannen woordgeknutsel en spitsvondigheid. Vreest
Van der Graft dit gevaar ook en hanteert hij de woordspeling daarom als een spel
dat dikwijls de indruk wekt dat hij het toch eigenlijk niet serieus neemt? Het woordspel
bij Poort is me liever, omdat ik bij hem iets van de verbijstering aantref die mij uit
de bijbel verschijnt waar zulk een woordspel in huiveringwekkende diepten van door
God beheerste demonie laat zien. Het spelend bezig zijn met deze dingen van Van
der Graft moge iets hebben van het spelen der verlosten die als een kind bij het hol
van een adder spelen en de
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hand uitstrekken naar het nest van een giftige slang, dat het een adderkuil is wordt
me in het gegeven voorbeeld van Poort duidelijker dan bij Van der Graft. Het gevaar
van het spel is zeker niet denkbeeldig dat men evenals Roemer Visscher met zijn
‘Quicken’ en ‘Sinnepoppen’ en Huygens met zijn ‘Sneldichten’ intellectuele spelletjes
maakt van wat oeroude verbijsterende levenservaringen zijn die, dit laat de bijbel
zien, in profetische visie door God tot dragers van zijn woord werden gegrepen. Dit
profetische visioen stond ook Christus Zelf in martelende verschrikking voor ogen
toen Hij sprak van ‘verhoogd worden’ of van het afbreken van de tempel en Hij zag
het ook in de kwellende waarschuwing: ‘Wie oren heeft om te horen, die hore’. Maar
wie onzer heeft de oren die dit tot in de verste fluistering van de geest kunnen
vernemen?
Dit bijbels verband brengt ons bij een aspect dat eveneens in ‘Vloedlijn’ naar voren
komt. Het is de invloed van het kerkelijk leven op deze poëzie. J. van Doorne is in
zijn uitdrukkingswijze nog het sterkst aan het kerkelijk gebruikelijke woord verbonden
gebleven in verzen als ‘Gebed’ en ‘De martelaar spreekt’. Zij zijn uit de kerktaal
voortkomende poëzie, veredeling van het kunstloos door gelovende christenen
geschreven kerkbode-vers. Bij Jo Kalmijn-Spierenburg vinden wij een dergelijke
aanpassing aan de kerktaal, maar bij haar is ze verwarmd door een persoonlijke
doorademing. Het is echter opmerkelijk dat naast de gedichten van het kerktaalgenre
die van Van Doorne zijn opgenomen, er enkele uit zijn allerlaatste publicatie zijn
waarin die kerkelijke verbondenheid niet meer te vinden is. Daar komt naar hun
inhoud ook de dichter als in zijn tijd levend mens naar voren, die alleen staat en
gekweld wordt door zijn eenzaamheid.
J. Das schreef van ‘Het oude geloof’:
‘Stamfuchsia's,
steltlopers in randen vergeetmeniet,
nee, ik vergeet je niet.
Als de wind over de tuinmuur viel
hebben al je bellen,
rood-wit, purper en paars, geluid
wat het kaarsvlammen in de kastanje beduidt:
God is groot!’

Die tuin van sterk en bloeiend Godsgeloof is echter een industrieterrein met keten
geworden, en de
‘Fuchsia's staan nu in kleine potten
achter de ruiten,
dienstplichtige rotten.
In tabakswalm vallen de klokjes af.
En wij moeten buiten staan,
op gravel, tegels en asfalt gaan
roepen: God is groot!’

En Coert Poort spreekt in ‘Evangelisch’ van ‘een groet in de landstaal’. Zo wordt in
deze bundel de hedendaagse menselijke ervaring getekend,
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die anders beleefd wordt dan door vroegere generaties. Bij W.J. van der Molen zien
wij de hartstochtelijke herkenning van de vervloeking waaronder de aarde lijdt:
‘Het licht wordt zwart, de schoot der voren
staat in vertwijfeling gekromd
om zaad dat nooit tot leven komt’.

Maar daarbij toch ook:
‘Door grondeloze diepten duisternis
schrijft God zijn licht in de geschiedenis’.

Naast dit alles staat, en het is haast een centraal gedicht van deze bundel geworden,
het vers van Nijhoff dat de sterrebeelden nieuwe namen geeft, omdat heel de kosmos
door Christus' dood aan het kruis veranderd is; alles draagt zijn teken, alles is van
Hem vervuld voor wie dit zien kan. En wij vragen ons huiverend af of het feit dat
onze sterrebeelden nog altijd hun oude, heidense namen dragen en dat wij die namen
nog altijd gebruiken, een teken is dat het heidendom in ons nog niet overwonnen is.
Hoe labiel ons staan is, zodat wij van ongeloof naar geloof wankelen en van dat
geloof in het ongeloof terug vallen, wordt beklemmend gedemonstreerd door het
gedicht van Achterberg waar ik daarstraks reeds over sprak en waarbij ik de
mogelijkheid van spot zowel als van ernst open liet. De coelacanth, de missing link,
kan de natuurwetenschap helpen bij het construeren van een ontwikkelingsgang van
het leven op aarde waaruit tot zijn oorsprong kan worden teruggegaan, zodat wij
inderdaad God in zijn geheim kunnen waarnemen. Wie het geheim van zijn oorsprong
redelijk kan verklaren, kan evenwel ook zijn doel redelijk verklaren, want het doel
ligt in zijn oorsprong gegeven. En wie zal zeggen hoever de wetenschap het nog zal
brengen door haar onderzoekingen? En hoevelen zullen aan deze wetenschap genoeg
hebben? Hoezeer hebben ook wij daaraan genoeg en hoe hunkeren wij naar de
mogelijkheid God in zijn geheim te kennen; wij zijn immers zelf bij dat geheim
betrokken! Het gaat om de kennis van onszelf, van ons leven, zijn doel en zijn zin.
Maar Achterberg zegt het wat ironisch dat er na het vangen van de missing link
geen vragen naar het ‘waarvan?’ en ‘waartoe?’ meer zullen zijn. En deze ironie blijkt
de scharnier te zijn waarop een deur kan worden opengestoten die alleen maar door
het geloof kan worden geopend. Maar dan zien wij ineens een volkomen andere
wereld dan die van het verstandelijk kennen. De titel van het vers krijgt dan al een
doorzichtigheid die ons ademloos doet toekijken. Door de wetenschappelijke term
heen, ‘Ichthyologie’, straalt het Christus-symbool. En is Hij inderdaad niet de ‘missing
link’ die het ons mogelijk maakt bij God op tafel te kijken, ja aan zijn tafel aan te
zitten? Het is met dit gedicht net als met die tekeningetjes, wel gebruikt bij de
psychologische tests, waarin je het ene ogenblik duidelijk een eend, het andere
ogenblik een konijn ziet. Het is ongeloof waar de kreet om geloof doorheen klinkt,
en geloof dat gebonden blijft
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aan ongeloof en daar telkens weer in vervalt; je kunt echter niet beide tegelijk zien
en het een springt plotseling en in een onbegrijpelijke willekeur in het ander over.
Achterberg publiceerde zijn eerste verzen in ‘Opwaartsche Wegen’, het tijdschrift
van de tweede etappe. Het is echter maar een zwakke band die hem daarmee verbindt.
Hoort hij er wel thuis? Dat wij die vraag kunnen stellen is wel een gevolg van het
feit dat het expressionisme aan de tweede etappe vrijwel voorbij is gegaan. Dit had
daar blijkbaar geen kans. Zo zien wij ook Ido Keekstra, die aan de tweede en zelfs
aan de eerste etappe verbonden is, pas na de oorlog tot bredere ontwikkeling komen
in de derde etappe, die hij dan mede zijn karakteristiek geeft. Zo is hij voor mij een
even boeiende poëtische figuur als Coert Poort en Guillaume van der Graft, die het
bestaan van etappen nauwelijks zullen erkennen en althans deze litterair-historische
binding niet hebben.
Het grote verschil dat tussen ‘Opwaartse wegen’ en de genoemde dichters tot
uitdrukking komt, is wel dat het hen niet meer gaat om de genieting van het mooi
gezegde, maar om het als waar beleven van de poëzie. Weliswaar is er bij Van der
Graft en ook bij Jan Wit een spelend bezig zijn te constateren, dat allerminst bij
Keekstra gevonden wordt, zodat we van twee beddingen kunnen spreken waarin
deze nieuwere poëzie stroomt, beide zijn een duidelijk onderscheid met die van de
vorige periode, waarvan in ‘Vloedlijn’ ook nog veel te vinden is. Beide zoeken ook
in meerdere of mindere mate het wezen van de poëzie te naderen, niet langs de
uiterlijke weg van haar ‘schoonheid’ maar langs de innerlijke van haar waarheid. De
vraag die mijzelf hierbij niet loslaat is dan deze, dat, wanneer Christus in het centrum
van iemands leven staat, Hij ook in het centrum van de poëzie moet staan. Ja, Hij
zal haar tot waarheid bevrijden. Daarom zal het vinden van Hem daar de diepste
vreugde en de bevrijding zijn uit de dood der leugen en der woordeloosheid.
Het is naar mijn mening Achterberg, die beide genoemde richtingen verbindt. Uit
het gedicht ‘Ichthyologie’ blijkt dat de dood gewaande leeft, dat Hij de missing link
is om leven en dood in waarheid te kennen. In zijn poëzie bloeit het leven op uit de
dood. Hij ziet in ‘Weerbericht’ hoe de lucht langzaam toeslaat. En dan stuiten wij
op die bij eerste lezing vreemde regel: ‘Een zaad trekt heel de wereld dicht’. Een
zaad? En wij verstaan het: zo'n wolkenlucht vol regen betekent immers één groot
geheel van vruchtbaarheid, ‘zegen des Heren, van langs alle kanten - komend over
de dieren en de planten’. Is het leven niet één ontzaglijk groot, overweldigend
levensgeluk van groei en ontwikkeling in dieren en planten van duizenderlei variatie?
Aan dat geluk van het leven is deze dichter het bestaan verschuldigd van haar die
heel zijn dichterschap met haar aanwezigheid vervult; zij is zijn poëzie. Maar hij
kreeg er ook de menselijke aardsheid van mee en deze dorst naar verzadiging. Door
haar dood vermenigvuldigt zij zich in ieder ding; in alles wat hij ontmoet bestaat zij,
zo hevig nabij, dat hij haar zelf is; hij is de dode, die levende poëzie is. Achterberg,
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geobsedeerd door de dood, wil aan die dood het leven ervaren dat door die dood
heenbreekt. De dood mag dan de hemel dichttrekken, hij is een zaad, een zegen des
Heren, waar stromen van vruchtbaarheid uit vloeien.
Ik aarzel het uit te spreken; maar het moet gezegd: is hierin niet veel dat aan de
dood des Heren zelf herinnert? Zet voor deze dode, voor wie wij het woord poëzie
in de plaats stelden, het woord Christus in de plaats en ge ziet Hem getekend in zijn
aanwezigheid in ieder van de zijnen, aarde en hemel vervullend. Wie is die dode dan,
die wij met evenveel recht de poëzie van de dichter als Christus kunnen noemen?
Vallen Christus en poëzie hier samen? In het niet in ‘Vloedlijn’ opgenomen vers
‘Fata Morgana’ zegt de dichter van de dode (en een wereld van schuld en vergeving
ligt achter dit woord):
Heer, hoor dit klagen:
ik houd U aan Uw eigen beeld,
dat we in elkanders oogen zagen'.

En ik geloof inderdaad dat in ‘Weerbericht’, dat ‘Vloedlijn’ opent, het geheim rust
waarvoor ons slechts ademloos luisteren overblijft. In de serene stilte van deze tot
in het zwijgendst geheim zich verdiepende poëzie, rijst, onaanraakbaar voor het
menselijk woord, Christus die er de stuwing en het einddoel van is: Hèt Woord.
Zo gaat Achterberg voorop. Er is in deze bundel verzen van dichters voor wie
Christus in het centrum van hun geestelijk leven staat, een tasten van hun geloof in
Hem die de dood overwonnen heeft tot leven. In alle variaties vindt u deze mensen,
gelovend, maar roepend om hulp in hun ongeloof. Een stoet van mensen is het, van
allerlei karakter en gaven, jongen en ouden, van verschillend geaarde generatie. Wat
doet het er toe wie van hen de grootste poëtische gaven bezit? Door schuld en leed,
door doodsangst heen gaat de weg. En het geloof zoekt in de geheimen van de poëzie
zelf, die de geheimen van het menselijk leven zijn, Hem die Zich het leven zelf
noemde. Zijn woord wekt - en dat is het ontastbaarst geheim - het leven uit de dood.
De ritseling van dat leven op te vangen en er zich voor open te stellen, zal het geheim
zijn van de taal waar ook Bilderdijk over schreef:
‘Hier vloeien, op de schemerige grensen
Aarde en hemel, stof en geest ineen,
En aanschouwbaar breekt de ziel des menschen
Door den dichtgeweven sluier heen.
Hier, hier vallen stralen uit den hoogen,
Hartverheffend door hun godlijk' licht;
Maar ook hier zweeft ons die mist voor oogen,
Die tot needrigheid verplicht’.

En zullen we via Bilderdijk en Herder eindelijk niet bij Hamann terecht komen, die
twee eeuwen geleden schreef: ‘Die wahre Poesie ist eine natürliche Art der
Prophezeyung’?
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Inge Lievaart
Het was later
Vuurstenen
Je ogen zag ik niet
maar ik zag je blik
recht op mij af
en in de mijne
vuur sloeg door mij heen
dat niet verteerde
en ik wist
en ook dat jij wist
twee vuurstenen waren wij
tenminste tezamen
alleen niet meer dan een kiezel
de rivier voert er duizende
in haar onderstroom mee
naar zee

Levend uit stengel en wortel
Je ogen zag ik niet
maar ik zag hoe je keek
zonder mombak of masker
eindelijk een gezicht
tussen al de bloemen in vazen
levend uit stengel en wortel,
je zag
dat ik een wortel had.
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Voorbij alle spiegels
Je ogen zag ik niet
bruin of blauw, wat doet het er toe
ik zag daarin de verrassing
oplichtend opeens de herkenning
die ik zocht
die ik wist voorbij alle spiegels
alle blinde verblindende spiegels
je nam mij op
en er ging niets verloren
je gaf mij mijzelf terug
met de macht mij te geven.
Ik weet dat ik niets liever wil.

Het was later
Ik heb je gezien
en gezien dat je zag
maar voorbij aan vandaag
het was later.
Waar het geweest is?
Wanneer het zal zijn?
Ik kijk naar je uit
aan het water.
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Het shawltje
D. van der Stoep
Heinekens bier en Helena-corsetten. Vrouwen met zonnebrillen en nylonbenen.
Stoplichten en auto's. Dat was buiten op het plein. Binnen mensen aan tafeltjes en
de geur van goede koffie. Ik keek naar het gezicht van de vrouw aan het volgende
tafeltje. Bleek opgemaakt. Zwart achter de oren gekamd haar. Ik probeerde haar blik
te vangen en zat gereed om te glimlachen en flauw tegen haar te knikken, want ik
herkende haar. Maar toen zag ik hoe haar gezicht plotseling grauw en ziek werd, hoe
haar ogen angstig begonnen uit te puilen, hoe ze een poging deed op te staan, maar
daarna kreunend in elkaar zakte. Toen ik bij haar tafeltje kwam hing ze al bewusteloos
in haar stoel. Drie kellners kwamen gelijktijdig toegesneld. Bijna even haastig
verscheen de gérant. Ik denk tenminste wel dat het de gérant was, want hij droeg een
rode anjer in het knoopsgat van z'n zwarte jasje. Mensen aan andere tafeltjes waren
opgestaan, maar gingen, de een na de ander, weer zitten toen de vrouw door de
kellners de café-zaal werd uitgedragen. Ik aarzelde even, maar zocht toen ook mijn
eigen tafeltje weer op. Ik had het gezicht van de vrouw herkend, maar dat wilde nog
niet zeggen dat ik haar kende. Ze heette Mien en als ik er even over nadacht zou ik
ook haar achternaam wel terug vinden. Haak. Mien Haak, de dochter van de kassier
van de boerenleenbank. Ze had bij mij op catechisatie gegaan. Tien jaar geleden?
Twaalf jaar? Ik stond toen nog in m'n eerste gemeente. Ze was een koket ding, nogal
opvallend temidden van de boerenmeisjes, die ik met de catechismus probeerde bezig
te houden. Lief was ze ook wel. Ik vond haar aanwezigheid op de catechisatie wel
plezierig. Ik wisselde wel eens knipoogjes met haar ten koste van de boerenmeisjes
als zij stomme antwoorden gaven. Haar knipoogje was verrukkelijk. Ik keek ook wel
eens wat te gretig naar haar mooie benen, als ze met de andere meisjes het lokaal
uitschuifelde. Eenmaal heb ik, in de tijd, dat ze catechisante bij me was, aan haar
ziekbed gezeten. Ik zal toen wel de gebruikelijke woorden hebben gesproken, maar
ik herinner het me nog omdat ik in een spontane bui een grote bos asters uit de
pastorietuin voor haar had meegenomen. En dat herinner ik me weer omdat ik me
vrij behoorlijk opgelaten voelde toen ik er mee over straat liep. Verder niets, geloof
ik. Of eigenlijk nog een kleinigheid, waarover ik me toen wel bezorgd heb gemaakt.
Op een avond toen de catechisatie afgelopen was vond ik achter de stoel van Mien
Haak een geel zijden shawltje. Het had een eigenaardige geur die mij een wonderlijke
gewaarwording gaf. Ik kan misschien 't best zeggen, dat zij mij lichtelijk ontroerde.
Ik stopte het doekje in mijn zak en borg het later in een la van mijn bureau. Dat was
het verontrustende. Ik vertelde er niets van aan mijn vrouw en ik gaf het de volgende
week ook niet aan Mien Haak terug. Ik behield het. Het meisje vroeg er mij niet naar,
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maar als zij het gedaan had zou ik waarschijnlijk gezegd hebben dat ik het niet
gevonden had. Ik zou er om gelogen hebben. Ik heb dat nooit kunnen verklaren. Het
shawltje heeft ook niet lang in mijn bureau gelegen. In de eerste weken heb ik het
een paar maal te voorschijn gehaald en er aan geroken. Dan steeg me opnieuw die
kleine ontroering naar de keel. Maar op een morgen heb ik het in een plotselinge
aanval van woede, omdat ik me zo kinderachtig en ziekelijk aanstelde, in een krant
gestopt, er een prop van gemaakt en die in de kachel verbrand. En ik herinner me nu
weer heel goed, dat ik me daardoor niet opgelucht, eerder angstig voelde.
Kort daarna ben ik uit het dorp verdwenen. Ik heb Mien Haak nooit teruggezien en
daarom had het ook nu geen zin dat ik me met haar lot bemoeide. Dat zou alleen
maar opdringerig lijken. Als ik aan de gérant ging vertellen, dat ik haar kende, zou
ik daarna op alle vragen het antwoord schuldig moeten blijven. Ik wist niet waar ze
woonde en, als ze getrouwd was, zelfs niet hoe ze heette.
Ik keek naar buiten. De ziekenauto van de geneeskundige dienst kwam bij de
ingang van het café tot stilstand. Er bleven een paar mensen staan. De brancard werd
naar binnen gedragen en, tien minuten later, voorzichtig weer naar buiten. Twee
mannen schoven het hele geval in de auto als een lange lade in een diepe kast. De
portieren werden gesloten. En toen reed de wagen langzaam weg.
Ik betaalde mijn koffie. Op weg naar de uitgang kwam ik langs het tafeltje waaraan
Mien Haak gezeten had. Bij een van de stoelpoten schemerde iets. Ik schoof de stoel
weg en raapte een geel zijden shawltje op. Even stond ik er verbaasd en kleurend
mee in de handen. Ik dwong mezelf krampachtig er niet aan te ruiken. Dat moet je
aan de portier in bewaring geven, zei ik tegen mezelf, maar ik wist op 't zelfde
ogenblik ook al, dat ik het niet doen zou. Wel hield ik het in m'n hand om het,
tegenover de mensen die gezien mochten hebben, dat ik het opraapte, te doen
voorkomen, alsof ik er regelrecht mee naar de portiersloge liep. Maar toen ik daar
aan kwam was ik uit het gezicht van de mensen. Ik stopte het doekje haastig in mijn
zak en liep naar buiten, zo haastig dat de draaideur tegen mijn hielen botste.
Goed, ik liep op straat. Ik had het shawltje in mijn zak. Ik was een halve gare en een
dief. Het zweet brak me uit. Ik moest nu toch eerst proberen, zo praatte ik tegen
mezelf, om mijn verstand weer bij elkaar te krijgen. Dat shawltje moest ik kwijt. Ik
mocht het niet verdonkeremanen. Ik moest het aan de rechtmatige eigenares terug
bezorgen. Maar ik moest ook niet achter ziek geworden of flauw gevallen juffrouwen
aan gaan sjouwen. Daarvoor was ik niet in de stad. Ik was hier met vacantie. Ik was
bezig onder te duiken in het stadsgewoel omdat ik daarin rustig word. Voor
reisgezelschappen ben ik niet geschikt en de zogenaamde rust van de natuur zou mij
alleen maar benauwen. Ik had geen bijzondere plannen.
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Ik wilde ze ook niet hebben. Ik wilde hier een poosje alleen maar gewoon
rondhannesen, een kopje koffie drinken op een terrasje, langs de grachten scharrelen
op m'n dooie gemak, een film zien, een concert horen, een schouwburg bezoeken,
misschien ook een museum, een boek lezen, een krant kopen aan een stalletje, een
kruiswoord-puzzle oplossen. Anders niet. Zo maar een beetje lopen of zitten te wezen.
Doen waar ik op 't moment zin in had. Dit shawltje moest de boel niet komen
bederven. Ik moest me vooral niet in mezelf gaan verdiepen. De vraag of er hier of
daar een steekje aan me los was, kon later wel eens beantwoord worden. Ieder mens
kan wel eens een dwanggedachte hebben. Ik had de laatste tijd hard gewerkt. Mijn
zenuwen zouden geen honderd procent zijn. Ik voelde het lapje zij koel in de linkerzak
van mijn jasje. Ik moest proberen het zo elegant mogelijk kwijt te raken. Ik moest
het adres van Mien Haak zien op te scharrelen en dan moest ik het shawltje in een
envelop aan haar toezenden. Zonder briefje. Zonder afzender. Al lopende verzamelde
ik het doekje in mijn linkerhand tot een propje en toen bracht ik dat propje naar mijn
gezicht. Ik had precies dezelfde gewaarwording als tien of twaalf jaar geleden. Die
kleine ontroering die me naar de keel steeg. Een lichte duizeling deed mij even stil
staan. Haastig stopte ik het doekje in mijn broekzak. Wat was dit in vredesnaam, wat
was dit? Wat scheelde me? Waar was mijn nuchtere verstand? Ik liep een telefooncel
binnen om de gids te raadplegen. Haak, Haak, Haak. Haken genoeg, maar allemaal
mannen. Ze was dus getrouwd of ze had geen telefoon of ze woonde hier niet. Deze
conclusies waren niet opzienbarend. Even kreeg het spelletje me te pakken. Hoe
vond ik, gesteld dat ze hier woonde, in deze stad een vrouw van wie het niet
onwaarschijnlijk was, dat ze haar eigen naam verloren had. Dat leek echter maar een
ogenblik interessant. 't Was allemaal erg eenvoudig. Ik kon de geneeskundige dienst
opbellen en in mijn kwaliteit van predikant vragen, waar ze haar hadden heengebracht.
Dat deed ik dan ook maar onmiddellijk en ik had dadelijk het goede nummer, de
goede afdeling en de gewenste inlichtingen. De patiënt uit café Royal was naar het
Elisabethziekenhuis gebracht. Haar particuliere adres was Groentemarkt 17. Nu
hoefde ik dus alleen nog maar een envelop te kopen en het shawltje te verzenden.
Ik heb wel de envelop gekocht. Ik heb er het adres Groentemarkt 17 opgezet, ik heb
het shawltje er in gedaan, de envelop dicht gelikt, er twee postzegels van tien cent
opgeplakt, maar ik heb het pakketje niet verzonden. Ik heb het in het hotel in mijn
koffer gestopt. Alle neigingen om de envelop weer open te maken en het doekje te
voorschijn te halen heb ik weerstaan, maar ik heb de brief niet op de post gedaan. Ik
had het gevoel, dat ik het mij daarmee wat al te gemakkelijk zou maken. Ik weet heel
goed dat men niet op vogelgeschrei acht mag geven en dat superstitie en bijgeloof
eigen werken des satans zijn, maar er was toch iets in me dat me weerhield mezelf
op deze manier van het hele geval los te maken. Er was niet alleen het shawltje. Er
was niet alleen ik, een alom
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geziene predikant, die ongerust was over een vreemde afwijking in zijn zenuwleven
of wat het dan ook mocht zijn. Er was ook nog Mien Haak, het kokette meisje van
de catechisatie, de mondaine vrouw van vandaag. Ik bedoel niet, dat ik, qualitate
qua, zielenreddende neigingen had gekregen. De geschiedenis met het shawltje was
in dit opzicht waarschuwing genoeg. Of er aan Mien Haak een steekje los was moest
nog uitgemaakt worden, wat mij betreft stond het echter al vast. Ik moest mij vooral
niets verbeelden. Daarvan was ik wel overtuigd. Ik geloof ook niet, dat erotische
gevoelens mij parten speelden al was ik dan ook weduwnaar en al was de Mien Haak
van vroeger en die van nu, zoals ik haar even gezien had, een begeerlijke vrouw. Ik
had alleen het gevoel, dat ik die pas begonnen glimlach tegen haar in dat café toch
nog aan haar moest laten zien, en dat ik dat knikje dat ik aan 't voorbereiden was,
voor zij plotseling ziek werd, nog moest afmaken.
Daarom heb ik op de voorlaatste dag van mijn vacantie aangebeld aan het huis
Groentemarkt 17 en ben ik, toen de deur werd opengetrokken de trap naar haar
bovenwoning opgestommeld. Ik had 's morgens in het ziekenhuis naar Mien Haak
geïnformeerd en men had mij verteld, dat ze weer thuis was. De dichtgeplakte envelop
met het shawltje had ik in mijn zak. Ik had haar ook die dag niet durven openmaken.
Ik nam geen risico. Mijn angsten moesten mij niet opnieuw gaan bespringen. Ik ging
mij er van overtuigen dat Mien Haak een doodgewone vrouw was met doodgewone
zijden shawltjes. Dat was eigenlijk wat ik ging doen, wist ik nu, ik ging mezelf laten
zien dat alles maar onzin was.
Mien Haak lag op een ledikant in haar kamer. Een grote slordige maar toch wel
gezellige kamer waarvan het meest opvallende was, dat de muren overdekt waren
met een mengelmoes van prenten. De vrouw zag er niet ziek uit, wel bleek in de
omlijsting van het zwarte haar, maar haar ogen waren levendig en sterk. Die ogen
keken me ernstig aan toen ik binnen kwam. Ik ken u niet, maar gaat u zitten, zei ze,
terwijl ze met haar hoofd in de richting van een stoel wees. En toen ik bij haar bed
kwam stak ze mij de hand toe. Ik nam haar een ogenblik in de mijne en legde haar
toen voorzichtig op de deken terug. Het was een goed verzorgde slanke hand met
karmozijnrode spitse nagels. We keken er allebei naar en ik verbaasde mij er over
dat een hand een zo volkomen afzonderlijk leven schijnt te kunnen hebben, hetgeen
in dit geval nog geaccentueerd werd door het feit dat het bedjasje, dat de arm van de
vrouw tot de pols bedekte, van vrijwel dezelfde kleur was als de deken op het bed.
Ik ging op de stoel zitten en voelde een plotselinge tegenzin om mij bekend te maken.
Zij had mij niet herkend en ik had het gevoel dat er van dit bezoek niets terecht zou
komen als ik zulke dingen zou gaan zeggen als: Kijk nog eens goed en weet je nog
van toen. Eerst op dat moment besefte ik hoe onconventioneel ik gedaan had door
haar hand zo vertrouwelijk op de deken terug te leggen. Maar ze scheen er niet om
te geven. Ze lag me nog altijd ernstig aan te kijken. Daar bezwoer ze ook op 't zelfde
moment
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dat zij opkwam de vrees mee, dat ze me zou gaan vragen of ik misschien een kop
thee lustte. En toen vroeg ze het toch. Lust u misschien een kop thee? Ik bloosde tot
onder mijn haarwortels en knikte. Ze wees met haar hoofd in de richting van een
kleine kast, waarop een theemuts prijkte temidden van een blauw servies. Misschien
wilt u ook voor mij een kopje inschenken, vroeg ze, alleen maar een paar korrels
suiker. Ik deed het op mijn gemak en zorgvuldig. Ik schoof een klein tafeltje bij het
bed en zette daarop de kopjes neer. De vrouw kwam wat overeind en ik reikte haar
het kopje aan. We dronken zwijgend de goede sterke thee. Daarna lag haar hand
weer als een levend klein dier op de deken. Ik ben een nuchtere dominee. Ik had de
hele situatie nog wel degelijk onder mijn verstandelijke contrôle. En dat speet me
eigenlijk. Ik besefte dat ik een gewoon conventioneel gesprek zou moeten beginnen
over het doel van mijn komst omdat anders de vrouw op het bed mij al spoedig een
raar mannetje zou gaan vinden, dat ze zo snel mogelijk moest zien kwijt te raken.
Het was dwaas en romantisch te denken dat hier twee zielen zaten, die elkaar zonder
kennismaking, zonder dat zij iets van elkaar afwisten en dan bovendien nog zonder
woorden zouden begrijpen. En toch groeide mijn tegenzin tegen kennismaking en
tegen conventionele woorden. En daarom zei ik ze maar gauw. Ik werd plotseling
bang. Ik voelde de envelop met het shawltje kraken in m'n zak en dat maakte mij
bang. Dat shawltje had een vreemde macht over mij gehad. Hoe ver zou de macht
van de draagster van mijn fetisj over mij gaan. Ik zei: ik ben de dominee, ik kom op
ziekenbezoek. Het was een leugen, maar het was mijn bezweringsformule. De vrouw
glimlachte. Ik weet het al weer, zei ze, het is weer net als toen, maar toen bracht u
iets voor me mee, een bos asters uit uw eigen tuin. Ik breng nu ook iets voor u mee,
antwoordde ik en haalde met nerveuse vingers de krakende envelop uit mijn binnenzak
te voorschijn. Ik scheurde haar onhandig open en bracht het gele doekje te voorschijn.
Ik kon mij niet bedwingen. Het ruikt verrukkelijk, zei ik, en rook er aan. Ik voelde
hoe ik bleek werd van ontroering en ik zag hoe de vrouw bevreemd naar me keek.
Toen wist ik niet goed meer wat ik deed. Ik nam het kleine diertje dat haar hand was
van het bed. Ik wilde het meenemen. Ik wilde het stelen. Maar ik besefte ook wel
dat dit niet ging. Toen kuste ik de hand, legde haar weer op het bed en vertrok in
paniek. Pas toen ik op een van de grachten wat langzamer ging lopen bemerkte ik,
dat ik het shawltje nog altijd in mijn hand had. Ik stopte het haastig in mijn zak. In
mijn hotel aangekomen pakte ik mijn koffers en reisde nog diezelfde avond naar
huis. Het was een zoele zomeravond. Lang zat ik voor de open tuindeuren van mijn
studeerkamer, gewikkeld in een wonderlijke strijd met ik weet niet wie of wat om
mijn innerlijke rust te heroveren. Met ik weet niet wat of wie. Wist ik het niet? Ik
kon het in elk geval niet formuleren. En dat kan ik ook nu nog niet. Er kwam ook
weinig verstandelijks bij te pas. Ik heb niet tegen mezelf zitten redeneren. Ik geloof
dat ik alleen maar om beurten gebeden en
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geknarsetand heb. Om een shawltje, om een geelzijden shawltje. Het was een pover
lapje toen ik het in de morgenschemering te voorschijn haalde en het glad streek op
m'n knie. Ik rook er aan en voelde me vermoeid en gelukkig. Toen de zon opging
vierde ik mijn Jabbok met het plukken van een grote bos bonte asters in mijn tuin.
Voor Mien Haak. Ik heb ze die morgen zelf gebracht. Ik had immers nog een
vacantiedag. Ik heb ze op haar verzoek zelf in een grote vaas geschikt en ze dicht bij
haar op een tafeltje geplaatst. Het shawltje legde ik er naast, netjes opgevouwen.
Daarna hebben we nog een poosje gepraat in de geest van: weet je nog van toen, hoe
is 't met je vader en wat voer je tegenwoordig uit. En dit is dan het eind. Ik wil alleen
graag tenslotte nog een verwaande en bedenkelijke opmerking maken: ik geloof wel,
dat ik sindsdien een betere dominee ben geworden.
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A.J. Rijnsburger
Ik ben altijd de weg kwijt
Ik ben altijd de weg kwijt
als ik ergens naar toe ga
en als ik dan vraag
waar ben ik toch
kijken de mensen elkander
veelbetekenend aan
en fluisteren iets achter de hand
ik droomde vannacht
dat ik vleugels had
en dat ik de huizen en de straten
van mij kon afschudden
om te zien waar ik eindelijk
was aangekomen
de mensen keken mij verbaasd na
en een jongen riep spottend
die wil een vogel zijn...
ik heb tekens aan de horizont geschreven
herkenningstekens maar ze werden uitgewist
door de rook van de vele schoorstenen
ik zocht teleurgesteld een steunpunt
bij een kerktoren
maar die brak
toen ik er tegenaan leunde
beneden hield men reeds het vangzeil voor mij klaar
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Nogmaals spel en werkelijkheid
Aize de Visser
Graag neem ik de draad, die ik de vorige maal heb laten liggen, weer op en ga nog
eens nader in op het onderwerp ‘spel en werkelijkheid’. Nu moet ik daarbij natuurlijk
wel oppassen, dat ik niet te lang stokpaardjes berijd, want deze dieren mogen de
lievelingen hunner berijders zijn, in het moderne verkeer zijn het ondingen. Daarbij
komt nog, dat ik geen pogingen wil doen deze rijtoer de schijn nuttig en noodzakelijk
te zijn mee te geven, door het relaas in direct verband te brengen met de een of andere
pas verschenen film, al heeft ze natuurlijk wel een zeker verband met de nuttige
arbeid, die ik op deze plaats zo nu en dan verricht.
Toch neem ik wel een film als uitgangspunt, n.l. ‘Maarten Luther’, die zo juist in
circulatie is gebracht. Nu heb ik mij - om te beginnen - eerlijk verbaasd, dat
verschillende dagbladen en tijdschriften, voor wie het onderwerp film overigens
taboe is, dit product der cinematografie uitvoerig hebben besproken en er de aandacht
bij hebben bepaald. Want ‘Maarten Luther’ mag een goede film zijn, een hoogtepunt
in de geschiedenis der bewegende beelden is zij niet.
De verbazing heeft echter nog een andere en belangrijker reden. Ik zou mij namelijk
heel goed kunnen voorstellen, dat juist de uitbeelding van een geloofsconflict, van
een strijd met de Here God op leven en dood, op genade en ongenade, als hier
gegeven, bij vele christenen op verzet stuit; meer dan de realisatie van willekeurig
welk ander onderwerp. De bezwaren van vele christenen tegen een actieve deelname
in de dramatische kunst worden door hen simpel weergegeven met de woorden ‘je
kunt toch niet bidden op een toneel...’ Deze bezwaren zijn evenmin van vandaag of
gisteren, als ze morgen of overmorgen als afgedaan gerekend zullen worden.
En hier zijn we dan weer aangeland bij het misverstand ten aanzien van de
spel-functie in het leven der christenen. Ik zeg niet de onderschatting, maar het
misverstand. Want voor velen onzer is het wóórd spel reeds suspect. Dat lijkt mij
een ernstige sta-in-de-weg voor de culturele arbeid in de christelijke gemeente.
Ja meer, ik geloof zeer ernstig, dat het spel een zeer belangrijke functie kan
vervullen niet alleen bij de uitbeelding en de bewustwording van ons geloof, maar
ook en vooral in de beleving ervan. Ten diepste zelfs, dat God ons oproept spelende
mens te zijn. Dit is niet een nieuw geluid, dat weet ik ook best, maar het wordt te
veel vergeten. Het is niet om niet, dat er geschreven staat ‘Als gij niet wordt gelijk
de kinderen...’ Een kind ziet in een wolk een paard, en de wolk ìs een paard, een
stoel ìs een trein en de mat voor de deur ìs een schip, dat over de woelige baren van
de vlakke gangvloer-oceaan naar wijde verten vaart. Als gij niet wordt gelijk de
kinderen... Als ge niet gelooft in de nieuwe kinderlijke geloofswerkelijk-
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Niall Mc Ginnis als Maarten Luther in de gelijknamige film

heid, waarin wijn, doodgewone wijn, Christus' bloed ìs en brood, het doodgewone
brood, Zijn lichaam ìs, dat voor ons stierf...
Het is natuurlijk niet helemaal toevallig, dat het juist Luther - met name in strijd
tegen Zwingli - geweest is, die op dat ‘Es ist...’ zozeer de nadruk heeft gelegd, zozeer
zelfs dat men later Luthers gehele dogmatiek wel onder deze twee woorden heeft
samengevat. En dan blijft hier het vraagstuk van de consubstantiatieleer veilig buiten
het geding.
Hoe zullen wij overigens buiten de genoemde verhouding spel-werkelijkheid ooit
de priesterfiguur in Israël verstaan. Hoe zou ooit een man als Zacharias (uit het begin
van het Lucas-evangelie) de schuld van een geheel volk op die bepaalde plaats en
op dat ogenblik kunnen doorvoelen en voor het aangezicht des Heren kunnen brengen?
Sterft een mens niet als hij de diepte van eigen zonde en verlorenheid beseft? En dan
van een heel volk. En nochtans staat hij daar, ‘liegende de waarheid’*), spelende zijn
spel voor het aangezicht des Heren. Nochtans brengt hij het reukoffer en speelt voor
God zijn priesterlijke rol.
Bedrijf ik nu theologie? Ja zeker, en waarom niet? Sinds de theologen over alle
onderwerpen spreken waar ze geen verstand van hebben (en

*) Zie het vorige artikel, Jaargang 7, no 11.
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Ook in boetedoening en zelfkastijding vindt Luther geen vrede
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vergis u niet, dat hebben ze altijd gedaan), mag ook de niet-theoloog zo nu en dan
wel eens buiten zijn boekje gaan.
En dit is nu het wonder. Dit is nu het meest merkwaardige wonder, dat God van
ons spelende mensen wil maken, levenskunstenaars, kinderen, die in en achter de
werkelijkheid van het een-en-een-is-twee een andere werkelijkheid zien en haar
beleven. Daarvan spreekt Paulus als hij aan de Corinthiërs schrijft: nu dan kennen
wij niemand meer naar het vlees... Voor een Christen is er een andere realiteit dan
die van het een-en-een-is-twee. Hij kan, hij mag zelfs in een op de arbeid van de boer
parasiterende vogel Gods trouw zien.
En wat heeft Vermeer destijds eigenlijk voor iets dwaas gedaan in zijn artikel ‘Het
voetspoor in de sneeuw’*? Toevalligheden rijmt hij aan elkaar tot diepzinnigheden,
min of meer merkwaardige coïncidenties bevatten een stuk waarheid (zie vooral pag.
299-300). Hij zit als een kind op de grond met blokken te spelen, hij husselt ze door
elkaar, rode, groene, gele... Maar plotseling, daar is het. De blokken liggen nog even
wonderlijk door elkaar, maar hij ziet een zin en een bedoeling. En dan ìs er een zin
en een bedoeling, die ver uitgaat boven iedere toevalligheid.
Dit is - naar ik geloof - christelijk omgaan met de dingen. En als er ooit een program
voor christen-kunstenaars wordt opgesteld (beware) dan zou dit het enige punt moeten
zijn: op de grond zitten, husselen en kijken. In één woord: spelende mens worden.
Dóór de dingen heen kijken. Dat is een boeiende, een fascinerende bezigheid. Ja, die
bezigheid zou op de catechisaties geleerd en daarin zou de jonge gemeente
onderwezen moeten worden. Als de christelijke kunstenaar een taak zal hebben, zal
die in dat vlak moeten liggen. Ontdekkend, een nieuwe, diepere werkelijkheid tot
het ‘unverborgen-sein’, in de waarheid brengend.
Maar nu staat mijn arme (stok)paardje te hijgen en te blazen, het weigert nog één
stap te doen. Er zijn zoveel zwaarwichtigheden op het arme dier geladen, zelfs heb
ik een niet te slanke vriend tot lot- en reisgenoot veroordeeld - het bezwijkt schier
onder die last.
En daarom nu mijn eigenlijke taak, die bespreking van enkele nieuwe films.

Maarten Luther
Het is niet een geringe opgave geweest het veelbewogen leven van deze
kerkhervormer op het celluloid vast te leggen. Immers men was wel gedwongen
bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid te verwaarlozen, terwijl men ook - om
de film binnen een bepaald lengte-schema te houden - de historische achtergrond
van het gebeuren slechts summier kon aanduiden.
Het grootste bezwaar was echter ongetwijfeld, dat men hier te doen had met een
innerlijk conflict, een stof, die niet tegemoet komt aan de

*

Ontmoeting, Jrg. 5, pag. 293.
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wensen van het grote film-publiek.
Dat men er nochtans in geslaagd is, een boeiend en hier en daar zelfs fascinerend
filmwerk te scheppen, komt voor rekening van de scenarioschrijvers, regisseur en
spelers tezamen, maar toch wel voornamelijk voor die van de hoofdrolvertolker Niall
Mc Ginnis. Deze Ierse acteur heeft een Luther voor de lens gebracht, die al de stugheid
en vastberadenheid, die zo kenmerkend waren voor de Augustijner monnik, bezit;
maar die tevens bijna verscheurd wordt door de twijfel en zijn gevecht om genade.
Die wel op bepaalde momenten terug zou willen, maar het niet kan, omdat zijn
gelovig geweten hem dat verbiedt.
Dit drama van een geloofsbeslissing is meer dan een betrouwbare historische film,
het is ook meer dan een goede film, een product dus dat beantwoordt aan de eisen
der cinematografie (wat is de close-up in dit werk prachtig gebruikt en hoe weet men
de aandacht steeds gevangen te houden door wisseling van beeld en goede montage).
Dit werk is vooral een geloofsgetuigenis, dat de toeschouwer tot een beslissing
dwingt.

Mensen zoals jij en ik
(Die letzte Brücke). Na ‘So lange du da bist’ is dit werk een nieuw bewijs van het
kunnen der Duitse filmindustrie. Maria Schell, die ook in de laatstgenoemde rolprent
speelde, vervult de hoofdrol. Helmut Kaütner voerde de regie.
Het is jammer dat technisch gezien op deze film wel hier en daar iets aan te merken
valt. Er wordt overigens voortreffelijk geacteerd en de probleemstelling zowel als
de uitwerking van het gegeven zijn de aandacht ten volle waard.

Maggie
(The Maggie). De weinig betekenende strijd tussen een Schotse kapitein van een
oude schuit en een Amerikaan, die zijn per ongeluk bij de Schot verzeild geraakte
lading niet veilig acht en daarom alle pogingen in het werk stelt zijn goederen zo
snel mogelijk te achterhalen. Maar welk een heerlijk, welk een hartveroverend
filmwerk heeft Mackendrick (ook de maker van Whiskey Galore) van dit simpele
gegeven weten te maken. En waar schuilt nu toch de humor van het hele geval in?
Als je dat nu maar eens kon ontdekken. Och, misschien dat dan meteen de aardigheid
er ook af zou zijn.
Op het historische moment, wanneer Luther zijn stellingen aanslaat, houdt de wereld
de adem niet in, maar gaat het leven zijn gewone gang.
Ook voor de verleiding van de Rijksdag te Worms een spectaculair fragment in
de film te maken is men niet bezweken. Deze soberheid doet weldadig aan.
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Van nu tot in de eeuwigheid
(From here to eternity). Deze film heeft acht Oscars gewonnen en dat schijnt een
hele eer te zijn. Maar het is verdiend. Want de verfilming van het boek van James
Jones is in bijna alle opzichten een meesterwerk geworden. Een prachtig genuanceerde
Montgomery Clift vindt in Frank Sinatra (hoe is het mogelijk) en Burt Lancaster (die
reeds in Come back, little Sheba van zijn talenten duidelijk blijk gaf) zijn
evenwaardige medespelers.
De verschijning van deze film is overigens een sprekender bewijs van de kracht
van Amerika dan welk propagandistisch product ook. Want er is moed voor nodig
zo eerlijk de wantoestanden in eigen leger weer te geven en uit te leveren.
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Kritieken
Til Brugman
‘Kinderhand’
Amsterdam 1954 - De Beuk
Een goed geschreven novelle over een kind-mens dat zijn leven moet eindigen in
een krankzinnigengesticht.
De sfeer der burgerlijke beslotenheid in het huis van broer en zuster is met
eenvoudige middelen bereikt. Men verwachte hier geen geëxperimenteer. Het is
(gewoon maar) knap geschreven proza. Maar dat het geval van Ome Jan nauwelijks
ontroert wijst toch op een zeker tekort, zo niet literair dan toch menselijk. Voor mij
zijn die twee in dit geval heel moeilijk te scheiden.
P.J.R.

Raymond Brulez
André Terval
Amsterdam - E.M. Quirido
Nu Brulez zijn autobiografische romans ‘Mijn woningen’ heeft voltooid, verschijnt
er in de Salamanderreeks een herdruk van zijn vermeende autobiografie, het verhaal
van de puber André Terval, de jonge Vlaming die in het ‘verbasterde Brussel’ zijn
geloof kwijtraakte.
In Het Vaderland heeft Brulez onlangs verteld dat hij dit boek reeds in 1919
voltooide en er eerst in 1930 een Belgische uitgever voor vond.
Het is frappant dat Brulez, wat zijn manier van schrijven betreft, zijn tijd ver
vooruit is geweest. Ware het boek na 1945 voltooid, het zou geen slecht figuur
gemaakt hebben. Het is verre van sentimenteel, het is bepaald openhartig op een
moderne wijze en het heeft een sterk cerebrale inslag.
Dat deze herdruk ongeveer gelijktijdig op de boekenmarkt verschijnt met Marnix
Gijsens ‘De Lange Nacht’ - eveneens een Vlaamse puberteitsroman - zal zeker geen
opzet geweest zijn. Men ontkomt evenwel niet aan een vergelijking in dit geval. En
dan frappeert het mij dat we, als we niet beter wisten, het boek van Gijsen het jaartal
1920 zouden geven en dat van Brulez 1954.
‘De Lange Nacht’ kenmerkt zich door een typische gevoeligheid en uitvoerigheid
welke sterk doen denken aan de schrifturen omstreeks de twintiger jaren. Dat Brulez
met zijn vormgeving zijn tijd ver vooruit is geweest constateerde ik reeds. Al met al
een curieus geval. Het zou een artikel waard zijn. De oorzaak zal wel te zoeken zijn
in het simpele feit, dat Brulez en Gijsen twee zeer uiteenlopende karakters zijn.
P.J.R.

C. Baardman
Dokter, ik vertrouw u!
Zwolle - La Rivière & Voorhoeve
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‘.... Ik heb dit boek gescheven in samenwerking met een bevriend arts. Samen met
hem ben ik de practijk ingegaan. Zo ontstond het hele ware verhaal over het leven
en de practijk van een huisarts. Alle verhaalde feiten en ziektegevallen zijn historisch.
Zodoende geeft het boek een eerlijk tijdsbeeld.’
Dit is dan, wat de schrijver er van zegt. Dr P.J. van Amelsfoort bevestigt een en
ander in een voorwoord. Het is buiten twijfel dat Baardman met dit boek een populaire
roman geeft, die door een breed publiek graag gelezen zal worden. ‘Graag een
doktersboek’, is de steeds weerkerende vraag in de leeswinkels en bibliotheken. En
men heeft ze in soorten: de kiese, voorzichtige, de vrijmoedige, raadgevende, de
opzienbarende en specialistische, de christelijke en de heidense, voor gehuwden en
ongehuwden en - dit is het merkwaardige - meest vóór en over vrouwen. Wàt men
er van opsteekt - het is me immer een mysterie geweest. Waarschijnlijk zijn ze het
beste geklasseerd met: vrouwelijke ontspanningslectuur. Maar goed - ieder zijn meug.
Dr Landgraaf, de ploete-
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rende dokter, die vertrouwd wordt, en met wie de schrijver dan ‘de practijk ingegaan’
is, heeft een nuttig, hoewel griezelig beroep. Apropos, hoe zit dat nou met het
ambtsgeheim belangende die ‘historische gevallen’? En hoe moet ik me dat
voorstellen: samen de practijk in? Het boek is vrij rijk aan slaapkamerdingen en zo.
Er zijn gezellige gruwelijke moorden bij: een knaapje door een varken verslonden;
een pasgeboren kind in een beerput. Geen onderwerpen voor een kerstboekje.... De
dokter lijkt me ook zo lang van stof met zijn patiënten; hij disputeert zoveel. Al ben
ik dan niet de practijk ingegaan, ik heb me een dokter altijd anders voorgesteld. Een christelijk boek? Ach, waarom niet. Er wordt althans weer een vrome fielt ten
tonele gebracht. Daar schijnt een christelijke roman vandaag niet buiten te kunnen,
evenmin als de comedie zonder een badinage op kerk, predikant en Adamen-Eva.
Maar dat deze man, Hazendonk, natuurlijk ‘promotor van vele verenigingen en de
geestelijke vader van ontelbare dogma's’ (hoor!), na vergeefs getracht te hebben de
dokter om te kopen tot abortus provocatus bij een door hem verleid meisje, de
spreekkamer verlaat met het Bijbelwoord: ‘De barmhartigheden der goddelozen zijn
wreed’.... moge ik als ‘historisch feit’ nèt in twijfel trekken.
Joh.v.H.

H. Sponsel
Fridtjof Nansen
Amsterdam - Wereldbibliotheek
Fridtjof Nansen, das Gewissen der Welt van Heinz Sponsel is zeer mooi vertaald
door mevr. M.G. Binnendijk - Pauw. Omslagontwerp en band van Jim Brair zijn, in
overeenstemming met de traditie van de uitgeefster, waardig, stijlvol. Het boek is
gelukkig meer biografie dan roman geworden. Heel het wonderlijk-rijke leven van
de man, wiens naam een begrip geworden is, gaat ons weer voorbij, als een grootse,
aangrijpende film. 69 jaar. (1861-1930). Maar de beschrijver begint zijn boek met
Nansens studietijd. Dan volgen zijn tochten met de Viking, de Fram, de vermaarde
sleetocht naar de pool van 1895, zijn professoraat te Oslo, zijn staatkundige
werkzaamheden, zijn gezantschappen in Londen en Washington, zijn hulpacties in
Rusland en Griekenland, bekroond met de Nobelprijs ‘voor de vrede’. En tussen de
bedrijven door zijn onderzoekingstochten naar Spitsbergen en Siberië in '12 en '13.
Wat mij wederom bij het overlezen en overdenken van dit leven trof was de harmonie
tussen zijn wetenschappelijke en staatkundige ambities. Het ‘zich in het onbekende
wagen zonder de weg terug’. Het afbreken van bruggen achter zich om het onbekende
te veroveren. De weg naar de sterren, bij wijze van spreken. Ook hij ervoer wel, dat
aan de liefde voor het vaderland en eigen volk geen ontkomen was, maar.... ‘wij
moeten een keten van broederschap smeden om de hele aarde’. O, niet door machtsmaar door schoonheidsdrift! ‘Het moet toch kunnen lukken om ons tot de verenigde
staten van de mensheid omhoog te werken.’ Zijn enige werkelijke politiek?
Naastenliefde? - Maar hoor nu, wat zijn zoon, slachtoffer van de nazi in het
concentratiekamp Mauthausen op 10 Oct. 1944 in zijn dagboek schreef: ‘Vandaag
zou vader 83 jaar geworden zijn.... Ik zie ook de donkere wolken op zijn voorhoofd

Ontmoeting. Jaargang 8

en de starre blik, die zich als het ware in de toekomst boorde - en hoe hij langzaam
en treurig het hoofd schudde....’
Joh.v.H.

M. Apperloo
Marcus Ketsebol
Baarn - Bosch & Keuning N.V.
Marcus Groen blijft zijn hele leven met de achternaam Ketsebol opgescheept, omdat
zijn vader die bijnaam had. Hij vindt werk in een zuivelfabriek, waar hij op zijn
treiterende baas een moordaanslag pleegt. Terwijl hij zijn straftijd uitzit, trouwt het
meisje,
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waarop hij zijn zinnen gezet heeft, met een ander. Dit is voor hem de reden om een
landloper te worden, venter langs de weg, en dit blijft hij. Het verhaal speelt zich
voornamelijk in de noordwesthoek van Overijsel af. De schrijver bedient zich in de
gesprekken van de streektaal en poogt die klankzuiver te spellen. (Mèèchien =
machine, maar ook meisje; uut'sehèèld = uitgehaald; en zo voort.) De lezer moet
even aan het phonetische woordbeeld wennen, maar het lijkt me voor schrijver en
lezer een vermoeiende bezigheid. De noodzaak er van ontgaat me. Doordat de
gesprekken zonder de gebruikelijke alinering weergegeven zijn, is de bladspiegel
zeer dicht en zwaar geworden. Apperloo vertelt vlot, zijn taal is verzorgd, zijn stijl
onderhoudend. Met de typering der mannelijke figuren is hij beter geslaagd dan met
de tekening der vrouwen. Mijn bezwaren betreffen evenwel het verhaal in zijn
voortgang. De gebeurtenissen zijn niet geschakeld, ze zijn aaneengeregen zonder
bedachtzaamheid. En zeer dikwijls faalt de schrijver ook Marcus' belevenissen en
avonturen aannemelijk te maken. Het incident met de pannekoeken in de hoed (pag.
117); het tumult bij de boer, bij wie hij weigert te bidden (blz. 123); de oplichterij
van een pientere boerin; de vrijage van Wooltertien (p. 141-142); de tonelen met de
agent (pag. 169), armmeester, en de daaropvolgende horloge-diefstal (p. 174) - al
die gewilde bedenksels leiden maar tot mistekening van mensen. Een lezer met een
vezel critische zin wil er niet aan. Wekt de aanvang van het boek goede
verwachtingen, de voortgang moest mij wel teleurstellen.
Joh.v.H.

Job Sytzen
Niet iedere soldaat sneuvelt
Leiden - A.W. Sijthoff's Uitg. Mij.
Een dergelijk boek over het leven van onze militairen in het na-oorlogse Indië was
te verwachten. Stellig is het nadrukkelijker, rauwer en in elk opzicht bekwamer
geschreven dan de overeenkomstige reportages, voor zover ik daarvan kennis kon
nemen. Als letterkundige roman staat Sytzens werk beneden 't peil van ‘Het laatste
uur’ (Alb. van der Hoogte), dat het rijksdrama-Indië uit de ervaringen van een
rechtskundig ambtenaar beschreef. Naar strekking lopen beide boeken evenwijdig:
de ontbindingsverschijnselen van een maatschappij, een samenleving, welke niet
meer door enig staatkundig of moreel gezag wordt gericht. Sytzen heeft die ontbinding
bijna lijfelijk ondergaan, innerlijk is hij er van ondersteboven. Met al zijn
ogenschijnlijk cynisme is hij geen cynicus, integendeel, zijn hoofdpersoon (luitenant
Besoyen) is een zeer gevoelig mens, voor een militair te idealistisch. De sterkste
elementen van het boek zijn (althans naar mijn gevoelen) de realistische,
onopgesmukte beschrijvingen van het soldatenwerk in de tropen. De zwakke passages
vormen de z.g.n. morele conflicten en spanningen ten gevolge van de gezinsscheiding
en de banale briefwisseling. Met de schrijver van het overbodige voorwoord, ds J.C.
Koningsberger, kan ik het niet eens zijn, dat dit boek ‘aan velen duidelijk wil maken,
hoe een mens, met nobele principes en idealen bezield, in momenten van innerlijke
vertwijfeling en lichamelijke zwakheid geestelijk en moreel bezwijkt’. Indien de
schrijver zich dit als oogmerk heeft gesteld, overtuigt zijn boek geenszins. Maar ik
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betwijfel dit op bepaalde gronden. De K., die als hoofd-veldprediker dicht bij onze
soldaten in Indië na '45 heeft geleefd, kan weten (en wéét), dat de bron van het
‘moreel verval’ elders lag, namelijk in het groeiende bewustworden, als soldaten,
als leger bedrogen en misbruikt te zijn! Dat de schrijver dit gevoeld heeft, smartelijker
dan de invaliditeit van zijn hoofdfiguur Besoyen, wordt u duidelijk met name op de
voorlaatste bladzijde van zijn werk (p. 279), waar hij een vertegenwoordiger van de
mi-
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nister van oorlog het woord geeft en met 'n ‘Leve de koningin! Hiep-hiep-hoera!’
de eretekenen voor ‘Orde en Vrede’ aan de mannen op de brancards laat uitreiken.
En dat de auteur dit vermocht te doen zonder commentaar zijnerzijds, acht ik bijna
zijn hóógste verdienste. Dat noem ik zelftucht..
Joh.v.H.

David de Jong
De Glazen Wand
Amsterdam - Uitg. Contact
In dit boek tekent De Jong op psychologisch zeer knappe wijze de levensgang van
een overgevoelige dichterlijke jongen, maar erfelijk belast, die door ‘een glazen
wand’ van zijn medemensen gescheiden is. Toch wil hij deelnemen aan de
gemeenschap, zoekt het in een ijl idealisme, dan weer in een platvloers één worden
met de grote massa, doch hij blijft eenzaam. Ook als achtereenvolgens enkele vrouwen
zich geheel opofferen om naast hem te staan. Het is een leven, dat ‘logischerwijze
tot passiviteit, met als laatste daad de zelfmoord leidt.
Een knap, doch triest boek over het menselijk onvermogen.
Literair gezien een gedegen werk, al is de compositie ('t spelen van verleden en
heden door elkaar) soms vermoeiend.
In 't bijzonder wil ik nog noemen de boeiende en rake typeringen van de
geestesstromingen tussen twee wereldoorlogen. De volslagen onmacht van de rede,
de kunst, het idealisme, de mensheidsgedachte (in de zin van de Duitse
kunstenaarskringen in de twintiger jaren), wordt onbarmhartig aangetoond. Het is
echter jammer, dat daartegenover geen enkel positief geluid gesteld wordt. Dat er
verder een God zou kunnen zijn en een eeuwige persoonlijke bestemming van de
mens, schijnt nooit in deze tobbende en zoekende en soms ook weer verzekerde
figuren op te komen. De bijna volkomen negatie van de godsdienst en de vragen er
over in elk mensenhart, acht ik een tekort.
‘Niettemin is ‘De Glazen Wand’ een boek van waarde om de geest van de Europese
cultuur in onze tijd te leren verstaan.
K.K.

Mary Noothoven van Goor
Vrome heidenen
Amsterdam - Uitg. Contact
Als de uitgever mijn clementie inroept, omdat een autrice 't métier nog niet volledig
beheerst, ben ik al heel gauw bereid daar gevolg aan te geven. Ik houd wel van die
boeken, die met een felle en soms naïeve bewogenheid geschreven zijn, terwijl er
literair gezien nog wel wat aan ontbreekt. Zulke zijn mij liever dan de knappe werken,
die door louter beheersing en raffinement artistiek gaaf, maar verder leeg en arm
geworden zijn.
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Ik begon-dus in een milde stemming te lezen. Doch jammer genoeg kon ik er niet
in blijven. Dit boek is niet alleen wat het métier betreft onrijp, doch in alle opzichten.
De figuren zijn geexalteerde wezens niet alleen, doch maken 'n zeer onwaarschijnlijke
indruk. Vooral de hoofdfiguren irriteren je. Ik kan niet geloven in Jennifer, de danseres
en nog minder in de niet uitgegroeide, door complexen verwrongen intellectueel en
kunstenaar Frits Germeraad, die tenslotte de zelfmoord als consequentie van zijn
leven ziet. Volgens een andere belangrijke figuur uit het boek, Herman, een vrijzinnige
dominee, is Frits een geroepene geweest. Hij zegt dat o.a. in deze woorden tijdens
een preek: ‘tenzij wij geroepen worden door die God, die wij als het wezenlijke deel
van onszelf in ons ronddragen. Dat deel, dat begeert en haat, dat rücksichtslos
egoïstisch is, maar dat de extase kent, de waarachtige innigheid en het erbarmensvolle
offer, waarin de dood zich kleedt. Ik zeg, dat is de levende God. En heeft hij eenmaal
in ons geroepen, dan is er geen ontkomen meer mogelijk, dan
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volgen wij tot in de dood, tot door de dood heen, waar het niemandsland begint.’
Dus nogmaals: De heftige bewogenheid, waarmee dit boek geschreven is blijf ik
in wezen sympathiek vinden, maar de figuren zou je door elkaar willen schudden
om er normaal denkende, of in ieder geval levende mensen van te maken. Nu zijn
het verbeeldingsproducten.
Het opgeschroefde en onechte komt ook in de stijl tot uiting.
K.K.

Manuel van Loggem
Buiten zijn de mensen
Amsterdam - De Bezige Bij
Ik begrijp de titel van deze roman niet recht en ook het verhaal niet. Het gaat over
een uit het lood geslagen zenuwarts, die, na het bombardement van zijn stad, de weg
naar geregelde arbeid en de omgang met anderen niet kan vinden. Hij verlaat de
puinhopen en komt via een kolenveld en een concentratiekamp na geruime tijd terug
om arbeid en omgang opnieuw te proberen. Het zijn vooral drie vrouwen, die hem
zover krijgen. Hij praat, leeft en slaapt bij alle drie - en trouwt met de laatste. Wat
ze hem stuk voor stuk hebben gedaan om zich zijn plaats in de wereld bewust te doen
worden.... ik zou het graag neerschrijven, maar ik heb het niet kunnen vinden. Ik
weet alleen, dat het me past dit moderne kunstwerk te prijzen.... maar daar ben ik te
dom voor: ik snap er geen sikkepit van. Bovendien - ik houd niet van die altijd
bezeerde en apart levende en denkende mensen. Want ook al willen ze - ze kunnen
niet terug: ze zitten te vol van zich zelf. Ook begrijp ik die vrouwen niet, die na een
eerste aanraking of uit zich zelf hun kleren laten vallen - ik snap die wereld niet, al
kan ik me indenken dat een oorlog vele waarden loos maakt. En omdat ik voor dit
alles te dom bent en het niet kan vatten, begrijp ik weinig van dit boek.... dat zonder
twijfel buitengewoon knap is en goed geschreven ook.
G.M.

F.C. Terborgh
De Meester van de Laërtes
Amsterdam - Querido
De vier novellen onder bovenstaande titel verenigd verrassen om de ‘Europese’ wijze
van schrijven. En daarom is Terborgh een opmerkelijk auteur in de rij der Hollandse
literatoren.
De eerste drie verhalen las ik met grote waardering en soms met bewondering om
de uitstekende stijl, de merkwaardige compositie, het vermogen om droom, gedachte
en werkelijkheid dooreen te laten spelen, het rijpe vakmanschap.
Doch in het vierde kreeg ik zo veel herinneringen aan Rilke en Kafka te verwerken,
dat het onverteerbaar werd. Daarna terugziende op de andere verhalen bleek het, dat
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er nog al wat invloeden duidelijk aan te wijzen zijn. En dit deed aan de aanvankelijke
verrassing afbreuk.
K.K.

Boris Simon
De voddenrapers van Emmaüs
Utrecht - De Fontein
Een zeer sympathiek werk over Abbé Pierre, die prachtig werk verrichtte voor de
Parijse daklozen en wiens naam later zeer bekend werd door het hartstochtelijk appèl
op de Franse regering om meer woningen te bouwen, toen een kindje van de kou
stief in het karkas van een oude autobus.
Dit boek vertelt van een ontstellende nood, doch ook van een waarachtige
christelijke bewogenheid en verdient daarom alle aandacht. 't Geloof van de pater in
God en daarom ook in Zijn schepsel, de mens (zonder de realiteit uit het oog te
verliezen) is opbeurend en moedgevend. Ook de geest van de hier beschreven
werkgemeenschap.
Een groot boek is het intussen niet geworden. 't Is meer een goede, bewogen en
vlotte reportage dan een echt
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kunstwerk. 't Heeft daarvoor te weinig allure, zoals sommige boeken over de Franse
sociale toestanden wel hebben. Doch sympathiek blijft het ons en wij wensen het
veel lezers toe ook in de Protestantse kring.
Een vertaler werd niet genoemd.
K.K.

Marcel Matthijs
Spiegel van Leven en dood
Rotterdam - Nijgh & Van Ditmar
Twee grote novellen: ‘Laten wij bidden’ en ‘De Paardendief’, worden onder de titel
‘Spiegel van leven en dood’ samengevat.
Deze verhalen treffen om de eenvoudige, eerlijke en mannelijke levenshouding
in de strijd tussen goed en kwaad, ook al is het verhaal soms geforceerd.
Zonder psychologisch geredeneer en zonder slap gemoraliseer wordt gegaan tot
de diepten van het mensenhart. De verhalen zijn niettemin psychologisch zeer raak.
De mens in zijn openlijke en verborgen daden, in zijn deugden en driften, komt
voor ons te staan. En niet alleen voor ons, hij wordt ook tegenover God geplaatst,
ontdaan van alle luister.
Het zijn Vlaamse verhalen met hun eigenaardigheden in stijl en sfeer, er is een
Roomse mentaliteit, de taal is niet altijd gekuist, doch de auteurs van Protestantse
streekverhalen (en zij niet alleen) doen goed kennis te nemen van dit boek.
Het zet een grote Vlaamse traditie voort, doch het is tevens moderner directer en
bewogener, waaruit blijkt, dat er na 't naturalisme van Streuvels en de
levensverheerlijking, haast pantheïsme, van Timmermans nog wel iets gebeurd is in
Europa, dat ook de schrijver van echt Vlaamse verhalen niet onberoerd heeft gelaten.
Tevens, dat ook een traditie voort te zetten en te vernieuwen is zonder sentimentele
concessies of would-be modern vertoon.
K.K.
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[Ontmoeting 1954, nummer 2]
J. van Doorne
Nacht des heren
De moordenaar ligt op de loer;
wanneer ik 's avonds wil gaan slapen
vind ik zijn voetspoor op de vloer;
achter 't gordijn hoor ik hem gapen.
Maar hij blijft wakker, want hij wacht.
Zijn ademstoot verschroeit mijn lippen
voor ik hem, sluipend, dreunend-zacht
van 't bed hoor naar de deur toe glippen.
Dan ben ik zeker, dat een tijd
mij, gek, opnieuw is toegemeten.
Ik schreeuw en snik van angst. God lijdt.
Hij schreit om wat wij samen weten.
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J. van Doorne
Hoogmoedig is ons hart
Waar het om gaat is niet gezegd:
het woord sterft steeds weer in mijn mond;
ik leg het af, een dode knecht
die is gestorven als een hond.
Maar dat is niets. Veel liever heb
ik lijken dan onvruchtbaar zaad.
Beter te sterven in het web
dan zonder vleugels, zonder kwaad
als worm te leven in de grond.
Ach, dwaze hoogmoed! Bitter leed!
Blind wil ik zijn en stom van mond
zo God mij nimmermeer vergeet.
Ik schrijf gedichten en ik schrik
van wat Goddank verzwegen is.
Hij geve, dat één ogenblik
mijn hart Hem stil genegen is.
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J. van Doorne
Moment suprême
Vier lege trappen ga ik op
in het ontruimde huis.
Ik steek de sleutel in het slot:
dan ben ik thuis.
Ik hoor de wind die in de nacht
zich vastklemt aan de muur.
Dat heb ik heel de dag verwacht:
dit is het uur.
God boven de verzakte nok,
geraamten in de grond;
daartussen een behekste klok
en droge mond.
Bitter van pijn boek ik in stof
de posten van mijn angst;
wees eerlijk buiten Edens hof,
dat duurt het langst.
Want vaak komt Hij. Dán op de gang,
dán op de hoogste trap
(Hij sluipt hier soms wel uren lang)
hoor ik Zijn stap.
Maar Hij brak nooit nog door de deur.
Wel luistert Hij aan 't slot
en fluistert dan een licht, een geur:
Ik ben uw God.
Daarna is gruwelijk de nacht.
Dan gil ik: Help, ik stik.
Om Godswil loop niet weg, ik wacht
elk ogenblik.
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J. van Doorne
Alleen
Ik luister. Ik wacht.
Het vonnis is geveld.
Hij heeft het al misschien
de engelen verteld.
Het water snikt mee
en de wind weet geen raad.
Hoor hoe zij droef
om het huis heen gaat.
Ik luister. Een schreeuw
trekt een scheur in de nacht.
God, ik sterf en ik leef,
want ik sidder en wacht.
Hoor, de regen schreit traag
mijn verlorenheid uit.
God, ik roep U om hulp.
Maar Hij geeft geen geluid.
Ach, Hij luistert, Hij wacht.
Wat heeft Hij geduld!
Nog even: één dag
en de tijd is vervuld.
Nog even. Het zweet
breekt uit zwijgend geluid.
God, Uw zondaar, Uw kind
houdt het niet meer uit.
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Tweetal
P.J. Risseeuw
H., 19 October 1952
Beste Gerard. Het is Godlof eindelijk stil geworden in huis. Alles slaapt. Ik heb
behoefte je de afloop van de tragi-comedie met een enkel woord mee te delen. Dat
je nu, in deze omstandigheden, zo ver weg zit! Ik zou dit godvruchtig land een poos
moeten verlaten om er weer zo mild over te kunnen oordelen, zoals jij nu, in Ontario.
Met K. kan ik daar helaas niet over praten. Hij is een goed collega, meer niet. Maar
vooruit - de krant van vanavond heeft het nieuws te grabbel gegooid. Dat Hein nu
al van mijn schooljaren op de meest beslissende tijdstippen van mijn leven mijn pad
moet kruisen! Hij was mij niet alleen de baas op het sportterrein maar natuurlijk ook
bij de meisjes. Hein heeft nooit last gehad van gevoeligheden als hij zijn doel wilde
bereiken. Hij ging zonder enige gêne naar de begrafenis van Leentje Borger, toen ik
als veertienjarige jongen niet wist waar ik het zoeken moest van ellende.
Het was duivels-onvermijdelijk dat wij samen terechtkwamen in de redactie van
het Gymblad, hij natuurlijk als (speciaal vermeld) hoofdredacteur. Toen al begon hij
zijn onbenullige, rhetorische (en later steeds meer beginselvaste) stukjes te
ondertekenen met de beruchte initialen H.D. waarmee hij nu al bijna een kwarteeuw
onze kerkelijke pers onveilig maakt. Ongelofelijk, zoals die kerel kool en geit kan
sparen om er voor zich zelf munt uit te slaan.
Maar goed - weet je dat ze hier tegenwoordig bij het beroepingswerk gebruik
maken van een wire-recorder? De gemeenteleden hoeven niet alleen meer af te gaan
op de preekverslagen, maar kunnen nu ook de stem horen van de candidaten. Het
moet muisstil geweest zijn toen Hein en ik daar in D. zijn losgelaten op de band. Heb
jij je zelf wel eens gehoord? Ik wel. Het was ter gelegenheid van een
evangelisatietoespraak. Ik moet zeggen - het is gênant. Je herkent jezelf natuurlijk
niet. Het is een stom-idiote gewaarwording eigen gebalk aan te horen. Het is voor
mij een harde les geweest. Zo zijn wij dus. Zo ben ik dus.
Toen Hein aan de beurt was werd er expresselijk bij verteld dat de opname gemaakt
was tijdens een door hem geleide v i e r d e dienst die Zondag. Het was natuurlijk
een exceptioneel geval, maar de vergadering liep er lekker in. Dit was fenomenaal,
zo fris en zo krachtig! Die man moesten ze hebben! Misschien heeft het toch wel
een paar mensen kopschuw gemaakt. Gezien het resultaat van de stemming. Maar
zover ben ik nog niet. Ik heb het gevoel dat die ijzeren Hein door de grote Tegenspeler
aldoor op mijn weg wordt geplaatst in de hoop dat ik mijn geboortedag nog eens zal
vervloeken. Ja, ik geloof meer dan ooit aan de duivel tegenwoordig.
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Kijk eens - ik zou het die Hein allemaal best kunnen vergeven dat zijn systeem sluit
als een bus, dat hij geen ogenblikken van twijfel schijnt te kennen. Maar wat me
dezer dagen weer heeft aangevreten is - wonderlijk genoeg - die oude historie, je
weet wel. Ik heb haar nog maar een keer gezien. Per slot van rekening heeft zij,
overrompeld of niet, de weg toch voor hem gebaand en mij in de kou laten staan. Ik
was gemeen genoeg om, op de receptie van H.V., net even te lang haar hand vast te
houden tot ze verschrikkelijk moest blozen. Natuurlijk stevende Hein direct op ons
af, met een glas sherry in de hand. Goed - hij heeft Ans van mij afgepikt. Moet ik er
rouwig om zijn? Jij, met je arendsogen, hebt je kunnen overtuigen dat Trudy en ik
het redelijk met elkaar getroffen hebben. Wij hebben een fijn stel kinderen gekregen.
Hoewel - de oudsten naderen de leeftijd der complicaties. In elk geval: wij hebben
elkaar geaccepteerd met de wederzijdse hebbelijkheden. Toch zijn er onderwerpen
waarover wij liever niet samen praten. Zij was trouwens in deze dagen even gespannen
als ik. Toen, een paar dagen na het bekend maken van het tweetal, Hein met één stem
meerderheid bleek beroepen te zijn gaf ze mij in het bijzijn van de kinderen spontaan
een zoen. Dan heb jij ook wat, zei ze.
De comedie van die ene stem bleef niettemin grotesk. Ik stel me zo voor dat de
Tegenspeler een paar kleine huiselijke twisten heeft veroorzaakt, waardoor twee
stemmen voor mij verloren gingen. Of misschien waren het twee mannen die tegen
hun vrouw zeiden: ik ken ze geen van beie, ik blijf maar thuis.
Ja, ik had hier weg gewild. Ik ben het hier zat. Ik had lekker opnieuw willen
beginnen. Een andere kerkeraad, een ander huis, een andere organist, andere
preekstoel, andere evangelisatiemensen, kort en goed: andere smoelwerken (met alle
respect overigens!).
Ik had ook een koffer vol preken willen meenemen om daar zo nu en dan eens in
te duiken, dat snap je. Maar nee, Jantje, Hein is je weer eens een slag voor geweest.
Hij gaat daar zitten. Met Annie.
Misschien zal ze zeggen: toch sneu voor hem. Ik weet wel haast zeker dat hij er
niettemin de leiding des geestes in zal bespeuren.
En daar zitten we dan. Idem zoveel nieuwe advent- en kerstpreken. Voor de
vijftiende maal de catechismus door. Jawel. Pak maar aan, Jan, dat verjaarspresentje
van O.L.H. bij je halve eeuwfeest. En de duivel maar grinniken. Schrijf me eens of
je van mening bent dat God dit gewild heeft of dat, zoals ik vermoed, de
Wederpartijder er de hand in had? In elk geval, als dat laatste zo is, heeft hij er wel
succes van. Wat zeg ik ook altijd weer op huisbezoek bij zulke narigheden? Je kent
het recept waarachter we ons verschuilen. Stuur me maar een telegram:
My dear brother stop gij zult het na dezen verstaan stop kop op stop.
Middernacht. Ik moest even onderbreken omdat ik gerucht hoorde. Frits bleek nog
niet thuis te zijn. We stonden even oog in oog als volslagen vijanden. Dat kan dus,
tussen vader en zoon. Belachelijk, want we kun-
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nen zo goed met elkaar. Daar zit natuurlijk de vrouw tussen. Niets nieuws onder de
zon. Het heerschap is zeventien en heeft zich laten inpalmen door een mondain wicht
van twintig jaar. Ongelovig en bovendien hautain. Dat laatste vond Trudy geloof ik
nog het ergste, dat ze niet met haar praten kon. Toen hij zei: Pech gehad, vader? zei
ik niets terug. Ik had op dat moment wel alles willen geven om, zoals vroeger, zo'n
beetje ironisch met dat fijne joch te kunnen praten over wat me was overkomen.
Maar de Tegenstander verijdelde het en gunde mij die troost niet. Ik voelde mij
opeens gedesillusionneerd omdat ik toch blijkbaar ook ten opzichte van dat kind op
een of andere wijze tekort ben geschoten. Anders zou hij me dat toch niet aandoen.
Hij moet zeker mijn ontreddering hebben gezien want hij zei zo iets van sorry vader,
en ging naar zijn kamer.
Ik zal dus onder enigszins vreemdsoortige omstandigheden mijn vijftigste
verjaardag vieren. Een kamer vol Jobsvertroosters zou mijn moeder zeggen. Vijftig
jaar. De gevaarlijke zone.
Ik denk vaak met weemoed terug aan de ongecompliceerde tijd van voor de beide
wereldoorlogen. Zoals mijn vader het kerkelijk leven meeleefde. Ik ben er vast van
overtuigd dat er in de toegenomen verdeeldheid een flink stuk satanswerk schuilt.
Al was het alleen maar de meedogenloosheid waarmee wij die anderen loslaten en
al was het alleen maar de eigengereidheid van die anderen waarmee ze de scheiding
perfectionneren.
Blijft dan bovendien nog het mentaliteitsverschil in eigen kring. Ik ontken het niet
dat wij (je weet wie ik bedoel met dat wij) een tik te pakken hebben van de
relativiteitstheorie. Ik zou ook niet kunnen en willen ruilen met de preciezen, de
beginselvaste vuurvreters. Maar ik vraag mij wel af, hoe lang het nog kan duren voor
ik mij betrap op openlijke huichelarij. Bij gebrek aan een biechtvader schrijf ik dit
aan jou, emigrantendominee. Ik sta nog op de vaste grond van het geloof, hoewel ik
moet bekennen dat mij soms alles dreigt te ontzinken. Met de hoofdzaken heb ik
geen moeite - het zijn de bijzaken en de afgeleide kwesties die mij dagelijks kwellen.
Neem ik het te zwaar? Het gebeurt mij tegenwoordig dat ik, als ik op de kansel sta,
mijzelf observeer. Toen ik dat aan Hartman vertelde (dat ik soms a.h.w. naast mijzelf
het trapje van de kansel opklim) bleek hij er niet gerust op. Dat moet er nu nog net
bijkomen. Overspanning. En dat na die 1-0 van het beroep in D.! Zij zullen mij niet
sparen. Wij zijn nu eenmaal, met de beste bedoelingen, wreed voor elkaar. Als Hij
mij maar niet loslaat.
Vale,
Jan.

V., 10 Nov. 1952
Waarde Collega,
Het is mij een behoefte des harten je met een enkel woord in te lichten over de
situatie waarin ik verkeer. Als ik je mededeel dat ik het beroep naar D. zo juist heb
aangenomen, dan zal je dat wel niet verwonderen.
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Toch moet ik je bekennen dat ik het er moeilijk mee gehad heb. En mijn vrouw, op
haar wijze, evenzo. Die ene stem gaf mij waarlijk geen reden tot zelfverheffing.
Integendeel. Het was nu niet bepaald een glorieuze meerderheid. Niettemin heb ik
het aangenomen. Ik zie er een aansporing in om mij dit beroep waardig te maken.
Dat ik er, na enige weken van biddend overleg nu ook Gods leiding in mag zien, gaf
mij tenslotte de volle vrijmoedigheid die ik zo zeer wenste, juist in dit geval.
Ik weet niet, ouwe vriend, of jij D. geambieerd had. In elk geval, hoe het zij, ik
wens je in alle omstandigheden de bijstand des Heren toe. Gode bevolen!
t.t.
Hein D.
P.S. mijn vrouw laat je vriendelijk groeten.

Donderdagmiddag
Helen, Misschien heb je al gemerkt dat er bij mij iets schort. Ik wil het je nu liever
maar ronduit schrijven dat het mij beter lijkt als wij de omgang maar staken. Na ons
laatste gesprek is het mij duidelijk geworden dat onze types te verschillend zijn en
natuurlijk ook onze opvattingen en zo. Even goeie vrienden, hoop ik?
Frits.

5 December 1952
Liefste vader,
Hoe is het er nu mee? Mag u al weer in de tuin wandelen en wat lezen? Hier alles
O.K. behalve dan uw afwezigheid. Daar kunnen we geen van allen aan wennen. De
telefoon staat niet stil. We hebben met de kleintjes toch maar een gezellige avond
gemaakt. Morgen hebben we klasseavond bij Wim Vreeswijk. Hij reed een eindje
met me op en vroeg nog naar u. Weet je wat hij zei? Jouw vader durft tenminste nog
es met een: te eindigen. De meeste dominees willen alles wat ze te zeggen hebben
in één preek afvuren. Zie zo, dat weet u al weer. O ja, Frits heeft dat mondaine meisje
laten schieten. Ik vond het een spook.
Morgen dus fijn klasseavond, mèt surprises natuurlijk. Ik doe vast wat geks van
de zenuwen. Dag schattebout van een vader. Veel liefs van
uw Joke
P.S. Lieve man, heb je ons pakje ontvangen? Morgen stuur ik je schone goed. De
kinderen wilden allemaal iets geven. Het zijn toch juwelen. Het zal groot feest zijn
als je terugkomt (en niet alleen voor de kinderen, hoor!). Ik sluit hierbij nog een
knipseltje in van de krant met een berichtje over de intree van Hein. Er is een stukje
afgescheurd, zeker door de drukte van vanavond. Maar de tekst staat er net nog in.
Ik stuur het je maar, want van schuilevinkje spelen hou je niet. Het is helemaal Hein
moet je maar denken.
Een zoen van je Trudy en de kinderen
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Kerknieuws
In een tot de uithoeken gevulde Noorderkerk vond gisteren de intrede plaats van de
alhier beroepen predikant Ds H.D., nadat deze op Zondag j.l. was bevestigd door de
oudste der dienstdoende predikanten, Ds Vr.
Als tekst waarmee Ds D. zijn arbeid onder deze gemeente wilde aanvangen had
hij gekozen Prediker 9: 11 ‘Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten den
wedloop winnen, noch de sterksten den strijd, noch ook de wijzen het brood, noch
ook de schranderen den rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en
toeval treffen hen allen.’ Spreker bepaalde zijn noord...
drie punten...
daders d...
By Airmail

H. 31 Dec. 1952
Beste Allebei,
Even een luchtpostblaadje op deze oudejaarsdag. Jan is weer thuis. God zij gedankt!
De rustkuur heeft hem goedgedaan. Je begrijpt dat er deze avond zo het een en ander
in onze gedachten is omgegaan.
Maar nu het grote nieuws; er is kans dat Jan in het voorjaar een reis kan maken
als geestelijk verzorger op een emigrantenschip. Iedereen schijnt het hem te gunnen.
Dat is op zich zelf al een wonder. Je begrijpt hoe zijn gedachten naar jullie uitgaan.
Ik kom niet mee. Zou me ongans eten aan jullie ‘pie’ en Jan houdt niet van corpulente
vrouwen!
De hartelijkheid van de gemeente heeft hem toch goed gedaan. Nog hartelijk
bedankt voor jullie fijne brieven. Als ik dat allemaal lees, dan blijf ik toch maar liever
hier. Ik ben niet van het hout gesneden om te emigreren. Maar jullie redden het wel
met Gods hulp.
Veel liefs van ons allemaal ook voor de kinderen.
Jullie Trudy en Jan
P.S. Hello brother and sister in den vreemde
Ik mag deze brief niet lezen. Truud houdt er haar hand op, maar tussen haar vingers
door toch gelezen: God zij gedankt! Daar houd ik het maar bij. Dat (als ik goed ben
ingelicht) juist Hein er de hand in heeft om mij deze troostprijs te bezorgen, beschouw
ik maar als een pesterijtje van Lucifer. Dat neem ik op de koop toe.
So Long!
Jan.
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Herman Steggerda
De weg naar het dal
Op deze plaats zijn dood en leven
Elkaar zeer diep genegen.
De late glimlach van berustend weten
Glanst op de rode wingerdval.
Nu ben ik ingewijd. Het leven
Heeft het teken in mijn hand geschreven.
Ik daal naar 't grensgebied, de stranden,
Daar ruist de branding van de eeuwigheid.
Heeft deze rust verwantschap met de dood,
Dat ik verzoend raak met het leven
En alles overgaat in bitterzoete winst?
Of ben ik zo aan Uw genâ genezen,
Dat niets meer wondt, dat niets meer deert?
Heer, dat de weg naar 't dal zo schoon kan wezen.

II
Juist in de zwartste nachten zonder maan,
Zie ik het zonlicht over wuivend koren,
Kan ik van jaren ver de dorpsklok horen,
Zie ik het kind weer langs de landweg gaan.
Niets gaat voorbij, maar blijft en wacht
En vindt het hart soms arg'loos open.
Dan komt het kind weer door het koren lopen,
Zo zeker heeft het mij verwacht.
Dan praat het blij en heerlijk onbevangen,
Maar ziet opeens de tranen op mijn wangen,
En vlucht, wijl ik het vreemd geworden ben.
Sinds moet ik vaak de slaap ontberen,
En wachten, wachten of het kind wil keren,
De schrik verwint, tot ik mezelf weer ben.
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Verbeelding als belijdenis (V)
J.W. Schulte Nordholt
Opgestaan uit de Doden
De jubel van Pasen, zoals men er van leest in verslagen over de Russische kerk, zoals
men het hoort in een lied als de Negro-Spiritual
‘The angel rolled the stone away.
‘Twas on a bright and shiny morn
When the trumpet began to sound’
die uitbundige glorie van de Paasmorgen, zij is een geliefkoosd onderwerp geworden
van zoveel schilders. Het graf is dan zelden de spelonk in de rots, waarvan de
archeologen ons met zoveel nauwkeurigheid weten te vertellen hoe hij er uit zag en
die dan door illustrators van kinderbijbels zo onnoemelijk vervelend precies wordt
nagetekend, omdat zij de moed niet hebben om met het Bijbelse verhaal werkelijk
om te gaan en het midden onder ons te stellen. Werkelijke kunstenaars hebben met
al die Palestijnse couleur locale, Arabieren en kruiken en witte huizen, niets van
doen. En als zij het graf schilderen dan is het een zerk van dodelijk gewicht, maar
afgewenteld. In het brevier van Martin d'Aragon uit het einde der dertiende eeuw
bevindt zich het hierbij afgebeelde miniatuur. De triumfantelijke vreugde van het
gebeuren staat er op. En misschien is het juist de naieve onbeholpenheid waarmee
de Middeleeuwse schilder te werk is gegaan die het geheel zo veroverend vrolijk
maakt. Daar is dan dat graf, midden in een bolwerk, met een beetje natuur er uit
brekend en de vergulde achtergrond verdringend, daar zijn die slapende wachters,
gewoon mensen, gewoon te klein voor wat er gebeurt en daar, middenin, verrijst
Jezus Christus, het vaandel geheven, en de morgenwind steekt op, helderder dan
ooit.
Men moet met deze kinderlijke openheid eens de gesloten compositie vergelijken
van het fresco uit Borgo San Sepolcro. In dat stille plaatsje middenin Umbrië is de
schilder Piero della Francesca geboren, en al is zijn grote werk overal verspreid, in
zijn geboortestad heeft hij dit fresco geschilderd, haar naam ter ere. Piero is één van
de eersten die op wetenschappelijke wijze te werk gingen, hij heeft zelfs een boek
geschreven over de vijf regelmatige lichamen. Bekijkt men een schilderij als dit goed,
dan kan men er allerlei figuren in onderscheiden, nauwkeurige driehoeken van b.v.
de top van het vaandel, van het hoofd van Christus, van de punt van zijn knie enz.
naar beneden. De wonderlijke bekoring van Piero's werk, pas in onze tijd zo populair
geworden, ligt, geloof ik, in de ingehouden, ik zou haast zeggen, de gestolde emotie,
die zijn werken iets weerbarstig groots geeft. In zijn boek over de schilder heeft
Kenneth Clark opgemerkt dat de Christus van dit schilderij niet de opgestane Heer
uit de Bijbel is. Alles gebeurt hier in een doodse stilte, het landschap zwijgt, geen
wind
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Opstanding
Breviarium van Martin d'Aragon
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Opstanding
Piero della Francesca
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steekt op, geen bazuin weerklinkt. De wachters liggen in een roerloze figuur besloten,
de god poseert als beeld van steen, zijn vaandel is verstijfd. Want om een god gaat
het hier inderdaad, om de eeuwige god van het Middellandse Zeegebied, die sterft
en herleeft in eindeloze wisseling, zoals men dat in de vele delen van Frazer lezen
kan. Opstanding is hier natuurgebeuren, en de ogen van de Verrezene staren in een
blinde verte.
Van honderd jaar vroeger is het schilderij uit Siena met de drie vrouwen aan het
graf. Duccio di Buoninsegna, een meester van het Trecento uit die stad, heeft het
gemaakt in een tijd dat men nog maar net het landschap ging ontdekken. Harde rotsen
staan nog tegen een achtergrond van goud, het graf is nauwkeurig fraai met zijn
panelen, en evenals de miniatuurschilder van ons eerste voorbeeld heeft de Sienese
meester de grootste moeite gehad met het deksel ervan. Maar hoe groots en
triomfantelijk zit de engel daar die in het lege graf wijst, hoe verbaasd staan de
vrouwen terzijde, gevangen in de schroom voor het wonder. De macht van het
gebeuren hangt als een zwaar waas over het schilderij, grootse bevangenheid overvalt
de beschouwer.
Tenslotte nog een modern werk, dat het verhaal verder vertelt. Christus is
opgestaan, maar zijn volgelingen kunnen het nauwelijks geloven. En daar is Thomas
de twijfelaar, die eerst zien moet.
De grote Duitse beeldhouwer Ernst Barlach heeft deze groep gemaakt van Christus
en Thomas. De Heer heeft hij uitgebeeld als een geheimzinnige gestalte uit een andere
wereld, een eenzaam erbarmen over de dwaze mensheid, een ontstegen en verbonden
zijn tegelijk ligt over zijn droevige gelaat. En Thomas is hier, om met de dichter te
spreken ‘de gek die bloed van liefde vroeg,’ de mens die herkent en nu ook alles
herkent, de grootheid van zijn Heer en zijn eigen dwaasheid. Christus is opgestaan
en Hij is ook door Thomas gezien. Een beeld als dit, dicht bij de Gotische traditie
en toch volkomen modern, is er een schitterende verkondiging van.
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Vrouwen aan het graf
Duccio de Buoninsegna
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Christus en Thomas
Ernst Barlach
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Aad Hollebeek
Ta matete
boven de horizon van ta matéte
is weifelend de zon opgehangen.
op het plein van ta matéte
hebben de gemoedelijke bomen
vrolijke bloemen in het haar gestoken
uit de diepe zee van ta matéte
dragen sterke negers grote vissen
aan groene stokken onnozelheid.
bij de gebarsten fontein van ta matéte
zitten op de rand indianen in geel groen
blauw en rood gekleed en appels in de hand.
de goede god van ta matéte
komt langs zittend op een ezel
en schel fluitend op de wind.
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Kroniek der Franse letteren
Anna Mertens
Deze eerste kroniek moet om verschillende redenen slechts een keus uit de
romanproductie van 1954 bevatten, behoudens een bespreking van een bloemlezing
uit Stéphane Mallarmé's brieven, onder de titel ‘Propos sur la Poësie’, verzameld
door Henri Mondor. In de hier geboden fragmenten ziet men Mallarmé meer als
‘mens’ dan als de grote voorganger der symbolisten. Trouwens, ook als ‘voorganger’
was hij beminnelijk, érudit, sensitief, met een discreet verborgen autoriteit. In dit
boek ziet men tevens zijn warmte van gevoel, zijn hypersensibiliteit, zijn grote
hulpvaardigheid en hoffelijkheid, maar ook zijn scherp oordeel, dat hij op de meest
elegante manier wist door te geven... ‘Tel qu'en en luì-même enfin l'éternité la
change’... om Mallarmé zelf te citeren. De namen dergenen, met wie hij
correspondeerde, roepen het gehele tijdperk van hele en halve Parnassiens,
symbolisten, naturalisten en anderen, voor ons op: ik noem hier Villiers de l'Isle
Adam, Verlaine, Zola, Vielé-Griffin, Jean Moréas, Verhaeren, Henri de Régnier,
Paul Valéry, Paul Claudel, Alfred Jarry, Albert Samain, Hérédia, Paul Fort, André
Gide, van Lerberghe, een schilder als Odilon Redon, de componist Vincent d'Indy,
de Engelse dichters Swinburne en Oscar Wilde, om u de weerkaatsing te geven van
de rijkdom van geest van de dichter van L'après-midi d'un Faune, die zoveel zijnde
of wordende groten tot zich trok. De halfverzwegen, half geuite maatschappelijke
moeilijkheden van Mallarmé maken dit boekje tevens belangwekkend om de kennis
van zijn karakter. En de herfstgeur stijgt hier op van een voorbije periode, die mij
steeds ondanks veel gemaniereerdheid, een der belangwekkendste uit Frankrijks
literair verleden schijnt.
Wat de romans betreft, ik kan niet nalaten hier ondanks de reeds verschenen
Nederlandse vertaling van Zoë Oldenbourgs ‘La Pierre Angulaire’, dat vorig jaar de
Prix Fémina behaalde, dit schone boek onder uw aandacht te brengen, waarin het
begin der 13e eeuw herleeft. Dit tijdperk ‘terrible et tendre’, biedt de grootste dikwijls
vertheoretiseerde verfijning der gevoelens, naast ruwheid en wreedheid. Wie indertijd
de film ‘Les Visiteurs du Soir’ zag, heeft enigszins een evocatie der Franse
Middeleeuwen aanschouwd. In dit boek blijkt telkens opnieuw de diepgaande studie,
die de sympathieke schrijfster van haar onderwerp heeft gemaakt. Sommige taferelen
zijn als miniaturen uit een Livre d'Heures, met heldere, liefelijke kleuren, in andere
zien we de bestialiteit en primitiviteit, die enkele der somberste episodes uit de
Chansons de geste vertonen (Raoul de Cambrai). De hoeksteen van het leven en
streven der mensen en van het maatschappelijk ‘gebouw’ is echter het geloof. Dit
ziet men in de figuur van de oude Ansiau de Linnières, die na twee maal reeds als
kruis-
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vaarder Jeruzalem te hebben aanschouwd, nogmaals op pelgrimstocht daarheen gaat,
en wiens grote nederigheid scherp contrasteert met het karakter van zijn zoon Herbert,
‘le gros’, die na het vertrek van zijn vader Heer de Linnières is. Een man, die voor
geen wreedheid, geen wandaad terugschrikt, die cynisch en ruw is, wreed en sensueel,
en óók nog intelligent, van een zakelijke, ‘diesseitige’ intelligentie. Diens zoon
Haguenier is het, in wie de vroomheid van zijn grootvader Ansiau herleeft, hij is de
sympathieke, onhandige, romantische jongen, die zich geheel wijdt aan de dienst
van zijn ‘Dame’, de schone, geraffineerde Marie de Mongenost, doch door de
overmaat van zijn liefde God vindt en kloosterling wordt. Veel andere figuren in dit
boek zijn scherp en liefdevol getekend: Haguenier's lichtzinnige zuster Aielot, Ernaut,
de ongelukkige bastaardzoon van Herbert, Eglantine, Ansiau's natuurlijke dochter,
wild, liefelijk en tragisch, Ansiau's vrouw, wijs en mild, de knaap Auberi, die Ansiau
op zijn zwerftochten vergezelt, Bertrand, een der Albigenzen, wiens ziel door haat
is vergiftigd door het leed hem aangedaan door de ‘kruisvaarders’, die deze secte
moesten vernietigen.
Ook humor vindt men in dit boek, de bescheiden, vanzelfsprekende humor, die
uit sommige situaties onwillekeurig voortvloeit: o.a. bij Haguenier's pogingen om
zijn veeleisende ‘Dame’ Marie de Mongenost te behagen, zoals b.v. in zijn eerste
tournooi, waar hij door zijn zwakke hart gehandicapt wordt.
Dit boek is een rijk bezit en beantwoordt m.i. zeer goed aan zijn opzet: ons het
geloof als hoeksteen der middeleeuwse samenleving te doen zien. Zelfs een figuur
als Herbert, overigens misschien het best getekende karakter uit de roman, toont ons
dit. Voor wie de oude Franse ridderromans kent, is het aardig, na te gaan, op welke
charmante wijze de schrijfster de dialogen in middeleeuwse trant heeft gehouden,
en de dikwijls ‘innerlijke’ monologen zijn vaak aangrijpend.
Een klein citaat uit Ansiau's overpeinzingen aan het begin van zijn zwerftocht, dat
mij tevens de overgang tot het volgende boek kan mogelijk maken, volgt hier:
‘Il y avait une fois un vieil homme si aveugle qu'il a pris la peau d'un chevreau
pour la main du fils qu'il aimait, et qui a béni à sa place le fils qu'il n'aimait pas. Et
ce fils est devenu fort, et est devenu le père des douze patriarches. Parce qu'il n'était
pas donné au fils aimé d'être béni. Moi, mon fils aimé est poussière et terre depuis
longtemps et n'a plus d'yeux ni d'oreilles ni de voix; et c'est celui que je n'aime pas
qui aura tout et les enfants, et la terre, et le nom. Et c'est pour cela que je dois aller
aveugle sur la route, pour retrouver l'enfant qui a perdu ses yeux de chair et son coeur
de chair. Telle est la volonté de Dieu.
Ah! Celui qui a volé la bénédiction et l'héritage, qu'il vive en paix et croisse et se
multiplie, puisque c'est Dieu qui l'a voulu. Je sais bien que la volonté de Dieu n'est
pas celle des hommes.’
De tweede, zeer belangrijke roman, die ik hier gaarne wil aankondigen, is ‘Saint
Jacob’ van Jean Cabriès, een auteur van 24 jaar.
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Deze roman beschrijft het leven van de aartsvader Jacob, vanaf zijn vlucht naar Laban
tot zijn terugkomst in Ber-Seba. Een uiterst eigenaardig, maar diepgaand boek, met
een soms ietwat nonchalante schrijftrant, die van beelden aan onze tijd ontleend een
ruim gebruik maakt. Zo moet men zich b.v. niet verwonderen, als Lea aan haar
toilettafel gaat zitten, of zit te breien, Laban een strohoed draagt, enz. De essentie
van het Bijbelverhaal, het mysterieus uitverkorenzijn van Jacob als stamvader van
Israel en voorvader van Christus, heb ik echter vrijwel nergens zo duidelijk ‘belicht’
gezien. De schrijver citeert Calvijn (op overigens vrij onverwachte wijze), en de
sterk vastgehouden lijn in dit boek maakt het aannemelijk, dat hij zelf Calvinist is:
dit is mij echter niet met zekerheid bekend.
Het vrij omvangrijke boek boeit van 't begin tot 't eind, en brengt ons nader tot
Jacobs vorstelijke natuur. Persoonlijk had ik dikwijls ‘wat moeite’ met deze grote
Bijbelheilige. De roman van Jean Cabriès heeft echter veel dingen uit deze
‘sleutelgeschiedenis’ voor mij verhelderd. De hoogtepunten uit Jacobs leven tot zijn
terugkeer in Ber-Seba: Bethel, Mahanaïm, Pniël, zijn ook hoogtepunten in het boek
geworden. Bethel is zelfs weergegeven in de vorm van een poëem dat typografisch
de hemelladder gelijkt, waarlangs de engelen Gods op en neder klommen! Ook hier
nog een klein citaat, uit Jacobs worsteling met God te Pniël:
... ‘Oh Dieu, c'est assez de colère, écoute: si je Te résiste, c'est à cause de Toi.
Rien ne serait arrivé sans Toi. Mais Ta fidélité te perd! Qu'importent ma vie et ma
mort? Ce que je veux, c'est Toi! J'obtiendrai de Toi, vrai et fidèle Dieu, toute la vérité,
toute la fidélité; - et je verrai le Pays dont Tu défends le seuil! Si Tu ne voulais pas
que je gagne la partie, il fallait tout me cacher! Mais Tu m'en as trop dit et trop
montré! Tu as, Toi-même, armé ma main! Dieu qui T'es présenté à moi les mains
nues et la dérobée, oh voleur de grand chemin, il faut maintenant que Tu me répondes,
il est temps de faire la lumière et de me dire oui, Tu vois bien que Tu ne peux me
vaincre. Tu ne peux pas Te vaincre! Il faut à présent que Tu dises ce que Tu es Le
Seul à pouvoir dire dans le ciel et sur la terre, il faut me dire oui Jacob, devant moi
tu es innocent, oui tu es neuf, oui Je t'ouvre, oui J'entrerai et Je souperai avec toi, oui
tu es pur et innocent, oui Je t'aime!...’
Min of meer opzettelijk heb ik uit de nieuwere Franse romans voor deze kroniek
steeds boeken gekozen, die op enigerlei wijze religieuze problemen behandelen, of
in zeker opzicht betrekking hebben op het geloof.
Zo ook ‘Celui qui cherchait le Soleil’ van Henri Queffélec, dat men met Zola's
l'Assommoir heeft vergeleken, wat de milieuschildering betreft, doch welks inhoud
boven de naturalistische weergave van een rauw milieu uitgaat. De hoofdfiguur is
de jonge Lucien Cateau, de nette jonge arbeider, die onweerstaanbaar getrokken
wordt tot het Christendom, die het op zijn eigen wijze zoekt en interpreteert, en als
hij in aanraking met de Katholieke kerk is gekomen, op het punt staat, priester te
worden, doch
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tenslotte de tweespalt in zijn hart beslecht door zelfmoord te plegen, omdat hij (ook
geestelijk) blijven wil bij de armen en verlorenen, waartussen hij leeft. ‘Ich will bei
denen bleiben, die in der Dunkelheit sind’..., dit citaat uit een oudere Duitse roman,
van een overigens totaal ander genre, zou men als motto kunnen schrijven boven dit
verhaal.
Wat stijl betreft, is ‘Celui qui cherchait le Soleil’ wat ‘touffu’, een beetje exuberant
wellicht, een beetje gewild in de ‘juxtaposition’ van verschillende taferelen soms.
Het hoofdmotief is echter op zeer goede wijze uitgewerkt.
Het volgende boek ‘Par de plus longs chemins’ van Clara Malraux, is een kleine,
psychologische roman, zoals de Franse literatuur er reeds vanaf de 17e eeuw steeds
heeft opgeleverd. Het sober maar boeiend verhaal is de biecht van een moeder aan
haar kind, dat zij verlaten heeft, omdat zij een andere man dan haar echtgenoot lief
kreeg. Stap voor stap volgen wij haar ontgoocheling, als zij bemerkt dat deze man,
een archeoloog, die zij op zijn expeditie naar Perzië tot grote steun is, zoveel kleiner
van geest blijkt te zijn dan zij heeft gedacht. Bij hun terugkeer in Parijs, waarbij hij
al het succes voor zich opeist, en haar in de schaduw laat, wordt dit gevoel sterker,
wat bij de man onrust en tenslotte haat wekt. Zij gaan uit elkander en de jonge vrouw
voelt, dat zij geen nieuw begin meer maken kan. Ook zij komt dan tot
zelfmoordplannen, om de absolute leegte en kilte, die zij in zich voelt, niet langer te
moeten dragen. Op het moment, dat zij haar plan ten uitvoer brengen wil, ontvangt
zij een geloofsopenbaring, klein en schuchter, maar die verder haar leven richting
zal geven, ‘par de plus longs chemins que ceux d'Asie’. De Protestants georiënteerde
schrijfster heeft met dit boekje een schone bijdrage gegeven tot de Franse
romanliteratuur volgens ‘klassiek’ procédé.
Met ‘Lise, Fillette de France’, van Jean de la Varende beleven we een episode uit de
tweede wereldoorlog. De bekende adellijke auteur beschrijft hier het reilen en zeilen
van een Normandisch dorp onder Duitse bezetting, met als bekoorlijk middelpunt
de gedeeltelijk verlamde molenaarsdochter Lise, blijmoedig, tactvol, lieftallig en
‘instruite’, die met vriend en vijand kan opschieten, of tenminste laatstgenoemde
categorie om haar vinger windt, waar dat nodig is. Soms is de ‘begrijpende’ atmosfeer
in dit boek wel wat te veel van het goede, en verveelt de onfeilbare Lise ons een
beetje. Dit neemt niet weg, dat er goede en suggestieve gedeelten in dit boek
voorkomen, o.a. de tekening van de ‘maquis’-groep, waarvan de daden niet altijd de
toets van de critiek konden doorstaan, maar wier leden 's avonds naar de B.B.C.
luisterden, om met hun geweten in 't reine te komen. Alles met alles wel
lezenswaardig... maar ik las ‘le Centaure de Dieu’ toch liever.
Bij vergissing raakte een herdruk in de ‘Bibliothèque Pion’ van Julien Green's reeds
in 1936 verschenen ‘Minuit’ tussen de aangevraagde boeken.
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Dit biedt mij echter de gelegenheid, nog eens op de schoonheid van Green's ‘magisch
realisme’ de aandacht te vestigen. In deze roman, speciaal in het laatste gedeelte, het
noodlottige verblijf van de jonge Elisabeth in het huis van de zonderlinge,
zachtmoedige despoot Monsieur Edme, is het karakteristieke van Frans en
Engels-Amerikaans uitbeeldingsvermogen tot een zeer suggestief-tragisch en teder
geheel geworden. In alles spreekt ook hier het erbarmen van de later tot het
Katholicisme overgegane auteur met ‘les Enfants humiliés’, om met Bernanos te
spreken; (maar wat een sensationele titelprent in dit overigens keurige uitgaafje!)
Met deze kleine terugblik op een vroeger werk van een nog steeds in de volle
kracht van zijn talent producerend auteur eindig ik deze kroniek voor ditmaal.
Besproken werken:
Stéphane Mallarmé: Propos sur la Poésie Recueillis, et présentés par Henri
Mondor le l'Académie française - (Editions du Rocher-Monaco)
Zoë Oldenbourg: La Pierre Angulaire, roman (Gallimard)
Jean Cabriès: Saint Jacob, roman (Plon)
Henri Queffélec: Celui qui cherchait le Soleil, roman (Librairie Stock)
Clara Malraux: Par de plus longs chemins, roman (Stock)
Jean de la Varende: Lise, fillette de France (Plon)
Julien Green: Minuit (Bibliothèque Plon).
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M.H. Rijnsburger
Noach in de Lage Landen - 1954
Natuurlijk zijn er wolken
er zijn altijd wolken boven holland
wolken die de zon op hun rug wegdragen
en wenkbrauw-fronsend kijken
naar de grauwe plassen ver beneden hen
die knorrig terugzien
omdat ze willen vollopen met het blauw van de hemel
En ik hier in mijn zon-verloren ark
zit binnen grijze vloeden gevangen
en kijk de vogels na
die rakelings lang de verbaasde wolken scherend
pijlsnel ontsnappen door een klein blauw venster
zal eens de wereld weer bewoonbaar zijn?
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In de kleine witte dorpskerk
houdt God door middel van een strenge dominee
uitdeling van leven en dood
aan de boeren die er hun eeltige handen
eerbiedig voor openhouden
aan de ene kant is een trap naar boven
naar de hemel
aan de andere kant is een trap naar beneden
naar de hel
maar de kleine klok luidt de zon los
die binnenglijdt door het heldere glas
van een boograam
de zon loopt op haar tenen
door het middenpad
en streelt in het voorbijgaan
even de kale schedel van een slapende boer
die weliswaar vergat om zijn hand op te houden
maar glimlachend droomt dat hij al in de hemel is -
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mijn voeten zijn te zwaar
om in een tuin te lopen
die vol bloemen staat
mijn voeten vragen excuus
aan de bloemen
maar het speenkruid en
de roodpuntige madelieven
maken zich klein en geven
signalen aan elkaar
de zon bergt afwerend haar goud
in een regenwolk
en op een tak kijken wat grijze mussen
mij wantrouwend aan
ik vraag aan hen of ze mij de
glazen muiltjes van assepoester willen brengen
maar ze begrijpen mij niet
ik vraag aan de narcissen
om mij hun gele baljapon te lenen
maar ze kijken bedremmeld naar de grond
dan loop ik driftig bijna blindelings
de tuin in om even later bedroefd
de bloemen op te rapen die
mijn straatsteen-voeten hadden stukgetrapt
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Kritieken
Eduard Hoornik
De man in de stad
Amsterdam - A.J.G. Strengholt's Uitg. Mij. N.V.
Een aantal opstellen die Hoornik als reportages schreef zijn hier gebundeld. Zij zijn
die bundeling wel waard, want het is journalistiek van goed gehalte; rustig proza
waarin de dichter Hoornik voortdurend op de achtergrond aanwezig blijft. Nieuwe
visie op zijn dichterschap bieden deze reportages weliswaar niet, maar men heeft
herhaaldelijk het gevoel dat een bepaald detail tot een gedicht had kunnen groeien.
C.V.

Rogier van Aerde
Nooddorp
Utrecht - A.W. Bruna & Zoon.
Het nooddorp is een complex noodwoningen dat in de nabijheid van de stad is
gebouwd en dat een pater als geestelijk en sociaal verzorger toegewezen krijgt. Hij
is een zwoeger die met de diepste zorg voor zijn werk en de bewoners vervuld is;
een krachtfiguur die nu en dan iets patserigs krijgt, maar afgezien van die enkele
mistekeningen een figuur van formaat is geworden van wie je met liefde leest. Ook
door de directe uitbeelding van de nood der bewoners, die in onze wereld leven, is
deze roman beter geslaagd dan ‘Passie’. Al is deze pater vaak een door zijn werk
zelf gedreven mens (en hoe menselijk is dit niet), op de achtergrond worden wij ook
de tot dit werk dwingende liefde van Christus gewaar, die deze naar het verdierlijkte
afglijdende mensen redden wil van hun geestelijke en materiële ondergang.
C.V.

Rogier van Aerde
Passie
Amsterdam-Brussel - Elsevier.
Het schrijven van historische romans geeft moeilijkheden die aan een auteur zware
eisen stellen. De locale kleur en het historische feit zuigen hem naar de illustratieve
schildering en de peiling van de tijdsbeleving vervreemdt de getekende figuren van
de lezer, waardoor deze eerder door 't vreemdsoortige geraakt wordt dan dat hij zich
met een ander zelf geconfronteerd ziet.
Het schrijven van een bijbelse roman stelt nog zwaarder eisen. De bijbel
confronteert ons met God. In ‘Passie’, dat het lijden en sterven en de opstanding van
Jezus beschrijft, moesten wij met God in Christus geconfronteerd worden. Rogier
van Aerde heeft weliswaar getracht in zijn roman Jezus als de Zoon van God te
tekenen, maar hij heeft het niet gekund. Er is een voortdurende tweespalt tussen het
menselijke en goddelijke in Jezus bij hem, dat niet tot een eenheid is kunnen worden.
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Daarom blijft Christus in zijn boek een schimmige figuur, die wel met piëteit is
benaderd, maar niet geraakt. De auteur heeft wel getracht zich voor een overweldiging
van Christus te behoeden, maar is er o.i. niet in geslaagd de overweldiging van de
discipelen door Christus te doen zien. Christus raakt hier met zijn goddelijkheid de
mens niet, maar schuift er langs, want ook de mensen in wie zijn goddelijkheid straalt,
weerspiegelen die niet. De geloofsbeleving is niet dwingend overtuigend. Het boek
is een illustratie bij het bijbelverhaal gebleven; de auteur heeft zich in zijn stof verdiept
en geeft zijn lezers een cultuur-historisch verantwoorde tekening. Maar dit alles
betreft de uitwendige kant van zijn werk.
C.V.

Jaap Romijn
Minder dood dan levend
Utrecht - A.W. Bruna & Zoon.
Deze korte novellen hebben teveel de kramp der opzettelijkheid om te kunnen
overtuigen. Het zijn werkstukjes, schrijfoefeningen in een bepaald genre, die niet de
indruk van hun noodzake-
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lijkheid geven. Dat is te betreuren, want het genre dat hier beoefend wordt is een
ruimer beoefening waard en Romijn heeft een goede schrijfvaardigheid.
C.V.

Hetty van den Bergh
Een liedje van verlangen
Amsterdam - Quérido's Uitg. Mij.
In dit royaal uitgegeven boekje vertelt Hetty van den Bergh hoe haar kort na de
oorlog, toen ze meer dan genoeg had van haar kantoor, haar kamertje-achter-met
stookgat, telefonisch een baan in China aangeboden werd. Natuurlijk greep ze die
kans op avontuur en hieraan dankt de lezer het relaas van haar vliegtocht naar en
verblijf in Shanghai, in die tijd van improvisatie eigenlijk mannenwerk. Ze heeft zo
haar eigen kijk op de dingen en geeft er een pittig verslag van, boeiend vanaf het
bewuste telefoontje tot de gedwongen terugkeer.
Het citaat ‘O God, verlaat me - drukfout of grap? - Neerland niet’, blz. 64 had ik
liever gemist, evenals enkele krachttermen. Wie zo'n puntige pen bezit als deze
schrijfster, heeft ze trouwens niet nodig ook.
Fr.v.F.

Crystal Leerdam Leerdam - N.V. Ned. Glasfabriek.
Voor de bizonder goed verzorgde catalogus, die de glasfabriek Leerdam het licht
deed zien in 1953, schreef Prof. Dr J. Waterink, hoogleraar aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam het voorwoord. Prof. Waterink heeft het brandende probleem van de
industriële vormgeving hierin psychologisch benaderd. Mijns inziens heeft hij in een
zeer duidelijke uiteenzetting aangetoond hoe onhoudbaar de stelling is, die door hele
volksmenigten gehuldigd wordt, dat het handwerk per se op een hoger plan staat dan
het machinaal vervaardigde product.
Prof. Waterink constateert nl. dat de mens die een industrieel vervaardigd product
mooi vindt er een psychologisch gebeuren op toepast en hij gaat voort: ‘Men zag de
industrie als een vijand van het handwerk, de techniek als een bedreiging van de
aesthetica en de onbewuste strevingen van de mens als permanente opposant tegen
het logisch analyserend denken. Wie zegt: “psychologie van de industriële
vormgeving” breekt echter plotseling door al deze tegenstellingen heen. Want feitelijk
zegt hij dat hij een gebied betreedt, waar het technische en het aesthetische elkaar
gevonden hebben, waar het onbewuste zieleleven van de kunstenaar niet in botsing
komt met de logische analyse van de beoefenaar van de wetenschap, waar theorie
en praktijk hand in hand gaan en waar de man van het ambacht de industrie verrijkt
met mogelijkheden, die ver uitgaan boven de kansen die men in het algemeen aan
het fabrieksproduct geeft.’
Het is natuurlijk ondoenlijk in dit klein bestek alle problemen te behandelen die
Prof. Waterink aansnijdt. Hij heeft het o.a. over: De aesthetische beheersing van het
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industriële proces, De binding aan het object, over Het beleven van de schoonheid
van het object, Het aspect van de ‘psyche’ van de tijd’ en Het aspect van ‘Het
blijvende’.
Graag zag ik deze uitgave in de handen van velen, maar ook vooral in die van
fabrikanten. De meesten van hen schijnen nog steeds niet te kunnen of willen inzien
dat een door een kunstenaar verzorgd product, dat uiteindelijk zijn definitieve vorm
moet krijgen door de samenwerking van de fabrikant, de verkoper, de techniker en
de kunstenaar, het uiteindelijk wint, ook wat verkoopbaarheid betreft, van de rommel
die in het algemeen op de markt wordt gebracht zogenaamd ingesteld op de smaak
van het publiek, dat een eigen smaak allang heeft verloren
Een dergelijk standpunt dat getuigt van behoudzucht en gemakzucht, (onwetendheid
is hier lang niet altijd in het spel) kan niet bij voortduring ongestraft worden
ingenomen. Er bestaat
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ook nog zo iets als export van ons land naar een ander land en import van andere
landen naar ons land en als we dan zien dat landen als Zweden, Zwitserland,
Denemarken, Finland en straks ook stellig Duitsland ons land een heel eind vooruit
zijn voorzover het de aesthetische verzorging van het industrieel vervaardigde product
betreft, dan hoop ik dat uiteindelijk ook velen van onze fabrikanten de ogen zullen
opengaan.
Hier past dan ook een woord van grote waardering voor de glasfabriek ‘Leerdam’,
waarvan de directie al jaren lang op de bres heeft gestaan voor het maken en het in
de handel brengen van het goed verzorgde product. De afbeeldingen in de catalogus
getuigen hiervan. De compositie van enkele fotopagina's had iets beter kunnen zijn.
C.A.

S. van Hasselt
Dou de wereld nog mooi was
Groningen - Erven B. van der Kamp.
In de Zaterdag-editie van het Nieuwsblad van het Noorden verschenen van week tot
week korte gedichtjes in Gronings dialect van de in de oorlogsjaren omgekomen
hoofdonderwijzer Simon van Hasselt. Soms verdienden ze nauwelijks de naam
gedichtjes en waren het niet meer dan rijmpjes. Maar menig Groninger wie het eigen
dialect nader stond dan het voor hem moeilijke Nederlands, las ze met genoegen en
vond er in tot uitdrukking gebracht, wat hij zelf onder woorden zou hebben willen
brengen. Het is dan ook begrijpelijk dat de familie van de schrijver het aandurfde
een bloemlezing uit het nagelaten werk uit te geven.
K. ter Laan schreef er een inleiding voor - een ter gedachtenis, waarvan de laatste
zinnen, vertaald in Nederlands, luiden: Het is geen grote Kunst. Nee, dat is het
inderdaad niet, maar daarvoor wordt het ook niet uitgegeven. Maar het spreekt ons
toch aan in zijn ernst en zijn humor en we kunnen het zo goed begrijpen, omdat het
is van één van ons. Het is een afscheid.
Bij deze typering en waardering sluiten we ons graag aan.
J.E.N.

Rudolf Steinmetz
Zijne Kleine Majesteit
Amsterdam - A.J.G. Strengholt
De stofomslag vermeldt nadrukkelijk, dat dit een ‘oorspronkelijke’ roman is. Men
moet aannemen dat het waar is, maar wat dan te zeggen van de volgende citaten:
‘Die ging er toen nog voor door, mijn onmeedogendheid aan den lijve te hebben
ondervonden’ (pag. 38).
‘Tegen mij had hij gelijk, met eerst onomwonden het gevoel op te eisen, dat hij
onbewust in mij verwekt had’ (pag. 43).
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‘Met een allersnoezigst lachje liep hij een voor een de grote jongens af en trok hij
al Erwins heimelijkste snoetjes tegen hen. Met een verstolen lonkje bedelde hij om
hun lof, nadat hij een of ander nietig flauwiteitje had uitgehaald. Dat werd dan steeds
lijmeriger en intiemer, tot in het eindeloze en tot iedereen krom lag of er van walgde:
een hele pantomime’. (pag. 45).
En zo kan men met citeren aan de gang blijven. Het boek is zo slecht geschreven
en wemelt in dusdanige mate van germanismen, dat het niet te lezen is.
Hier komt nog bij, dat de auteur een van de moeilijkste vormen koos voor het
schrijven van zijn roman (?): de vrijwel zuivere dialoogvorm. Het boek schrijven
was een vergissing, het uitgeven een nog veel grotere.
R-n.

Jaap Moulijn
Op vier streken
Amsterdam - Uitg. v.h. C. de Boer.
Een niet onaardig ‘ontsnappingsverhaal’ over het schip Cassiopeia en vooral zijn
tweede stuurman Jord Crammier, die het in de oorlog tot kapitein brengt.
Een boek als dit wil geen enkele
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pretentie hebben. Dat is het prettige - het heeft ze inderdaad niet. Uit de ingrediënten,
waarmee dit soort romans wordt bereid, heeft de schrijver er een aantal smakelijke
- misschien is smeuïge nog beter op zijn plaats - gehaald; vandaar dat we te maken
krijgen met een brok avontuur, een moot liefde, een portie toeval, een onwaarschijnlijk
groot aantal zinvolle dromen, een kwal van een dominee (waar dan ook niets
‘Christen’lijks aan is), een met mate toegediende dosis van een zeer vaag geloof, en
- een paar ongelofelijk goede moppen.
Karakterontwikkeling wordt niet gegeven, zwart-wit tekening zoveel te meer.
De schrijver is op zijn best tegen het eind van het boek, wanneer hij zo simpelweg
het in convooi varen tekent. Maar - wanneer hij een ‘poging tot literatuur’ doet,
grijnst het monster der ergste rhetorica om alle hoeken.
R-n.

Gerard de Xivry
Woonhuis onzer Vreugde
Zaltbommel/Antwerpen - Van Tuyk
In dit boek - met een zeer fraaie stofomslag van Karel Thole - wordt ons de verpeten
strijd getekend tussen broer en zuster Buys om een oud familiebezit: de bierbrouwerij.
De broer staat onder invloed van zijn lichtzinnige vrouw, die niets voelt voor een
oude brouwerij. De zuster, min of meer weer slachtoffer van haar vader, vecht en
slaagt er tenslotte in de brouwerij niet alleen te behouden, maar haar een solide basis
te geven.
De Vlaamse auteur is in vele situaties niet opgewassen tegen zijn figuren, die dan
ook veelal niet tot leven komen. De zuster, Magdalena, daarentegen neemt wel
gestalte aan. Ze is een levend mens en we lijden mee met de tragiek in dit
vrouwenleven, dat zijn schoonste zin in het leven mist, moèt missen. Aardig is hier
en daar de situatie-tekening en nu en dan worden we plotseling getroffen door scherpe
typering van een bepaald milieu.
Is dit werk van een debutant? Enerzijds doet het zo aan, anderzijds vertoont het
een zekere rijpheid.
Literatuur treft men in de roman niet aan, wel een eenvoudig verhaal voor
eenvoudigen van geest: de ondeugd wordt gestraft en de deugd vindt haar beloning.
R-n.

Josepha Mendels
Alles even gezond bij jou
Amsterdam - N.V. Arbeiderspers.
Josepha Mendels heeft eens letterlievend Nederland verrast met een klein
meesterwerk: Rolien en Ralien. Daarna las ik van haar: Je wist het toch?, dat me
weliswaar niet zo trof als Rolien en Ralien, maar dat toch een belangrijk boek was.

Ontmoeting. Jaargang 8

‘Alles even gezond bij jou’ is me tegengevallen. Wat in de beide andere boeken
zeer zinvol was - de psycho-analytische werkmethode - is hier tot een maniertje
geworden, waar ik nauwelijks in geloven kan.
Men zou een roman als deze experimenteel kunnen nomen: de meeste feiten
betekenen iets anders of meer dan de lezer oppervlakkig verwacht of vermoedt.
Steeds moet men tussen de regels doorlezen, en dat geeft iets vermoeiends. In ieder
geval kan het dit geven, als het verhaal niet sterk genoeg is. Wat in Rolien en Ralien
een bezielende factor was, werkt hier remmend.
Victor Dupuis, in Parijs wonend, gaat na de dood van zijn moeder een boek
schrijven. Wanneer hij op een terras zit, merkt hij dat zijn voeten weggeveegd worden.
(Lees: zonder zijn moeder heeft hij geen steun in het leven).
Voor zijn geboorte was hij het innigst met zijn moeder verbonden (al is de
beschrijving van dit praenatale leven niet altijd even smakelijk, ze is toch wel
interessant). Wanneer hij een-
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maal geboren is, zitten zijn voeten los (lees: wanneer de moederbinding niet meer
volledig is, staat hij tamelijk stuurloos in het leven), en kunnen ze dus ook weggeveegd
worden.
Aan het eind van de roman komen zijn voeten terug: hij is dus volkomen mens
geworden.
Als roman vrijwel mislukt, heeft het boek als experiment iets te zeggen. Of eigenlijk
heeft het veel te zeggen: alles is immers aanduiding van iets anders.
Josepha Mendels is ongetwijfeld een heel knap schrijfster. Wat bijvoorbeeld te
zeggen over dit oude jasje, dat buiten hangt en ‘waar de vermoeidheid nog in zit’.
Bijzonder geslaagd, juist door het grote talent van de schrijfster, is de Parijse sfeer.
Wie dit boek gelezen heeft, zal tenminste het beroemde Ile de France anders betreden
dan hij het tot voorheen gedaan heeft.
R-n.

Max Dendermonde
De wereld gaat aan vlijt ten onder
Amsterdam - Amsterdamsche Boeken Courant Mij.
Het constateren van de zinloosheid van het menselijk bestaan - culminerend in een
zekere walging van het leven - is het onmiskenbaar kenmerk van vele moderne
romans. Dit boek van Dendermonde behoort wel niet rechtstreeks tot deze categorie,
doch houdt er zeker verband mee.
In zijn knappe opstel over ‘Het hedendaags Amerikaans toekomstverhaal genaamd
Science Fiction’ in ‘Vandaag’ II, onderscheidt Manuel van Loggem drie grote
categorieën: nl.: het technisch toekomstverhaal, het psychologisch toekomstverhaal
en het kolderverhaal. Het wil mij voorkomen dat ‘De wereld gaat aan vlijt ten onder’
tot de psychologische categorie behoort.
Al of niet geïnspireerd door de hausse in Science Fiction in de V.S. is het
Dendermondes verdienste dat hij als Nederlands auteur een gooi deed naar een
on-Hollands onderwerp en milieu, dat hij het verhaal bovendien niet in de toekomst
doch in deze jaren laat spelen en zijn kracht niet heeft gezocht in de overtreffende
technische foefjes, maar doelbewust heeft aangestuurd op het psychologisch
verschijnsel van de zich technisch uitslovende moderne mens. Dendermonde heeft
't bovendien klaargespeeld een roman te schrijven en geen knappe reportage. Met
dit verhaal van de bijna bezeten familie Pousekovsky appelleert de schrijver aan het
geweten van zijn lezers. We hebben het allemaal zo druk. Niet alleen de geleerde,
de ingenieur, maar ook de krantenman, ook de tijdschriftredacteur en de ouderling.
Het ontbreekt ons aan tijd om werkelijk te leven. Ziedaar de kern van deze roman,
waarin gelukkig de humor niet ontbreekt. Het is een humanistische visie op het
bijbelwoord, dat vraagt wat het de mens baat de gehele wereld te winnen en schade
te lijden aan zijn ziel.
P.J.R.
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Antoon Coolen
Genoveva van Brabant
Amsterdam - Wereldbibliotheek.
In de serie Wereldboogboekjes verscheen van de hand van Coolen een
toneelbewerking van het schone verhaal uit de Middeleeuwen, het verhaal van
Genoveva, die tijdens een kruistocht van haar man belaagd wordt door de
burchtvoogd; door hem beschuldigd wordt van onkuisheid, wanneer zijn eigen boze,
fatale opzet ten aanzien van haar niet slaagt, die, ter dood veroordeeld, aan het vonnis
weet te ontsnappen; die na jaren van smartelijke eenzaamheid door haar gemaal
aanvaard wordt, wanneer haar onschuld blijkt; en die ten slotte voor een nieuw leven
staat, waarin voor schurken geen plaats meer is. De schurk Golo komt er trouwens,
door voorspraak van Genoveva, nog best af.
Een dergelijk verhaal, zeer zinvol in de Middeleeuwen, loopt groot gevaar
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een draak te worden in moderne bewerking, een dubbele draak als toneelspel, omdat
het gegeven druipt van melodramatiek.
Coolen is aan alle melodramatiek ontkomen, omdat hij een man van goede smaak
is. Er is een zeer leesbaar toneelspel ontstaan, hetgeen helaas een veroordeling inhoudt
voor het toneel-spel. Er wordt te veel in gepraat en te weinig in gehandeld.
Coolen is een verteller, een geboren verteller van grote allure, maar hij is
waarschijnlijk geen toneelschrijver, althans in dit stuk bewijst hij niet het te zijn.
R-n.

Gera Kraan - van den Burg
Scheel heb ik je lief
Den Haag - J.N. Voorhoeve
Voor het eerst gaf Gera Kraan in dit verhaal nu eens een geheel vrije bewerking van
allerlei gegevens welke zij vond in de brieven van de families Van der Bruggen en
Singendonck. Dat ‘Brandende Harten’ nog altijd haar meest geslaagde historische
roman is gebleven, zal zijn oorzaak wel vinden in het feit, dat haar voor dit boek een
overstelpende hoeveelheid materiaal en een sterke dosis dramatiek ‘ten dienste’
stond. Moet zij het voor een deel van haar fantasie hebben, dan komt het verhaal niet
genoeg uit de verf en krijgt het te weinig kleur. Zij is, als het er op aankomt, toch
meer historica dan romancière. Dat blijkt ook uit dit boek, dat als roman minder is
geslaagd dan als tijdsbeeld.
Niettemin geeft het een verrassend zuiver beeld van het protestants leven in ons
goede land gedurende het midden der 19e eeuw. Het aardige is zeker, dat de schrijfster
zowel de meer gegoeden als de kleine man met kennis van zaken in haar verhaal
betrekt. Het verschil der ‘standen’ tekent zij scherp. Denk aan de speciale kerkdiensten
voor de bedeelden - de koffie- en soepbriefjes voor de armen.
Het is echter jammer dat de schrijfster niet geheel en al ‘los’ komt. Zij wordt
blijkbaar toch teveel geremd om zich vrij-uit te laten gaan. Niettemin gaf zij ook nu
weer een boeiend tijdsbeeld voor wie heeft begrepen dat wij in onze kerkelijke glorie
en misère nog met duizend banden zijn verbonden aan de tijd van onze
overgrootouders.
P.J.R.

J.J. Klant
De fiets
's-Gravenhage 1954 - Bert Bakker. Daamen's uitgeversmij. N.V.
(Maatstafdeeltje nr. 10).
De onwezenlijke geschiedenis van een man die zijn fiets zoekt. Een aaneenschakeling
van dwaasheid, die niettemin appelleert aan de gevoelens voor redelijkheid. De
zoekende en door nachtelijk Amsterdam dolende hoofdpersoon, een goedaardige
gek, blijft nl. in al zijn nachtmerries nog juist zo menselijk, zo spiegelbeeld van zijn
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medemensen, zij het dan een door een lachspiegel vertekend beeld, dat hij ons bezig
blijft houden, hetzij door ons te ergeren, dan wel door onze vertedering op te wekken.
Een mengeling van surrealisme en kolder, die het goed doet. De stijl van de novelle
is verzorgd, nu en dan zelfs verrassend. Voor hen die graag lezen om het lezen een
aanbevelenswaardig boekje. Zij die er strenge opvattingen inzake literatuur op na
houden, zullen het echter mogelijk een nihilistisch gevalletje vinden.
J.E.N.

Harry Mulisch
De diamant
Amsterdam 1954 - De bezige Bij.
Mulisch is een knap auteur. Hij weet zelfs iets bijzonders goeds te schrijven, getuige
zijn novelle ‘De dorpjeskijker’ in de bundel ‘Vandaag’ die enkele maanden geleden
bij Bruna verscheen. In de roman ‘De diamant’ heeft hij zijn talent echter niet tot het
uiterste uitgebuit, maar het integendeel misbruikt. In dit boek gooit hij steeds
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weer zijn eigen glazen in. Dat hij koldert en doorslaat is hem niet kwalijk te nemen.
Het is zijn goed recht een kolderroman te schrijven en dit genre heeft ontegenzeggelijk
zijn aantrekkelijkheden. Maar kolder laat zich niet borduren op een stramien van
religiositeit. Ze loopt dan uit in grofheid en banaliteit.
De diamant heeft dan ook slechts waarde als staalkaart van de mogelijkheden die
voor Mulisch open liggen. Hij kan ongetwijfeld een meer dan middelmatige roman
schrijven. Hij weet sfeer te scheppen, heeft een scherp oog voor de verdiepingen in
de menselijke psyche en weet boeiend te vertellen. Gevoel voor humor kan men hem
ook niet ontzeggen. Maar aan kiezen of delen is hij ditmaal niet toegekomen.
J.E.N.

Wim Meewis
Geen scherzo voor de goden
Brussel z.j. - A. Manteau N.V.
Uit dit boek blijkt opnieuw, hoezeer de Vlamingen de Noord-Nederlandse prozaïsten
voorbij zijn gestreefd. Het is met zorg en vaardigheid geschreven en net is niet alleen
een gaaf werkstuk, maar ook aan de schoonheid in uitdrukkingswijze is de nodige
aandacht besteed en zelfs meer dan dat; de taal van Meewis is uitgesproken mooi.
Bovendien is zijn boek, bezien van psychologisch standpunt, een goed werkstuk.
Het is een z.g. adolescentieroman, waarin de rijping en de voorlopige afsluiting der
vorming van kind tot mens van een broer en zuster worden beschreven. Deze slot-fase
der puberteit, bewogen als zij veelal is, verlokt licht tot het weergeven van allerlei
aberraties. Meewis heeft zich door deze verlokking niet laten meeslepen maar heeft
anderzijds de mogelijkheden die deze ontwikkelingsfase biedt niet ongebruikt gelaten;
hij heeft ze benut tot de grens van het aesthetisch toelaatbare. Zo is het boek, ondanks
het feit dat het een adolescentie-roman is, die nog wel in kunstenaarskringen speelt,
verwonderlijk evenwichtig geworden.
De evenwichtigheid van de auteur is ook in ander opzicht verrassend. Keer op
keer beweegt hij zich op de rand van het nog mogelijke, maar hij overschrijdt de
grens zelden en doet hij dit al, dan toch nauwelijks. Enkele compositorische stunts,
die ook voor een ervaren auteur waagstukjes betekenen, zijn tot een goed einde
gebracht (dagboek-fragmenten, close ups). Behalve begaafdheid moet Meewis ook
een dosis gedegen zelfdiscipline bezitten.
Het verhaal geeft de binding, aanvankelijk tussen broer en zuster, later tussen de
broer en een iets oudere derde, de breuk tussen deze laatsten, de binding daarna
tussen de zuster en de derde en tenslotte catastrofe en berouw. Aarzeling, het zoeken
van toenadering en het afstoten, de overgave, dat alles is treffend weergegeven.
Slechts de wijze waarop de ontknoping wordt voorbereid en voltrokken blijft beneden
het algemeen peil van dit boek. Ook zal het door veel lezers min of meer als een
teleurstelling worden gevoeld dat de religieuze aspecten volkomen ontbreken.
Ondanks dat is ‘Geen Scherzo voor de Goden’ een zeer lezenswaardige roman.
J.E.N.
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[Ontmoeting 1954, nummer 3]
Lidy van Eijsselsteijn
Water van Kana
Als je gewend bent enkel water te zijn
zo maar doodgewoon enkel zo schoon mogelijk water
dan valt het niet mee als je wijn staat te worden
ook al is het Christus zelf die zegt Water word wijn.
Lauw in de hete en koel in de natte moesson
traditioneel jezelf en daar feitelijk best mee tevreden
denk je: het tekort dáár is voor mij hier geen reden,
bovendien betekent verandering pijn.
Maar over de kruik heen is het lot al geworpen,
zonder je is over je de zaak al beslist.
Word wijn, gauw gezegd en moeizaam voltrokken,
je denkt nog: stellig heeft Hij zich vergist Maar intussen roert het al vanaf de bodem,
hoe hinderlijk, en wat al dat zaksel beduidt?
Maar de tijd is te kort om je lang te bezinnen,
een hand heft de kruik en ze schenken je uit.
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A. Nuis
Profeet
de man die muren opensprak
met lichte tuimelwoorden die vielen
brandend in andermans donker
uit de woestijn kwam hij
moeizaam werden zijn woorden zand
de rotsen de zon werden angst
dorst en de grond droog
toen hij ziek was en niet meer bij machte
naar de hemel een ladder van wanhoop te slaan
sloot hij de ogen verloor zich
toen hij sterven zou moest hij opstaan
God wilde hem een boomblad laten zien
en naar hem kijken zonder iets te zeggen.
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A. Nuis
Aan jou
noem het geef het een naam
mijn vogel mijn verre vlieger
noem het vrijheid
mijn handen confettifonteinen
noem het vreugde
het buigende buigende riet
de zilveren avondwaaier
in de stilte de brekende snaar
noem het liefde
geef ook de naam halsbrekend
aan mijn nevelsleep wanklank
aan mijn kraag hoogsluitend verdriet
geef een naam aan de onbekende
koperen kubus grondgewicht
geef mij noem mij je naam
laat tussen ons niets bestaan
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Toneel en religie
J. Das
Wij leven in een nuchter land, en zijn het aan onze volksaard verplicht vijanden te
zijn van alle aanstellerij. Het is dan ook niet als lof bedoeld, wanneer we van iemand
zeggen: wat speelt die toneel! Daarentegen bewijzen we degenen, die in enig opzicht
boven ons staan, onze warmste waardering door te getuigen: en hij is toch zó gewoon.
Gedraagt een mens zich anders dan een ander, anders ook dan ons met zijn
omstandigheden in overeenstemming schijnt, dan noemen we dat comedie. En toch
is zulk comediespelen eigenlijk een natuurlijk menselijk gedrag.
Voor onze kinderen is het nog een vanzelfsprekende zaak. Ze spelen wat ze graag
zouden willen zijn. Ze veranderen nogal eens van rol. Nu zijn ze conducteur, dan
vadertje of moedertje, dan weer gewoon maar beest. En probeer het niet hen anders
aan te spreken dan met ‘meneer’ of ‘beest’, want ze zijn er helemaal in. Het beest is
bereid zich naar bed te laten brengen, mits het erkend wordt in zijn beest-zijn. Maar
het zal zelfs weigeren wat eens beests is, indien het van hem wordt gevergd als ware
hij Jan of Pietje.
Bij het ouder worden gaan we ons schamen voor een dergelijk gedrag. We vinden
het niet reëel meer, zodra we het opmerken bij onszelf. Er zijn echter gelukkigen,
wier fantasie zich niet laat knotten. Ze spelen hun rol hun leven lang, en nooit gaan
ze die als een rol beschouwen. Ze spelen niet zozeer wat ze willen - maar wat ze
zouden kunnen, wat ze moeten zijn. Ook dit is een vorm van zelfbewustzijn, maar
het is niet door de omstandigheden geknecht, niet nuchter geworden uit angst voor
ontnuchtering. Het is een droom, soms beklemmend, soms bevrijdend, het is een
waarheid in zichzelf. Een onvergetelijke virtuoos in zulk comediespel is Mr Micawber
uit Dickens' David Copperfield.
Mr Micawber met zijn eivormig hoofd, dat met de punt balanceerde op de punt
van zijn eivormige romp, met zijn hogehoed, vadermoorders, gebloemde vest,
spanbroek en elegant gezwaaide rotting, was zijn leven lang seigneur hoewel zijn
omstandigheden hem daartoe allerminst het recht gaven. En toen hij eindelijk wèl
het recht had vanuit de wildernissen van de Nieuwe Wereld zijn brieven te
ondertekenen met ‘Wilkins Micawber, Esquire, magistraat’, was dit - de
omstandigheden opnieuw in aanmerking genomen, d.w.z. van Londen uit bekeken
- een even bespottelijke aanstellerij. Toch was Micawber, al was zijn hele leven
schijn, een man in wie geen bedrog was. Hij speelde eenvoudig alles uit, wat in hem
was, en als hij het opzettelijk had nagelaten zou hij zich schuldig hebben gemaakt
aan slaafse veinzerij.
Het is wel jammer, dat we zo nuchter zijn. Het gevolg van onze vrees voor comedie
is dat er heel wat minder grandeur, heel wat minder allure in ons leven is dan er zou
kunnen zijn. Een mens, die een stijl van leven
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speelt naar zijn aanleg en smaak, volgt een soort roeping, die hem de grenzen doet
overschrijden van het leven zoals de omstandigheden het hem dagelijks willen
opdringen. Hij leeft zich in in een wereld, zoals die voor zijn gevoel zou moeten zijn,
en in die wereld bestaat hij nu. Hij gedraagt zich als was hij die hij zou kunnen zijn,
indien het leven was wat het wezen moest. Om het in de termen van een toneelrecensie
te zeggen: hij creëert een figuur en roept een wereld op.
Natuurlijk behoeft dit niet beslist een bewijs van geestkracht te zijn - het kan ook
een vlucht uit zwakte wezen. Laten we dàt aan onze scepsis toegeven. Denk aan
Thurber's ‘The Secret Life of Walter Mitty’, een verhaal dat misschien beter bekend
is door de film van Danny Kaye. Walter Mitty zit onder de plak van zijn vrouw en
in dit vernederende bestaan droomt hij zich heldenlevens, zoals hij die zou willen
leven. Telkens als hij op het punt staat de glorie van het begeerde overwicht te gaan
genieten, ploft hij uit de wolken neer in de ontgoocheling van het pantoffelheldendom.
Met zo'n voorbeeld voor ogen gaat men zich onwillekeurig afvragen: speelt de man
van allure, de man met de onverbloemde, tot een stijl verheven eigenaardigheden,
nu zichzelf of speelt hij een ander?
Zolang we niet op een toneel, maar in het leven staan, is dit een vraag van groot
belang. In het leven is het voor de echtheid van een creatie van beslissende betekenis,
of iemand speelt wat in hemzelf is dan wel steelt wat van een ander is. Let wel: of
dat, wat er in hem is, er ooit ook nuchter en zakelijk uit zal komen - dat doet er niet
toe. Het verlangen, het heimwee is ook wat. Geeft hij gestalte aan werkelijkheden
(bereikte of gehoopte) die van hem zijn, of kruipt hij in de huid van anderen, die
beter zijn dan hij? Daar draait het in het leven om. Maar op het toneel is het misschien
een beetje anders. Want als we willen weten, hoe het mogelijk is een rol te spelen,
schijnt deze vraag van geen gewicht.
Een kind kan conducteur spelen of beest, omdat het het gedrag van een conducteur
of van een beest in zich heeft opgenomen. Dat het wel conducteur maar nimmer beest
kan worden, doet niet ter zake. Of men zijn eigen mogelijkheden of die van anderen
heeft doorgrond, is om het even. Trouwens, zijn dat wel geheel gescheiden dingen?
Ik ben een mens, niets van een mens gaat buiten mij om, dunkt me. En wat zou een
mens al niet kunnen worden, van duivel in de hel tot heilige in de hemel! Wie, ergens
tussen deze beide polen, iemands mogelijkheden ziet, is in principe in staat zijn rol
te spelen.
Een mooi type van natuurtalent op het gebied van het eigenlijke toneelspel heeft
Anker Larsen getekend in zijn Koning Lear op Klompen. Velen zullen De Steen der
Wijzen van deze schrijver kennen en zich herinneren hoe Dahl, de hoofdpersoon uit
dat boek, terwijl hij onder een vlierboom ligt, soms plotseling het wezen van die
boom doorziet en beseft hoe deze leeft. Dit vermogen om te weten hoe iets leeft
wordt voor Dahl een levensbeginsel, waardoor hij zich in allerlei verhoudingen laat
leiden, en Anker
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Larsen heeft daarop een philosophie gebouwd. Zo kan nu ook de boerenjongen, die
koning Lear op klompen is, het wezen van de figuren uit de stukken, die voor het
toneel geschreven zijn, doorgronden en dan gedraagt hij zich ònwillekeurig zoals uit
zulk een wezen voortvloeit. Zijn eigen persoon is tot een waarlijk kosmische uitzetting
in staat. Hij kan vreemd wezen in zich opnemen en geeft aan dat wezen dan vanzelf
gestalte. Zijn creaties zijn niet te overtreffen.
Toneelspelen, begrijpen we hieruit, is de gedaante van een zeker wezen aannemen
en zich dan gedragen als zo'n wezen doen zou. Want gedrag is niet anders dan
gedaante in beweging. De toneelspeler denkt zich gedaanten tot in kleinigheden in,
en zijn spel is zo volledig hun gedrag dat men niet meer zou moeten spreken van
‘iemand nàdoen’, maar van ‘iemand vóórdoen’. Hij speelt zijn rol met houding en
bewegingen, met de uitdrukking van zijn gezicht en de klank van zijn stem. Alle
kunsten vloeien dan ook samen in de toneelkunst: de dans en de mimiek, het woord
en de muziek - en de beeldende kunst. Want het steeds veranderende toneelbeeld (de
‘wereld’ van het toneel) is een beeld, maar in beweging. De toneelkunst is een totale
kunst, waarin heel het leven (het menselijke leven, dat is een beperking) wordt
verbeeld, niet maar in een moment, maar in zijn loop en zijn zin.

Doen en nadoen.
De levende beelden zijn geen uitvinding van de film. Het toneel - de wereld in
beweging, gevormd door gedaanten die zich gedragen naar hun aard - kon door de
jongste muze alleen maar worden overtroefd met behulp van de techniek. Maar hoe
groot in de nieuwste phase van zijn geschiedenis (dat is dus in de bioscoop) de macht
van het toneel over de massa ook is, die macht lijkt ons nog maar gering wanneer
we denken aan wat het bij zijn oorsprong heeft vermocht. Want toen biologeerde het
niet alleen de massa, het gedroeg zich als macht hebbende over de godheid zelf.
Men heeft de cultusdans, een primitieve vorm van liturgie waaruit het ontstaan
van het toneel verklaard wordt, wel genoemd: bidden met het gehele lichaam, met
iedere zenuw, met de totale existentie. De symbolische gebaren van zulk een
maskerade, altijd weer volgens dezelfde ritus uitgevoerd, hebben in de dansers en zo er al toeschouwers waren - ook in de toeschouwers altijd weer dezelfde
overstelpende gevoelens van huivering en extase gewekt. Maar er gebeurde in de
beleving van deze primitieve religiositeit veel meer! Door de bezwerende gebaren,
het bezwerende roepen ook, werd de goddelijke kracht waarom het begonnen was
dáár en op dàt ogenblik tot werkelijkheid. Zij kwam werkelijk in de dansenden en
in dat, waarvoor gedanst werd. De onvervulde wereld werd een bezielde, een wereld
vol goddelijke kracht. Zo reëel was die door deze cultus-daad, dit droomenon1) waaruit
het drama2) groeien zal, opgeroepen wereld,

1) Gr. wat gedaan wordt (rituele handeling).
2) Gr. wat gedaan is (toneel-handeling).
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dat men erover kon gaan denken hoe deze wereld was ontstaan. Heeft de zich
manifesterende werkelijkheid geen geschiedenis?
Daarmee is de overgang mogelijk van magie naar mythe. De magische woorden
krijgen nu ook een verhalende taak. De goddelijke kracht wordt een machtige god.
En de danser, die alleen zichzelf was, zichzelf uitte in zijn roepen en zichzelf bleef
in zijn vervuld worden, gaat nu die god voorstellen, vertegenwoordigen (d.i.
tegenwoordig maken). Het masker, dat beschermde, als schild of sluier diende en de
identiteit van de danser voor de gevaarlijke macht verborg, wordt nu een instrument
waardoor hij zich met de god identificeert. Zet hij dit masker op, dan staat de god
daar. De god treedt òp, en het komt tot woord en wederwoord. Het droomenon begint
drama te worden, van magische inslag wordt het geschiedenis. Heilsgeschiedenis,
zouden wij zeggen. Maar wat dit heil is, hangt af van de religie die de cultus inspireert.
Het kan ons wel eens voorkomen het tegendeel van heil te zijn.
Op het ogenblik, dat wij het Griekse drama uit de praehistorie in de geschiedenis
zien opkomen, is het nog geheel en al een onderdeel van de eredienst. De opvoering
is een godsdienstig feest. Maar de goden, die door deze cultus worden geëerd, hebben
al betrekkelijk weinig meer te maken met de godsdienst, die de schrijvers van de
stukken inspireerde. Wij zien in deze drama's de goden, evenals de mensen,
onderworpen aan de Moira, het lot dat alles regeert. De dienst van Dionysus, die
leven en vruchtbaarheid geeft, is aanleiding tot het opvoeren van de stukken, het
gelovig vrezen van de Moira bepaalt de inhoud van de overgeleverde werken. Althans
voor zover het de tragedie betreft. De comedie is reeds geheel aan wereldse doeleinden
- vooral de politieke satire - dienstbaar gemaakt (al moet men het verband van politiek
en godsdienst bij een Aristophanes niet onderschatten). Zij bewaart voornamelijk in
haar losbandigheid een herinnering aan de cultische uitbundigheid van de
oorspronkelijke vruchtbaarheidsritus. Het satyrspel stond misschien nog het dichtst
bij zijn religieuze oorsprong.
Hoewel het luidelijk was dat tragedie- en comedie-opvoeringen onderdelen van
de officiële godsdienstoefening waren, heeft men de overgeleverde stukken
eeuwenlang kunnen lezen zonder er het patroon van het religieuze ritueel in te
herkennen, dat voor ons weer zichtbaar wordt. Het was meer theologie dan liturgie
geworden. We hebben dit misschien zelf wel ervaren bij de verschillende opvoeringen
van Griekse tragedies, die er in onze omgeving te zien zijn geweest. Het blijft toch
altijd heel wat anders, of men een stuk ziet of dat men het leest. Al lezende kan de
speurzin allerlei ontdekken, dat bij de opvoering geen rol blijkt te spelen, omdat het
niet past in het geheel. En veel dat in de tekst dit èn dat betekenen kan, laat op het
toneel maar één enkele uitleg toe, doordat het nu in het geheel wordt opgenomen.
Een stuk moet gespeeld worden om te leven! Het is dan ook een schrale troost, als
wij sporen van het oude ritueel in de tragedie kunnen aanwijzen, wanneer in een
tragedie geen
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religieuze kracht meer openbaar wordt. Dit moet bedacht worden bij het beoordelen
van bijv. de recente pogingen van Bertus van Lier om het cultisch karakter van een
tragedie-opvoering weer naar voren te brengen.
Gegevens over de eerste historische phase van de toneelgeschiedenis in Europa
hebben betrekking op niet meer dan tweehonderd jaar. De stukken, die wij over
hebben, zijn ontstaan binnen een kleine honderd jaar. Deze periode was lang genoeg
om het drama geheel te doen verwereldlijken. Aeschylus, de oudste van de drie grote
Griekse tragici, kan bekend zijn door opvoeringen van zijn Perzen, door Franse
studenten hier enkele malen gegeven. De vormen van zijn drama's en de gevoelens,
die hem drijven, zijn nog voluit religieus. Maar de inhoud nadert tot wat theologen
misschien het exemplarische zouden noemen. Hoe zou het hem anders ook mogelijk
geweest zijn, stof aan de tijdgeschiedenis te ontlenen? ‘Zo zullen omkomen al Uw
vijanden, Here!’, eindigt in het boek der Richteren het oude lied van Debora. Zo
komt ook om, zegt Aeschylus, wie in overmoed vergeet dat hij maar een mens is, en
dat de goden jaloerse goden zijn. Dat te vergeten nu, en dan om te komen, is een lot
dat ieder onzer treffen kan.
Na het magische en het mythische dus het exemplarische. Magie: de ritus roept
de bovennatuurlijke werkelijkheid op in de natuur. Zij maakt deze werkelijkheid
aanwezig en deelt haar tegelijk mee, past haar toe aan de mens en zijn wereld. Die
oproeping en toepassing zijn een en hetzelfde, het een is niet mogelijk zonder het
andere. Men kan zich aan de bezwering niet onttrekken, hoogstens haar doen
mislukken. Mythe: de ritus roept de bovennatuurlijke werkelijkheid op, maakt haar
aanwezig, doch niet meer in ons, eerder tegenover ons. Bezwering is nog wel
oproepen, maar niet tegelijk toepassen meer. De goddelijke kracht deelt zich niet
mee tenzij men haar gelooft en omhelst. Zij is er, maar men kan zich verharden. Een
daad van de gelovige is nodig om haar aan zich toe te passen, nl. geloven. Men kan
haar werkelijkheid en aanwezigheid niet weg-denken, maar wel ervan verstoken
blijven. Exempel: de opgeroepen werkelijkheid is er niet nu, ze is er geweest, eens.
Als zodanig kan ze ons helpen, als we haar (niet aan ons, maar) op onszelf willen
toepassen. Daar hangt alles van af: van ons, of wij zo wijs zullen zijn. Bezweren is
nu enerzijds: voor de geest roepen; anderzijds: dringend vermanen, in een bepaalde
richting dringen althans.

Bezweren en beweren
Herhaaldelijk is in de laatste jaren Euripides' Iphigenia bij de Tauriërs opgevoerd.
Wanneer we in dat stuk, volgens Nijnoffs vertaling, Iphigenia horen zeggen:
Wat de godheid doet
sluipt ongezien nabij. Nooit is men voorbereid.
Men kent het noodlot aan zijn onherkenbaarheid....

dan schijnen deze klassieke woorden, die weliswaar zo in het origineel niet staan,
op zichzelf beschouwd een dogma te zijn - hèt dogma van de
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antieke tragedie. Maar tegelijk krijgen ze een eigenaardige toon. In de samenhang
met het grote geheel geven ze de indruk, dat hier niet meer de religie maar de
philosophie aan het woord is. Euripides neemt tegenover dit dogma dezelfde distantie
in acht als in de Alcestis tegenover het godenverhaal, de mythe. In de Alcestis (ook
wel eens hier opgevoerd) stelt hij de kleinzielige zwakheid van de heros Admetus
aan de kaak. Admetus kàn niet door de dood bedwongen worden, dat is volgens de
mythe zijn lot. Maar hij wòrdt niet door de dood bedwongen omdat zijn egoïsme het
offer van zijn vrouw Alcestis als vanzelfsprekend aanneemt. Religieus gezien heeft
het verhaal van Admetus niet geringe diepte. Maar psychologisch doorlicht en aan
menselijke maatstaven gemeten is het een mal geval. Het verloopt bij Euripides dan
ook in een comedie.
In het exemplarische drama wordt de religieuze werking indirect. Hoezeer de
voorstelling de toeschouwer ook aangrijpt en hem daardoor tot medespeler in de
handeling maakt, hij wordt niet meer daardoor alleen al, ipso facto, begenadigd. Het
drama is ‘leerrede’ geworden; de toepassing op het persoonlijke geval, de toeëigening
moet tussenbeide komen. Zowel de prediking als de aanvaarding kunnen echter
religieus zijn. Euripides evenwel, de laatste van de drie grote tragici, heeft de genade
zelf onder het mes. Zijn dogma was al verdacht. In het drama passen geen dogma's,
alleen een levende belijdenis is daar op haar plaats. ‘Hoe gemakkelijk kan zich het
dogma tussen God en de godvrezende stellen. Dan is het einde van het religieuze
leven nabij. Maar als de religieuze vorm gebruikt wordt om de religieuze waarheid
in twijfel te trekken, is dit einde al gekomen. Dat de Alcestis bij wijze van religieuze
plechtigheid werd opgevoerd en allerlei eigenaardigheden van de opvoering aan de
eisen van de religieuze practijk herinneren, kan noch voor de schrijver, noch voor
spelers en publiek meer werkelijk religieuze betekenis gehad hebben.
Bij Euripides hebben de kernwoorden van de tragedie al het karakter van wisecracks
- zoals Hollywood dat noemt - gekregen. Als het antieke drama onderduikt om pas
in de nieuwe tijd door de humanisten weer boven water te worden gebracht, is het
naar zijn geest nauw verwant aan de moraliteit. Maar voor het opnieuw een rol gaat
spelen in de geschiedenis van het toneel, is deze geschiedenis voor de tweede maal
van voren af aan begonnen. Een nieuw begin, dat een bevestiging is van onze
reconstructie van de oertijd. Misschien is dit wat misleidend gezegd. Want het was
o.a. dit nieuwe begin, dat ons tot deze reconstructie heeft gebracht. En zo'n
reconstructie heeft haar risico's. In de eerste plaats blijft het altijd gevaarlijk, uit de
structuur van een ding tot zijn historie te besluiten en dat, wat logisch primair is, tot
in de tijd voorafgaand uit te roepen. In de tweede plaats is de structuurtekening zelf
een waagstuk. Verschillende, wie weet hoe heterogene, althans in allerlei stadia van
ontwikkeling verkerende godsdiensten hebben ons elementen leren kennen, die we
in de antieke tragedie als godsdienstige plechtigheid menen te herkennen. Hebben
we ze juist geïnterpreteerd?
Het is moeilijk te zeggen. Wij staan hier immers tegenover een geloof,
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een wereldbeschouwing en een opvatting van eudaemonie (zegen en geluk), die ons
vrijwel vreemd geworden zijn. Met name voor de protestante christen is - om van
het magische niet te spreken - het mythische hier en nu zijn van God en Zijn heil
zelden een beleefde werkelijkheid. Hij verricht zijn plechtigheden niet in de
tegenwoordigheid, maar ‘als in de tegenwoordigheid’ Gods. Hij wordt niet begenadigd
doordat, maar ‘zo zeker als’ hij de genademiddelen der sacramenten gebruiken. Hij
leeft bij het didactische van het woord en de leer. ‘Indien gij Mijn woorden hoort,
zalig zijt gij zo ge ze doet.’ Dat de inwoning van de Heilige Geest nodig is om ze te
kunnen doen - het is vaak niet meer dan een dogma. Hij steunt op het offer ‘eenmaal
geschied’, maar draagt het hem altijd dat hierdoor een eeuwige verlossing is
teweeggebracht (aan de gang gezet)? De juiste instelling is dus moeilijk te vinden.
En nu blijve de inhoud van de antieke eudaemonie, datgene waar men zijn geluk in
zocht, nog buiten beschouwing. In elk geval is de weg daartoe, zoals die gegaan werd
in het liturgisch drama, voor een mens van gelijke beweging als wij haast
onbegaanbaar.
In de Middeleeuwen staan we tegenover een godsdienst, waarvan de inhouden ons
goed bekend, misschien vertrouwd zijn zelfs. En de vormen van die godsdienst, met
name de liturgie waaruit toen opnieuw het toneel ontstaan is, kunnen we nog dagelijks
meemaken in de mis. Dat een en ander ons niettemin ten diepste vreemd kan zijn,
moge behalve uit wat hierover al gezegd is blijken door een herinnering aan het
geloof der Middeleeuwen buiten kerk en kerkelijke zaken om, het zogenaamde
bij-geloof aan de daemonische bezieling van alles in de wereld, ook van het
gewoonste.
De ontwikkeling van het toneel in de Middeleeuwen is getypeerd met de trits: in
de kerk - op het kerkhof - op de kermis. In de kerk begint het, met het liturgisch
drama. Maar wanneer de rituele gebaren en bewegingen met hun sacramenteel
karakter naast zich krijgen een spel, dat heilsgeschiedenis uitbeeldt ter verklaring
van het heilsgebeuren, verhuist het drama al gauw uit de kerk naar het (eigenlijk: de)
kerkhof, waar het met de kerk als achtergrond gespeeld wordt. Sommige episoden
uit de heilsgeschiedenis, die nu de geschiedenis van Gods openbaring in Jezus Christus
is, gaat het mysteriespel dan verder uitwerken. In het evangelie niet vertelde, maar
wel onderstelde gebeurtenissen, zoals de geschiedenis van Maria Magdalena toen
zij nog ‘in de wereld’ was, worden uitgebeeld. Zo komen ook heiligenlevens op het
répertoire. Daarmee zijn we van het magische door het mythische weer in het
exemplarische stadium gekomen.
Opvoeringen van Elckerlyc, Maryke van Nieumegen en dergelijke spelen kan men
ook tegenwoordig geregeld zien. Temidden van veel, dat wel mooi en interessant,
maar door het verschil van tijden en gelegenheden toch betrekkelijk vreemd is, kan
het dan altijd weer als een bliksem inslaan: dat de zondaar naar de genade Gods
verwezen wordt. Meen echter
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niet, als ge daardoor in het hart gegrepen wordt, dat ge u daarom de religieuze
betekenis van het spel voor de gelovigen van die dagen voor kunt stellen. We zullen
ons die primitiever, bovennatuurlijker en sacraler moeten denken. Is het een het hart
bewegende waarheid, die ons treft, een waarheid omtrent een werkelijkheid waartoe
ik mijn toevlucht nemen kan en waaraan ik dan ook deel zal krijgen - voor de
Middeleeuwse mens moet het die werkelijkheid zelf, de ònmiddellijke begenadiging
geweest zijn. Het drama was dan wel niet meer in kerkelijke zin, maar nog steeds in
algemeen religieuze zin genademiddel.
Aan het werkelijkheidsgehalte van de lekenspelen zal dus door de gelovigen niet
getwijfeld zijn. Maar gaandeweg verliest deze werkelijkheid haar religieuze
bepaaldheid. Naarmate het schrikkelijk pleit van hel en hemel feller wordt en daarbij
vooral ook de hel, als een ons beter vertrouwde realiteit, steeds meer het volle pond
krijgt, gaat de aesthetiek het winnen van de religie. De mise en scène wordt steeds
grootser en bonter. Het regieboek van Bergen in Henegouwen van omstreeks 1500
geeft de indruk, dat er dagen nodig zijn geweest om het daarin uitgewerkte spel op
te voeren. Oorspronkelijk religieus gebonden elementen, zoals de grotesken uit het
duivelenrijk, slaan van hun oorsprong los. Kijkspel en klucht worden het één en het
al. Het toneel is op de kermis terecht gekomen. Voor zover zich de ernst er nog van
bedient, ontstaan onder invloed van de abstractere denkwijze van humanisten en
reformatoren moraliserende allegorieën, waarin de rederijkers sterk zijn. De
verwereldlijking van het toneel is weer volkomen.

Bij het licht - waarvan?
Het is wel een merkwaardig feit, dat tot tweemaal toe het toneel op het terrein van
de religie is ontstaan, en beide malen is geworden tot iets, dat met de religie nog
maar een toevallig verband heeft. Dit verband kan tweeërlei zijn. De religieuze allure
van de vormen kan voortleven als een dode traditie, minder dan een reminiscentie,
terwijl de inhoud met religie niets meer heeft uit te staan. Dit is saecularisatie in de
innerlijke, godsdienstige zin. Zo'n verband is waardeloos. Het kan ook wezen dat de
vorm zich vrij maakt van de dienstbaarheid aan de religie, alle sporen daarvan verliest,
terwijl in deze verwereldlijkte vorm dan toch nog wel religieuze inhouden aan de
orde gesteld kunnen worden. Dat is saecularisatie in de technische, cultuurhistorische
zin. Van een verband van het drama als zodanig met de religie is dan geen sprake
meer. Er is onder de gelovigen altijd veel wantrouwen en weerstand tegen het toneel
geweest, en de gedachte zou dus kunnen opkomen dat dit van nature de neiging heeft
met de religie in conflict te komen. Of dat zo is, zal nader onderzocht moeten worden.
Tot dusver is alleen gebleken, dat het met de religie juist heel nauw verwant was.
De oorzaak van de verwijdering zou dus wel eens niet direct bij de dramatische
kunst gezocht kunnen moeten worden. Het laat zich denken dat die evenzeer,
misschien wel in de eerste plaats, in een verandering van
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godsdienst is te zoeken. Een primitieve godsdienst is een collectief bezit van een
gemeenschap. Iedereen heeft er deel aan en alles is erin betrokken. Met die godsdienst
niet van doen te willen hebben, of een zeker deel van het leven aan het beslag ervan
te gaan onttrekken, zou een daad van ongehoorde zelfstandigheid, van overmoed en
willekeur zijn, die tot uitbanning leiden moet. Naarmate de gemeenschap zich
geestelijk meer ontwikkelt wordt de zelfstandigheid echter minder ongehoord. Men
gaat zich rekenschap geven, de dingen worden meer op zichzelf beschouwd, er treedt
distantie en differentiatie op. Niet alles is meer vanzelfsprekend religieus bepaald,
sommige verhoudingen komen onder de zeggenschap van de godsdienst uit, en meer
en meer wordt deze een scheidingmaker, die de gedachten in veler harten openbaar
maakt. In het leven van de hele gemeenschap wordt de religie teruggedrongen naar
een steeds beperkter gebied, en ieder lid van de gemeenschap wordt voor de
persoonlijke keuze gesteld godsdienstig te zijn of niet. Ja ook in het leven van de
gelovige wordt het nodig van geval tot geval een houding aan te nemen. Een
onwillekeurig religieuze levensbeschouwing heeft plaats gemaakt voor een welbewust
het leven bezien bij het licht van de religie. Het leven heeft dus in zijn verschijning
zelfstandigheid gekregen, en in geestelijke zelfstandigheid bepaalt de mens òf hij
met zijn leven God zal dienen en hoe. Daarmee zijn we dan precies bij de
saecularisatie in cultuurhistorische zin.
Natuurlijk is ook dit weer een schema. Primitieve, onwillekeurige, alles omvattende
religiositeit vinden we tot op de huidige dag ook in ontwikkelde gemeenschappen
naast meer individualistische godsdienst. Er bestaat nog collectieve, totalitaire
godsdienstigheid, en bovendien hebben ook zeer individualistische mensen
(kunstenaars bijv.) hun mystieke momenten, waarin niet hun hart dorst naar God,
maar God hun hart doet overvloeien. Het is dan ook allerminst gezegd dat de
wezenlijke waarde van wat we dan primitief gelieven te noemen geringer zou zijn
dan die van het weloverwogene en wel afgewogene. Integendeel, de existentiële
waarde kon wel eens groter zijn. Dat hangt er van af, zeggen wij, meesters van de
distantie en de fijnste differentiatie. Alles heeft zijn bestemde tijd. In het moderne
toneel hebben we in elk geval te maken met iets, dat geheel zelfstandig is geworden
en met de religie slechts een incidenteel verband aangaat. Op de aard van dit verband
hebben we ons nu verder te bezinnen.
In de eerste plaats is het dan een veelbetekenend feit, dat het koor, een karakteristiek
element van de antieke tragedie, nu verdwenen is. In het zingende koor bleef de
oorsprong van het drama het best zichtbaar. Choros betekent reidans, en het begin
van de rol van het koor was gebed. Zelfs beweging was nauwelijks vereist voor dit
extatische bidden. Men heeft verwezen naar Mozes, die in de slag van Israël tegen
Amalek ondersteund door Aäron en Hur zijn handen met de staf Gods onbewegelijk
ten hemel geheven hield. Het koor is het statische, mystische element tegenover het
dynamische drama, het is de verticale factor in wat zich op het horizontale menselijke
plan afspeelt.
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Al mengt het koor zich wel eens in de handeling, het behoort toch eigenlijk op een
ander plan en in een andere wereld thuis. In de verloren gegane Antiope, een tragedie
van Euripides, kwam een tyran voor, die door moordenaars omsingeld was. Hij weet
uit te breken en roept het koor van oude mannen, dat in de orchestra staat, te hulp.
‘Maar,’ zegt Gilbert Murray, ‘het zijn niet werkelijk oude mannen, het zijn oeroude
echo's, stemmen der gerechtigheid die zijn vonnis spreken en roerloos blijven staan
terwijl zijn beulen naderen.’ Voor zulk een immer aanwezige, telkens tussenbeide
komende goddelijke achtergrond nu is in het moderne drama geen plaats meer
bestemd. Wat op het toneel te zien is, is wat gebeurt in het menselijke vlak.
Toch, al is geen component van de achtergrond der dingen meer zichtbaar, al is
er althans geen vaste plaats meer voor gereserveerd en treedt hij slechts zeer zelden
ten tonele - deze achtergrond blijft natuurlijk toch bestaan. Het is daarom interessant
om de middelen te vergelijken, die het van de antieken afkomstige en het in de
nieuwere tijd gegroeide drama ter beschikking hebben om deze achtergrond in
rekening te brengen. Toen het klassieke drama in de vorm van classicistisch toneel
in de nieuwe tijd weer opkwam, was het behept met wat een uitermate hinderlijke
beperking lijkt: de drie zogenaamd Aristotelische eenheden - van plaats, tijd en
handeling. Eenheid van plaats: het hele stuk speelt op een onveranderd toneel, en op
die ene plek wordt alles beleefd wat er gebeuren zal. Eenheid van tijd: de
gebeurtenissen volgen alle onmiddellijk op elkaar, er is geen respijt, geen tijdsverloop
er tussen, en de opgevoerde geschiedenis vordert in de werkelijkheid nagenoeg
evenveel tijd als er nodig is om haar te spelen. Eenheid van handeling: de sluitsteen
van dit systeem; op het aldus drastisch ingeperkte vlak speelt zich, in één momentane
doorsnee van een mensenleven, maar één grote gebeurtenis af, waarin zich een lange
geschiedenis concentreert en lot, tijd en zin samenvloeien.
Alles wat nodig is om het ontstaan van deze ene conflictsituatie te begrijpen werd
in de tragedie door middel van een proloog, door het koor, in een bodeverhaal of
door de hoofdpersonen als terzijde verteld. Het lijkt haast onmogelijk, dat op die
manier enige spanning of ontroering te bereiken zou zijn. En toch leert de ervaring,
dat die in het antieke drama tot grote intensiteit kon worden opgevoerd. In Euripides'
Iphigenia bij de Tauriërs komt een dialoog voor, waarin Iphigenia en Orestes trachten
elkaars verleden te leren kennen en steeds bijna - maar het blijft bijna! - het cardinale
feit raken dat zij broer en zuster zijn. Voor hen is dit nog verborgen, maar aan alle
toeschouwers is het bekend, want niet alleen zijn zij op de hoogte met het verhaal
maar het vloeit ook onmiddellijk voort uit wat door beide partijen onafhankelijk van
elkaar al duidelijk is gezegd. Orestes en Iphigenia weten niet beter dan dat hij als in
Taurië verzeilde Griek zo dadelijk door haar als priesteres van een barbaarse Artemis
ten dode gewijd zal worden. Maar de toeschouwers weten, de mythe kennende, dat
dit niet gebeuren zal. Vanwaar dan dat deze dialoog de voorbereide toehoorder een
huivering langs de rug doet lopen?
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Als Iphigenia en Orestes beurtelings hun regel zeggen, is het alsof er hoog boven
onze hoofden een geweldige slinger heen en weer zwaait, de slinger van het
oppermachtig en zich aan alle inmenging onttrekkend lot. Evenals in Poe's The Pit
and the Pendulum daalt die slinger bij elke zwaai steeds dichter op ons neer, maar
nog net zonder ons te treffen. Terwijl de dialoog als het ware zichtbaar door de ruimte
heen en weer vliegt, worden de lotgevallen van het tweetal ingelijfd in een misschien
religieus, misschien slechts kosmisch, in elk geval zeer groot verband, waartoe ook
wij behoren. Zo leven we met hart en zenuwen met hen mee, en dat grijpt ons meer
aan dan ons eigen lot, want dat zien we niet altijd in zo groot verband.

Ik ben een mens....
In dit licht kan getracht worden te begrijpen wat de mysterieuze katharsis was, die
door het zien en horen van de tragedie werd bereikt. Murray heeft, op deze katharsis
doelende, geschreven: ‘Het is een overgang van schrik en pijn naar zuivere schoonheid
en muziek, terwijl de spanning bijna niet verandert. Ik bedoel dit: als de pijn de tranen
in uw ogen heeft gebracht, zal de schoonheid van die aard zijn dat ze daar blijven,
hoewel natuurlijk hun karakter anders wordt.’ De beschrijving van het verschijnsel
moge verdienstelijk zijn, de woorden schoonheid, muziek en karakter verklaren
weinig of niets. Want daarachter zit juist het mysterie. Wellicht was Aristoteles, die
ons het verband van tragedie en katharsis heeft overgeleverd, niet bepaald de man
om dit begrip helder te stellen. Iemand heeft van hem gezegd: terwijl Plato in de
natuurkunde redeneerde als een theoloog, redeneerde Aristoteles in de theologie als
een natuurkundige. Misschien heeft hij het min of meer religieuze karakter van de
katharsis niet aangevoeld. Hij besteedt er weinig woorden aan. Hij zegt kortweg, dat
de tragedie door middel van medelijden en vrees de reiniging van dergelijke gevoelens
bereikt.
Men kan trachten dit philosophisch te verklaren. Onberedeneerd gevoel wordt
helder inzicht. Een psychologische toelichting kan daarbij niet gemist worden.
Ondragelijk gevoel wordt gedeeltelijk omgezet in begrip en zo tot een dragelijke
spanning teruggebracht. Maar hoe, waarom? Blijft dit alles niet aan de buitenkant?
Reinigen wij wellicht onze gevoelens doordat wij ze aan het lot van ànderen beleven?
Niet omdat dat geruststellend en veilig zou zijn (het treft òns niet, het is niet echt).
Zo'n lozing van gevoelens is een psychologie van de meest banale soort. Neen, juist
omdat dat lot van anderen wel echt en aan het onze nauw verwant is! Maar terwijl
het medelijden en vrees in ons wekt, wordt het ons getoond onder een aspect, dat
alles verklaart - verheldert althans. Wij beseffen nu waarom de held moest lijden,
wij weten waarvoor hij had moeten vrezen. Wij weten het nu ook voor onszelf. We
kunnen nu lijden en vrezen zoals het behoort. We zien ons leven in het juiste licht,
terwijl we gewoonlijk in duisternis wandelen.
De katharsis is zo een integratie-proces, en de vraag rijst: integratie
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waarin, in welk geheel, in welk verband? Een en ander maal veroorloofden we ons
het woord religieus af te dempen tot kosmisch. Men kan hiertegen opmerken, dat
kosmisch besef toch op zichzelf al een religieus iets is. Laat ons echter
duidelijkheidshalve niet alles religie noemen, wat in zijn verschijning religieus lijkt.
Is het niet reëeler alleen daar religie te erkennen, waar een mens het voorwerp van
zijn vrees en verering inderdaad als God beschouwt? Van religie ware dus te spreken,
wanneer Grieken natuurkrachten als goden zien; maar wanneer een Griekse wijsgeer
God als een kracht in de natuur beschouwt, hoe wonderbaarlijk, ondoorgrondelijk,
verheven en almachtig ook - dan niet. Kosmisch gevoel kan deel zijn van een waarlijk
religieus geheel, maar op zichzelf kan het beslist ongodsdienstig zijn.
Op welke wijze speelt nu de achtergrond der dingen mee in het moderne toneelstuk,
en kan het ook bij het aanzien daarvan tot katharsis komen? Het drama, zoals we dat
heden kennen, is ontstaan als een mengsel van het classicistische toneel (met resten
van de drie Aristotelische eenheden) en het middeleeuwse toneelspel, zoals dat het
zuiverst is blijven voortleven in het Engeland van koningin Elisabeth I. Het
middeleeuwse passiespel is ons bekend. Het vertoonde de verschillende episoden
van het lijden en sterven van Jezus. Het kon deze taferelen achtereenvolgens laten
zien, zoals wij ze lezen in de evangeliën en bekijken bij het lopen langs de kruisstaties
in een kerk. Maar het kon ze ook gelijktijdig ten tonele brengen, zoals we dat kennen
van middeleeuwse schilderijen in verhalende trant. Men kan zijn aandacht
achtereenvolgens op de verschillende scènes richten, maar men ziet ze allemaal
tegelijk. Het geheel is voortdurend binnen het blikveld. In het oude passiespel van
Rocquebrune werden twaalf taferelen simultaan vertoond, en de parallelie was daar
zo ver doorgedreven, dat ook twaalf spelers tegelijk de rol van Jezus speelden.
Van de Aristotelische eenheden wist dit toneel dus niets. Het kent geen grenzen,
ruimte en tijd kunnen zonder beperking hun entrée maken. Deze erfenis kreeg (via
Spanje, zegt men) Shakespeare. Van het gebruik, dat hij van de hierin schuilende
mogelijkheden maakte, heeft Goethe in zijn Faust geleerd. Het moderne Amerikaanse
toneel heeft zijn bewegingsvrijheid opnieuw ontworsteld aan classicistische dwang,
en de film heeft door haar technische perfecties de laatste perken van de
dramaturgische vrijheid volkomen kunnen slechten. Dat hier mogelijkheden aanwezig
zijn om een achtergrond der gebeurtenissen, een bepalende werkelijkheid achter wat
voor ogen is, in het drama te betrekken, is zeker. Het zou de moeite waard zijn te
onderzoeken, in hoeverre Shakespeare er gebruik van heeft gemaakt. Het komt mij
voor, dat zijn behoefte eraan weleens niet groot geweest kon zijn. Alle spelers komen
bij hem op de planken, behalve God (Van der Leeuw)1). There are more things in
heaven and earth, Horatio / Than are dreamt of in your philosophy. Gaat het hier om

1) Shakespeare songe peu au christianisme et y fait peu songer (Sainte-Beuve). Dieu est absent
de Shakespeare (Claudel).
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werkelijke mysteriën, of alleen om ‘ongehoorde’ dingen; om iets dat boven de wereld
staat of om een wereld van fascinerende mogelijkheden, verscholen achter het al zo
boeiend bonte toneelbeeld van het leven, a tale told by an idiot?
Hoe dit zij, na hem zal men zeker van tijd tot tijd een Prolog im Himmel, een deus
ex machina in een of andere vorm, of zelfs een representant van een andere wereld
vermomd onder de spelers aantreffen (T.S. Eliot, A Cocktail Party). Maar in het
algemeen wordt van de mogelijkheid om naar believen in tijd en ruimte te verspringen
en zelfs op twee plannen tegelijk te spelen door het moderne toneel zelden gebruik
gemaakt om over te stappen van een zuiver menselijk plan naar een bovenmenselijke
of eeuwige parallel. Verwereldlijking naar de geest en in formele zin vloeien samen.
Het antieke en classicistische toneel was door zijn vorm nog genoopt tot een zekere
geestelijke concentratie, maar dat bleek geen waarborg voor een religieus gehalte.
Het moderne toneel is ook naar de vorm vrijblijvend, het kan wel maar hoeft geen
beroep op andersoortige achtergronden te doen. Daar komt bij dat men door de grote
dramaturgische bewegingsvrijheid nu ook alles, wat in de opbouw van het drama
een rol speelt, kan laten zien. Daardoor wordt de aandacht nog meer gevestigd op
de loop en de ontwikkeling van de gebeurtenissen zèlf. Werd er in het oude drama
nog al wat verteld, het nieuwe is een dramatisch verhaal. En des te meer is er de
neiging, geheel in het menselijke vlak te blijven.
Wat is nu bij dit niet meer een woord bedienende maar een verhaal vertellende
toneel de oorzaak van de ook hier onmiskenbaar gewekte spanning en ontroering?
We moeten daarbij in geen geval denken aan de goedkope verrassing om de niet
geweten afloop. Een stuk kan ons aangrijpen en gespannen houden, ook al hebben
we het al herhaaldelijk gezien. De toneelspeler, die bij het opgaan van het doek voor
het voetlicht treedt, weet ook wat er gebeuren gaat met de figuur, die hij voorstelt.
Maar hij speelt alsof hij zich niet bewust is van alles wat er komen moet. Wij zien
de figuur zoals hij is. We zien wat hem dringt en drijft. We zien zijn lot zich vormen
en hoe het hem vormt of vervormt. Als de laatste scène is gespeeld en het doek valt,
voelen we dat het zo heeft moeten zijn.
Is dan toch nog alles bij het oude? Zelfs het lot is nog ten tonele. Het hoeft niet
meer een goddelijk regeerder te zijn, of een onontkoombaar fatum. Het kan causaliteit
zijn, innerlijke noodwendigheid of het wanhopige conflict met een zinloze situatie.
Maar toch het lot. A. Defresne heeft eens gezegd, dat ieder toneelwerk ons zijns
inziens plaatst voor de ‘onvermijdelijkheid van de werkelijkheid’. Hoe zuiver
uitgedrukt! In het resultaat van de werkelijkheid wordt het onvermijdelijke ons
getoond. Wij zien het lot in effectu. Voor een van buiten af bewegende oorzaak heeft
het moderne toneel formeel geen plaats meer ingeruimd. Het heeft de laatste resten
van de uitwendige herinnering aan zijn oorsprong afgeschud. Heel wel kan een
bepaald stuk religieus van zin zijn. Maar naar de vorm is het toneel neutraal geworden.
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Moderne magie.
Het drama is op zichzelf geen religieuze handeling meer, het heeft een zelfstandige
vorm van bestaan en volgt de aesthetische wet. En de werkelijkheid, die in dit drama
ten tonele wordt gebracht, vertoont zich daar gewoonlijk als een stuk leven, dat aan
geen andere dan een innerlijke wet gehoorzaamt. Ook zo heeft de wereld van het
toneel voor de meer primitief reagerende massa (en - laat ons het erkennen - voor de
primitievere gevoelens in ons allen) iets magisch. Het schellinkje voelt zich in de
handeling betrokken in een mate, die het toeschouwerschap te buiten gaat, en stelt
zich na afloop van de voorstelling boordevol ongereinigde gevoelens bij de
artistenuitgang op om de roué te villen of de prima donna hinderlijk te volgen: de
misgeboorte van wat een katharsis had moeten zijn. O, niet alleen het schellinkje!
De Britse peer, die met een actrice is getrouwd, is een vast thema in de litteratuur.
Deze soort van binding moge romantisch zijn, ze blijft volkomen in het platte vlak
en is beslist nog ietwat troebel.
Zowel Shakespeare als Molière hebben verzekerd, dat hun kunst uitsluitend diende
tot genot en om de belangstelling te trekken van intelligente lieden. En inderdaad,
men kan ‘als heer’ gaan gemeten van de wereld, die de spelers oproepen achter het
voetlicht. Dit bezweren van gestalten, van taferelen, die opkomen uit een kale troep
acteurs, kunstproducten die in levenden lijve voor u staan, zich in beweging zetten
en hun weg ten einde lopen, wonderlijker dan het leven zelf en schijnbaar net iets
meer dan levensgroot, het is een fascinerend iets. Daar is het puur aesthetische proeven
van de creatie, een creatie waar het treffende van het humanum en het boeiende van
een artistieke persoonlijkheid in zijn samengevloeid. Wat kan de echte
toneelliefhebber gezellig praten over vroegere belevenissen met zijn lievelingsacteurs
en lievelingsrollen! Men kan erover twijfelen of de vruchten der menselijkheid
worden genoten op het sap van de kunstenaarsverbeelding, of andersom juist in de
heldere drank der artistenprestatie een kruidend wolkje menselijk elixer drijft. Maar
zoals de liefhebber daar op zijn praatstoel zit, heeft hij toch in zijn geestelijke habitus
duidelijk iets van een gemeentelid, dat links en rechts knikkend en een enkele hand
drukkend zijn plaats in de kerkbank ingenomen heeft.
Denkt men aan de betekenis van een Wagner- of Mozart-gemeente, dan begrijpt
men dat er velen zijn, wie ook het toneel nog op een andere manier iets doet. Het
kosmisch uitzettingsvermogen, waar in het begin sprake van was, het vermogen van
de toneelspeler om ander wezen in zich op te nemen en er gedaante aan te geven, zet
ook van hun beleving de grenzen uit. Het doet hen ongekend menselijk leven kennen
niet alleen, maar voert door het besef van deze mogelijkheid hun gevoel tot een
kosmische proportie op, stoot hun horizont open en schenkt hun onvervuldheid een
vervulling. Een vulling, kan men misschien beter zeggen, want ze is helaas vluchtig
en wil - hoe vaak ze ook een gevoel van voldaanheid wekt - niet tot een ware
vervulling en verzadiging van
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vreugde worden. De weg, waarlangs deze beleving tot stand komt en de
verschijnselen, die haar begeleiden (huivering, verrukking, vereenzelviging),
herinneren aan de oorspronkelijke werking van het nog rituele drama. Zo'n beleving
schijnt dus wel verwant aan de religieuze sfeer en kan misschien een plaats daarin
innemen.
Dat is zeker niet uitgesloten, wanneer zulk kosmisch gevoel de juiste verhoudingen
in acht nemen en binnen de perken blijven kan. Het blijkt zich echter met ware religie
vaak bijzonder slecht te verdragen. Niet voor niets moet Dahl in Anker Larsens De
Steen der Wijzen zijn theologische studie opgeven. Ook in de gemeenschap, door
Eldert Holier in Rijnsdorps boek van die naam gesticht, komt een breuk door een
conflict met de godsdienst. Wanneer het kosmische gevoel niet buiten de kosmos
iets beseft, waarop het zich met zijn beleving richt, wordt het zwerfziek en stuurloos
binnen de niet erkende grenzen. Er zit in ieder mens, dus in alle kunst en ook in de
toneelkunst een neiging, zich aan de binding van de religie te onttrekken en zichzelf
genoeg te zijn.
Toch is de werkelijkheid nog altijd, wat ze voor de Middeleeuwse mens zo voelbaar
was: bezielde werkelijkheid. Ze is het grote toneel, waarop ieders rol door God
bepaald wordt, waarop Zijn hand of boze macht elk leven leidt, en waarop zich dus
niet anders afspeelt dan het grote heilsdrama - niet het oorspronkelijke van de
Verlosser, die tot een val en opstanding wordt van velen, maar het alledaagse van
de mens, die naar zijn eeuwig huis gaat: de hemel of de hel. En daarom moet het op
de planken, waarop het leven wordt verbeeld, ook zo zijn. Ieder drama is in wezen
heilsdrama, al is het dat niet in liturgische zin.
Of men dit erkennen wil of niet, een gelovige kan het alleen zó beleven. In hem
heerst nog dat - noemen we het dan maar primitieve, althans als het goed is existentiële
- gevoel van verbondenheid aan zijn God, die op alles beslag legt, het in bezit neemt
of vernielt. Wat zich op het toneel niet onder dit beslag wil laten brengen, gaat hem
recht tegen de draad in. Wat doet alsof zijn God en diens macht niet zou bestaan, of
wat zich daar tegen verzet, wekt in zo'n gelovige een ware horror, alsof er een koude
hand op hem gelegd werd. Een gevoelsreactie zonder twijfel, maar het bewijst dat
hij nog religieus reageert. Blijft hij onbewogen bij het wrikken aan wat de grond van
zijn bestaan moest zijn, ‘doet het hem niets’, dan is niet alleen de band van toneel
en religie, maar ook die van toeschouwer en religie los geraakt.
Vandaar dat vele gelovigen in de schouwburg altijd weer een wereld aanvoelen,
waarin ze vreemd zijn. Trouwens, ook omgekeerd laat wat religieus bezield is een
ongelovig mens evenmin met rust. Ten overstaan van een dode godsdienst als de
Griekse kan men vrijblijvend geïnteresseerd staan - tegenover een levende niet.
Oostenrijkse toneelspelers hebben hier eens het Apostelspiel van Max Mell opgevoerd.
Twee boeven dringen zich in bij een oude boer, die met zijn dochter eenzaam in de
bergen woont. Hun plan is die beiden te vermoorden en hun huisje te plunderen.
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Maar het meisje is enigszins bigot en gelooft vast dat de twee schurken, Peter en
Johann, de apostelen Petrus en Johannes zijn, waartoe hun typen, vooral dat van de
pseudo-Petrus, enige aanleiding geven. Dit leidt tot een comische verwikkeling, een
humor die wordt bereikt doordat de mens gedwongen wordt in de spiegel van zijn
Maker te zien. De vaste overtuiging van het meisje dringt aan de beide kerels de rol
van de apostelen op, met het gevolg dat ze machteloos tegenover het weerloze tweetal
zijn en tenslotte in een panische vrees het huisje ontvluchten. Ze kunnen het in de
ban van dit niet geloofde geloof geen ogenblik meer harden. Wie met de middelen
van het toneel gedwongen zou worden iets te beleven, waar hij ‘niet aan wil’, kan
of zich gewonnen geven of gaan protesteren. Maar och, de wereld van het toneel
kent ook haar dagjesmensen, die vast besloten zijn van alles een avontuurtje te maken
- en de stamgasten, wier bewustzijn zich sinds lang verengd heeft tot het spelletje
dat ze komen spelen.

Met woord en daad.
Men mag niet terugverlangen naar een soort dramatische kunst, die niet meer past
bij de phase van de godsdienstgeschiedenis en de cultuurontwikkeling, waarin wij
staan. Godsdienst- en cultuurgeschiedenis gaan hand in hand, en zoals we zagen lag
het in beider ontwikkeling dat het toneel ‘verwereldlijken’ zou. Nu het een eigen
leven leeft volgens eigen wet, bestrijkt het een veel groter terrein. Maar de aanspraak
van de religie op de dienst van het toneel blijft even radicaal. Zomin als de wereld,
het arbeidsveld van de dramatische kunst, neutraal is, evenmin ontsnapt de kunst aan
een bewuste of onbewuste keuze. Dramaturg en acteur hebben op hun manier Gods
woord te spreken, en ze kunnen dat ook. Om na te gaan op welke manier dat is, zullen
we ons uit het begin van deze uiteenzetting moeten herinneren, dat de toneelspeler
met alle middelen, die hem gegeven zijn, met zijn totale existentie zijn boodschap
uitdraagt. Daardoor krijgt zijn woord zo'n eigenaardige, diep indringende kracht.
Bij een opvoering van Nijhoffs kerstspel De Ster van Bethlehem kunnen de
woorden:
Bestaat er, Eva, uit de Geest ontvangenis?
(Eva:) Ja. Aangezien geen ding bij God onmooglijk is.
ons treffen met een ongewone schok. Waarom? Omdat men zelfs in een kerstspel
geen dogma's verwacht? Inderdaad, daar kan men die niet verwachten, alleen een
levende belijdenis. Wij geloofden al, dat Jezus Christus is ontvangen uit de Heilige
Geest. Maar het beamen van deze belijdenis tijdens het meebeleven van het spel is
geen onderschrijven van een dogma. Hier wordt een woord even weer tot leven
gebracht, een woord Gods wordt actueel een kracht, een kracht Gods tot zaligheid
voor hem, die gelooft. En dat niet omdat door een soort magie die kracht in ons
geplant wordt, maar doordat iets, dat tamelijk geïsoleerd en steriel bij ons aanwezig
was, ineens in het juiste perspectief, in een levensverband gezet wordt. Wie gelovig
een woord Gods spreekt, roept niet op (bezwerend, magisch), maar
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wekt op (profetisch). En wie dan hoort, beseft te meer: het geloof is door het gehoor.
Dit overslaan van de vonk door een getuigenis kan natuurlijk ook onder andere
omstandigheden plaats hebben, maar het is toch bepaald een voordeel als gevoeld
wordt, dat het getuigde voor de spreker een levende werkelijkheid is en de hoorder
tegelijk zo is gedisponeerd, dat die werkelijkheid voor hem ook gaat leven, een stuk
leven wordt. Door de relatie, die er pleegt te bestaan tussen stuk, speler en
toeschouwer, kan dit contact met de inhoud van het werk, het door de auteur gestelde,
gemakkelijk tot stand komen. Doch hiermee hebben we nog niet het eigenaardige
geraakt van de manier, waarop het toneel ‘spreekt’. Aristoteles heeft dat met
karakteristieke bondigheid aangewezen: ‘niet door een verhaal, maar door handelende
personen’. Het toneelstuk spreekt dus niet over iets, vertelt niet van iets, maar het
laat gebeuren. En ook het spel van de acteurs mag niet a.h.w. beschrijvend zijn,
tekenend alleen maar (karakterspel), het gaat - zegt Aristoteles weer - niet om het
uitbeelden van karakters, maar om de handeling, om wat er met hen gebeurt. Met
andere woorden: het zijn geen termen, die kunnen worden opgeteld tot een som, het
beruchte tableau uit de samenspraak; neen, de karakters zijn te beschouwen als
factoren, en het is begonnen om hun vermenigvuldiging. Dus niet eens zozeer om
het product, evenmin als om die factoren, maar om de manier waarop de factoren
versmelten tot een product: om het proces.
Een toneelwerk van een gelovige, die met heel zijn leven getuige zijn moet, zal
uiteraard niet buiten dat getuigen staan. De vraag is nu, wat dat voor de inhoud van
zo'n toneelstuk meebrengt. Uit het gezegde moge blijken, dat het niet de bedoeling
van een christelijk drama zijn kan, wat in de Bijbel wordt verhaald na te vertellen.
Wanneer het toneel zich met bijbelse stof gaat bezig houden, is het onvermijdelijk
dat nieuwe elementen worden ingevoerd en dat gebeurt, wat bijv. in een historische
roman gebeurt. Het gaat er immers om, dat het hoe van het proces in het licht wordt
gesteld. Het mysteriespel moest zich, door de aard van de dramatische kunst, wel tot
‘werelds’ toneel ontwikkelen. Het is beter hier van het begin af aan rekening mee te
houden. Anders krijgt men òf geen toneel doch een tableau vivant, òf geen bijbelse
geschiedenis. Een voorbeeld van een drama op een bijbels thema is Fedde Schurers
Simson, waarin het nationale leven (tegen de achtergrond van de bezettingstijd,
waarin het stuk geschreven werd) mee een rol speelt. Het karakter van Simson en de
aspiraties van de Jong Israël-beweging zijn factoren, die het proces in het verhaal
uit het boek der Richteren zichtbaar maken.
Welk karakter zal nu niet aan de bijbelse geschiedenissen ontleende, gewoon
menselijke stof in een christelijk toneelwerk aannemen? Het kan nauwelijks beter
gezegd worden dan met een woord, gesproken op een filmcongres in Oostenrijk:
vorgelebte Gotteskindschaft. Dat wil niet zeggen, dat we ons bij het zien van zo'n
stuk in een hemeltje op aarde zouden kunnen wanen. Indien men op die karakteristiek
iets zou kunnen afdingen, dan zou het zijn dat zij misschien onwillekeurig te veel
op één kant van
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de zaak de aandacht richt. De handelende mensen in zo'n drama zullen immers, ook
als ze gelovigen zijn, hun geschiedenis doorlopen met vallen en opstaan. En wij leven
niet in een wereld van louter gelovigen: voor de een zal het proces op een val, voor
de ander op opstanding uitlopen. Wil men een beschrijving van het conflict in zo'n
samenknoopsel van ongerechtigheid: het is niet de strijd van de goede mens tegen
het blinde lot, maar van de blinde mens tegen de goede God. En de eudaemonie, die
volgens de ouden door de tragedie bemiddeld werd, is aangewezen in het psalmwoord:
Uw goede Geest geleide mij.
De klassieke tragedie had geen dramatisch, maar een stil slot - de nazang in de
godsdienstoefening. Als de storm was uitgewoed, bleef nog over wat naar antiek
Griekse opvatting een onverwoestbare rest is in de mens. ‘Dat is,’ zegt Murray, ‘de
grote openbaring - of de grote illusie van de antieke tragedie.’ Het moderne drama
heeft een open slot. De draden raakten in de knoop, de knoop werd ontbonden,
doorgehakt misschien, maar de draden lopen door - waarheen? Achter die open vraag
staat de numineuze werkelijkheid van een God, die scheiding maakt: die in genade
redt en vernieuwt, of verdoet.... maar nog niet dadelijk. Toneel kan aangrijpend zijn,
en de ontroering, die het veroorzaakt, gaat ook als de toets licht of zelfs blij is gepaard
met iets, dat men toch niet anders dan een huivering kan noemen: de huivering om
de confrontatie met het ware - om het even of men dit als ‘het echte’ of ‘de waarheid’
op wil vatten. Maar hier is het ware tremendum et fascinans, de diepste grond van
alle zijn, de bepalende achtergrond van elke werkelijkheid. En wie dat ziet, staat
voor de onuitroeibare rest van zijn misschien tot de naaktheid uit de moederschoot
teruggebrachte menselijkheid - zijn verantwoordelijkheid. Want hij moet tenslotte
kiezen.

Ik en die ander.
In de toneelspeler is de menselijke natuur een instrument, maar ze is tegelijk de
gestalte van zijn persoonlijkheid. Als instrument geeft hij telkens weer gestalte aan
figuren, waarin zich de scheiding voltrekt. Hij moet het vallen en het opstaan niet
alleen, maar ook de val en de opstanding voortdurend ten tonele brengen. Is het
mogelijk dat hij, teneinde anderen vervulling te schenken, zichzelf ontledigt - hij,
een mens, die zelf ook voor de keuze staat? Een toneelspeler zou, heeft Hans Benz
van den Berg gezegd, volkomen ontspannen moeten zijn om aan de gestalten, die
hij creëren moet, leven te kunnen geven. Bestaat er niet een gevaar, dat hij een
pandaemonium wordt van goede en boze geesten, terwijl hij geen leven meer heeft
in zichzelf? Het is niet zo'n wonder, dat zowel Dahl in De Steen der Wijzen als Eldert
Holier door verdrinking om het leven komen en dat koning Lear op klompen de
wereld van het toneel ontvlucht. Er schijnt haast geen andere uitweg te zijn.
Het conflict van identificatie en distantie is een groot probleem - niet alleen bij
het toneel maar ook bij auteurs en zelfs bij het publiek van schouwburg- en
bioscoopbezoekers en.... lezers. Maar vooral bij toneel-
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spelers schijnt de verhouding tussen psychisch absorptievermogen en eigen geestelijk
leven soms wonderlijk verwrongen te zijn. In een radio-causerie behandelde Leo
Riemens eens het geval van de beroemde opera-zangeres Lina Brunarasa, die op
tamelijk jeugdige leeftijd krankzinnig werd. Het répertoire, dat zij op het ogenblik
van het verlies van haar geestvermogens beheerste, bleef onaangetast en zij kon - zij
het alleen onder leiding van haar mentor Mascagni - daarin nog met volledig succes
optreden. Maar iets nieuws kon ze er niet meer bij leren, en in het dagelijkse leven
was ze geestesziek. Ook het omgekeerde komt voor: totaal verlies van creatief
vermogen bij betrekkelijke normaliteit in het gewone doen.
Als in een lachspiegel toont Thackeray ons zo'n wanverhouding in de figuur van
de toneelspeelster, waarop Arthur Pendennis verliefd werd. Ze was zeker niet
zielsziek, maar heel gewoon tegelijk dom en mooi. Ze was van een onbegrijpelijke
banaliteit en onnozelheid, en op de planken toch een ster. Zij was dan ook een willig
instrument, tot in de finesses gedresseerd en om zo te zeggen opgewonden voor het
opgaan van het doek door een oude rot in het vak, haar toegewijde leermeester.
Tegenover dit maximum aan distantie staat een al te grote identificatie. In een gedicht
van Hieke Maria de Jong, een dichteres die onder meer ouvreuse is geweest, komt
een toneelspeler voor, die niet meer kan loskomen van de figuur, die hij creëerde. Ik
ontdekte, zegt hij,
dezelfde in- en uitgang van ons hart
en wist dat hij zich in mijn lijf verstak
en met mijn stem zijn eigen woorden sprak.
Weer anders dringt de wereld van het toneel door in het persoonlijke leven van een
acteur in Arthur Schitzlers novelle Frau Beate und ihr Sohn. Beate ontdekt dat haar
man, de toneelspeler, in hun intiemste ogenblikken in haar nooit Beate ziet, maar de
grote vrouwenfiguur uit de stukken, die hij speelt.
Allemaal kwalen, die niet alleen bij toneelspelers voorkomen. Het zijn ook
inderdaad kwalen, echte abnormaliteiten. De toneelspeler gebruikt zichzelf met huid
en haar als materiaal om ander wezen daar gedaante mee te geven. Er is evenwel
distantie tussen zijn persoonlijkheid en zijn creatie, en juist krachtens die distantie
kàn hij zichzelf als materiaal gebruiken. Een comediantengezicht noemen we een
gezicht, waarop deze distantie zichtbaar blijft. De comediant creëert een figuur,
onovertroffen misschien, maar het is hem aan te zien dat hij weet, hoe hij het doet en hoe goed hij het doet. Daarom vinden we het dan ook niet echt. En deze valse
noot is onverdragelijk als het om serieus spel gaat.
Er is, evenals in alle kunstbeoefening, iets vervoerends in het toneelspelen, en daar
schuilt de verleiding in om niet de geest, maar de middelen uit te spelen, het doel te
vergeten en zich in de mogelijkheden te verliezen. Wanneer het ons om het wezen
van een figuur begonnen is, voelen we scherp het punt aan, waar een speler begint
een rol uit te buiten. Toch mogen we de ernst van de toneelspelers niet onderschatten.
Ze lijken wel eens oppervlakkig, ze schijnen vaak op het uiterlijk ingesteld en de
dingen
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van de buitenkant waarderend. Beter is het echter te zeggen: van de buitenkant
benaderend. De toneelspeler denkt in gedaanten en gedrag, maar die zijn voor hem
met levend wezen geladen, minstens zozeer als onze welgeformuleerde
oordeelszinnen.
Dat de acteur figuren kan creëren, komt doordat hij zich wel wezenlijk tot op zekere
hoogte met hun geest identificeert. Zijn kunst is alleen mogelijk op een basis van
geestelijke - neen, meer omvattend: creatuurlijke verwantschap. Deze figuren - goed
of kwaad - behoeven zich dan ook niet te stellen tussen de oude en de nieuwe mens,
wanneer die in hem strijden. Veeleer zullen ze zich bij de strijdende partijen scharen.
Beter dan in de tragische en comische maskers van Hellas wordt de verhouding van
toneel en religie gesymboliseerd door de farizeeër en de tollenaar. Het vlees geworden
Woord heeft hen samen op Zijn toneel gezet. De farizeeër staat voor het voetlicht.
Hij houdt te veel distantie. Hij is blij dat hij niet is zoals de andere mensen. De
tollenaar staat op het achterplan, van verre. Hij weet wat er in een mensenhart opkomt,
want het leeft ook in zijn hart. Daarom slaat hij zich op de borst en zegt: o God, wees
mij, zondaar, genadig! Ik zeg u, spreekt Jezus in Zijn epiloog: deze ging af,
gerechtvaardigd, meer dan die.
Van het toneel geldt in het bijzonder wat gezegd is van alle kunst: heel het
mensenleven moet er ingevaren zijn, wil het een mens voor zijn eigen leven wat te
zeggen hebben. Op het toneel verschijnt ons de wereld, ontbonden in factoren, en
de vermenigvuldiging heeft opnieuw, voor onze ogen, plaats. Maar als aan het slot
het eindproduct bereikt schijnt, trekt de grote Ongeziene er Zijn breukstreep onder
en deelt alles op tot een eenvoudig ja of neen. Die uitkomst hoeft niet dezelfde te
zijn als de slotsom, waartoe een misschien gelovige schrijver of speler of toeschouwer
was gekomen. Want Hij is zowel heiliger als barmhartiger dan wij kunnen vermoeden.
En het toneel is geen sacrament.
Moeilijk is het kunstenaar te zijn, als men meedraagt aan de noden van het
menselijke geslacht. Ook dat geldt niet het minst van de dramatische kunst. Heel het
pandaemonium van de tijd jaagt er in om. Legioen heette een boze geest, die door
Jezus uitgedreven werd, ‘Legioen, want wij zijn met velen’. Wat het leven van een
kunstenaar, die gelooft, kan zijn, moge worden gezegd met deze vier regels:
Een legioen heeft mij bevrucht,
een vagevuur heb ik gedragen,
maar de vandaag geboren vrucht
is een kind van Uw welbehagen.
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Inge Lievaart
De wegwijzer
'k Ging op reis om thuis te komen
met de D-trein van de droom;
slechts een vogel meegenomen
en een handtas kinderschroom.
Hoor, wat wonder: onverwacht ging
iedereen de trein weer uit:
‘Uitstappen, station Verwachting’
riep de vader van de bruid.
Waar wij waren aangekomen
schoot de wegwijzer in 't blad,
hij had juist vrijaf genomen
daar niet één hem nodig had.
Al zijn armen gingen leven,
'k dacht: hij wuift, wie of dat geldt?
zou ik hem mijn vogel geven,
dat hij stem krijgt en vertelt?
Enkel keel en zelfvergeten
zong hij het gebaar vertaald
met een stem vol heimelijk weten:
‘Wacht hier, wacht hier!’ steeds herhaald.
Tulpen stonden in mijn leden
en ontplooiden knop na knop,
de open kelk van hun gebeden
in verwachting stil rechtop.
Onderweg al aangekomen,
voor het doel nog was gezien,
als een boom onder de bomen
vond ik rust en wacht sindsdien.
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Verbeelding als belijdenis (VI)
J.W. Schulte Nordholt
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods
Het is - pure coïncidentie - de dag van hemelvaart dat ik dit hier schrijf. Het moet
nu zo ongeveer 1925 jaren geleden zijn, dat, naar enkele evangeliën vermelden, een
wolk Hem weg nam van hun ogen. Een verhaal dat een welsprekende ergernis is
voor ons mensen van nu, niet meer vertrouwd met het oude wereldbeeld en lezende
van sterrenevels en een uitdijend heelal. De hele moderne theologie is er dan ook
druk mee in de weer om nieuwe stellingen te vinden in deze ruimten. Laten we er
niet op ingaan. Het verhaal staat er nu eenmaal zo, met een absolute eenvoud. En de
kunstenaars die het uitbeeldden hadden ook al weinig interesse voor onze empirische
vragen. Niet dat wij daar geen recht op hebben, maar hun waarheid ging ver onze
werkelijkheden te boven.
Er staan in de Bijbel trouwens nog enkele verhalen van een hemelvaart, nl. van
Henoch en van Elia. Dat laatste prachtige verhaal, zou ik er hier graag bij betrekken.
Ik heb het weer eens gelezen vandaag en me verbaasd afgevraagd hoe het mogelijk
was dat men hier de vraag naar het echt gebeurd of niet belangrijk kon gaan vinden.
Wij hebben het geloof niet meer dat met deze mythe om durft gaan, een geloof als
dat van de schilder van de hierbij afgebeelde ikoon. Verschillende gebeurtenissen
uit het leven van de grote, koninklijke profeet Elia heeft hij samengebracht in dit éne
paneel. Links ziet men de profeet in de grot en een raaf komt aanvliegen met het
hemels brood. Daaronder Elia die slaapt onder de jeneverboom en de engel des Heren
die hem aanraakt en een maaltijd aanwijst. In het midden de beide profeten Elia en
Elisa aan de Jordaan. ‘Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het
water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld’. En dan de hemelvaart: de vurige
wagen met vier paarden bestuurd door de engel Gabriël. En Elia nog eenmaal omlaag
kijkend en zijn mantel neerwerpend. ‘En Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn
vader. Wagen Israëls en zijn ruiteren.’ Wat een glorieus verhaal! En hoe subliem
hier weergegeven, met wat een visionnaire kracht. Die gestalten in dat wonderlijke
berglandschap, die roepende Elisa, en bovenal, die rode wolk met rode paarden en
rode wagen, een vlammend visioen. En, alweer, is het niet juist door zijn primitieve
directheid dat dit schilderij zo overtuigend is. Hoe zou men vanuit een klassicistisch
realisme recht kunnen doen aan de heiligheid van dit grootse verhaal?
En datzelfde geldt voor de uitbeelding van Christus' hemelvaart. Wat wordt dat
een theater en spektakel van uiterlijke effecten juist bij al die schilders van na de
Renaissance die het verhaal in onze optische werkelijkheden trekken. Wij moeten
het, geloof ik, als een wet stellen, nu we
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Hemelvaart van Elia, Ikoon.
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Hemelvaart van Christus, Sacramentarium van Limoges, 1100.
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Hemelvaart, Ivoor uit Zuid Duitsland, 1100.
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het zo dikwijls weer tegenkomen, dat de religieuze kunst of liever de kunst die de
waarheid van het gans andere tracht te verbeelden noch realistisch, noch idealistisch
kan wezen. Dat zij krachtens haar eigen geaardheid moèt breken met de optische
wetten en empirische realiteiten die na de Renaissance ontdekt zijn. M.a.w. dat wij
in de kerkelijke kunst weer af moeten van de wetenschappelijkheid, evengoed als in
de theologie.
Hemelvaart, dat is het heilige, het gans andere gebeuren zoals de Middeleeuwse
kunstenaar van het sacramentarium van Limoges het heeft gezien: Christus als een
held, hoog en koninklijk, de engelen terzijde die zijn roem verkondigen en de
verbijsterde discipelen daaronder. De schilder van dit werk is niet een makkelijk
aansprekend kunstenaar, wat hij ons toont is vaak van een exuberante gekunsteldheid
en zijn figuren doen daardoor theaterachtig en gepresenteerd aan. Hij zou met alleen
deze eigenschappen een soort Rubens van de Middeleeuwen zijn. Maar hij is het
niet. Eerder een Greco. En dat komt door de werkelijk fanatische kracht, die hem
bezielt. De gewrongen lijnen en hun grillig spel kunnen de gloed niet betomen die
brandt in alles wat er gebeurt, de heilige extase die alles doortrilt.
Uit ongeveer dezelfde tijd stamt het ivoor uit West-Duitsland. Christus, weer in
de mandorla, tussen vier engelen verrijst ten hemel en de twaalve, keurig zes bij zes,
zien hem na. Hier is alles veel traditioneler en rustiger gezien, de opbouw is wel wat
erg symmetrisch (alleen in de bomen is een lichte variatie) en de geheven gelaten
van Maria en de elf apostelen zijn tamelijk uitdrukkingsloos. Maar wat een verheven
heerser is ook hier weer de Christus daarboven, wat is ook hier zijn koninklijke
geheimzinnigheid prachtig weergegeven.
De ten hemel varende Christus uit het bovenste paneel van het altaar geschilderd
door een meester uit Mainz omstreeks 1400 en thans in het museum te Utrecht, mist
de grootsheid van de zoveel vroegere verbeeldingen. Wij zijn in een latere, al meer
realistische tijd. Maar toch is het als geheel een prachtige weergave van de hemelvaart,
omdat de figuur, simpel in zijn rode mantel en met het rode kruisvaantje, zo mooi
in de ruimte van de gouden achtergrond is gezet en daardoor inderdaad een losheid
en hemelsheid krijgt die het onderwerp ook vraagt.
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand des almachtigen Vaders, zo luidt
het volledige zesde artikel. Van dit tweede stuk ervan heb ik reeds een afbeelding
gegeven bij het eerste artikel. Het komt veel voor, maar dan vooral in verband met
de kroning van Maria. Een extra stuk dogmatiek, waar ieder het zijne van mag denken,
maar vallend buiten de twaalf artikelen.
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Hemelvaart Mainzer Meester, omstreeks 1400

Ontmoeting. Jaargang 8

95

De grote stem
Auke Jelsma
Om u te dienen: mijn naam is Sepp en ik ben geboren en opgegroeid in Noord
Zwitserland even achter Frick, een plaatsje met witte huizen en twee kleine kerktorens,
dat ingebed ligt tussen berghellingen vol kersebomen. God heeft met een rivier er
een streep doorgehaald, een schuimende kronkellijn, maar dat deed Hij niet, omdat
de dorpelingen fout waren, dat deed Hij uit liefde, opdat de bewoners zich laven
zouden aan het koude water.
De boerderij van mijn ouders lag enkele bergen verderop als een eiland in de zee
van bossen rondom. Er stonden een stuk of tien kromme kersebomen om heen en
het was daar onmetelijk eenzaam. Je hoorde nooit andere stemmen dan die van je
familieleden of van de vogels en verder waren er het kraken van takken en het gekreun
van een beekje dat vlak achter de laag weggedoken boerderij tegen rotsblokken
stukgeranseld werd.
Hoog boven de bossen uit staken de kale bergtoppen groen van de weiden. Daar
dwaalden 's zomers onze kleine roodbruine koeien met bellen om hun nek, die helder
tingelden bij elke beweging.
Na mijn achtste jaar kreeg ik de taak ze dag en nacht te bewaken, omdat ik tot het
zware werk toch nog niet in staat was.
Alleen 's morgens en 's avonds kwamen mijn moeder en Rosemarie om te melken,
maar dat duurde maar even. Zodra de zon als Gods oog achter de bergen wegzakte,
verdwenen ze naar de gezellige kamer vol petroleumlicht. Ze gaven me nog een zoen.
‘Grüsze’, zeiden ze. Vanaf een kleine bergweide diep onder me zwaaiden ze nog één
keer en ik zwaaide met mijn beide armen wild terug naar de verdwijnende gestalten
en naar de verdwijnende zon, verlangend naar hun terugkeer, terwijl de koeien
kauwden. En dan was ik helemaal alleen....
Maar ik kon ver kijken. Als het heel helder was, zag ik aan het eind van de wereld
de toppen van de Jungfrau beplakt met dunne lagen sneeuw en elke avond zag ik de
zon ondergaan en vaak had ik wolken onder mijn voeten.
Doordat ik zo alleen opgroeide zonder enig contact met andere jongens - in plaats
van op school te gaan kreeg ik 's winters lessen van mijn moeder in rekenen en lezen
en 's zomers rekende en las ik bij de koeien - geloofde ik lang in de fantasieën die je
als kind vormt of hoort. Ik geloofde in dwergen en feeën tot mijn twaalfde, dertiende
jaar toe. Ik geloofde in de bezieling van alles om me heen; een boom was iemand
voor me, een geheimzinnig iemand, die overdag wel stilstond, maar die 's nachts wie
weet wat voor tochten maakte; een beekje was een levend wezen, waarmee ik altijd
medelijden had, omdat het zo geranseld werd op stenen. Zelfs nu nog kan ik de
gedachte nooit van me afzetten, dat een beekje pijn heeft.
Als ik altijd onder jongens geweest zou zijn, hadden die me wel afgeleerd

Ontmoeting. Jaargang 8

96
zo ongerijmd te dromen, maar nu bleef ik in mijn fantasieën geloven, terwijl de
koeien traag 't gras uit de rotsbodem losscheurden en hun bellen rinkelden. Uit dit
alles zijn ook mijn hardnekkige dromen over die hut te verklaren.... Ik was acht jaar
(de eerste zomer van eenzaamheid lag achter me), toen ik hem ontdekte. Het gebeurde
enkele dagen na Kerst.
Nog volledig onder de indruk van het verhaal van Jezus' geboorte, dat mijn moeder
me bij wapperend kaarslicht verteld had, dwaalde ik wat rond in de sneeuw tussen
kale, grijze stammen.
Plotseling zag ik boven me, boven de bossen uit, een zwarte stip in het wit op één
van de berghellingen. Nieuwsgierig ging ik erop af en onder mijn voortgang werd
de zwarte stip langzamerhand een oude berghut, die ik bij mijn weten nooit eerder
gezien had.
Het was daar doodstil en eindeloos wit, geheimzinnig, en terwijl ik zo voor die
hut stond kwam opeens de gedachte bij me op, dat hier Jezus enkele dagen geleden
geboren moest zijn, zoals een kind nu eenmaal altijd de neiging heeft alles wat verteld
wordt in zijn directe omgeving te plaatsen.
Ik wist het, het kon niet anders: hier was Jezus geboren! Hier lag dat kleine
Godskind, waarvan moeder gezegd had, dat het ook voor mij op aarde gekomen was.
Ik wilde de deur openmaken om het Kind te aanbidden net als die herders en die
drie koningen uit verre gewesten, maar.... op de een of andere manier durfde ik niet.
Ik drentelde wat voor de deur heen en weer, een zwarte deur met enkele planken
schots en scheef erop gespijkerd en telde de knopen van mijn jas: zal ik naar binnen
gaan, zal ik niet naar binnen gaan, ja - nee; ja - nee.
De moeilijkheid was: ik wist niet wat het heilige Kind doen zou als ik zijn rust
verstoorde. Misschien zou het lachen met Zijn grote blauwe ogen, maar misschien
werd Jezus ook wel kwaad, je kunt nooit weten met heilige kinderen!
Verlegen, besluiteloos liep ik tenslotte weg, steeds achterom kijkend naar de
eenzame hut. In de verder ongerepte sneeuw lag daar dat dubbele spoor van
kindervoeten tot vlak voor de deur en weer terug....
's Avonds vroeg ik mijn moeder wat Jezus doen zou als ik Hem tegenkwam,
natuurlijk zonder de reden voor die vraag op te geven, want dit was een zó verrukkelijk
en geheimzinnig geheim, dat ik het aan niemand vertellen wilde, zoals ik over geen
van mijn fantasieën ooit met iemand sprak.
Gespannen wachtte ik haar antwoord af. Dit was heel belangrijk voor me. ‘Als jij
Jezus zou ontmoeten? Dan zou Hij zijn hand naar je uitstrekken en tegen je zeggen:
Sepp, Ik ben ook voor jou gekomen!’ zei mijn moeder, die meende, dat de vraag
alleen voortkwam uit de diepe indruk, die haar verhaal op mij gemaakt had.
Toen ik in bed lag, zag ik het gebeuren. Ik duwde de deur van de hut open en
onmiddellijk lachte Jezus naar me alsof Hij me verwacht had en
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Hij strekte Zijn hand naar me uit. ‘Sepp, Ik ben ook voor jou gekomen!’ hoorde ik
Hem zeggen, zo duidelijk dat ik om me heen keek, maar niets anders zag dan de
nacht op mijn bed.
De volgende dag ben ik er weer heen gegaan. Eerst liep ik in een grote boog om
de hut heen, maar geleidelijk aan werden de cirkels kleiner, terwijl ik in gedachten
uitspon hoe het gaan zou: een deur kraakt en ogen lachen; een uitgestrekte arm en
die woorden, die woorden, die je zo warm maken van binnen: ‘Sepp, Ik ben ook voor
jou gekomen!’
Maar toen ik eindelijk de hut op een armbreedte genaderd was, durfde ik plotseling
niet meer. Er was iets in me, dat wist - vaag natuurlijk en ver weg, want wat weet
een jongen van acht jaar van de achtergrond, die zijn gedachten en zijn daden vormt,
waar zelfs volwassenen in het duister tasten - dat ik de droom kapot zou maken als
ik die deur opendeed. Niet dat iets in me twijfelde aan het bestaan van Jezus binnen
die hut, maar op de een of andere manier wilde ik van de droom geen werkelijkheid
maken. Pas veel later besefte ik tenvolle deze diepe oorzaak: toen wist ik alleen, dat
ik niet naar binnen wilde en dat ik er toch naar verlangde...
Zonder iets te doen keerde ik in het spoor van gisteren terug.
De dagen daarna werden geheel gevuld met lessen en boodschappen naar Frick
en andere klusjes, die altijd wel aanwezig zijn op een boerderij, zodat ik geen tijd
meer vond om naar de hut te gaan, zodat ik alleen verlangen kon en dromen. Na het
avondeten was er wel eens gelegenheid, maar dan durfde ik niet, bang voor
wandelende bomen. En toen eenmaal de sneeuw gesmolten was, had ik helemaal
geen kans meer om uit te knijpen wegens het vele werk, waarbij ik niet gemist kon
worden. Langzaam vervaagde de herinnering....
Pas de volgende winter heb ik die hut weer opgezocht.
Hij viel me eerst hard tegen. Het was maar een schamele hut zoals er zoveel op
de berghellingen zijn, een zwarte schuur zonder ramen, meer was het niet. Hij bestond
uit dikke balken. In één daarvan was een hart gesneden, omringd door twee namen,
doorboord door een pijl, zoals in zoveel hutten namen met harten staan.
Hij had niets bijzonders, dat oorzaak kon zijn van zoveel verwachtingen en toch,
terwijl ik tegen de achterkant aanleunde, meende ik zacht een kind te horen schreien
achter die balken. Opeens kwam die vroegere zekerheid weer over me: hier ligt Jezus
en Hij wacht op me, wacht tot ik naar binnen kom. Het was nog niet eens Kerst, maar
een dergelijke inconsequentie besef je als kind niet. Plotseling wist ik het weer heel
zeker: ik hoefde die oude deur maar open te duwen en Jezus zou lachen, blij omdat
ik eindelijk kwam. Zijn arm zou Hij naar me uitstrekken; ‘Sepp, Ik ben ook voor jou
gekomen!’
Maar toen ik voor de deur stond, klaar om Hem te aanbidden, was daar weer dat
vreemde, dat me remde: onwil om naar binnen te gaan terwijl alles in me ernaar
verlangde. Ik kan het niet goed uitleggen, maar het komt hier op neer, dat ik zonder
iets te doen terugliep tussen bomen vol
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grijparmen en dat ik de volgende dagen steeds weer getrokken werd naar die oude
hut, dat ik met het oor tegen de balken gedrukt luisterde naar mogelijke geluiden van
het heilige Kind, verlangend naar Hem toe te gaan zonder het te willen.
Op een gegeven moment begonnen mijn vele tochten thuis de aandacht te trekken
en moeder vroeg, waar ik toch in vredesnaam altijd naar toe ging. Vader legde de
krant op tafel en keek me verwachtingsvol aan; Rosemarie hield met breien op, maar
ik vertelde het niet, natuurlijk vertelde ik het niet! Zelf wilde ik van de droom geen
werkelijkheid maken, laat staan dat ik er met anderen over sprak! Een vertelde droom
is geen droom meer, maar halve werkelijkheid. Daarom zwaaide ik wat met mijn
armen. ‘Och, ik loop zo maar wat,’ haperde ik verlegen, wetend, dat het
onwaarschijnlijk klonk. Ze geloofden me dan ook niet. ‘Ja, dat zal wel,’ hoonde
Rosemarie. ‘Mijnheer zal zomaar wat lopen!’ Ik keek haar vernietigend aan, maar
antwoordde niet. Schouderophalend nam vader de krant weer op.
De dag na dit gesprek zwoegde ik weer eenzaam door de dikke sneeuwmassa's op
weg naar de hut. Halverwege keek ik toevallig achterom en zag juist mijn zuster
tussen struiken wegkruipen. Ik was razend over dit spionneren en zonder te verraden
dat ik van de achtervolging op de hoogte was, maakte ik een geweldige tocht over
bergen en door bossen en door kerseboomgaarden in een wijde cirkel om ons huis
heen. Natuurlijk bleef ik verre van de hut, daar zorgde ik wel voor, want ik wilde
niet, dat anderen mijn geheim zouden kennen: ik wilde Jezus voor mezelf houden.
Vlak bij de boerderij gekomen keerde ik me om en stak fel en hardnekkig mijn tong
uit naar Rosemarie, die op van vermoeidheid naar het huis wankelde. Ik zag haar
vuurrood worden en ging lachend naar binnen. Het heeft me later verwonderd, dat
je als kind zo wreed kunt zijn.
Die avond verkneuterde ik me in het geheim, dat lekker helemaal alleen van mij
was: langzaam gaat de deur open; ogen lachen; een uitgestrekte arm en die woorden:
‘Sepp, Ik ben.... voor jou gekomen’, maar het was gek, ditmaal maakten de woorden
me voor het eerst niet warm van binnen; integendeel, ik rilde in bed! Het vreemdste
was, dat die verkilling bleef ook na de nacht. Mijn verlangen om Jezus op te zoeken
bevroor gewoon! Ik ging nog wel vrij geregeld naar de hut - minder dan vroeger
overigens, uit angst gevolgd te worden - maar het deed me niets meer. Na die dag
verlangde ik plotseling niet meer naar binnen te gaan en die woorden te horen, die
ogen te zien en die uitgestrekte arm.
De droom was uitgedroomd en omdat er geen werkelijkheid voor in de plaats
kwam, bleef alleen lege onverschilligheid over. Soms probeerde ik het oude gevoel
weer op te rakelen, verlangend naar mijn verlangen, maar het lukte niet meer.
Tenslotte bleven ook deze pogingen achterwege en daarmee de tochten. Deze
onverschilligheid tegenover Jezus duurde jaren.
Pas in de zomer van mijn dertiende jaar zocht ik Jezus weer op.
Dat kwam zo: ik lag languit in het gras op de koeien te passen, die met
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stramme poten over het hellende land sjokten, terwijl ik mijn blik achteloos over de
omgeving dwalen liet. Opeens zag ik aan het eind van de wereld de mysterieuze
glinstering van de eeuwige sneeuw boven op de bergen hangen. Alles in me verstilde
bij dit majesteitelijke schouwspel, op één gedachte na, die zinloos in mijn bewustzijn
opkwam zonder enig verband met de Jungfrau: ik wou, dat ik in de hut kon kijken.
Tijdens deze losse gedachte was ik opgesprongen en ik liep weg zonder nog te letten
op de roodbruine vlekken in het groen.
Na verloop van tijd zag ik de hut schuin onder me liggen. Het rieten dak was
begroeid met mos en met gras en een zwerm spreeuwen regende er juist op neer.
Onder het gaan stelde ik me de komende gebeurtenissen voor, want dat ik dit keer
iets doen zou, dat voelde ik in mijn botten.
Al vergeten dromen schoten weer naar de oppervlakte van mijn geheugen: een
krakende deur; een gezicht dat oplichtte door een lach; een uitgestrekte arm en die
woorden: ‘Sepp, Ik ben ook voor jou gekomen!’
Men mag het vreemd vinden, dat een jongen van twaalf jaar dergelijke fantasieën
nog koestert, men mag het achterlijk noemen, maar het is een feit, dat ik onder die
spreeuwen Jezus verwachtte, wel niet als een baby zoals vroeger, maar ik verwáchtte
Hem in levende lijve en mijn hart bonsde in mijn keel, terwijl ik in het zonlicht op
de deur afliep.
Verschrikt wapperden de spreeuwen bij mijn komst weg.
En zo gebeurde eindelijk wat ik me al die jaren in meer of mindere mate voorgesteld
had.
De deur ging krakend en langzaam, heel langzaam, open. Berstend van spanning
stapte ik aarzelend, met gebogen hoofd en vervuld van een heilige schroom, over de
lage drempel. Voorzichtig keek ik het schemerdonker binnen.
Eerst zag ik niets vanwege de overgang, maar geleidelijk nam het Heiligste der
Heiligen vaste vormen aan: een balken zoldering vanwaar gordijnen van spinnewebben
tot de grond reikten; berookte wanden; een oneffen vloer vol bulten en gaten en vuil;
verder was er niets, helemaal niets!
Ik geloof dat dit de ergste teleurstelling geweest is, die ik ooit heb doorstaan. Al
mijn verwachtingen spatten uit elkaar. Ik probeerde het verdriet uit mijn keel te
slikken, maar het lukte niet en ondertussen keek ik maar rond, hopend dat iets me
ontgaan was, hopend op een wonder.
Toen ik de hut binnengegaan was, had het mijn aandacht al getrokken, dat het
ergens vreselijk stonk en terwijl ik rondkeek, ontdekte ik in plaats van het wonder
de oorzaak van de stank: een hoop, zwart van vliegen.
Ik was zo kapot van deze tegenstelling tussen de droom en de werkelijkheid, dat
ik me aan de vuile wand vast moest pakken om niet te vallen. Ik hield me staande
aan een uitstekende knobbel, totdat ik mijn evenwicht weer wat hervonden had.
Haastig liet ik toen de muur los en keerde me om, om weg te gaan naar het zonlicht
en de klingelende koeiebellen en de eeuwige sneeuw, maar op datzelfde moment liet
de knobbel los en viel met een klap op de grond neer.
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Nieuwsgierig bukte ik me, raapte hem op....
De knobbel bleek een kruis te zijn; de bultige vorm was ontstaan door spinrag en
ander vuil.
Achteloos hield ik het simpele voorwerp in mijn handen. ‘Zal wel vergeten zijn,’
dacht ik, kijkend naar het eenvoudige houtsnijwerk, maar terwijl ik met dat kruis in
mijn handen stond, klonk er plotseling een grote stem, die de hele hut vulde, alle
hoeken en alle gaten, een grote stem, die mijn hele hart vulde: ‘SEPP, IK BEN OOK
VOOR JOU GEKOMEN.’
Ik keek om me heen, maar ik zag niemand.
Toch wist ik, dat er iemand was.
En met het kruis liep ik naar de zon toe.
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Nel Veerman
Sint Walburg
Vast verankerd in zijn toren,
't Hoge dak van licht leiblauw,
Sterk en rood van muur en schoren,
Ligt het oude kerkgebouw
Als een saamgebald bezinnen.
Over 't scheemrig plein terzij
Schijnt olijfgroen licht van binnen,
Ruisen duiven snel voorbij.
Wat toch werd door wie in oude
Tijden één geheel en hecht
Deze ruimte overbouwden
Tot op deze dag gezegd
Dat zij, die hier binnentreden
Luistren moeten, lang en diep,
Of geen stem uit het verleden,
Op hun hunkering van heden
Nog een laatste antwoord riep.
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Anna Mertens
In memoriam sororis
Licht is de stad, waarin gij wonen moogt,
vol zon en bloemen, glimlach en muziek,
waarin geen zonde en lijden wordt gedoogd,
En niemand meer zal zeggen: ‘Ik ben ziek.’
Want middelpunt is daar het stil gelaat
Van Wie u heeft bevrijd en losgemaakt,
Zijn oog is 't, dat u immer gadeslaat
Sinds gij tot dit verrukken zijt ontwaakt.
En gij herkent nu deze diepe blik,
Die in het duister reeds uw ogen zocht,
Toen in de storm uw hart bezwijken ging,
En die u eindelijk heeft overmocht
In een ondeelbaar, glanzend ogenblik,
waarin het schip der wanhoop snel verging.

1952.
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Kritieken
Johan Fabricius
Toernooi met de Dood
Den Haag - Leopold.
De prent op de stofomslag vertelt de adspirantlezer al wat hem te wachten staat: een
film in Cinemascope, in technicolor.
Welnu, hij krijgt waar voor zijn geld: een vreselijke pestepidemie in het
Noord-Italië van de veertiende eeuw, beeldschone vrouwen, wie de verdorvenheid
van het gezicht te lezen valt, laaghartige intriganten, erotische avonturen en perikelen,
en dat alles inderdaad in technicolor, d.w.z. in kleuren, die er voor mijn gevoel meestal
net naast zijn. En natuurlijk in Cinemascope, op een zo vergroot beeld, dat het
vermoeiend is om naar te kijken.
Bij het naderen van de vreselijke pest verlaat de bankier en handelaar Giacopo
Orlandini met vrouw, kinderen en alle aanhang van deze, Florence, om op zijn buiten
de dood te misleiden. Wat daar op ‘Quattroventi’ gebeurt, is te veel om in dit korte
bestek te vermelden, maar het is enorm veel. En het is steeds, als in een film die de
vermelding heeft: 18 jaar, op het kantje af, doch nergens zo, dat de censuur hoeft in
te grijpen. Als de makers van zovele films is Fabricius een knap vakman: het verhaal
boeit, de exotische omgeving geeft een aparte bekoring. Ik heb eigenlijk maar één
hoofdbezwaar: Het is nergens echt.
Ach, als Fabricius eens met een enkel oog gekeken had naar dat andere boek, dat
de pest tot onderwerp heeft, dat van zijn grote collega Camus... Die had genoeg aan
het gewone doek, hij gebruikte geen felle kleuren, maar hij schiep een meesterwerk.
R-n.

Hans Hellmut Kirst O 8.15 De Kazerne
Baarn - De Boekerij.
Indien de uitgever wat minder in superlatieven gesproken had, zou hij m.i. dit boek
een betere dienst bewezen hebben. Nu waren bij het ter hand nemen de verwachtingen
zo hoog gespannen, dat een desillusie nauwelijks kon uitblijven. O ja, ongetwijfeld
is 08.15 de kazerne een interessant relaas van het meedogenloze drilsysteem door
een aantal kleine sadisten in Hitlers Derde Rijk, maar het is bij lange na niet zo groots,
als ons wordt voorgespiegeld. Niet omdat het in een gat van een kazernestadje speelt,
niet omdat we maar enkele kleine facetten van de geweldige apparatuur van het
Nazisme zien, maar omdat het steeds blijft steken in het persoonlijke en omdat het
juist dàt mist, wat Hitlers staat en legers zo gevaarlijk maakte.
En bij het verder lezen beving me geleidelijk een gevoel van onbehagen. Het lag
waarschijnlijk aan mij. Door de opwindende reclame had ik een boek verwacht,
waarin toch zeker een cri de coeur zou klinken. 08.15 De Kazerne is géén cri de
coeur. Het constateert dat er goede en slechte soldaten drilmeesters zijn; dat de slechte
onder Hitler hun kans kregen en - dat de goede in een volgende oorlog het beter
zullen doen. Dat was voor mij de trieste boodschap uit dit anecdotisch geschreven
boek, waaraan een zekere aantrekkelijkheid moest worden gegeven door nagenoeg
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alle vrouwen als ondeugdzaam voor te stellen. En natuurlijk krijgen we het hele
relaas van kleine soldatenslimheidjes tegenover domme machtswellust van
superieuren. Geen ‘Schewik’, geen ‘Frank van Wezel’, bleef het boek ergens hangen
tussen de Witz-lectuur en de documentatie.
R-n

Eli Asser
Het huis is te klein
Amsterdam - De Arbeiderspers
Al jaar en dag wordt de humor in onze letteren vrijwel uitsluitend in de vorm van
dagblad- en weekblad ‘cursiefjes’ bedreven. Zo heeft Eli Asser indertijd in
weekblad-afleveringen zijn
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‘Dagboek van een baby’ gepubliceerd, gevolgd door ‘Vaselientjes kleuterpraat’; later
zijn deze schetsen in bundels uitgegeven, kostelijke boeken allebei. Niettemin is het
plezierig, dat deze schrijver in ‘Het huis is te klein’, roman, een variatie op de
humor-in-stukjes brengt. En laat het dan ditmaal maar een variatie wezen, die niet
precies het peil van de Vaselientjes bereikt. Het verhaal over de vier broers en twee
zusters, die terwille van een erfenis het huwelijk schuwen, is een soort ombouw
geworden, waarbinnen Eli Asser een massa dwaasheid, maar ook heel wat geestigheid
heeft kunnen plaatsen, met een zesvoudige trouwpartij als gelukkig slot. Het geheel
is zeer onderhoudend.
J.M.Vr.

Robert Crottet
Negri
Arnhem - Van Loghum Slaterus.
Waarom dit ‘Dagboek van een kat’ mij heeft teleurgesteld? Waarschijnlijk omdat
het meer over mensen dan over katten gaat.
Negri, een poes, en dus een geboren aristocrate al is zij van nederige komaf, kiest
een kasteel als een haar waardig tehuis en maakt met de bewoners van dat kasteel
het een en ander mee, dat door haar wordt opgetekend. De kasteelheer is een schrijver,
die zonder inspiratie werkt, zonder ziel, en met zijn vrouw Alice in gespannen
verhouding leeft. Over hun beider leven en dat van hun zoontje hangt een tweehonderd
jaar oude doem: eens heeft zich in het kasteel een drama tussen man en vrouw
voltrokken: zal het zich gaan herhalen? Negri is de enige, die doorziet hoe het spook
en zijn vrouw ingrijpen in het leven van hun twintigste-eeuwse nakomelingen, maar
zij beschouwt hen als vijanden en begrijpt pas als het te laat is, dat zij vrienden en
beschermers zijn.
De fictie, dat een kat een dagboek bijhoudt, kan aanvaardbaar wezen. Maar dat
een kat op de manier van deze Negri belangstelling opbrengt voor de mensen en hun
ficties, dat wil er bij de lezer, die iets van katten afweet, toch niet in.
J.M.Vr.

Rudolf Boorsma
De jongste bediende
Den Haag - H.P. Leopold N.V.
Flip Omen is jongste bediende, een volwassen man van zes-en-twintig jaar, met een
blozend kindergezicht, een nietig mens in de maatschappij. De omstandigheden
brengen hem met een revolver in de hand tussen twee doodsvijanden in, de
correspondent Max Jotto en de boekhouder Roodvos. De revolver gaat af, Jotto wordt
gedood en Roodvos komt wegens moord in de gevangenis terecht, terwijl het
getuigenis van Flip Omen: ‘ik ben de moordenaar’ door niemand wordt geloofd.
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Deze zonderlinge geschiedenis wordt ongetwijfeld knap verteld, maar bij alle
bewondering voor de technische kwaliteiten van deze roman kan ik geen begrip
opbrengen voor de bedoeling van de schrijver. Zo hij dan al een bedoeling heeft
gehad. ‘Deze roman is een aanklacht. De aanklacht van een nietig mens tegen de
maatschappij, die slechts oordeelt naar uiterlijke omstandigheden en aspecten.’ Aldus
het begeleidend woord, dat de uitgever Rudolf Boorsma's ‘Jongste bediende’ op de
flap meegeeft. Het kan wel wezen. Maar zou die aanklacht niet veel overtuigender
geworden zijn als Flip Omen door de schrijver in wat minder bizarre situaties was
geplaatst?
J.M.Vr.

Mika Waltari
De gekooide vogel
Amsterdam, H.J.W. Becht; Utrecht, A.W. Bruna; Amsterdam, Van
Holkema & Warendorf; Leiden, A.W. Sijthoff; Den Haag, Ad. M.C. Stok.
De stof van deze Finse historische roman is in ons land niet helemaal onbekend. Het
tragische leven van de Zweedse koning Erik Roodhaar, zoon
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van Gustaaf Wasa, is indertijd door de schrijfster A.S.C. Wallis behandeld in haar
veelgelezen roman ‘Vorstengunst’. Mika Waltari beschrijft vooral de verhouding
van deze talentvolle, maar later krankzinnig geworden vorst tot het boerenmeisje
Karin Magnusdochter. Zij is de enige van wie hij oprechte liefde ondervindt; hij kan
en wil haar niet meer missen. Zijn huwelijk met het volkskind wekt echter de
ontevredenheid van zijn broeders, de hertogen, en van de adel. Karin voelt zich in
het paleis meer een gevangene dan de koningin, maar als de koning zelf een gevangene
geworden is blijft zij hem tot zijn dood (door vergiftiging) onwankelbaar trouw.
Van de vele mogelijkheden, die dit brok Zweedse geschiedenis biedt, heeft Mika
Waltari een dankbaar gebruik gemaakt. Resultaat: een boeiende roman, die de
herinnering nalaat aan de idylle van een warme jonge liefde, in een harde tijd en in
een koud Noordelijk land.
J.M.Vr.

Okke Jager
De Humor van de Bijbel in het Christelijk leven.
Kampen - J.H. Kok.
Dit boek van Okke Jager heeft te maken met moderne lichte interieurs en met de
schilderijen van Vincent van Gogh. Ik bedoel, dat het een blij boek is, maar dan zó,
dat er een nieuwe stijl in zit, een nieuwe manier van zeggen. En daarbij gaat het niet
maar om de behoefte om de dingen weer eens anders te zeggen; nee, er achter zit als
bewegende en vormgevende kracht de blijdschap van de Blijde Boodschap. Het gaat
hierom: het leven fijn vinden, omdat Jezus er echt is, en daarvan spreken. Dat maakt,
dat dit boek tegen de zware stijl waaraan wij zo gewend zijn, als er over Jezus
gesproken wordt, afsteekt als lichte meubelen tegen zware en donkere interieurs.
Niet dat achter een zware stijl geen blijdschap kan zitten, maar waarschijnlijk zit die
er dan meer achter dan er in. Bij Okke Jager wil de blijdschap heel de manier van
zeggen z'n vorm geven. En daar is nog al wat voor te zeggen, als we het woord
‘Evangelie’ goed bekijken. Misschien krijgen we hier wel te maken met het criterium
van de christelijke kunst: niet zozeer dat Christus in het centrum van het geestelijk
leven van dichters staat, maar dat ze blij zijn, omdat Hij er echt is!
Hierin lijkt mij, om te beginnen de grote waarde van dit boek te liggen. Dat hangt
natuurlijk onverbrekelijk samen met wát er gezegd wordt. Het boek bevat sublieme
hoofdstukken. Ik denk b.v. aan: Het Hooglied van de Humor. Zulke stukken doen
denken aan Chesterton's Orthodoxy, boordevol van verrukkelijke opmerkingen, die
je zielsdankbaar maken. Werkelijk, Jager hééft wat te zeggen.
Toch zitten er abominabele fouten in dit boek. B.v. het hoofdstuk ‘Waarheids-steken
onder liefde-water’ had hij mèt de titel beter weg kunnen laten. En zijn vondsten van
humor zijn niet altijd erg overtuigend. Verder zegt hij hier en daar bepaald te veel.
B.v. dat de psychologen nog niet weten (hetgeen de auteur allang bekend is) hoe
groot de invloed is van moederlijke humor op baby's stembanden; 't opa-achtige:
lees in uw levensavond maar veel in de Spreuken; het superieure advies aan exegeten
om de humor in te voeren ‘en de moeilijkste woorden worden simpel en handelbaar’.
Zulke opmerkingen konden bij het overlezen van het manuscript beter geschrapt
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worden. Ook konden we niet de indruk krijgen, dat de schrijver bij de bespreking
van teksten de spijker altijd precies op de kop slaat. Alle tegenzin tegen zwaarwichtige
exegese ten spijt: daar moet een boek toch beter van worden. Ik bedoel: dat het wáár
is wat men zegt. Neem nu wat er over het lachen van God gezegd wordt (dat God
b.v. in de lach schiet als Hij de mensen soldaatje ziet spelen). Waar Okke Jager die
weten-
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schap vandaan heeft weten we niet, maar met psalm 2 heeft het toch niet te maken.
‘Die in de hemel woont zal lachen’ is, dacht ik, niet zo goedmoedig en speels bedoeld,
als Jager ons hier en daar wil doen geloven.
Trouwens de humor en de ironie worden in dit boek toch wel wat teveel als familie
van elkaar beschouwd. En dan Daniël. Okke Jager heeft toch niet goed naar Daniëls
gezicht gekeken, als hij (overigens met Edelkoort) spreekt over het grappige van die
potsierlijke dieren die de wereldmachten symboliseren. Daniël was er niet bepaald
opgelucht van, maar zeer ontsteld en verbijsterd. Daar was bepaald wat anders aan
de orde dan potsierlijkheid. En daarom helpt het niet of Okke Jager ons al aan de
gang wil hebben, om Malenkow als orang oetang te zien. Met andere woorden: Okke
Jager ziet wel eens wat over het hoofd, wat toch blijkbaar óók ter zake doet. Overigens
vat hij in de voortreffelijke laatste hoofdstukken van zijn boek de zaak van het erge
in het leven wel degelijk in het oog. Lachen is niet overal aan de orde. Naast ‘Die in
de hemel woont zal lachen’ moeten we de tekst zetten: ‘Jezus weende’. Maar de
verhouding tussen de humor en het lijden (en het Kruis!) wordt niet duidelijk. Wel
schrijft Jager apodictisch neer ‘Zijn lachen is wenen’, maar wilden we aan zo'n woord
wat hebben, dan moest er toch iets meer gezegd zijn. Want zo'n uitspraak kan geweldig
diep zijn, maar geheel zeker dat het geen onzin is, kon ik niet worden.
J.B.

Edna Ferber
Show boat
Amsterdam - Uitg. Querido.
De geschiedenis van een varend theater op de Mississippi, een 70 jaar geleden. De
schrijfster geeft een beeld van het leven destijds in de eenzame streken van de grote
rivieren, en van de Mississippi zelf, de ‘verraderlijke gele slang’, maar het is haar
voornamelijk om de mensen begonnen. Levendig en scherp tekent ze de voornaamste
figuren, de goedmoedige eigenaar van de boot, zijn kijfachtige vrouw, hun dochter;
wat vluchtiger het toneelgezelschap en het publiek met zijn merkwaardige reacties.
Ze heeft haar niet alledaags onderwerp voortreffelijk uitgebuit en verwerkt tot een
kleurig verhaal, boeiend door het onbekende en vooral door de karaktertekening.
Een aanwinst voor de Salamanderreeks, mede door het Nederlands van de vertaalster,
mevr. Werumeus Buning - Ensink.
Fr.v.F.

Walter Breedveld
Sandra
Utrecht - Uitg. De Fontein.
Deze roman wordt beheerst door de vraag, of het geoorloofd is, tijdens de geboorte
het kind op te offeren om de moeder te redden. Tot welk antwoord de auteur komt
doet hier niet ter zake, wèl de wijze van behandeling. Die lijdt, jammer genoeg, aan
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een hinderlijke opzettelijkheid, vooral in de gesprekken. We worden onder woorden
bedolven. Eén simpele vraag lokt telkens weer een antwoord, of beter een betoog
van 4, soms van 9 bladzijden uit en dat op momenten, waarin een normaal mens zou
zwijgen of stotteren. Als b.v. Sandra door haar vriend gevraagd wordt en haar jawoord
niet durft geven, snapt de jongeman ogenblikkelijk waar de schoen wringt en zegt
voor de vuist weg: ‘Huwelijksvrees is vrijwel altijd een psychische kwestie. Een
bijna onoverwinlijke angst voor het geslachtelijk samenleven met de man of de angst
voor de baring’. Hier staat de auteur zijn personen toch wel heel lelijk in de weg.
Trouwens, de misère van Sandra, haar angst en obsessies, de tot krankzinnigheid
leidende wroeging van de bakkersvrouw, een nevenfiguur, zijn moeilijk aanvaardbaar,
alle betogen ten spijt. Beter is de wijze waarop de schrijver de zonder godsdienst
opgevoede Sandra in de veiligheid der
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kerk voert. Waar hij zijn thema even uit het oog verliest - maar dit gebeurt zelden toont hij wel degelijk een pittige dialoog en een rake, boeiende beschrijving te kunnen
geven. Daar hopen we dan maar op voor de volgende keer.
Fr.v.F.

Botticelli, El Greco, Cézanne, Renoir, Van Gogh, Toulouse-Lautrec
Amsterdam-Antwerpen (1954) Uitg. Contact.
De tijd van de kleine geschenken is weer aangebroken en ook op boekengebied kan
men door de veelheid moeilijk zijn keuze bepalen. Het is dunkt mij dan ook wel
nodig met nadruk de aandacht te vragen voor de (eerste?) zes deeltjes van de zo juist
verschenen Contact-Kunst-Pockets, die voor een onbegrijpelijk lage prijs door de
uitgeverij Contact in de handel zijn gebracht.
De boekjes zijn gewijd aan de bovenvermelde schilders en bevatten naast een
inleiding met levensbeschrijving een twintigtal afbeeldingen in zwart-wit, 24
reproducties in kleuren naar schilderijen, die stuk voor stuk apart besproken worden,
enige biografische en andere aantekeningen, terwijl de boekjes worden besloten met
een beknopte bibliografie.
De vraag wat bij deze deeltjes het belangrijkste is: de kleurreproducties, voor een
deel over 2 of door middel van een uitslaande bladzijde zelfs over 3 bladzijden
uitgestrekt, of de tekst, is niet zomaar af te doen. Neemt men een deeltje in de hand,
dan begint men met bekijken van de afbeeldingen in kleur. Het lijkt nu eenmaal een
eis van de tijd te zijn, dat reproducties van schilderijen in kleur moeten zijn afgedrukt.
Of dit altijd juist is, vraag ik mij met het oog op de afbeeldingen voor mij ernstig af.
Ongetwijfeld zijn er platen bij, die het betreffende kunstwerk bijzonder goed
weergeven, maar hier en daar blijkt het verschil tussen het schilderij in zijn geheel
en het detail zó groot, dat men aan de waarde van die kleurenreproducties gaat
twijfelen. Mag men echter aan een boek van deze prijsklasse, waarin bovendien nog
zoveel afbeeldingen voorkomen, de eis stellen, dat de reproducties feilloos zijn?
De boekjes hebben, al is het een wat beter geslaagd dan het ander - vooral dat over
Toulouse-Lautrec is uitstekend - wel degelijk hun waarde. De teksten zijn boeiend
geschreven door kunsthistorici, die maar niet in enkele bladzijden een levensbericht
neerschrijven, maar geheel op de hoogte zijn van wat er bekend is over hun onderwerp
en de lezer een dieper inzicht weten te geven in de afgebeelde kunstwerken.
Deze pockets verdienen aller aandacht. Immers iedere poging om het grote publiek
nader tot de kunst te brengen - want kunst is niet langer meer een zaak van enkele
bevoorrechten - moet worden toegejuicht; zeker indien het op deze, ondanks mijn
hierboven geuite twijfel, toch aantrekkelijke wijze geschiedt.
J.C.S.

Hermann Gohde
De achtste dag
(Roman einer Weltstunde) Heemstede - De Toorts
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In dit boek tracht Gohde een tekening te geven van de wereld, zoals die er in het jaar
2074 zou kunnen uitzien en van de plaats, die daarin nog is overgebleven voor de
Kerk.
Deze wereld staat onder het totalitaire regiem van het allesdirigerende BURO, dat
aan de jonge Amerikaanse ‘polit’-student Brown een verblijf van zeven dagen in
Wenen heeft voorgeschreven. Dit verblijf dient ter voltooiing van zijn opleiding voor
een belangrijke functie in het BURO of één van zijn gewestelijke afdelingen. Het
aan Brown voorgeschreven programma bestaat uit bezoeken aan kampen, fabrieken
instituten en openbare inrichtingen in West-Europa, een programma, dat werkelijk
afgeladen
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vol is. Het boek pretendeert nu het - later gevonden - dagboek te zijn, dat door Brown
is ‘genoteerd’ op de zeven avonden van deze week.
Deze dagboekvorm is niet geloofwaardig. Alleen al het verslag over de zesde dag
beslaat 70 pagina's druks. En dat genoteerd op één avond, na een volbezette
excursie-dag? Dat lijkt me zelfs voor een ‘polit’-student anno 2074 een opmerkelijke
prestatie. Het bezwaar lijkt wat gezocht misschien, maar de notities zelf zijn al
evenmin erg dagboekachtig: een weergave grotendeels van al maar inleidingen,
betogingen en toelichtingen van directeuren en leiders van instituten, die wijdlopig
uiteenzetten hoe het is en hoe het zo geworden is en wat ze er van vinden. Zo heeft
de Directeur van het Centraal Archief voor zijn beschouwingen 16 volle pagina's
nodig en de enige afwisseling die ons tijdens deze lectuur geboden wordt zijn enkele
opmerkingen als: hij zweeg een ogenblik en vervolgde daarna... Deze onderbrekingen
blijven als geestelijke adempauzes èn als dramatische accenten toch wel beneden
het gewenste minimum.
Psychologische doortekening vinden we evenmin. De ‘bekering’ van Brown naar
het alleen nog maar in verborgenheid levende Christendom blijft schimmig. De
optredende personen zijn in het algemeen nauwelijks meer dan sprekende monden
met een naam en het lijkt wel eens of van alle menselijke activiteiten het betogend
en toelichtend spreken de enige is, die Gohde zich concreet kan voorstellen.
Bij dit alles treft ons een zekere zakelijke onhelderheid van stijl, een zweverigheid
in de tekening die bij die harde toekomstige wereld maar weinig past. Gohde is er
door dit alles dan ook niet in geslaagd ons een samenhangend en overtuigend
wereldbeeld voor ogen te stellen. Zijn effect probeert hij dikwijls al te gemakkelijk
te bereiken door vergroting van afmetingen: kosmos voor wereld, milliard voor
millioen, vijftig verdiepingen voor vijf. Maar dat werkt niet erg, er blijft een
hinderlijke trekking bestaan tussen deze vergrotingen en allerlei antieke
reminiscenties, en uit alles blijkt, dat Gohde zijn wereld alleen maar op papier bij
elkaar geschreven heeft en dat hij die niet gezien heeft, zoals Huxley zijn Brave New
World heeft gezien. De vraag òf 2074 zo'n volmaaktheid van organisatie en techniek
te zien zal geven, kunnen we daarbij in het midden laten. Het zou ook wel eens anders
kunnen uitpakken.
Bezwaren genoeg dus, en wanneer men halverwege gevorderd is wil men het boek
terzijde leggen. Bijna. Want wanneer Gohde de plaats van de Kerk in deze wereld
gaat tekenen, slaagt hij er opeens in, de concrete daden te vinden, waaruit de
gezindheid blijkt. En al gaan de redevoeringen onverminderd door, de toon wordt
anders, warmer, overtuigder en daardoor overtuigender. Dan blijkt opeens ook weer
de kracht van het openbarende symbool. Bij zijn bezoek aan een kunstenaarskamp
- één brok gedirigeerde ellende, naar ons uitvoerig wordt gezègd - komt Brown in
een afdeling, waar een andere, een lichtere toon heerst, een blijder atmosfeer. Als
hij bij zijn vertrek de deur opent, waaien door de tocht de gordijnen op voor de
openstaande ramen, en - zegt Brown - ‘in het plotseling binnendringende zonlicht,
zie ik in het blanke hout van de zoldering een haarfijne tekening gesneden: een grote
vis en een mand met broden’.
Deze enkele zin, ook al lijdt hij nog aan een merkbaar teveel, zegt mij meer dan
vele bladzijden betoog.
De Kerk (de Rooms-Katholieke Kerk, bij Gohde) is in deze wereld wel ontdaan
van alle uiterlijkheid en aardse macht, teruggedrukt op het smalste fundament. Maar
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dat smalste fundament - Gods genade - is ook hier genoeg. En wanneer men Gohdes
vergrotingen voor zichzelf ongedaan maakt, wat gemakkelijk is, ziet men
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door dit boek de contouren schemeren van een stuk eigentijdse wereld- en
kerkgeschiedenis, dat de schrijver wèl moet meebeleefd hebben. Want wat hij één
van zijn personen laat zeggen over de mogelijkheden van de Christelijke naastenliefde,
dat is zeer zeker wèl ‘gezien’.
Achter het pseudoniem Gohde verbergt zich, zegt ons de flap, een bekend
Oostenrijks historicus. Misschien is dat de oplossing. Achter het boek verbergt de
historicus zich in ieder geval niet. Daar piept hij aan alle kanten achter te voorschijn,
ook waar we liever de romanschrijver zouden zien. Dat is de zwakheid van dit boek.
Dat die historicus iemand is, die de gang van de wereld bezorgd en gelovig gadeslaat
en zich rekenschap geeft van wat hij ziet, geeft er daarnaast de kracht en de waarde
aan van een positieve visie. Om het geheel als roman te doen slagen zijn die
grootheden echter niet voldoende.
De vertaling van Karel Deenen lijkt mij rustig en goed.
J.W.V.

Prof. Dr Lutz Mackensen en Dr Karlbeinz Gehrmann Deutsche Balladen
Volksausgabe. Gütersloh - C. Bertelsmann.
Wilhelm Elsner Unvergängliche deutsche Balladen. Albert Langen.
München - Georg Müller.
't Zou al te dwaas zijn, te veronderstellen, dat de eerstgenoemde verzamelaars een
collectie van de ephemere producten hadden aangelegd, terwijl Elsner alleen datgene
had bijeengebracht, wat ‘zum eisernen Bestand’ der Duitse ‘Balladendichtung’
behoort. Integendeel - de verzamelingen lopen in menig opzicht parallel. Beide
beginnen met het Hildebrandslied. Of dit oudste specimen van de Oudhoogduitse
literatuur, ons alleen door fragmentarische overlevering bekend, tot de balladen mag
worden gerekend, is wetenschappelijk minstens discutabel, maar het is als zeldzaam
karakteristicum van een bepaald genre hier zeker op zijn plaats. Beide geven een
‘Querschnitt’ eerst door de volkspoëzie, waarvan de auteurs vaak onbekend zijn, dan
door de bekende ‘Balladendichtung’ tot in de jongste tijd. We zien, dat Elsner de
grenzen tussen balladen en andere gedichten veel ruimer neemt dan de twee anderen;
hij geeft een achttal gedichten van Rilke, de eerstgenoemden geen enkel. Dit betekent
geen kritiek; de grenzen van deze ‘Dichtgattung’, waarbij zowel het lyrische als het
epische en dramatische element een rol spelen, zijn door niemand precies af te
bakenen.
Een verheugend feit, dat door deze populaire en relatief goedkope uitgaven de
balladenschat van de Duitse literatuur voor een uitgebreide kring toegankelijk wordt
gemaakt. Voor de Hollandse lezer geef ik zonder aarzelen de voorkeur aan de
laatstgenoemde bundel.
J.H.S.

Evanston Dokumente herausgegeben von Dr Focko Lüpsen Witten-Ruhr
- Luther Verlag.
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Reeds nu is met verheugende spoed een volledige verzameling van de rapporten en
redevoeringen, die op de conferentie te Evanston zijn gehouden, verschenen, en voor
zeer lage prijs verkrijgbaar gesteld. Een nadere bespreking van dit zeer belangrijke
werk valt buiten het kader van dit tijdschrift, zodat we met een aankondiging volstaan.
J.H.S.

Waldemar Augustiny
Albert Schweitzer und Du
Witten-Ruhr - Luther Verlag.
Waldemar Augustiny, domineeszoon als Schweitzer, maar twintig jaar jonger, en
schrijver van professie (hij heeft enkele romans Die grosse Flut; Die Nacht erzählt
op zijn naam staan), heeft op uiterst sympathieke wijze de vele facetten van
Schweitzers persoonlijkheid en werken belicht. Hij beperkt zich niet tot een objectieve
weergave,
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maar vraagt overal: Wat heeft S. u en mij te zeggen? Zo leidt hij ons langs de vele
stadia van Schweitzers leven, langs de theologische, mystieke, filosofische en
artistieke kanten van zijn werken, en doet dit weliswaar op subjectieve wijze, maar
toch zo, dat Schweitzer, die wars van alle superlatieven omtrent zijn persoon is,
daaraan zijn goedkeuring kon hechten. Een boek van krachtige overtuiging en grote
directheid, dat ik onvoorwaardelijk aanbeveel in de hoop, dat er binnenkort een goede
Hollandse vertaling van zal verschijnen.
J.H.S.

Droste-Hülshoffs Werke in einem Band Heines Werke in einem Band
Salzburg - Verlag: Das Bergland-Buch.
De uitgevers van de Bergland Buch Klassiker streven er naar, de klassieke schrijvers,
pasklaar gemaakt voor de belangstellingskring van het moderne publiek, ruimer
bekend te maken, en dit streven verdient alle waardering. Voor mij liggen twee delen:
Annette von Droste Hülshoff en Heine, beide ‘bearbeitet und gedeutet für die
Gegenwart’ - in het laatste ligt een zeker gevaar, waaraan de bewerkers niet geheel
zijn ontkomen. Ze zijn volgens hetzelfde plan opgezet: eerst een twintigtal portretten
en facsimilés, dan een korte biografie, en een ruime keus uit het werk in de
verschillende perioden, telkens voorafgegaan door een, soms nogal subjectieve,
inleiding, dus zonder wetenschappelijke pretentie en zonder tekstcritisch apparaat.
Voor de belangstellende niet-vakman alleszins aanbevelenswaardig, mits hij niet wil
proberen, dieper tot het werk of de persoonlijkheid door te dringen.
Bij Annette zijn vele brieven opgenomen: ook uit de jeugdbrieven blijkt reeds
haar grote sensibiliteit, om van de latere, in de tragische episode met Levin Schücking,
maar niet te spreken. Deze brieven vind ik het waardevolste van deze uitgave: haar
gedichten zijn immers in talloze bundels voor iedereen toegankelijk, en hoeveel
edities zijn er niet van Die Judenbuche, haar beste novelle?
De ‘Auswahl’ uit de (mislukte) Dramatische Versuche hadden we zonder enige
spijt gemist. De ‘Hinweise’ zijn over 't algemeen wetenschappelijk verantwoord, de
voetnoten voldoen inderdaad aan een behoefte.
Wat Heine aangaat: hier is (helaas) afgezien van de opname van brieven, hoewel
de recente uitgaven van Hirth, de onvermoeide ‘Heineforscher’, daartoe alle
mogelijkheden boden. De bewerker heeft wel een enigszins geretoucheerd
Heine-portret gegeven, door b.v. de hele polemiek tegen von Platen in de: Bäder von
Lucca weg te laten. Hij motiveert dit, door te zeggen, dat deze passages overbodig
zijn, omdat ‘deze uitgave een voorstelling van de scheppende prestatie van Heine
wil geven.’ Daarbij behoren echter ook de donkere plekken! Ook van deze editie
veel goeds, mits niet voor vakstudie (waarvoor ze trouwens niet bedoeld is, daarvoor
hebben we Elster en Walzel).
J.H.S.

Joseph Conrad Die Tremolino Hokusai
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Eugen Roth Vom Lotto zum Toto München - Piper Bücherei
Enkele nummers van de Piper Bücherei vallen feitelijk buiten het kader van dat
tijdschrift. Het zijn: Joseph Conrad: Die Tremolino, omdat het een vertaling uit het
Engels, en Hokusai, omdat het een verzameling van 46 houtsneden en tekeningen
van de Japanse schilder Hokusai is, een kunstenaar, die op zijn 73ste jaar zijn artistiek
hoogtepunt had bereikt. Ook het werkje: Vom Lotto zum Toto door Eugen Roth (niet
te verwarren met Joseph Roth, de auteur van Hiob), kan niet tot de literatuur gerekend
worden. Het vertelt (overigens zeer onderhoudend) over loterij en spelen (in 't
bijzonder in de geschiedenis), keuvelt
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over de reactie van de mensen op winst of verlies en geeft een groot aantal amusante
anecdotes op dit gebied.
J.H.S.

C. Buddingh', met medewerking van talrijke deskundigen,
Encyclopaedie voor de Wereldliteratuur
Utrecht-Amsterdam 1954 - Bruna/De Bezige Bij.
In de Inleiding merkt de samensteller op, dat deze encyclopaedie niet in de eerste
plaats voor vakmensen is bedoeld, maar voor al diegenen, die zich ten aanzien van
hun lectuur van de nodige gegevens willen voorzien. Het zwaartepunt werd dan ook
gelegd in de hedendaagse literatuur, voornamelijk van Nederland en Vlaanderen.
Aan de lengte van de stukjes, die aan bepaalde literatoren zijn gewijd, kan de gebruiker
de aan hen toegekende meerdere of mindere belangrijkheid afmeten. Er zijn tamelijk
veel portretten opgenomen. Het boek is heel prettig en duidelijk in het gebruik en
bovendien stevig ingebonden, terwijl het overal waar men het opslaat, blijft
openliggen. Wie het bezit, zal het ongetwijfeld altijd dicht bij de hand houden. Voor
journalisten, leraars, essayisten en algemeen geïnteresseerde lezers is dit werk een
waardevol bezit. Zelf grijp ik er bijna dagelijks naar.
C.R.

Garmt Stuiveling Erasmus, Spel van het Humanisme, Tweede druk.
Amsterdam 1954 - N.V. Em. Querido's Uitgeversmij.
Een herdruk na 18 jaren! Dit moet voor Stuiveling een bizondere voldoening zijn
geweest. Het is een mooi, verzorgd uitgaafje, ook typografisch. Met jeugdig
enthousiasme heeft de jonge Stuiveling het leven van zijn letterheld in toneelmatige
handeling gebracht. Zes taferelen heeft hij er voor nodig gehad, met zorg en inzicht
dié momenten uit Erasmus' leven kiezend, die voor de ontwikkeling van de figuur
representatief kunnen worden geacht en die tevens spelmogelijkheden bieden.
Stuiveling heeft er kennelijk naar gestreefd aan de historie zo trouw mogelijk te
blijven, zodat de fantasie tamelijk aan banden kwam te liggen. Gegeven het weliswaar
zwervend, maar toch niet zozeer dramatisch bewogen leven van Erasmus, moest de
nadruk wel automatisch komen te liggen op het informerende en instructieve. Deze
elementen zijn dan ook zeer zeker tot hun recht gekomen. Wie dit spel heeft gelezen
of gezien weet de hoofdzaken aangaande Erasmus en weet die vrijwel historiegetrouw.
Meer kon de auteur eigenlijk moeilijk bereiken en meer heeft hij dan ook niet bereikt.
Toch vraagt men zich af, of van de Erasmusfiguur niet iets meer zou kunnen zijn
gemaakt, ook bij deze opzet. Een ogenblik, in het vierde tafereel, als Luther ter sprake
komt, lijkt het er op of iets meer zal worden bereikt dan historie-platen-in-beweging.
Daar leeft een echte ontroering, die er een uit overtuiging is, meer nog dan bij het
sterfbed van Erasmus. Er is natuurlijk een andere visie op Erasmus mogelijk dan die
van de auteur, maar hij had het voordeel van de ongeveinsde bewondering en verering.
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Fedde Schurer Histoarysk Spul yn trije bidriuwen,
Bonifatius
Friese en Nederlandse tekst Drachten 1954 - Drukkerij Laverman N.V.
Ter gelegenheid van de Bonifatiusherdenking van dit jaar heeft Fedde Schurer een
knap gecomponeerd spel geschreven, dat zich boeiend laat lezen en dat de indruk
maakt alleszins speelbaar te zijn. Het Nederlands lijkt mij wat slapper dan de,
ongetwijfeld oorspronkelijke, Friese tekst (Godart zegt ergens: Ja, die heeft vandaag
geen beste dag; in de Friese tekst staat: Ja, dy hat hjoed net in bêste dei, wat weliswaar
bijna woordelijk overeenkomt, maar, naar het mij voorkomt, in het Fries toch pittiger
klinkt
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dan in het Nederlands), maar er komen ook prachtige passages in het werk voor,
bijvoorbeeld in het derde bedrijf, wanneer vrouw Tetle de mannen ophitst tot de
moord. De totaalindruk is dan ook deze, dat hier iets tot stand gekomen is, dat uitreikt
boven het niveau van een gelegenheidswerk. Schurer heeft er zowel zijn Friezen als
niet-Friezen mee verplicht.
C.R.

Giovanni Papini
De Schrijver
(essay) Uit het Italiaans vertaald door Dr Cath. Ypes Amsterdam,
MCMLIV - De Beuk.
Dit is een deeltje uit de Beuk-Serie, welke boekjes slechts f 0.60 kosten. Welnu, voor
dit bedragje kan men zich een interessant en leerzaam uurtje bij de lectuur verschaffen.
Bovendien zal men het nu en dan met vrucht kunnen herlezen. Mij ging het althans
zo. Het vreemde is, dat men tamelijk snel vergeet wat er in staat. Dat komt, geloof
ik, door het bouderend karakter van dit essay. Het is een boutade, om zo te zeggen,
naar binnen en naar buiten; men kan dit opstel samenvatten in twee woorden: nooit
goed. ‘De schrijver... verschilt zóveel van andere mensen en is dermate met vloek
beladen, dat voorspoed hem verslapt, grootheid hem vernedert, goedheid hem kwelt,
rijkdom hem verarmt, roem hem verduistert - en alleen de dood kan hem soms doen
herleven’ zo begint het. Dan volgen de ‘dilemma's, tegenstrijdigheden en tormenten’:
over het naderen van de grootheid en volmaaktheid, het naderen van de
oorspronkelijkheid, het ontdekken van nieuwe schrijvers door de schrijver, het druk
gekocht worden en het onverkocht blijven, het toch beroemd worden, het onbegrepen
blijven, het te modern zijn, het eigentijds zijn, het zich terugtrekken of het zich
beijveren, het apart staan of tot een groep behoren, het jong, dertig jaar of oud zijn,
vroeg publiceren, opzouten, beneden zijn niveau blijven, een buitenbeentje scheppen,
spontaan werken, minutieus werken, veel schrijven, weinig schrijven, de middenweg
houden, vurig jong zijn, doch onervaren, oud zijn, doch het élan missen, rijk of arm
zijn, overgeleverd zijn aan uitgevers, het duidelijk, gewrongen, in klassieke, of
gewone, of persoonlijke stijl schrijven, op, de hand van de ouderen zijn, op de hand
van de jongeren zijn, wèl spreken, kwaad spreken of zwijgen, omzwermd zijn van
vrouwen, te maken hebben met critici, het verliezen van de moed om ook maar iéts
nog te maken, vergissingen ten aanzien van zichzelf, het bijna onmogelijke om ook
maar bij iemand het ware begrip te vinden, de weerbarstigheid van de inspiratie...’
Deze dilemma's, tegenstrijdigheden en tormenten zijn niet alle uitsluitend het erfdeel
van de schrijver, maar veel soorten mensen, onder verschillende omstandigheden,
krijgen hier hun deel van, misschien wel alle mensen. Maar bij de schrijver, die
gevoelig is, vatbaar voor indrukken, en van fijner stof geschapen is voor zijn
bijzondere bestemming als instrument der ontroering, zijn ze groter in aantal - en
smartelijker.’ Oef! Men leest geboeid en is tevens een beetje geamuseerd om het
hartstochtelijk, heetbloedig doorslaan. Maar toch beluistert men er in de schreeuw
naar het volmaakte en de diepe smart om het vergankelijke en onvolmaakte, waarmee
in het bijzonder de scheppende kunstenaar te maken heeft. Als ik lees, dat dit werkje
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voor het eerst in 1918 is gedrukt en dat Papini's bekering in 1919 viel - Papini is in
1881 geboren - vinden we hier dan niet de neerslag van een vulcanisch temperament
bij het keerpunt van een mensenleven?
C.R.
Het in Februari verschijnende nummer van ‘Ontmoeting’ zal, evenals dit
December-Januarinummer, 48 pagina's tellen.
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[Ontmoeting 1954, nummer 4]
K.J. Popma
Obsessie
Elke morgen kom ik de oude vrouw tegen
om haar hoofd een gescheurde boerenzakdoek
het haar steekt in een bundeltje pieken er uit
zwart glimmend
Elke morgen kom ik haar tegen de oude vrouw
meestal is het gewoon
soms schiet een vreemd licht over het pad
en zet alles in een giftige glans
Dan wil ik weten wie zij is
en wat ze me zal zeggen
ik denk wel dat ze mijn moeder is
maar ik weet het niet zeker
Ben ik daarom zo bang geworden
ik wilde nog roepen
wat is er dan moedertje en waarom zeg je niks
je hoeft niet bang te zijn dat ik bang zal worden
Maar ik werd het wel degelijk
Niet omdat ik geloof dat ze uit haar graf komt
om even langs me heen te lopen op het zwarte pad
maar omdat zij iets weet dat ik niet kan raden
zij weet iets
of heb ik soms tevergeefs een moeder gehad
Elke morgen kom ik de oude vrouw tegen
zij weet iets
ik wil het weten
met korte tussenruimte zal het naderbij komen
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Vandaag is het vrijdag
tot maandag ben ik nog veilig
misschien dinsdag
maar dan zal de oude vrouw stil staan op het pad
en ze zal rustig naar me gaan kijken
Ik zie de boerenzakdoek en de haarpieken niet meer
ik zie alleen haar zieke dode ogen
en haar gestorven mond die iets gaat zeggen
die iets gruwelijks gaat zeggen
Hoe kan ze haar geheim zo rustig bewaren
dat begrijp ik niet nee dat begrijp ik niet meer
zij weet toch dat haar woorden mij zullen steken
dat ik niet kan leven en niet kan sterven
En elke morgen kom ik de oude vrouw tegen
zo lang als dat duurt
misschien tot dinsdag
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C. Rijnsdorp
De oude dichter
Hij las gedichten, sliep, en bleef ontwaakt
zo zitten, als in stug gebed.
De muze had hem vluchtig aangeraakt:
de laatste regel van een droomsonnet.
Hij wist het en vergat het zonder spijt.
Zijn leden waren van een beeld, zo stijf.
... Oud worden, leek het niet onachtzaamheid?
En jong zijn slechts een houding van het lijf.
Niet kunnen dichten eigen schuld;
de poëzie bereid en voor de hand.
Hij zag 't geheim der schoonheid half onthuld:
de muze vlucht niet, wij zijn inconstant.
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Verleden en toekomst van Europa*)
C. Rijnsdorp
I
De mens, wie de toekomst van Europa ter harte gaat, dient het verleden van Europa
te kennen. Let hij alleen op de oorlogen, dan wordt hij, als hij sterk van gestel is,
niets wijzer; is hij gevoelig van aard, dan wordt hij pessimist. Mocht hij onverhoopt
teer van geest zijn, dan zou hij zijn verstand kunnen verliezen. Een betere kans maakt
hij, als hij aan de studie der oorlogen die van economische machtsverhoudingen en
machtsverschuivingen toevoegt. Want niet alleen de regeringen maken geschiedenis,
ook de volksmassa's en het is de vraag wie hier eigenlijk schuift of geschoven wordt.
Toch ervaart ook de man, die de geschiedenis der sociale toestanden bestudeert, dat
het Schriftwoord: ‘de mens zal bij brood alleen niet leven’ waarachtig is. Men moet
wel een doctrinair materialist zijn, om het oog te sluiten voor de geestelijke krachten
en beginselen, die het politieke en maatschappelijke leven doorspelen en het mede
bepalen.
Is het religie, is het wijsbegeerte, is het kunst? Indien het alleen religie zou zijn,
zou de geschiedenis van kerk en dogma de sleutel tot begrip van het verloop der
Europese geschiedenis in handen moeten geven. Maar omdat de religie juist een
drijvende kracht tot handelen is, kan zij niet uit het gerezen en gebakken brood als
gist worden terugbezworen. - Dicht in de buurt van de religie, soms in vervlechting
ermee, soms in oppositie ertegen, speelt de filosofie haar spel van invloeden, en op
haar beurt is zij nauw verbonden aan de beoefening der wetenschappen. In dit alles
manifesteert zich de geest van de naar Gods beeld geschapen mens, die in zijn
veelzijdige levensuitingen zijn afkomst niet verloochenen kan. Diezelfde menselijke
geest komt ook altijd en overal tot kunst. En voor Europa's nieuwste geschiedenis
komt eveneens in hoge mate de techniek in het geding.
Zien wij de mens, naar de Schrift, als een eenheid van wat aan hem zichtbaar en
onzichtbaar is, dan dient een geschiedenis van Europa alle aspecten te omvatten,
religie, wijsbegeerte, economie, politiek, kunst en techniek. Ongetwijfeld zal het
levens- en wereldbeschouwelijk element, zullen dus religie en wijsbegeerte de spil
moeten vormen waarom alles draait. Maar wie zulk een werk zou ondernemen, zou
op al deze afzonderlijke gebieden vakman, ja meester moeten zijn, èn bovendien een
geniale kijk moeten hebben op de samenhang van al deze verschijnselen. Want op
dit laatste komt het aan.
Er is zo iets als een tijdgeest, die aan verandering onderhevig is, en de geschiedenis
van Europa is in wezen de geschiedenis van die veranderin-

*) Naar aanleiding van Dr. A. Vloemans, Cultuurgeschiedenis van Europa, uitg. H.P. Leopolds
Uitgeversmij. N.V., Den Haag, z.j.
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gen. Maar evenals bij de afzonderlijke mens treffen we hier allerlei
onverklaarbaarheden en tegenstrijdigheden aan, die nooit volkomen op te lossen zijn.
Daarom is die opeenvolging van tijdsgesteldheden niet gemakkelijk te omschrijven,
noch wat de afzonderlijke tijd, noch wat de opeenvolging betreft.
Het is vooral de kunst, die hier de terminologie aan de hand doet. Is de benaming
Romaans nog aan de bouwkunst gebonden, in overeenstemming met de min of meer
primitieve toestand van de Europese cultuur tot ongeveer 1200, de term Gothiek laat
al veel meer vergelijking toe, b.v. met de dichtkunst (Dante) en met de wijsbegeerte
der scholastiek, vergelijkingen, die dr. Vloemans in zijn boek helder uitwerkt. De
term Renaissance is bizonder veel-betekenend en wel de meest sprekende van alle.
De barok is nog niet scherp afgegrensd en voornamelijk een term uit de kunst. Hoe
dichter we bij huis komen, des te meer zien we natuurlijk de verwikkeldheid. Het
rococo is duidelijk te omgrenzen, maar veel moeilijker wordt dit met classicisme en
romantiek, die elkaar op verscheidene punten hebben gepenetreerd en bovendien
vandaag nog nawerken.
De geschiedenis van Europa moet, dit is nu wel duidelijk, uitgaan van het geestelijk
gezichtspunt, maar zij mag zich niet in het geestelijk aspect verliezen. Vandaar dat
de benaming cultuurgeschiedenis welkom is voor hen, die de religie voornamelijk
als cultuurverschijnsel zien, zoals dr. Vloemans in zijn boek doet.
Met de politieke geschiedenis van Europa rekent hij in een enkele pericoop van
de Inleiding af:
‘Het oude Europa is ten onder gegaan, zonder dat het een andere macht
het minste kan verwijten. Alle schuld laadde het op zichzelf. Uit geweld
is het geboren, met geweld heeft het zich gehandhaafd; met geweld heeft
het geschiedenis gemaakt en met geweld heeft het de wereld veroverd;
met geweld heeft het geweld opgeroepen, waaraan het tenslotte ten onder
moest gaan. Dat is de politieke geschiedenis van Europa, zeer beknopt,
maar zeer volledig.’
Maar gelukkig:
‘... naast zijn politieke geschiedenis heeft Europa ook nog een culturele...
Ons, verslagen Europeanen, blijft... de hoop, dat... voor de latere
geslachten... Europa zal zijn, wat zoveel eeuwen lang Griekenland voor
òns geweest is.’ (blz. 12).
De cultuur is Vloemans' enige troost en zo wordt de cultuurgeschiedenis van Europa
voor hem tòch een geschiedenis van het religieuze beleven, omdat de cultuur voor
hem veelszins de religie insluit, op het voetspoor van Goethe:
Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,
der hat Religion.
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Vloemans ziet in de cultuurgeschiedenis ‘de enig echte, de werkelijke geschiedenis,
omdat zij alleen het ware gezicht van de volken toont’ (blz. 13). Het is zijn doel de
wezenlijke trekken van onze cultuur te beschrijven, in de diepte, en ook in de
wisselende verschijningsvormen, die eerst op een afstand overzichtelijk worden.
‘Een cultuur sterft gelijk een heel langgerekte klank langzaam in de ijlte
opgaat, zó dat men onmogelijk zeggen kan, hier was ze reeds dood maar
dáár was ze nog levend. Misschien geven over enkele eeuwen de historici
Spengler gelijk, die beweerde, dat de Europese cultuur op het einde van
de achttiende eeuw een zachte dood is gestorven. Misschien zullen er
anderen zijn, die het Toynbee zullen nazeggen, dat die cultuur reeds in de
vijftiende-zestiende eeuw, met de concilies en de godsdiensttwisten, een
minder zacht einde gevonden heeft. Maar het kan ook zijn, dat de Europese
cultuur nog een leven van eeuwen beschoren is’ (blz. 14/15).
Vloemans acht zich niettemin gerechtigd om het einde van de Europese cultuur te
laten samenvallen met het tijdperk van de wereldoorlogen, nu de politieke macht,
die volgens hem voor de bloei van een cultuur noodzakelijk is, is ineengestort en
Europa's politieke rol is uitgespeeld. Zijn hoop is alleen nog maar gevestigd op een
culturele nabloei en de nawerking in de wereldgeschiedenis. Want ‘wat eens geleefd
heeft in een cultuur gaat nooit meer geheel verloren’ (blz. 16).

II
Alles wat in (West-)Europa voorafgaat aan de Gothiek (Vloemans laat de facultatieve
h overal weg en spelt Gotiek) ziet de auteur als een Voorspel. Hij somt drie machten
op, die bij de aanvang het geestelijk gelaat van Europa hebben bepaald: de
Grieks-Romeinse oudheid, het Christendom en de Germanen. De eerste bouwstijl,
die Europa heeft voortgebracht, de Romaanse, is te zeer wereldontkennend geweest
om uitdrukking te geven aan een universeel levensgevoel, zodat deze stijl behandeld
wordt naast voortbrengselen als de beide Edda's, vorstenfiguren als Karel en Alfred
de Grote, een geleerde als Johannes Scotus Eriugena en verschijnselen als pausdom
en universiteit. Daarna volgen in het boek de hoofdstukken, die zich om een enkel
centraal verschijnsel heen bewegen: Gotiek, Renaissance, Hervorming, Barok,
Verlichting, Klassicisme, Romantiek en wat de auteur met een term van eigen vinding
noemt de Mechanisatie.
Het heeft natuurlijk geen zin, de inhoud van het werk verkort weer te geven.
Bedoeling en opzet zijn uit het voorgaande duidelijk. Het spreekt vanzelf, dat de
humanistische instelling van de auteur op vele plaatsen tot tegenspraak prikkelt. Zo
b.v. op blz. 21, waar de schrijver vaststelt, dat ‘voor de gekwelde wereld van het
laat-Romeinse Rijk...
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het Christendom de aangewezen godsdienst’ (was), wat een al te gemakkelijke
verklaring van het wonder der verbreiding van het Christendom genoemd mag worden.
Ook verraadt het standpunt van de auteur zich op blz. 50 wel heel duidelijk, waar hij
cultureel gezien de Mohammedanisering van Europa als gevolg van een
veronderstellenderwijs verloren slag bij Poitiers veeleer een winst dan een verlies
zou hebben geacht. Deze plaats is voor de Christen een van de meest principiële
wrijfpunten in het boek. Want erkennen ongetwijfeld vele Christenen de Arabische
cultuur als cultuur, als het er op aan komt zijn we toch liever armer aan cultuur als
Christen dan rijker aan cultuur als Mohammedaan. Cultuur behoort voor ons tot de
dingen, die wij in Paulus' terminologie moeten ‘bezitten als niet bezittende’, en in
geen geval is zij onze enige troost!
Wat men in het boek van Vloemans zeer waardeert is zijn voortdurend streven
naar synthese van de uiteenlopende verschijnselen op het gebied van wetenschap en
kunst. Een mooi staal daarvan is zijn vergelijking (niet geheel nieuw overigens)
tussen scholastiek en Gothiek.
‘Het ging met de Summa's van al deze dertiende eeuwse theologen als met
de kathedralen: Hoe hoog men de toren ook optrok, de spits bereikte haar
doel, de hemel, toch niet. Men kan deze vergelijking tussen het geestelijke
bouwwerk, zoals het in de Middeleeuwse Summa werd tot stand gebracht,
en het stoffelijke bouwwerk, dat in de kathedraal zijn schoonste
verwezenlijking vond, vrij ver doortrekken. Ook in de Middeleeuwse
Summa's streeft alles naar de hoogte; het geheel is niet alleen een bewijs
van God, maar een gebed tot God, waarin ieder onderdeel op het andere
rust en alles met conclusies als gewelven wordt toegedekt. Waarin alles
met alles harmonieert, alles een vaste plaats heeft en een overzichtelijke
ordening vertoont. Wat ook alles kan, omdat van te voren al het wezenlijke
reeds in de verzekering van het geloof onwrikbaar vaststond’ (blz. 54).
De vergelijking, verderop in het boek, tussen Bach en Spinoza (blz. 224) is, al
overtuigt ze niet, toch interessant om het onverwachte. Veeleisende critici zullen
wellicht vinden, dat de kunst en met name de muziek naar verhouding te summier
behandeld is, maar dit bezwaar deel ik persoonlijk niet, omdat ten eerste het menselijk
onmogelijk is alles te weten, ten tweede omdat het boek bij grotere uitvoerigheid
aan doorzichtigheid zou inboeten (het is mooi, evenwichtig en organisch opgebouwd)
en ten derde omdat de ontwikkelde lezer aan de hand van dit werk de vergelijkingen
kan doortrekken. Niets is vervelender en vermoeiender dan een boek dat niets meer
aan de lezer wil overlaten. Duitse pedanterie is dr. Vloemans gelukkig vreemd.
De zwakste bladzijden zijn die, welke de schrijver aan figuren als Luther en Calvijn
wijdt. Pijnlijk gevoelt men hier, dat het wezenlijke van het Christelijk geloof voor
wie dat niet deelt onverstaanbaar is. Wie de zielenood van Luther niet kan peilen,
moet wel blijven zitten met
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karaktertrekken als koppigheid en drift. En wat te denken van de volgende passage
over Calvijn?
‘Het is in de grond de God niet van het Nieuwe, maar van het Oude
Testament, de God van de toorn en van de wraak, die door Calvijn wordt
verheerlijkt, want Gods liefde tot de mens, hoewel niet geheel uit het oog
verloren, wordt op opvallende wijze door Calvijn veronachtzaamd.’... ‘Of
men tot de uitverkorenen behoort kan niemand met zekerheid weten, zelfs
de vroomst gelovige niet, want ook hier houdt Calvijn aan de ongenaakbare
majesteit van God vast: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en hij verkiest
naar willekeur; alleen door zijn onvoorwaardelijk geloof in deze God kan
de Christen een aanwijzing vinden dat hij tot de uitverkorenen geroepen
is en als het hem buitendien goed gaat in de wereld is dat een aanwijzing
te meer, dat hij Gods welgevallen geniet. Maar toch, werkelijke zekerheid
is in dit opzicht nooit te verkrijgen’ (blz. 170/1).
De hier bekort geciteerde weergave van de Calvinistische leer over de liefde Gods,
uitverkiezing en verwerping, en geloofszekerheid, is beneden het peil van de rest
van het boek, Vloemans' wetenschappelijke standing onwaardig en op meer dan één
punt onjuist. Veronachtzaamt Calvijn op opvallende wijze Gods liefde tot de mens?
Is de leer van de verkiezing en verwerping een stuk menselijke wijsbegeerte, iets dat
voor het denken sluiten moet, of de formulering van geopenbaarde waarheden,
waarvan het menselijke en het Goddelijke aspect door het verstand nooit met elkaar
in overeenstemming kunnen worden gebracht?
Het gaat er hier maar om, of de rede voor de openbaring wil buigen of niet. En
heeft ze gebogen, dan behoeft ze zich niet te verloochenen, maar gaat in haar
terechtleggen der openbaringsgegevens, op het voetspoor van de geschiedenis, zo
ver mogelijk, ook al komt het bovenredelijk karakter van de Openbaring daardoor
in een helder licht. De Christelijke rede is er niet bang voor zich dood te denken. Zij
kan God niet zien en leven. Wie haar wil verliezen zal haar behouden.

III
De lezer houde mij deze lekenoverwegingen ten goede. Calvijn is nu eenmaal altijd
in humanistische culturele beschouwingen het hoofd van Jut, maar als men goed
toeziet komen de klappen terecht op een Zerrbild, dat men van hem gesneden heeft.
Maar wij zijn aan dergelijke klappen al zo gewend, dat we er bijna overheen lezen.
Des schrijvers standpunt eenmaal kennend, kan men in dit boek heel veel waarderen.
Het is niet briljant - wat met onrijpheid zou kunnen samengaan - maar het is rijp; de
schrijver kan zijn stof met gemak aan en ook zijn persoonlijke visie is over het
algemeen bezonken. Voor wie goed leest speelt er een zekere weemoed, maar ook
optimisme doorheen en wie in leeftijd met de auteur niet veel
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verschilt, herkent hierin veel wat op die leeftijd algemeen-menselijk is: de stemming
van ‘über Gräbern vorwärts’ (de oude Goethe). Die rijpheid komt ook hierin uit, dat
het peil van alle hoofdstukken nagenoeg gelijk is. In het hoofdstuk over de barok
meen ik te missen een verwijzing naar de monarchale regeringsvorm, zoals dr. E.
Rebling die zo overtuigend heeft gegeven in zijn ‘Gepassionneerde Menselijkheid,
Johann Sebastian Bach en de overwinning van de barok in de muziek’ (Arnhem,
1953). Voor wie uit de muziek komt is het verband tussen barok en monarchale
regeringsvorm zonder veel moeite duidelijk.
Knap vind ik ook het hoofdstuk over de Romantiek, haar voorstadium (Sturm und
Drang), haar vroege en eigenlijke periode, haar rijpheid met de omzwaai tot
conservatisme en haar verval, die velen met mij liever nabloei zullen noemen, gezien
o.a. de hedendaagse bloei van de psychologie. Met de benaming Mechanisatie voor
de nieuwste tijd doet de schrijver een poging het heden met een enkel woord te
kenschetsen. Of de nakomeling hem daarin gelijk zal geven, is natuurlijk niet uit te
maken. Men kan zich afvragen hoe b.v. de reeds genoemde bloei van de zielkunde
en het irrationalisme in de kunst vanuit de mechanisatie moeten worden begrepen.
De auteur spreekt van een chaotisering in de kunst (surrealisme, futurisme, dadaïsme),
die een equivalent heeft gevonden in de filosofie (existentialisme), maar deze term
chaotisering is weinigzeggend. Op te merken dat iets een rommeltje wordt, is een
zich wel wat gemakkelijk en rancuneus van de zaak afmaken. Ook verschijnselen,
die ons onwelkom zijn, vragen om rechtvaardige en indringende beoordeling. Maar
alles wat de auteur over de tijd na 1914 mededeelt is eigenlijk toegift. Laten wij ook
tegenover hem rechtvaardig blijven!
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M.H. Rijnsburger
Watersnood
de zon is dagen niet gesignaleerd
nerveus seint men
een dringend s.o.s. de wereld in
maar niemand kan haar sporen
nu nog volgen de wegen hebben zich verdronken
van verdriet
en al de bomen zijn vermoeid
van op de uitkijk staan
terwijl het water aanvalt op hun voeten
ik heb de vogels
en de bloemen nog getroost
dat ik de zon wel levend vinden zou
maar ik wist beter
want op een morgen
vond ik haar in 't park:
een dode goudvis bij verdronken rozen
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M.H. Rijnsburger
Dreiging
Het is donker geworden, boven.
't heelal is omgekeerd de hemel is verdwenen
de hel is naar boven gekomen
en zwarte druppels hangen aan 't plafond.
laat ze niet vallen, daar omhoog in Gods Naam, laat ze niet vallen!
nog bloeien er bloemen beneden
en kleine meisjes spelen met hun pop.
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M.H. Rijnsburger
Blijde dag
Ik heb je onder de dagen
die met mijn leven bezig waren
even maar herkend
even lichtte je gelaat op
tussen de donkere gedaanten om mij heen
maar het is genoeg om je
voor altijd lief te hebben
ik weet niet meer hoe je er uitzag alleen je onbedaarlijk pleizier
om het zenuwachtige gestakker van de anderen
heeft mij gered
toen ik op weg naar de eeuwigheid
was aangereden door een stompzinnige chauffeur
die met een vaart van 100 km doorreed
zal ik je lieve, vrolijke ogen
eenmaal terugzien, dag!
Ik heb je niet eens kunnen bedanken.
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Poëziekroniek
C. Vermeer
De Stichting voor literaire publicaties ‘De Beuk’, in Mei 1953 te Amsterdam
opgericht, heeft zich met een jeugdige en verblijdende geestdrift geworpen op de
taak die zij zich bij haar oprichting stelde: haar leden jaarlijks van een aantal uitgaven
op literair gebied te voorzien. Zij beloofde daarbij de aandacht in hoofdzaak te vragen
voor datgene wat door verschillende omstandigheden onbekend is gebleven of
onbekend dreigt te worden. Doordat voor de uitgevers het financiële risico te groot
is geworden om nog uitgaven aan de markt te brengen die zij vroeger nog wel konden
verzorgen, is er een vacuum ontstaan waardoor jongeren te weinig mogelijkheid
vinden om hun werk de nodige bekendheid te geven. In de korte tijd van haar bestaan
heeft ‘De Beuk’ een groot aantal uitgaven tot stand gebracht, verspreid over
verschillende rubrieken waarvoor zij de intekening heeft opengesteld.
Van de heruitgegeven literatuur trekt al dadelijk de aandacht het bundeltje ‘De
legenden van de ene weg’ van Albert Verwey, dat de cyclus van twaalf vier-strofige
gedichten bevat die hij in 1920 schreef en in de bundel ‘De weg van het licht’ in
1922 publiceerde. Dr Mea Nijland-Verwey schreef er een voorzichtige, diepgaande
en toch bij een aanduiding blijvende commentaar bij, die nog alle mogelijkheden
naar een verder verstaan open laat. Hierdoor is de figuur van Albert Verwey nog
weer eens in zijn uitzonderlijke kwaliteit van wijsgerig dichter voor ons komen te
staan.
Deze reeks gedichten, in een prachtige vorm van strofenbouw en rijmschikking
tot een eenheid gebouwd, plaatst ons al dadelijk voor de vraag die ons in het vervolg
van deze kroniek nog enkele malen zal bezig houden, nl. die naar de betekenis van
het dichterschap in het levensgeheel. Het licht (God) is volgens Verwey niet van de
weg die het gaat te scheiden. Dr Mea Nijland-Verwey omschrijft zijn inzicht als
volgt: ‘Wij kunnen God niet anders kennen in onszelf en buiten onszelf, dan door
de schokken die een harmonie verbreken, en in de drang die harmonie, die eenheid
van schepper en schepsel in de scheppingsdrang, door de scheppingsdaad, te
herstellen.’ ‘Die drang, die wil, die weg, openbaart zich in vele vormen. De aspecten
er van toont de dichter ons in de 12-delige serie als beelden, als legenden.’ De
herverschijning van deze verzen zal er toe kunnen bijdragen bij de thans zoveel
gestelde vragen naar zin en doel van het dichterschap ook de poëzie van Albert
Verwey niet te vergeten.
Vervolgens is er een bundeltje waarin de in tijdschriften verspreide gedichten van
Gerard Bruning verzameld zijn. Het bundeltje wil niet anders dan een zuiver
documentair karakter dragen. Het begeleidt op deze manier het proza van de
jonggestorven prozaïst die Gerard Bruning in de eerste plaats was; zijn poëzie kunnen
wij als de aanloop beschouwen die
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hij nam om zich in zijn proza in al zijn jonge kracht te kunnen uitspreken. Toch zijn
deze verzen op zich zelf voor de tekening van onze poëzie in de twintiger jaren van
onze eeuw evenzeer belangrijk.
Boeiend om de bijzondere poëtische kracht die uit dit gedicht spreekt, is de vertaling
van J.R.A. Loman ‘De Wolkbode’ uit het Sanskriet van Kalidasa. De lezing er van
geeft een zeer waardeerbare kijk op de Oud-Indische poëzie, die onze visie op de
huidige Nederlandse poëzie verruimen moet. Wij zien er in dat poëzie van alle tijden
en vormen van het menselijk bestaan is en dat zij, hoe uiterlijk verschillend zij mag
zijn, de hartstochtelijke behoefte van de mens uitspreekt naar een aanraking door
een andere wereld dan waarin hij dagelijks verkeert.
Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag verscheen van Kees van Bruggen
een door Wim J. Simons en Guido van Suchtelen gekozen bloemlezing uit zijn
gedichten: ‘Kruidentuin’. Het zijn frisse, scherp geobserveerde tekeningetjes die
dezelfde Kees van Bruggen doen kennen als de fijngeestige ironische romanschrijver
die hij is. Verscheidene dezer verzen moeten in de laatste jaren zijn geschreven en
geven dus een bewijs van de taaie vitaliteit van hun dichter. Hier is een
herinneringsbeeld van hem, een met scherpe, soepele lijnen getrokken schets:

Biografisch
Met moeder ging ik Zaterdags ter markt
Om Gelderse afval, koppen, varkensoren,
Gezouten kluiven of een runderhart
Voor zondagserwtensoep met toebehoren.
Soms mocht ik scharrelen voor mijn eigen part,
Raakte ook wel in 't marktgewoel verloren,
Een steevast klant bij de oude blinde bard,
Of ging naar de sigarenmaker horen.
Mijn moeder bij het walmend lamplicht zocht
Komijnekaas, soepgroenten, zure krenten.
De kleine jongen in de hoop bevocht
Een P.C. Hooft, in perkament, met prenten...
En Keesje had dat wonder graag gekocht,
Maar moeder had voor zoiets mals geen centen.

De belangstelling voor het kindergedicht, waar hij reeds eerder blijk van gegeven
heeft, vinden wij ook in de bundel ‘Eule Beule Bolletje’ van Jac. van Hattum. Deze
belangstelling is een verschijnsel in onze poëzie dat wij niet mogen verwaarlozen.
Ze kan beschouwd worden als een natuurlijke reactie op het al te zwaar met
zielsproblematiek geladen ernstige gedicht; maar anderzijds liggen toch in het
kinderlied de mogelijk-
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heden tot een spel met diepte-psychologische symbolen die de dichter moeten
aantrekken omdat daarin zijn vers toch bewegelijk blijft; de diepere ondergrond van
ernst, die in dit kinderlied aanwezig is, geeft er iets van het karakter van het volkslied
aan. Ongetwijfeld werken deze kindergedichten er toe mee het onbenullige en slappe
van wat nog al te veel voor kinderversjes door moet gaan, te overwinnen. Maar ze
dragen er even ongetwijfeld toe bij, om onze poëzie uit een niet alleen maar
denkbeeldige impasse van te zware ernst te bevrijden. Het komt mij voor, dat Van
Hattums tegelijkertijd verschenen ‘Tien diergedichten’ reeds de gunstige invloed
demonstreren. Deze verzen zijn speels en ernstig tegelijk.
Van het werk der jongere generatie dat bij ‘De Beuk’ verschenen is, noemen we
allereerst de bundel ‘Brabantia Nova’, een bloemlezing uit de grotendeels
ongepubliceerde poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie uit Noord-Brabant. Frans
Babylon schreef er een inleiding bij waarin hij uiteenzet voor welke moeilijkheden
deze dichters zich gesteld zien. Zij keren zich tegen de hen voorafgaande generatie
van Brabantse dichters ‘Brabantia Nostra’. ‘Want al het creatieve werk der
“Brabantia-Nostra”-kunstenaars - de beeldende en de literaire - getuigt in zijn
neo-barokke zwier en rococo-achtige fraaiigheden van een eenzijdige oriëntatie op
de verbloeide weelderigheid der Zuid-Nederlandse Renaissance.’ Frans Babylon ziet
daarentegen als voornaamste opgave van elke Katholieke dichter: 'telkens opnieuw
alles overdoen in een herschapen aanvangstaal van ‘onvergelijkelijk beminnen.’
Fernand Handtpoorters ‘Hangmat der naïeven’ schommelt zoals alle hangmatten;
het ligt er wel aangenaam, maar het wordt wat eentonig en je raakt er slaperig van.
Wat dus zeggen wil dat deze dichter mij weinig eigen geluid heeft laten horen. De
verzen zijn niet zonder verdienste geschreven, maar ze schudden mij niet uit de zachte
schommeling van hun metriek. Het aardigst vond ik nog ‘Het Aapje’, een naar het
volksvers zwemend gedicht met een speelsheid die het lugubere bezweert.
Frank Allards verzen in ‘Cantus Firmus’ zijn aan anecdotische bijzonderheden
gebonden. Zij begeleiden, als een cantus firmus, er boven uit spelend, de
werkelijkheid. Het meest trof hij mij in het laatste gedicht: ‘In Memoriam Max
Beckmann’.
De eerste tien verzen van de bundel ‘Blijspel voor blinden’ van Egon Peter Köster
zijn in 1953 met een reistoelage bekroond. Het laatste van deze tien is een vers op
Hans Lodeizen. De bekroonde zowel als de overige verzen roepen de herinnering
aan Lodeizens poëzie op. Wil men Kösters eigen kracht beoordelen, dan zal men dit
in een vergelijking met Lodeizens verzen moeten doen. Maar misschien kunnen wij
nog beter wachten op een volgende publicatie.
Hans Andreus' bundeltje ‘Schilderkunst’ vind ik een verbetering na ‘De taal der
dieren’. Hij is een productief dichter. Maar deze bundel handhaaft zich naast zijn
beste andere. Misschien betekent deze bundel een voorlopige afsluiting en komt er
een nieuwe periode in zijn werk, getuige de slotstrofe van het gedicht ‘Niet zonder
dankbaarheid’:
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Maar nu toch verlang ik naar andere landen;
een kust, een zee bezocht door vissers en goden. Hier
vermoeit mij het fijn licht, de koude gulden regel,
en het gebrek aan wat de aarde geven kan: een nieuwe roes.

Het bundeltje ‘Electronica’ bevat een twaalftal sonnetten van L.P.A. Soeterboek en
een door J.E. de Groot en C. Wols geschreven critiek op deze sonnetten. De vondst
van deze bundeling zou nog aardiger zijn, wanneer de critici de op gedichten alleen
maar passende critiek gegeven hadden, nl. een poëtische. Zij geven echter een
sociologisch-wetenschappelijke en daardoor praten dichter en critici langs elkaar
heen. De sonnetten richten zich tegen de vertechnisering van het leven waardoor het
geweten en de persoonlijkheid der mensen gedood worden. De ‘electronici’
verdedigen de wetenschap tegen deze aantijging en voeren aan dat niet de wetenschap
of de techniek de fout van een ontmenselijking maakt, maar de mens zelf. De dichter
is hier ongetwijfeld de verliezende partij. Zijn verzen stammen minder uit een
poëtische hartstocht dan uit een gevoelsmatig denken, dat wel sympathiek aandoet,
maar zijn vers weinig bezieling geeft. Het vraagstuk is niet poëtisch aangegrepen en
daar ligt juist voor de dichter de enige kans.
luisterend
of in de verte
het zingen niet nadert
dat in het uur van hun wanhoop
beloofd werd
bouwen de dichters bij nacht
met zachte gezegende hand
paleizen van woorden
maar smorgens
onthullen de schampre geluiden
de krotten
waarbinnen zij wonen
en nooit zal dat anders worden

Dit schrijft Martin A. Veltman in zijn titelloos bundeltje. Hij spreekt daarmee een
waarheid uit die de dichters van de huidige generatie, waar hij deel van uitmaakt,
aan den lijve gevoelen. Welke waarde heeft poëzie? Heeft het zin, gedichten te
schrijven? Dit vragen zij zich af. Zijn de bouwsels die zij in hun poëzie voor paleizen
houden, in de werkelijkheid van alle dag krotten? De dichters van nu stellen er zich
niet mee tevreden ‘mooie dingen’ te mogen maken, ze fijngevoelig uit te spreken of
edelaardige gedachten bij nun lezers te wekken. Zij hebben het besef dat hun poëzie
iets kàn, dat hun poëzie, zal ze goed zijn, iets presteren moet dat minstens
gelijkwaardig is aan de techniek van de atoomsplitsing; ja, dat zij zich ver boven alle
technische wetenschap verheft. Het is niet meer
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dan een besef; het kan zich nog niet realiseren. Maar hier staat menselijke kracht
tegenover menselijke kracht.
Van dit standpunt gaat ook Paul Rodenko uit in zijn bespreking van het dichtwerk
van Hans Lodeizen. Hij constateert een progressieve ontbeelding in de wetenschappen,
maar merkt op dat deze ‘gepaard gaat met een toename van het ver-beeldingselement
in de poëzie: het optreden van de natuurkundigen, met Einstein aan het hoofd, die
ons het gemathematiseerde wereld-“beeld” gebracht hebben, viel samen met de
geboorte van de “moderne poëzie”, die sterker dan ooit te voren de phanopoeia, het
plastische, beeldende element in de dichtkunst, naar voren schoof...’ Rodenko ziet
daarin een elkander voedende ontwikkeling. Men kan ‘zeggen dat elke toename van
het beeldgehalte in de poëzie het terrein baant voor nieuwe ontwikkelingen, voor
verdergaande abstracties in de natuurwetenschappen’. Hij ziet de maatschappelijke
functie zeker niet daarin liggen, ‘de gevoelens van een zo groot mogelijk aantal
mensen te vertolken; haar enige functie is de taal tot een zo soepel en effectief
mogelijk nationaal bezit te maken.’ Hiermee is zeer zeker het vraagstuk nog niet
opgelost, want het verplaatst zich nu immers naar de maatschappelijke functie van
de taal. Maar ‘tenslotte zijn het niet de gevoelens die de taal scheppen, maar is het
de taal die de gevoelens - dat wil dus zeggen: de cultuur, de beschaving - schept, die
althans de primaire, ongevormde gevoelens gelegenheid tot verfijning en differentiatie
biedt; het zijn niet de Romeo's maar de Shakespeares die de liefde hebben
uitgevonden’.
Deze dingen, in een inleiding op de eigenlijke bespreking van Hans Lodeizens
werk gezegd, staan enigszins los van die bespeking, maar zij brengen ons bij de
beschouwing van de maatschappelijke functie der poëzie een goed eind op weg. En
toch blijven we hier nog ver, nog zeer ver af van een laatste verstaan der poëtische
werkelijkheid.
Eveneens als Rodenko's bespreking van Hans Lodeizen - ook over hem zegt hij
opmerkenswaardige dingen - verscheen als Maatstafdeeltje de zesde druk van Gerrit
Achterbergs ‘En Jezus schreef in 't zand’. Deze herdruk kan niet anders dan
verblijdend genoemd worden. Niet alleen bevat zij Achterbergs gemakkelijkst
aanspreekbare verzen, maar tevens vormt deze bundel, naar reeds ter gelegenheid
van de bekroning met de P.C. Hooftprijs in 1950 werd gezegd, het uitgangspunt van
waar een verder verstaan van zijn poëzie mogelijk is.
De bundel is van een openheid die toch moeilijk misverstaan kan worden, en van
zulk een weerloos Christus-getuigenis, dat ik mij er over verwonder wanneer men
nog altijd maar blijft voortpraten over Achterbergs heidense poëzie. Hij is heidens
zoals wij allemaal heidens zijn. Ik ga niet herhalen wat ik al in de bespreking van
‘Vloedlijn’ over hem heb gezegd en mag volstaan met te verwijzen naar de daar
geciteerde regels uit het gedicht ‘Fata Morgana’, waarin m.i. het geheim van
Achterbergs poëzie besloten ligt. Maar men beseffe wel dat deze regels een hartekreet
zijn van het gemis. Achterbergs zoeken gaat m.i. altijd uit om de vervulling van dat
gemis te bereiken.
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In zijn nieuwe bundel ‘Autodroom’ komt dat weer tot uitdrukking in de reis naar de
Middellandse Zeekust, waar deze bundel van dertien sonnetten het verslag van geeft.
Daar is het verwachtingsvolle op weg gaan en het steeds duidelijker aanvoelen der
aanwezigheid van de zo hartstochtelijk gezochte, zonder dat deze ontdekt wordt.
Zelfs niet in het hoogtepunt van ‘Gorge de loup’, waar de in het hart geprevelde
woorden aan Gods scheppingswoorden raken, zich er mee zullen gaan verbinden.
Dit sonnet is wel een der meest grootse gedichten die ik als de beschrijving van het
dichterschap ken.

Gorge de loup
Omhoog tegen de bergwand aangebracht
ogen zonder gezicht en wolvensnoeten,
lege fossielennissen en de moeten
van een voorwereldlijk faunageslacht,
dat in zijn nagelaten vormen tracht
hier uit te monden en ons te ontmoeten,
maar vastgehecht zit aan de verre macht
van steen en tijdperk, beren en mammoeten.
Lucht van oud hooi met water aangelengd,
die mij de praehistorie naderbrengt.
Hier komen niet veel mensen. Even blind
als voor dat zij bestonden ligt de weg.
De woorden die ik tot mijzelve zeg
klinken voor 't eerst of God opnieuw begint.

Ook hier blijft het echter bij een begin; het wordt niet bereikt. Maar het gedicht klinkt
uit in een grote stilte die geladen van mogelijkheden is. Het aanschouwen wordt nog
slechts vervuld in het geloof. Maar dat aanschouwen zal eens zijn volheid bereiken.
Prachtig wordt dat uitgedrukt in het laatste gedicht, ‘Rohrschach’. De chaotische
verwarring van lijnen en vlekken, alle verwarring van menselijk geloof en ongeloof,
die ook in Achterbergs zoeken aanwezig is, zal eens klaar en duidelijk gelezen
worden:
Eens doemt een vreemd gebergte voor mij op
met ketenen die ik kan tekenen,
de toegangswegen naar de hoogste top,
de ligging van het dal waar gij vertoeft;
een dubbelvouw naast het geblekene;
een Rohrschach-test die geen uitleg behoeft.
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Het is J.B. Charles die in zijn bundel ‘Waarheen Daarheen’ Achterbergs dichterschap
geteekend heeft in het beeld van de giraffe. Waarschijnlijk zich daarmee associërend
aan Achterbergs bekende regel: ‘de dichter is een koe’, en met herinnering aan het
sonnet ‘Ichthyologie’.

Giraf onder de dichters
Giraf onder de dichters, Gerrit Achterberg,
verkies de kwasi-edele en volmaakt beschaafd
grazende kudde humanisten achter 't hek
van rijm niet en caesuur, schema en maat,
maar blijf ons die je was en word geen parkenhert,
verkies te zijn het niet te temmen zwaluwpaard,
blijf die je bent onder de dieren van het vers.
Giraf onder de dichters, boor en stoot
de telescoop van jouw aandachtig hoofd
de hemel in, laat het verwonderd oog
zien op de keukentafel daar,
merken hetgeen wij niet verstaan,
kennen wat wij niet ondergaan
dan in de strofe van vandaag.
Giraf onder de dichters laat
de trilling der ervaring,
het gedicht, ontvangen in
de voorhoofdsstompjes peau de pêche,
pijlsnel aflopen langs de nek
voortplanten door het zachte en sterke
kleed van de huid afstromen langs
de kniebenen van schaamte door
het trommelstokken hoevenhoorn
geestdriftig in het gras gestampt
en in de prairiegrond vertrild
worden; die dorsten toegestroomd.
De kleine cataract
van waterklaar weten,
het gedicht van de dag.

Dit citaat mag tevens overtuigen van de kwaliteit van deze bundel, die in zijn titel
reeds uitspreekt het verspringende, onvatbare dat aan Charles' poëzie eigen is en dat
toch in wezen doelbewust moet zijn.
De bundel ‘De brokaten mantel’ van Nico Verhoeven is door ‘De Bezige Bij’
mooi uitgegeven; niet weelderig, maar toch met een zekere precieusheid en met liefde
voor het sierlijke. Daarmee is het uiterlijk van de bundel in overeenstemming gekomen
met de inhoud. Nico Ver-
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hoeven toont zich hier een dichter in wie veel mogelijkheden schuilen; zijn vers is
gevoelig en heeft een zekere ingetogen zwier. Men beseft dat de dichter zich beheersen
moet om niet in rijkere weelde van klanken te vervallen, die hij voorshands nog niet
de daarvoor noodzakelijke volheid van inhoud kan geven. Wellicht zal hem dat bij
grotere rijpheid nog gelukken. Toch is deze poëzie op zichzelf al rijp, soms overrijp.
En daarenboven bezit zij een veelheid van schakering die verrassend is. Ook deze
dichter ziet zich voor de vraag naar de betekenis van zijn dichterschap gesteld, al
ondergaat hij haar blijkbaar niet als een heel zijn werk doordringende eis waarmee
zijn dichterlijk bestaan gemoeid is. Er is veeleer een vreugdevolle erkenning die in
een enkel vers tot uitdrukking komt en een eenvoudige gestalte vond in het gedicht
‘De boetseerder’, dat met de dankbare erkenning van ontvangen genade eindigt:
Ik word als maker naar uw mond geheven,
uw mond die aan mijn vingers adem blaast.
Ik weet uit dood en dood te zijn verrezen:
ik ben Gods spiegelbeeld, ik schiep Hem na.

Hoe volkomen anders is daarnaast de bundel ‘Unvollendet’ van Jan Boelens. Deze
verzen zijn lawines van beelden die al gauw in woordlawines overgaan waarvan de
zin en de betekenis niet meer vermag door te dringen. Dit zal in zekere zin de
bedoeling van de dichter zijn, voor wie de zinloosheid van zijn bestaan tot een obsessie
is geworden, waarvan hij zich bevrijden moet. Deze verzen zoeken in hun
overstortende veelheid van beelden een rustpunt van zelfbezinning dat slechts
zeldzaam gevonden wordt. De willekeurig afgehakte regels, de plotseling hier en
daar midden in de regels opklinkende rijmen accentueren de onbeheerstheid.
Van de Vlaamse dichters vragen Marcel van de Velde, Walter Mets, Andries
Dhoeve en Pol le Roy onze aandacht. Van de eerstgenoemde is er het bundeltje
‘Verdoken Brugse lier’, herinnerings- en weerziensbeelden bevattend van een niet
meer in zijn land wonende Vlaming. Het is geen krachtige poëzie; de taal is hier nog
een moeilijk bespeelbaar instrument waar de poëzie te zelden aan ontspringt. Walter
Mets heeft mij evenmin kunnen overtuigen, al is zijn taalbehandeling soepeler.
Andries Dhoeve's bundel ‘Achter de blinden’ bevat verzen in een ouderwetse trant
en heeft bovendien stuntelig gevormde regels; maar toch weet hij nu en dan iets te
geven dat boven het andere uitgaat. De krachtigste poëtische gestalte vond ik Pol le
Roy. Zijn bundel ‘Regina’ is een geheel aan deze tijd passende lofzang op het
huwelijk, in een sterk gespannen vers geschreven, waarin het mysterie van de
huwelijksverbondenheid leeft.
De veertien sonnetten van Louis Hoyack waarvan de uitgave hem op zijn zestigste
verjaardag aangeboden is ‘uit vriendschap en bewondering voor de werkzaamheid
ter bevordering van de wereldbeschouwing der mensheid’, zijn in de eerste plaats
korte overzichten in sonnetvorm van het levenswerk der wijsgeren wier naam zij als
titel dragen. Met poëzie hebben zij weinig te maken. Toch weet de auteur aardige
dingen te zeggen over

Ontmoeting. Jaargang 8

133
kunst en haar betekenis voor het leven in het door de uitgever tegelijkertijd
toegezonden boekje: ‘Philosophie der verveling’, waarin hij de verveling van zijn
op Indische mystiek berustende wijsbegeerte benadert.
De ‘Ballade van de Brabantse emigranten’ die Ivo van Dinther O. Carm. schreeft,
is een eenvoudige vertelling in Brabants getinte taal, die haar aantrekkelijkheid bezit
door niet meer te willen zijn dan ze is. Er schemeren door dit werk mogelijkheden
door van een epische dichtkunst en dat lijkt mij in een periode als de huidige, die
geen epische poëzie kent, nog niet eens van zo weinig betekenis.
De bundel ‘Existentie met pretentie’ van Bas de Bont is inderdaad wel met enige
pretentie uitgegeven. De Existentie die in deze gedichten tot uitdrukking komt, maakt
echter geen sterke indruk. De in ‘Brabantia Nova’ van hem opgenomen gedichten
vind ik in elk geval beter dan de hier gepubliceerde.
Daan Zonderlands capriolen, uit vorige bundeltjes kolder-poëzie bekend, worden
vervolgd in ‘Liedjes voor Luïgina’. Nieuwe aspecten zie ik er niet in. Maar vervelend
zijn deze liedjes nog niet. De ‘Ongerijmde rijmen’, door Michel van der Plas
verzameld, leggen er tevens nadruk op dat het vrolijke vers niet het uitsluitend
voorrecht van onze tijd is. Een bundel om naarstig in te bladeren en nu en dan weer
eens ter hand te nemen.
De lezing van Dr Emmy Kerkhoff wil de nieuwe inzichten die in de
literatuurwetenschap naar voren zijn gekomen, onder de aandacht brengen. Zij doet
dat overzichtelijk en wijst aan, dat deze nieuwe inzichten een belangrijke stap vooruit
zijn in de richting van de onderkenning van het wezenlijke in het taalkunstwerk. Het
gaat daarbij vooral om de detailvergelijking, van waaruit dan de aard van het werk
nader bepaald kan worden. ‘Na een verdienstelijke faze, waarin het historisch
onderzoek en de filologische tekst-critiek als de enige vormen van wetenschappelijke
literatuurstudie werden aangezien, komt thans een andere tijd, waarin men de
verdiensten van het historisch feitenonderzoek niet miskent, maar het gaat beschouwen
als een beperkt vooronderzoek dat ons leidt tot aan de rand van de centrale
vraagstelling, die gaat over de geestelijke intrinsieke waarden van de scheppende
persoonlijkheid en het kunstwerk.’
Van haar vinden wij ook een bijdrage in de bundel ‘Het expressionisme’, die uit
een zestal lezingen bestaat, waarvan ieder een bepaald aspect van het expressionisme
onder de aandacht neemt. Na een oriënterende inleiding van Dr N.A. Donkersloot
‘Het expressionisme in de Nederlandse letterkunde’, handelt Dr S. Dresden over ‘De
poëtische betekenis van het surrealisme’, A.M.W. Hammacher over ‘Het verschijnsel
expressionisme in de beeldende kunst’, Dr G. Kazemier over ‘Paul van Ostayen en
H. Marsman’, Dr Emmy Kerkhoff over ‘Franz Kafka’ en tenslotte J.A. Rispens over
‘Nietzsche en het expressionisme’. De doorlezing van deze bundel geeft een
uitnemend overzicht van het verschijnsel expressionisme, dat voor het inzicht in de
huidige poëtische verschijnselen van groot belang is.
Dieper nog gaat uit de aard van zijn onderwerp het met veel zorg uitgegeven boek
van Arthur Lehning, ‘De vriend van mijn jeugd’. Het is
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een volledig gedocumenteerde beschrijving van de poëtische doelstelling van de
jonge Marsman tot aan de tijd waarin de jeugdvriendschap in een conflict zo niet
eindigde, dan toch moest ophouden een wederzijds bevruchtende
gedachte-uitwisseling te zijn. Er is door critici reeds op gewezen dat het boek ten
dele Lehnings zelfverdediging is. Dit mag zo zijn, het boek ontleent er toch ook zijn
warmte aan en is daarom allerminst een dor neutrale beschouwing geworden. De
discussie rondom Marsman is de laatste jaren verstild. Lehnings boek zal in later tijd
ongetwijfeld een dankbaar gebruikte bron voor de literatuurstudie worden. Maar
voor ons was het goed ons nog weer eens in die niet zo lang verleden tijd te verdienen,
al is er natuurlijk geen denken aan dat wij over die literatuur-periode de balans kunnen
opmaken.
Zulk een balans bedoelt ook Dr H.S. Visscher niet op te maken met zijn boek
‘Dromen in de moderne Nederlandse poëzie’. Hij vindt zijn onderwerp trouwens
over de hele periode tussen de twee wereldoorlogen. Maar ook is zijn studie
voornamelijk bedoeld om een verdieping van het psychologisch inzicht te verkrijgen.
De poëtische waarde is er dus maar zijdelings bij betrokken. Voor wie dat in het oog
houdt, biedt zijn boek toch wel een niet te verwaarlozen verdieping van inzicht in
de werking der poëzie en zal het er toe meewerken ‘iets te vatten van de pregnantie,
de existentiële gespannenheid, waarmede de dichters - zij, die ons steeds tot de
grenzen van ons bestaan brengen - de droom hebben beleefd’. Juist ook voor het
verstaan van de hedendaagse poëzie - hoewel ze in dit boek niet behandeld wordt lijkt mij dit werk een geschikt hulpmiddel.
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Arie Nelemaat
Ballade der vroomheid op het land
Chris Lazerom en Jan Doome
Leefden, als alle vromen,
En stierven in vrede met God.
De Christus is gekomen;
Hij heeft hun ziel genomen;
Dit blijft hun zalig lot.
Chris Lazerom en Jan Doome
Deden als alle vromen:
Ze vrijden en trouwden een vrouw.
En toen er kinderen kwamen,
Ontvingen ze grootouders' namen;
Uit piëteit en trouw.
Chris Lazerom en Jan Doome
Zwoegden als alle vromen.
Ze ploegden en egden 't land;
Zaaiden het zaad in de aarde,
Dat God genadig bewaarde;
Maaiden met haastige hand.
Chris Lazerom en Jan Doome
Geloofden als alle vromen.
Ze kuierden naar de kerk;
Baden ‘Uw Koninkrijk kome’
- zonder er ooit van te dromen En keerden weer tot hun werk.
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Chris Lazerom en Jan Doome
Versleten als alle vromen.
Ze werden der dagen zat;
Raakten de tijd ten achter;
Doof werden hun gedachten,
Hun oude ogen mat.
Chris Lazerom en Jan Doome
Erfden als alle vromen
Genade uit Gods hand.
Geen duivel kon 't voorkomen:
Ze mochten binnen komen
In het Beloofde Land.
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Verbeelding als belijdenis (VII)
J.W. Schulte Nordholt
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Dat eenmaal en God weet wanneer de dag des oordeels losbreekt over de aarde, die
het niet verwacht had, dat is een geloofsartikel van vanzelfsprekend buitengewoon
beeldende kracht. De verschijning op de wolken, de graven die overal open gaan en
hun blanke lichamen teruggeven, de engelen met de bazuinen, de rode hellevuren
en al de gedrochtelijkheid van het onderaardse, het is telkens weer afgebeeld, zoals
het ook telkens weer bezongen is.
Gedeeltelijk met dit artikel samen valt het elfde: de wederopstanding des vleses,
en ik heb daarom het materiaal aan afbeeldingen verdeeld in tweeën, betrekkelijk
willekeurig, moet ik toegeven. Hier zal het gaan over Christus die verschijnt en het
oordeel, straks wilde ik ook de engelen en duivelen, in deze beide artikelen
geïmpliceerd, op het toneel laten verschijnen.
Christus verschijnt in Majesteit, daarmee wordt het vorige artikel voortgezet. Hij
zit ter rechterhand Gods en zo verschijnt Hij nu, als een koninklijke held, buiten alle
verhoudingen van het menselijk bestaan, Rex tremendae majestatis, zoals het heet
in net geweldige kerklied van Thomas van Celano over de dag des oordeels. Het
schrikwekkende neemt hier duidelijk de eerste plaats in, het gaat om behouden worden
of voor eeuwig verloren gaan, en het wordt zonder enige terughouding of matiging
uitgebeeld. Wie Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen gelezen heeft, weet hoezeer
dit stuk harde theologie directe werkelijkheid was voor de zo onzeker en bewogen
levende vromen van vroeger. Men kan het op de reliëfs van elke grote kathedraal
nalezen.
Heilig en vreemd, zo is de Koning die verschijnt, afgebeeld in het tympanum van
de kathedraal van Autun. Hoog boven het mensengevoel zetelt hij en zijn ogen zijn
verstrakt in een dodelijk staren. Het kerklied illustreert een dergelijke uitbeelding:
Judex ergo cum sedebit
quicquid latet apparebit,
nil in ultum remanebit.
De rechter zit op zijn troon, niets blijft verborgen en niets blijft ongestraft. Is dat een
oordeel over de hele menselijke samenleving? Men meent het zo te verstaan als men
deze grootse klanken hoort, als men dit indrukwekkende beeld ziet. Maar vergis u
niet, de Middeleeuwer kende als wij die diep-ingewortelde behoefte om aan de goede
kant te gaan staan, zichzelf te redden ter rechterzij. Als die mogelijkheid er niet was
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Fra Angelico
Laatste oordeel
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geweest, hoe had hij het dan kunnen uithouden en, dat ook natuurlijk, kunnen
uitbeelden. Daarin zat al een verzachting van de verschrikkingen. Het ging er om
aan de goeie kant te staan en dat kon op allerlei manieren.
Om daarvan een extreem en toch niet ongewoon voorbeeld te geven, beelden wij
hierbij af een schilderij van Fra Angelico. Angelico, d.w.z. de hemelse, want de
Dominicaner monnik, broeder Giovanni uit Fiesole, was een vroom man met een
natuurlijke inlevingsmogelijkheid in al het hemelse. Hij is zelfs de enige schilder
ooit door de kerk van Rome zalig verklaard, Beato (tot heilig heeft geen enkele
kunstenaar het kunnen brengen!). Maar zodra het om het verschrikkelijke,
huivering-wekkende ging, liet hij verstek gaan, werd onbeholpen en slaagde er niet
in iets van de duivelse machten werkelijk voor zijn toeschouwers op te roepen.
Vandaar ook dat de enkele uitbeeldingen van het laatste oordeel van zijn hand vrij
krachteloos zijn. Hier afgebeeld is een dergelijk werk uit één der Romeinse musea.
Christus in de mandorla heeft het boek geopend, het ‘liber scriptus, in quo totum
continetur, unde mundus iudicetur’ en Hij heft de rechterhand ten vloek of ten zegen.
Om Hem heen zitten de apostelen en heiligen. Beneden zijn de graven geopend, een
curieuze rij rechte vierkante kuilen. Links, onder Christus' rechterhand, verzamelen
zich de zaligen, knielen in biddend opzien neer, omhelzen de engelen van ontvangst,
begeven zich langs een bloeiende berg omhoog. En aan de andere kant, opgedreven
door vrij traditionele zwarte duivels, kruipen jammerend en krijtend de verdoemden
inéén, geslagen door het telaat voorgoed. Maar nu is het merkwaardige dat zich onder
de zaligen diverse Dominicanen laten herkennen (de orde waar Fra Angelico zelf
bijhoorde) terwijl heel wat Franciscanen zich bevinden onder de groep verdoemden.
Troost en les zijn duidelijk genoeg, al hebben de Franciscanen zich blijkbaar niet
laten overtuigen door deze wel wat simpele prediking, getuige hun optreden tegen
de Dominicaan Savonarola een halve eeuw later.
In het voorkomen van geestelijken onder de verdoemden hoeft men dus niet
expliciet een critiek op de kerk te lezen. Dat de bisschop, de hoge geestelijke vorst,
met de heren der wereld, koningen en keizers in dood en verdoemenis verdwijnt is
een stuk sociale troost dat men telkens weer tegenkomt. Het reliëf uit Reims is een
mooi voorbeeld daarvan. De duivel heeft een hele stoet hoogwaardigheidsbekleders
in zijn kettingen gevangen en hun smekend omzien naar de engel achter hen baat
niet meer. Koning, bisschop en abt, wijze en rijke, zij worden tezamen meegesleurd
en rechts is de pot met kokende olie waarin ze een verdere behandeling dienen te
ondergaan.
Er is in dit alles een veraardsing, een afslijpen van de scherpe kanten en aanpassen
aan het dagelijkse leven dat wel vanzelfsprekend is en sindsdien niet meer te stuiten.
Nog eenmaal zal in de zestiende eeuw een groot kunstenaar al het majestueuze van
het laatste oordeel weten uit te beelden, maar hij is dan ook een genie buiten alle
maten, afsluiting van een wereld van vroomheid en tegelijk vernieuwer van de hele
kunst. Als men voor die geweldige, twintig meter hoge wand staat in de Sixtijnse
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kapel waar Michel Angelo zijn schepping op aanbracht, kan men nog alle huiver
meebeleven. Wat bij lateren, Rubens b.v., een spektakel van vlees en lawaai wordt,
is hier groots en sterk. Middenin, bovenin verschijnt Christus, Maria aan zijn
rechterhand. Bewust is hier gebroken met het bekende type dat zo algemeen is
geworden en door Michel Angelo zelf. b.v. in zijn Graflegging in Londen, ook is
gebruikt. Baardloos, een jonge held zo verrijst de God. De brede gestalte is zwaar
belijnd, lijkt misschien op een détailfoto als deze wat vreemd, maar overtuigt
volkomen daar hoog aan die enorme muur. Toen ik er voor stond moest ik denken
aan het negerlied over het oordeel, - misschien was het die opgeheven hand die de
associatie tot stand bracht -:
My Lord what a morning
When the stars begin to fall.
You 'll hear the trumpets sound
To wake the nations under ground
Looking to my Gods right hand
When the stars begin to fall.
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Het venster
J.E. Niemeijer
Hij stond op de hoogste omloop in het trappenhuis van het hoofdgebouw, aan het
venster op het oosten, daar, waar men een groot deel van de stad kon overzien en
daarachter, kilometers ver, het land in. De hemel was grijs, maar de sneeuw maakte
het goed. Langs de wegen zag men duidelijk de karavanen voertuigen voortkruipen,
zwart op het verblindend wit.
Het was stil in het gebouw, maar het was niet de nachtelijke, de normale stilte,
waarin de spanning van het wachten op de nieuwe dag bijna tastbaar is. Nu was het
de stilte van de ledigheid, want een uur tevoren was de laatste ambulance-auto met
twee patiënten naar het station vertrokken. De stad was vrijwel geheel geëvacueerd.
De stilte was wit en koud. Er werd niet meer geademd in de kamers en er klopten
geen harten meer. De stilte was anorganisch: dood.
- Dit is een overwinning van de dood op het leven, overlegde hij. Ze moge tijdelijk
zijn.
Hij was vertrouwd met het leven, evenals met de dood. Hij had het eerste leren
kennen als een onwillig kind, dat zich moeilijk schikt en dat telkens weg dreigt te
lopen, de tweede als een vijand die men nooit vertrouwt, omdat het verraad zijn
sterkste wapen is. De chirurgie was voor hem niet iets als een schaakspel, waarin het
intellect de overwinning behaalt, maar als het kansspel, waarin troeven de beslissing
brengen. Daarom had hij altijd gehunkerd naar de laatste, de hoogste troef.
Meer dan een kwartier stond hij vrijwel roerloos aan het venster. Achter zich, op
het westen, wist hij het gebrandschilderde raam met de voorstelling van het nieuwe
Jerusalem, neerdalend uit de hemel. Aan de voet stond als onderschrift: En God zal
alle tranen van hun ogen afwissen. Hij voelde geen behoefte om zich om te wenden
en er naar te kijken. Het raam op het oosten was transparant; daarachter het grijs van
de hemel, de witte sneeuw en de zwarte karavanen vluchtelingen. Het venster op het
oosten was nu belangrijker. Toch had ook het beeld achter deze ruit iets onwezenlijks,
iets abstracts voor hem, als was het een schilderij. Hij had geen deel aan die wereld
daarbuiten. Die was iets van vroeger.
Plotseling maakte hij evenwel een reflexbeweging. Zijn handen zochten een
ogenblik de koele marmeren vensterbank. Enkele seconden lang verried zijn gezicht
een intense spanning. Langs de horizon had een lichtflits gestreken, een vuurgloed
als van een gigantische lucifer, die in een sissen van fosfor en zwavel ontbrandt. Een
zeer vluchtig gebeuren was het geweest en daarna was het grijs van de hemel daar
in de verte, boven de plaats van de gloed, iets donkerder van tint geworden, als een
vuile veeg op een crayon tekening. De veeg had zich steeds hoger naar
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boven uitgebreid en de afgrenzing tegen de grauwe hemel was steeds vager geworden.
Hij had geteld, regelmatig doch met een krampachtige beheersing, alsof het de
polsslag gold van een door levensgevaarlijke koortsen geteisterde zieke.
Een-en-twintig, twee-en-twintig... een spanning die door routine nooit zou worden
afgezwakt. Iedere seconde stijgen mijn kaarten in waarde, flitste door zijn gedachten.
Hier is de tijd de allesbeheersende winstfactor. Toen hij tot twee en tachtig had geteld,
doorvoer een siddering het hecht gebouw. De beton-en-staal constructie scheen uit
gegolfd plaatijzer en losse planken te bestaan. Er klapperden vensters en een tocht
trok door de gangen en schachten, alsof de buitenlucht eensklaps vrij spel had
gekregen. De wanden kromden zich, alsof ze zouden splijten. Maar hij zag niet om.
Zijn blik bleef naar buiten gericht.
De stad bleef staande. Hier en daar viel de sneeuwlast van een schuin dak naar
beneden en ontstond een zwarte vlek in het wit. Maar de stad hield het uit. Ze rilde
nog even na en lag dan weer roerloos. Het rommelen, als van een hevige, langgerekte
donderslag, stierf langzaam weg in westelijke richting.
Hij keek op zijn horloge en richtte zijn blik opnieuw op de zwarte karavanen. De
afstand was te groot om na te kunnen gaan of ze voorttrokken of stil stonden.
Dichterbij echter, vlak achter de stadsrand, waar de afzonderlijke voertuigen nog te
onderscheiden waren, was duidelijk een bewegen naar het oosten te zien.
Hij zuchtte en liet de vensterbank los. Zijn gezicht ontspande zich en hij glimlachte
even, alsof hij zichzelf had betrapt op misplaatste angst. Nog eens keek hij op zijn
horloge en dan mompelde hij zacht voor zich heen: De meesten kunnen het hebben
gehaald. Ze zijn al uren geleden vertrokken.
Het tweede zinnetje had hij iets luider gesproken dan het eerste. Hij vond het
plotseling aangenaam, een betekenisvol geluid te horen. Het was, alsof hij met zijn
stem de dood, die al enkele uren rondwaarde in hel gebouw, nog eens terug kon
wijzen. Maar de klanken keerden in een dwaze galm terug van de wanden.
Hij stak een sigaret op en liep enkele passen terug, tot daar waar de trap eindigde.
Dan bedacht hij zich en probeerde een lichtschakelaar. De t.l. buis flikkerde en gaf
daarna een constant helder licht. Voor de eerste maal in zijn leven verheugde hij zich
dat de apparatuur normaal reageerde. Daarna schakelde hij terug uit een dwaze
zuinigheid, met op de achtergrond de gedachte dat dit koude licht een uitnodiging
op de wachtende dood leek.
Zijn ogen zochten een asbak, terwijl hij wist dat in het hele gebouw een dergelijk
gebruiksvoorwerp niet aanwezig was, of het moest al zijn op een verlaten
verpleegsterskamer. Maar deze wetenschap kreeg geen kans om tot de grens van zijn
bewustzijn door te dringen. Enkele tientallen meters beneden hem klonk gerucht van
een levend wezen dat hem opnieuw met een vreemde vreugde vervulde. - Ik ben niet
alleen, reali-
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seerde hij zich. Onmiddellijk corrigeerde hij: Nee, ik ben niet alleen. Achter mij staat
de Mens van het Nieuwe Jerusalem en voor mij, achter het venster op het oosten...
Maar het is de broeder, de naaste. God sprak: Het is niet goed dat de mens alleen zij.
Even kwam bij hem op, dat het een dier kon zijn, dat vergeten was door de
vluchtenden en dat zich, losgelaten, moest gevoelen als de duif, die uit de ark van
Noach was ontsnapt. Maar het zoemen van de electromotor, die de liftkooi ophief,
stelde hem gerust. Daar was een mens, die andere mensen zoekt.
Hij was nauwlijks nieuwsgierig, wie hij zou ontmoeten. Het was op dit ogenblik
van zeer ondergeschikt belang, omdat alle verschillen waren weggevallen. Wat
onderscheidde onder deze omstandigheden man en vrouw, rijke en arme, intellectueel
en imbeciel, grijsaard en kind? Het enige belangrijke was, dat die andere niet was
gevlucht, dat die onbekende was gebleven, evenals hij, dat hun voorlopig lot hetzelfde
zou zijn. Voorlopig... drong tot hem door. En dan besefte hij, dat op dit ogenblik
slechts één zaak van wezenlijk belang was.
De rode cijfers op het bedieningsbord van de lift sprongen steeds verder naar
boven. Bij iedere etage nam zijn kleine vreugde toe. De onbekende zou hem vinden.
Op het ogenblik dat de liftkooi het hoogste punt had bereikt viel de as van zijn
sigaret. Hij schrok en maakte met zijn voet de routinebeweging die het vuil moest
verwijderen. Toen hij zich dat realiseerde, wist hij meteen, wie hij verwacht had.
De deuren schoven vaneen en in de doorgang stond zuster Evangeline. Ze
corrigeerde de afstand tussen de vloeren van kooi en etage, zodat het een ogenblik
scheen dat ze zweefde. Dan trad ze een pas naar voren, alsof ze zich aan hem
voorstelde.
Haar beslistheid, door het altoos leiding geven, had plaats gemaakt voor een bijna
schroomvallige bewondering.
- Dokter Julius, u is nog niet vertrokken.
- Nee, ik bleef nog hier.
- Maar nu is het dan toch de hoogste tijd.
- Wanneer ik zou willen gaan. Maar er zijn immers nog patiënten binnen?
- U weet, waarom ze niet zijn geëvacueerd. Uw aanwezigheid kan hen niet meer
baten, dokter.
- Dat staat niet aan mij ter beoordeling.
- Dus u denkt... Nee, dat denkt u niet. Het zou absurd zijn.
- Het doet er niet toe, wat ik denk, zuster. Ik ben gebleven.
- U kunt ook nu nog gaan. Vlug, haast u... Staat uw auto niet in de garage? Binnen
een half uur zult u de laatsten hebben ingehaald. De wegen zijn nu vrij.
- En de patiënten, zuster? Maar bovendien...
Hij brak af. Het had immers geen zin, haar te zeggen dat de weg naar de vrijheid
sinds enkele ogenblikken was afgesneden.
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- En uw vrouw? En de kinderen? Gelooft u niet, dat ze u nodig zullen hebben?
- Op dit ogenblik hebben ze mij niet meer nodig dan anders wanneer ik aan mijn
werk ben. Mijn zoon chauffeert beter dan ik.
- Het gaat niet om vandaag en morgen alleen. De toekomst duurt lang.
- De toekomst is eeuwig. Maar ze wordt bepaald door de eisen van het ogenblik.
Meteen dwaalde zijn blik af, zocht hij bijna hulpeloos weer naar een asbak.
- Hier, zei ze kortaf en ze hield hem een kleine aluminium doos voor, waarin een
merkgeneesmiddel verpakt had gezeten. Hij herinnerde zich haar rage van allerlei
doosjes, buisjes, potjes en tuben te verzamelen, omdat kinderen er zo graag mee
speelden. De gedachte daaraan deed hem echter niet zijn evenwicht hervinden. Toen
hij de sigaret op de bodem van het doosje doofde kreeg hij, integendeel, het gevoel
alsof hij zich wederrechtelijk iets toeëigende.
- Geeft u maar, sprak hij onzeker. - Ik zal het weer schoonmaken.
- Ik dank u, zei ze, alsof niet zij, maar hij een dienst had bewezen. Maar op het
ogenblik dat ze het hem wilde overhandigen, trok ze haar hand terug en maakte ze
een beweging van schrik.
Achter haar klonk het zoemen van de lift-installatie. De rode signaallamp was
aangeflitst en de kooi zonk weg in de schacht.
Ook hijzelf schrok.
- Hoeveel mensen zijn achtergebleven?
- Acht. Nu nog zes. Friedmann is een half uur geleden overleden. Het kindje van
Felsenkirchen vermoedelijk al een uur eerder. Ze is niet weer bij kennis geweest.
- En Schwaumburg?
Ze antwoordde niet onmiddellijk, maar liep naar de deur van de lift en rekte zich
om in de diepte van de schacht te kijken.
- Schwaumburg, herhaalde ze zacht voor zich heen. En dan, als om zich te
verontschuldigen: Hij had al een week geleden moeten sterven. Maar telkens als zijn
morfine uitgewerkt is, steeds vlugger, gaat hij tekeer als een krankzinnige. De man
is sterk als een stier.
De indicatie-schaal van de lift gaf aan, dat de kooi op de tweede etage was gestopt.
Het was de etage waar Schwaumburg lag.
- Ik ga naar beneden, zei de zuster met een stem waarin de klank vrijwel ontbrak.
Maar ze bleef staan, alsof haar uitlating niet meer dan een overweging was geweest.
Toen deed hijzelf een stap in de richting van de trap. Maar hij kwam niet verder. Hij
kon zijn blik niet losmaken van het indicatiebord. Pas toen het cijfer twee zich oploste
en de drie aangloeide wijzigde de spanning zich. Schwaumburg begaf zich niet buiten
het gebouw.
De seconden waarin de lift naar boven schoot schenen minuten. Iedere nieuwe
minuut deed de geruststelling toenemen.
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Onafgesproken stelden beiden zich op aan weerszijden van de liftdeur op het ogenblik
dat het plafond van de kooi uit de diepte opdook. Schwaumburg zou hen eerst kunnen
zien, wanneer hij naar buiten trad.
Het duurde lang, voor de deur werd geopend. Ze stonden tegenover elkander, oog
in oog en hun blikken zeiden: Hij is krankzinnig.
Hij heeft nog enkele dagen van helse pijn. Wellicht niet meer dan enkele uren.
Voor hem gelden de regels der redelijkheid niet meer. Hij zal de kooi opnieuw naar
de diepte doen suizen. Misschien wil hij nog eens dat wee gevoel in zijn maag, waar
hij als kind zo voor huiverde, overwoog de chirurg.
Toen opende Schwaumburg de deur.
Hij was een reus, één meter negentig lang, maar zijn gewicht kon niet meer dan
vijfenveertig kilo zijn. De ziekte had zijn lichaam weggevreten tot op het skelet, dat
licht scheen te kraken bij iedere beweging. Zijn gestalte was schrikwekkend, maar
in volkomen tegenstelling daarmee was zijn gelaatsuitdrukking, die beheerst werd
door de oogkassen, niet leeg, zoals men zou verwachten, maar vervuld van de glans
van verhoogde psychische activiteit. Het ontvleesde doodshoofd glimlachte.
Schwaumburg wendde het hoofd links noch rechts. Hij trad enkele passen naar
voren en hield de blik gericht op het venster op het oosten. Toch bleek hij te weten
wie zich met hem in het vertrek bevonden. Hij sprak hen toe met een rustige stem,
zonder hen aan te zien.
- Op mijn etage was alles rustig, zuster. U kunt nog wel even hier blijven. Ik geloof,
dat een zenuw het opgegeven heeft. Kan dat, dokter? Kan een zenuw zo worden
gefolterd, dat hij zijn helse taak, de hersenen voortdurend bewust te maken van de
dood die aan het lichaam vreet, gaat opgeven?
Maar het doet er niet toe. De pijn is nu weg. Ik ben nu een mens als u beiden. Dit
is vreemd. Het is onbegrijpelijk. Louter verstandelijk gesproken hebben we alle drie
even lang te leven. U weet het immers ook. U is gebleven. Ik dank u daarvoor.
Zijn stem klonk juist zo luid dat de echo niet stoorde. Ook de stem was in strijd
met zijn voorkomen. De stem had zich hersteld van het schreeuwen in doodspijn.
Misschien was het zijn nieuwe stem, levend en klankvol.
De zuster vond het eerst de moed voor een antwoord. Ook haar stem klonk alsof
ze zacht zong.
- Ik moet een deken voor u halen. U zult kou vatten.
Eerst toen wendde hij zich om en keek, alsof hij haar moest troosten.
- Ik kwam om uit te zien door het venster, zei hij. - De nieuwe hemel en de nieuwe
aarde, begrijpt u? Toen, alsof hij vreesde niet begrepen te worden: Nee, niet het raam
op het westen. Ik kwam voor het nieuwe venster.
- Zie, weer gaat het sneeuwen. Het zijn grote vlokken. Er is geen wind. De vlokken
vallen licht en snel. Zijn de laatste vluchtelingen al ver, dokter?
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De chirurg knikte bevestigend. - Ze zijn ver, zei hij. - Ver genoeg. De sneeuw zal
hen niet achterhalen.
- Ze zullen moeten wachten, zei Schwaumburg. - Voor hen is het nog ver. Maar
voor ons is het zeer dichtbij. De nieuwe stad daalt uit de hemel neer.
In het smalle raamkozijn vormde zich een nieuw sneeuwkussen. Ofschoon de zon
intussen onder moest zijn gegaan en de schemering in het vertrek merkbaar toenam,
lichtte de sneeuwstrook, alsof zij door helle schijnwerpers werd beschenen. Ook de
vallende sneeuwvlokken schenen van licht verzadigd.
- Ik zal dekens halen, zei de zuster. - Daarna zullen we het venster openen. Het
maakt geen verschil, wel dokter?
Hij schudde het hoofd. - Nee, laat ons de vensters openen, zei hij. - Maar vooraf
zal ik nog eenmaal de bedden langs gaan.
Schwaumburg wendde zijn blik weer naar buiten.
- Radio-actieve sneeuw, fluisterde hij zacht voor zich heen. Zijn wangzakken
plooiden zich tot een glimlach.
De chirurg huiverde licht. Hij had zelf nooit de pijn van de kanker aan zijn lichaam
voelen vreten. Hij zou de hand van Schwaumburg in in de zijne willen houden.
Dan herstelde hij zich.
- Ga zitten, zuster, zei hij. - Laat ons wachten hier, op de bank. - Ga zitten,
Schwaumburg. Het staan mocht je lang vallen. Wanneer ik de anderen gezegd zal
hebben, dat alle dingen bezig zijn nieuw te worden, keer ik bij u terug. Ik zal drie
dekens meebrengen.
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Kritieken
Edzard Schaper
De macht der machtelozen
Roermond en Maaseik 1954 - Romen & Zonen.
In De Laatste pope en Advent in Rusland heeft Edzard Schaper ons boeken gegeven
over de strijd der godsdienstgetrouwen tegen (en onder) het communistische regiem.
In het werk, dat ons thans ter bespreking aangeboden werd, De macht der machtelozen,
komt hetzelfde thema door, maar dan in totaal andere, gunstiger verhoudingen tot
de wereldlijke macht. Het boek speelt namelijk in de Napoleontische tijd. De kapelaan
van Dailly-Le Haut-Clocher vertegenwoordigt hier de machteloze, die, met zijn enig
schild en wapen, zijn geloof in de bijstand van Gods genade, het tegen de
afschuwelijke intriges der agenten van het geheime oorlogscommissariaat opneemt.
Daarbij is voor hem niet primair het levens-, maar het zielsbehoud. Sommige gedeelten
van het boek treffen diep door een hartstochtelijk getuigenis, ja, deze kapelaan is en
blijft een getuigenis voor allen, die hij naast of tegenover zich vindt. Als zodanig is
hij de machtige, en is zijn machteloosheid slechts schijnbaar. Onwillekeurig moet
men hier denken aan dat indrukwekkende, Paulinische aphorisme: Als ik zwak ben,
dan ben ik machtig.
Al lezende krijgen we eerbied voor des schrijvers dergelijke kennis van de
maatschappelijke, kerkelijke en internstaatkundige verhoudingen onder het eerste
Franse keizerlijke regiem. Een belangrijk, hoogstaand boek, goed vertaald door Frans
van Oldenburg Ermke, door de uitgever en drukker waardig-verzorgd aangeboden.
v. H.

K. Norel
S.O.S. ‘Wij komen!’
Zwolle - La Rivière & Voorhoeve.
Een uitstekend, want ongekunsteld verhaal over het reddingwezen, dat zilte, tot het
Hollandse hart sprekende bedrijf, dat voor Norel geen geheimen meer bergt. ‘Bestemd
voor mannen van zeventien tot zeventig,’ belooft de binnenkant van het omslag, en
daaraan behoeft men niet te twijfelen. Een kunst op zich zelf, waargemaakt van de
eerste tot de laatste pagina. Hier geen tijd, geen plaats voor gewichtig literair
gesammel, geen poging, of aanleiding tot buitenissige diep- en ònzinnigheden van
lieden, die het er blijkbaar op toeleggen, zich zelf uit het lood te slaan; neen, hier de
onbevangenheid, de ruimte - het waait er deure, zo Gezelle zegt. En onder het lezen
groeit er in het putteke van je hart een respect voor - hoe zal ik het zeggen - voor het
prettige gemak, waarmee de schrijver in zijn eendere, onderhoudende verteltoon
vermag te volharden. Dan, ten tweede, hij vertelt over dingen, roerige,
primitief-levensgevaarlijke zaken der zee, waarvan hij verstand heeft. Je wordt niet
‘genomen’, zoals dit pakweg in tien van de elf ‘romans’ geprobeerd wordt, en zulks
alleen ten faveure van de romanticus, integendeel, je wordt zonder viezevazen
méégenomen, tot de dood, maar nog liever de redding, er op volgt. Ten spijt van wie
't benijdt - gezegend de knapen van zeventien, die hier rooie oren van krijgen en de
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knapen van zeventig, die voor hun kleinkinderen een Norel kopen ten einde er eerst
zelf hun plezier aan te beleven!
Joh.v.H.

Jaap Wind
Wat verwachten wij
's-Gravenhage - Uitg. Oisterwijk.
Dit is een roman over het leven van een schilder, Edo Vegter, waarmee de schrijver
waarschijnlijk geen raad wist. Toen goede raad duur was, heeft hij een verschrikkelijk
conflict geënsceneerd tussen zijn hoofdpersoon, de schilder en diens geliefde, Marisse
Monro. Deze werpt hem nl. in een vlaag
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van ongemotiveerde jaloezie een bijtende vloeistof in de ogen. Blind. Er komt geen
politiezaak van, integendeel, er resulteert een scheiding en een huwelijk uit. Een
scheiding, want Marisse was getrouwd met de kunsthandelaar Monro, en een huwelijk
met haar slachtoffer, de blinde kunstschilder Vegter. U ziet, aan narigheid geen
gebrek. Toch heb ik er geen moment mee te doen gehad, met de één noch met de
ander, behalve dan met de niet onbegaafde schrijver. Daarmee bedoel ik, dat Jaap
Wind dikwijls heel zuiver stileert, door zijn oorspronkelijke beelden frappeert en
zijn bijfiguren in bepaalde situaties soms raak typeert. Met andere woorden, voor
een letterlievend mens is het heus geen vervelend boek. Maar met genoemde
begaafdheden wordt men nog geen romanschrijver, al streeft men er nog zo
krampachtig naar. Neemt men de dialogen op de korrel, dan stuit men op de
onbedriegelijke kenmerken der kunstmatigheid: hier te rauw, zonder reden, daar te
fraai, zoals u en ik nooit uit de hoek zullen komen. En wat moet men aan met de
manier, waarop de auteur zijn mensen in woord en daad, in kerkgang en -wandel,
met god-en-godsdienst laat omspringen? En wat moet men aan met het ‘besluit’:
‘Wat verwachten wij, Heer Jezus, zei ze zacht, onze hoop is op U...’? Men zou zo
graag, speurend naar beweegredenen en achtergrond der handelingen en feiten, een
bevredigend antwoord op die vragen willen geven. Laas, het is mij niet gelukt. Het
boek is wel keurig uitgevoerd.
v. H.

Barend de Graaff
Om 't steenen paert
Wageningen - N.V. Zomer & Keuning.
In zijn voorwoord vertelt de schrijver ons, dat hij de stof voor zijn roman putte uit
de nagelaten brieven van Nicolette Vermeulen, een gegoede Utrechtse burgeres, die
in de Franse tijd een deftig huis aan de Oudegracht bewoonde. Een vondst, een bron
voor een liefhebber van familiehistorie om te likkebaarden, en waarmee elke collega,
speurder naar authentiek overeenkomstig materiaal, hem feliciteren kan. Dat hij
bovendien niet uitgeleverd was aan deze bron alleen, zodat hij eerbiedig critisch
Nicolettes paperassen kon narekenen, maakte de zaak voor hem nog aantrekkelijker.
Terecht merkt hij evenwel op: ‘Dat de herinneringen van Nicolette, die ze pas in haar
later leven genoteerd heeft, nog zo scherp en partijdig zijn, is voor mij, volbloed
romanticus, geen bezwaar. Ik houd niet van grijze karakters.’ Nu, dat hebben wij
gemerkt en gewaardeerd. Er is geen wazigheid bij. Zijn portretten zijn markant, stevig
van verf, je weet, wie het zijn en wat ze waard zijn. Ik houd van zulke portretten en
daarom houd ik van dit boek. Het moet voor hem een gelukkig werk geweest zijn,
in deze familiegalerij te toeven met nooit aflatende interesse en nieuwsgierigheid,
tot hij er volledig thuis was, en-famille in de zuiverste zin van het woord. Iets te
bescheiden vraagt de schrijver ons:... ‘Ik verzoek u op bladzij 7 te beginnen en heel
de Voorgeschiedenis door te lezen. Beschouw die als de rijstebrijberg der
noodzakelijke historische gegevens.’ Want reeds deze filmisch gehouden Inleiding
tot het verhaal van huizen en geslachten, dat bijna speelse hanteren van de reflector,
verglijdend hier, even rustend elders, van tijdperk naar tijdperk, van mens naar mens,
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verwant naar verwant, éven ons gelegenheid gevend te luisteren naar een open,
natuurlijke dialoog, te kijken naar een opmerkelijke scène, een fragmentje uit een
spel, dat je zó op de toneelplanken zou wensen - deze ‘voorgeschiedenis’ op zich
zelf is allerminst een ‘rijstebrijberg’, waarvoor een auteur zich moet verontschuldigen.
Komend tot de eigenlijke familiegeschiedenis ‘Om 't stenen paert’ moet de lezer
eerst aan
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de verteller wennen, aan zijn stem en manier van familiariteit, wars van de geijkte
literariteit, abrupt soms door kortheid, of zich zelf interrumperend. En dan - men
moet niet ongeduldig worden, maar er de tijd voor nemen, gelijk de schrijver gedaan
heeft. Met andere woorden, vertrouw u aan hem toe, en ik garandeer u, dat u van dit
door-en-door Nederlandse, geschiedkundig-leerzame familieverhaal veel genoegen
zult hebben. Het boek is verlucht met voortreffelijke prenten van J.F. Doeve en
bijzonder fraai gebonden.
Joh.v.H.

F. Bordewijk
Mevrouw en meneer Richebois
Twintig korte verhalen 's-Gravenhage 1954 - Nijgh & van Ditmar.
‘Meng zin met vluchtige onzin. 't Is zoet soms dwaas te zijn’. Onder dit motto van
Horatius wil Bordewijk zijn bijdrage geven aan het spel-element in de letterkunde,
met geen ander doel dan de lezer enige verstrooiing te geven. Een excuus was zeker
niet nodig - de manier waarop zelfs het geringste niemendalletje hier tot een
Bordewijkiaans geval wordt was te verwachten.
Diametraal ten opzichte van de luchtigheidjes als hierboven bedoeld, staat echter
het titelverhaal, waarmee de bundel opent. Het is een der meest lugubere vertellingen
die ik in de Nederlandse literatuur ben tegengekomen. Hier kan men nagaan wat een
gegeven voor een stuiversroman wordt in de handen van een groot schrijver.
Het is het verhaal van een ouderpaar dat, met hun dochter op reis, haar voor een
korte tijd meegeeft aan een vermeend Frans echtpaar. De argwaan komt net iets te
laat. Het sluwe, berekende spel van deze tot in de grond verworden vampiers
(handelaars in blanke slavinnen), de worgende angst en wroeging der verbijsterde
ouders (de vrouw wordt krankzinnig en de man begraaft zich in de zaken) blijven
de lezer voor goed bij.
P.J.R.

Theodor Plievier
's Keizers Koelies
Vertaling M. Mok Bussum 1953 - Uitg. F.G. Kroonder
Omstreeks 1930 maakte de communistische schrijver Theodor Plievier naam met de
roman Des Kaisers Kulis, waarin hij, vanuit het standpunt van de revolutionnair
gezinde Duitse matroos, de toestanden uitbeeldde, welke in 1917 tot een muiterij op
de Duitse vloot leidden en naderhand medewerkten tot de revolutie van 1918. Enige
jaren later gaf hij een nog méér omvattend tijdsbeeld: de revolutie zélf werd het
onderwerp van zijn roman Der Kaiser ging, die Generäle blieben. Na de tweede
wereldoorlog, die hij in Rusland meemaakte, schreef hij zijn Stalingrad en zijn
Moskou, in dit tijdschrift besproken.
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Het succes, vooral van Stalingrad, zal hem er toe gebracht hebben, zijn
eerstgenoemde werk in de herziene vorm uit te geven waarvan het hier te bespreken
boek de (zeer geslaagde!) Nederlandse vertaling is.
De herziening betreft het weglaten van bijkomstigheden en, zoals de schr. zelf in
zijn voorbericht mededeelt, ‘perspectivische verkortingen’, vereist door het met de
omstandigheden gewijzigd standpunt.
Inderdaad is het boek geserreerder geworden en de stof meer van een afstand
gezien. De verandering van gezichtshoek waaruit de beschreven gebeurtenissen
worden beschouwd, schijnt mij hoofdzakelijk hierin te bestaan, dat de schr. zich
enigszins heeft verwijderd van het standpunt van de onmiddellijk bij het gebeuren
betrokkene, die in de eerste plaats menselijk-spontaan er op reageert (‘De getrapte
schreeuwt’, zegt de schrijver), en genaderd is tot het meer gedelibereerde van de
gesláágde revolutionnair, die
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het door zíjn revolutie verworvene moet beschermen tegen níeuwe muiterij!
De tendens van het boek was er bij zijn eerste verschijnen niet alleen op gericht
afkeer te wekken van de specifiek Duitse discipline, maar voerde ook tot
generaliserende gezagshaat en anti-militarisme in 't algemeen. Het is een van die
boeken, die tussen de twee wereldoorlogen dit anti-militarisme-in-'t-wilde-weg sterk
hebben gestimuleerd en hebben meegewerkt tot het scheppen van de mentaliteit
waardoor in de jaren vóór 1940 het Westen weerloos stond tegenover een nieuwe
Duitse dreiging. De verheerlijker van de Sowjetrussische legioenen die vochten om
Stalingrad en Moskou, moest deze laatste tendens zoveel mogelijk trachten te
verduisteren en zijn ook voor niet-communistische lezers veelszins acceptabel
klinkende inleiding is er op gericht haar verder onschadelijk te maken door een
merkwaardig vertoog, waarin getracht wordt èn het recht van opstand èn de
rechtmatige gezagsuitoefening gemeenschappelijk te funderen in ‘de vrijheid als
scheppend en conserverend maatschappelijk beginsel’. De ongewilde humor van het
geval is, dat deze vrijheidsideologie, die, zij 't niet met zoveel woorden dan toch
implicite, het gezag erkent, kennelijk is opgezet ten dienste van het gezag der
Sowjetdictatuur.
Het boek is overigens menselijk niet minder boeiend geworden, al schijnt hier en
daar het beeld wel iets vervaagd; en het blijft een document humain, waaruit het
schrikwekkend probleem van de mens tegenover een verworden en zich van zijn
verantwoordelijkheid niet meer bewust gezag onontwijkbaar voor ons oprijst.
A.G.v.d.H.

Howard Spring
Ochtendgloren in Avondrood
Leiden 1954 - A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V.
Een Londens bankbediende, goed veertig jaar, vrijgezel en een mengsel van saaiheid
en aestheticisme, krijgt een erfenis en verhuist daardoor naar een landgoed in
Cornwall. Deze verandering heeft andere veranderingen tengevolge. Aanvankelijk
is deze meneer Menheniot zo schichtig van het zwakke geslacht, dat hij zich van
schrik een halve hersenschudding springt tegen een lantaarnpaal, wanneer hij in het
verduisterde Londen wordt aangesproken door een juffer van lichte zeden. Maar aan
het eind van het boek mogen we aannemen dat hij, via de ‘liefde’ van een nog veel
lichtere juffrouw, die helemaal zonder zeden is, zal belanden in wat men stijlvol
noemt: een gelukkig en harmonisch huwelijk.
Dit gegeven zou zich op verschillende manieren laten verwerken: als
psychologische roman, als luchtige historie of als gewoon-menselijk verhaal.
Vermoedelijk heeft Spring daar zowat tussen in willen mikken en heeft hij alleen
maar een ‘entertainment’ willen schrijven - onderhoudende leesstof, zo men wil. Hij
is daarin geslaagd, in zoverre dan, dat zijn boek de kwaliteiten van elk der drie
genoemde genres mist. Het is een inhomogeen mengsel gebleven, onvast van toon,
zonder innerlijke helderheid en bovendien, zonder veel warmte.
De stijl van het boek doet, afgezien van het begin, nogal ouderwets aan, meer
beschrijvend dan evocatief, wat door het gebruik van grote woorden niet verholpen
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wordt. De beeldspraak is dikwijls gezocht en verschillende personen blijven wat
raadselachtig van karakter. Ik kan noch de geest, noch de kwaliteit van dit boek
bijzonder waarderen. De schrijver van O Absalom - om die term óók eens te gebruiken
- is hier beneden mijn verwachting gebleven.
De vertaling is weinig verzorgd, verschillende model-voorbeelden van Anglicismen
zou men hier kunnen oogsten om er de schoolboekjes mee op te sieren. De titel van
het boek komt mij
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voor de belevenissen van meneer Menheniot, zoals die hier beschreven zijn, wel wat
àl te romantisch voor. Maar ook daarvoor is de vertaalster verantwoordelijk. Howard
Spring volstond met dit avontuur ‘The Sunset Touch’ te noemen.
J.W.V.

H.J. Oolbekink
Het Recht van Ongelijk
Amsterdam - Querido
Ik heb dit boek in zekere opzichten serieus genomen tot de passage, waarin de
schrijver (in drie regels) zijn mening geeft over het anti-militairisme en de voor
sommigen daaruit voortvloeiende noodzaak tot dienstweigering, mij de smaak voor
dit hele vervelende geval vergald heeft. Een dilettantische levensfilosofie, een
gescherm met ‘geweldige citaten’, die ongetwijfeld voor de schrijver dienden ter
bezwering van zijn eigen innerlijke onzekerheid, een volkomen overbodige passage
met een homo-sexueel, een... Maar ach, waarom verder te gaan?
Oolbekkink schreef ‘Met lege Handen’, en dat boek was opmerkelijk, al was het
niet rijp. Een van de bekoringen was juist, dàt het niet rijp was. Daardoor kwam het
in de buurt van Anne Franks ‘Achterhuis’.
Maar wat moet ik beginnen met dit boek, dat veel onrijper is, en dat nergens enig
houvast geeft? Het wil waarschijnlijk een beeld geven van een innerlijk ontredderd
jong mens, dat niet tegen de ont-mensing van de militaire dienst is opgewassen en
deserteert. Maar het beeld, dat bij de lezer wordt opgeroepen, is dat van een pedante
jonge vlerk, die het al vloekende en al stoer doende, machtig mooi vindt, dat hij al
even goed vloekt als al zijn medescribenten, die tegenwoordig een deel van de
literatuurhoek bewonen, en die blij is, dat hij mag meedoen bij het belijden van de
nieuwe religie - die van het cynisme.
Al deze mensen kunnen schrijven, ze kunnen het zelfs goed. In sommigen van
hen geloof ik. Ook al is hun belijdenis de mijne niet. In de Oolbekkink van ‘Met
Lege Handen’ had ik vertrouwen, in die van ‘Het Recht van Ongelijk’ heb ik het
zeer beslist niet.
R-n

Howard Fast
Spartacus
Amsterdam - Wereldbibliotheek.
In dit fraai uitgegeven en door Johan de Molenaar uitstekend vertaalde boek doet
Howard Fast ons het oude Rome herleven, ten tijde van het slavenoproer, circa 70
jaar voor Christus. Hoofdpersoon is de slaaf Spartacus, die de innerlijke rotheid van
het door en door verdorven Rome peilt, en op een bepaald moment de kracht krijgt
- innerlijk - om naar buiten op te treden, waardoor het onoverwinnelijke Rome,
althans volgens de schrijver, enige jaren tot in zijn grondvesten siddert.
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Howard gebruikt voor zijn grote roman een procédé, dat min of meer doet denken
aan de structuur der historische romans van ongeveer honderd jaar geleden, een
procédé, dat het in deze roman buitengewoon goed doet en dat het verhaal steeds
weer nieuwe stuwkracht geeft.
Of de ongetwijfeld met communistische idealen bezielde schrijver de waarheid,
d.i. de historie, recht heeft doen wedervaren? - Ongetwijfeld niet. Wel is Rome de
verdorven stad geweest, die Fast ons tekende, maar Cicero is beslist een figuur van
veel groter importantie dan de ijdele, zelfgenoegzame cynicus, die we hier leren
kennen. En Crassus is zeker niet de jonge, stralende veldheer geweest, zoals hij hier
voor ons verschijnt.
Historisch dus niet betrouwbaar, ook om andere feiten dan de hierboven even
aangestipte. Nochtans ben ik van mening, dat we hier met een groots boek te maken
hebben. Fast bezit visie en hij schrijft prachtig. De tekening van de marmergroeven
in de Nubische woestijn bijvoorbeeld zal ik mijn leven lang niet weer vergeten.
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Deze is van een adembenemende lugubere pracht. Och, er zijn te veel van deze
magnifieke gedeelten om ze alle te noemen. Enkele slechts: het tweegevecht, de
kruisiging, en vooral weer het fraaie slot, waarin de oude senator Gracchus Varinia,
de gewezen vrouw van Spartacus, bij Crassus vandaan laat roven, en dan tot het
inzicht komt, dat deze slavin meer adel heeft dan het hele Rome bij elkaar.
Eerlijk gezegt - wanneer ik een boek als dit lees, vergaat mij de lust om te zoeken
naar de fouten en de foutjes; dan vind ik het niet meer belangrijk, dat de auteur er in
bepaalde gevallen met de historische muts naar gooit. Dan kan het mij niet schelen
dat hij de slaven laat spreken en denken op een intellectueel veel te hoog niveau.
Dan blijft er voor mij slechts dit over: Howard Fast schreef een prachtig, menselijk
boek, dat ik nog meer dan eens zal lezen, omdat het mij buitengewoon geboeid heeft,
en dat mij, ook nog voor het heden, veel te zeggen heeft gehad.
R-n.

Johan Fabricius
Het Duistere Bloed
Den Haag - Leopold
Wat heeft Fabricius in vredesnaam bezield dit slechte verhaal als novelle uit te laten
geven? In Nederland is het al zo'n toer een groter publiek voor novellistisch werk
geïnteresseerd te krijgen, en het is dus logisch, dat die belangstelling slechts
gestimuleerd wordt door volwaardig werk.
En wat krijgen we hier? Een vaardig verteller, die een alledaags plotje op wel heel
alledaagse wijze uitwerkt, zodat de lezer zich lelijk bekocht voelt. En als hij dan voor
dit banale geval nog drie en een halve gulden moet neertellen!
Er leeft een Indischgast zijn vereenzaamde leven, verzorgd door een inheemse
vrouw. Er komt een jonge vrouw, die de Inheemse jaloers maakt. Het loopt uit op
een moord - crime passionnel, bedreven door Sarinem - het lijk wordt met medeweten
van Jonkers verstopt, en verder - niets. Op het moment dat het verhaal zou moeten
beginnen, houdt het op.
Jammer voor Fabricius, die zo weinig te zeggen had. Maar - nog in sterker mate
jammer voor de ontwikkeling van het korte verhaal in de Nederlandse literatuur.
(Waar Het Duistere Bloed overigens maar bitter weinig mee te maken heeft).
R-n.

Ina Boudier Bakker Vier grote Oranjes. Een karakterschets. Amsterdam
- P.N. van Kampen & Zonen N.V.
De bekende romanschrijfster geeft een psychologische karakterschets van Prins
Willem I en diens zoons Maurits en Frederik Hendrik en van zijn kleinzoon, de
stadhouder-koning Willem III. Persoonsbeschrijving is in de geschiedenis een ietwat
hachelijk werk. Als men bedenkt, hoe moeilijk het al is om personen uit de eigen
tijd en de eigen omgeving te beschrijven, begrijpt men, welke voetangels en klemmen
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er op dit terrein liggen als het gaat om historische figuren. Een romanschrijfster, die
uit de aard van haar métier met karakterbeschrijving vertrouwd is, lijkt de meest
aangewezene om ook op het gebied der geschiedenis de betrouwbaarste resultaten
te bereiken. Is dit echter wel zo? Er is een opmerkelijk verschil tussen beide gevallen:
in het eerste geval kan zij haar fantasie de vrije loop laten, in het tweede is zij
gebonden aan de historische feiten. Het gevaar dreigt, dat zij gaat fantaseren, waar
haar kennis te kort schiet. Alleen als zij zelf uit de onuitgegeven bronnen (brieven
en mémoires b.v.) de te beschrijven figuur heeft bestudeerd, er a.h.w. dagelijks mee
heeft omgegaan, hebben wij enige waarborg dat zij de werkelijkheid benadert.
Mevrouw Boudier Bakker heeft deze methode niet gevolgd. Zij heeft een zevental
werken geraadpleegd. Maar nu wordt
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het geval nog gecompliceerder. De schrijfster ziet nu haar figuren door de bril van
andere schrijvers, die op hun beurt fantasie en werkelijkheid hebben dooreengemengd.
Welke waarborg heb ik nu nog voor de historische betrouwbaarheid van deze
schetsen? Toevallig sla ik blz. 36 en 37 op, en ik lees daar, dat Anjou was aangezocht
voor ‘het gouverneurschap over de Nederlanden’. De werkelijkheid is, dat Anjou
werd aangesteld als landsheer, wat heel iets anders is dan gouverneur. Even tevoren
spreekt de schr. over de Apologie en zij vertelt dat de Prins daarin tegenover de
Staten-Generaal openlijk voor zijn bedoelingen uitkwam. ‘Wat ik deed, was voor
het publiek welzijn en voor de overwinning der ware religie’. Zij vervolgt dan: ‘de
ware religie... die was en bleef voor hem de vrijheid van elk, God te dienen naar zijn
eigen natuur en ingeving’. Is dit zo? Ik geloof er niets van. De Prins heeft er in 1581,
als de Apologie verschijnt, noodgedwongen in moeten toestemmen, dat de religievrede
opgeheven en de Gereformeerde godsdienst de enig toegelatene werd. In een officieel
stuk aan de Staten-Generaal bedoelt hij met de ware religie niet wat de fantasie van
de schr. er van maakt, maar de Gereformeerde religie. Als de schr. dan ook even
verder naar aanleiding van de aanslag van Jean Jaurequie verhaalt, dat de gelovigen
naar ‘alle bedehuizen van beide (bedoeld zijn de R. Katholieke en de Gereformeerde)
kerkgenootschappen’ ijlden om voor de Prins te bidden, dan is dit alweer fantasie
van haarzelf of van de auteurs, die zij raadpleegde. De werkelijkheid was, dat de R.
Katholieke religie in Antwerpen verboden was in 1581, en dat de R.K. bedehuizen
gesloten waren of door de Gereformeerden in gebruik waren genomen.
Het is eigenlijk jammer, dat dit boekje voor de recensie in handen viel van een
vakhistoricus. Deze lieden zijn al te critisch, zal de schr. wellicht menen. Hun
vakkennis staat hen in de weg. De historische waarheid kun je toch nooit ten volle
benaderen. Het laatste geef ik grif toe, maar aperte fouten kan men vermijden. Het
is jammer dat zij haar manuscript niet tevoren door een vakkundige heeft laten
doorlezen. Het is overigens vlot geschreven en laat zich prettig lezen.
J.C.H. de P.

J.B. Priestley
Een straatje in Londen
(Angel Pavement) Amsterdam - N.V. De Arbeiderspers
De naam van J.B. Priestley wordt nogal eens genoemd naast die van Charles Dickens.
Inderdaad zijn er trekken van overeenkomst: bij beiden hetzelfde breed-uit
dóórvertellen, eenzelfde aandacht voor details en gevoel voor sfeer. Maar Dickens
is daarbij toch meer caricatuur-tekenaar dan Priestley, al wordt die indruk
waarschijnlijk mee bepaald door de oorspronkelijke gravures, waarmee de uitgaven
van zijn werken - enerzijds gelukkig - nog steeds worden gesierd.
In zijn ‘Straatje in Londen’ groepeert Priestley een aantal mensen om een wat
verlopen handeltje in houtwaren. In een afwisselende reeks van tonelen, waarin als
het ware drie romans door elkaar lopen, wordt ons getoond welke veranderingen de
entree en later het vertrek van de bloedechte ‘zakenman’ Golspie voor de firma en
daarmee voor het personeel teweegbrengen.
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Het is verbluffend en verblijdend te ervaren, hoe vanzelfsprekend en moeiteloos
deze schrijver de meest verschillende mensen en milieux tot leven weet te brengen:
de kleine Londense middenstander in zijn gezin, het troosteloze pensionnetje van de
bediende, het Tehuis voor Jonge-meisjes, Londen 's morgens, 's middags, 's avonds,
in de donkere dagen voor Kerstmis. En dit alles in een soepel geschreven proza, altijd
trefzeker, verruimend en met een verkwikkelijk mengsel van menselijke
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warmte en een vleugje ironie, dat precies de juiste distantie schept, waardoor we bij
al deze tonelen de levendig geïnteresseerde toeschouwers blijven.
Alleen in de tekening van de directeur van de firma heeft Priestley de caricatuur
niet weten te vermijden. Daarnaast zet hij in de ontknoping naar ik meen wel wat
zwaardere kleuren aan dan in het palet van het boek als geheel passen. En al weet
hij ook hier het afglijden naar een al te dramatisch effect nog tijdig in een
tegenbeweging op te vangen, de eindindruk blijft hierdoor juist even beneden het
eerder vermoede maximum.
Maar laten we vrede hebben met de conclusie, dat de schrijver ons met deze roman,
die al van 1930 dateert, een uitermate prettig leesbaar en boeiend boek gegeven heeft.
Het werd door Margot Bakker uitstekend vertaald.
J.W.V.

A.A. van Schelven
Wegkruisingen in het landschap der theorie van de geschiedschrijving
Amsterdam - W. ten Have N.V. '53
Het heengaan van Prof. Van Schelven, die in 1954 overleed, is voor de beoefening
der geschiedwetenschap in Protestants-Christelijke geest een groot verlies. Het hier
aan te kondigen werk, naar ik meen het laatste dat hij voltooide, toont dit opnieuw.
Het is de neerslag van een jarenlang denken over en worstelen met de problemen
van de theorie der geschiedenis. Vragen als objectiviteit en subjectiviteit, feit en
norm, partijdigheid en onpartijdigheid worden er in behandeld, maar ook die, welke
meer bepaald het christelijk denken raken als de samenhang der geschiedenis met
de bijbelse openbaring, de leiding Gods in de historie, de verhouding van de
wereldgeschiedenis tot de heilsgeschiedenis. Zij culmineren in het probleem: welke
is de zin der geschiedenis? Drie oplossingen werden, volgens de schr., in de loop der
tijden daarvoor gegeven: de cyclische, de Aufklärungstheorie en de eschatologische.
De eerste is de voorstelling van een aantal in zichzelf complete cultuurkringen, alle
bevangen in de kringloop van opgaan, blinken en verzinken; de tweede is de
optimistische idee van een hetzij rechtlijnig omhooggaande, hetzij beurtelings open neergaande vooruitgang; de derde is het besef van een tot een crisis voerende
polariteit. De beide eerstgenoemde blijken voor het Christelijk denken
onaanvaardbaar, de laatste is die, welke Augustinus gaf in zijn tegenstelling tussen
het rijk Gods en het rijk der wereld. De laatste wordt door de schr. aanvaard, maar
op een belangrijk punt uitgebreid. De geschiedenis verloopt niet naar mensenplan,
maar naar Gods plan, dat echter voor ons mensen onkenbaar is. De Christelijke visie
inzake de zin der geschiedenis kan daarom niet bestaan in het aanwijzen van de
leiding Gods in de historie. De geschiedeniswetenschap kan de daden der mensen
onderzoeken, niet de daden Gods. Op Christelijk standpunt gelooft zij echter dat
achter alle menselijke activiteit een goddelijke activiteit werkt. Zo gezien is alle
menselijke activiteit begrepen in de strijd van het rijk Gods tegen het rijk der wereld.
Dit geeft de polariteit van aan de ene kant een menselijke activiteit, die wel op aarde
werkt, maar van de hemel uit is geïnspireerd en aan de andere kant een menselijke
activiteit, die uit de aarde aards is. Zij voert tot de grote crisis aan het eind der tijden.
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Dat die crisis komt, kan men niet op wetenschappelijke gronden aankondigen, maar
wie zich laat leiden door zijn bijbelgeloof, is er voorwetenschappelijk zeker van.
Er rijzen hier verschillende vragen. Natuurlijk zal ieder het er wel mee eens zijn
dat het standpunt inzake de zin der geschiedenis ten slotte afhangt van ieders levensen wereldbeschouwing. De voorwetenschappelijke zekerheid, waarvan de schr.
spreekt, laat zich nimmer bewijzen, zij berust op
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geloof. Maar wat is nu de taak van een christelijke geschiedwetenschap? Kan zij
aanwijzen, welke menselijke activiteit van de hemel uit is geinspireerd? Zo ja, welke
maatstaven heeft zij daarvoor? Het spijt mij dat de schr. op dit belangrijk punt niet
is ingegaan in dit boek dat ik gaarne ter lezing en overdenking aanbeveel.
J.C.H. de P.

Vandaag II Nieuw werk van Nederlandse, Vlaamse en Zuid-Afrikaanse
schrijvers. (Red. Jaap Romijn en Bert van Aerschot). Utrecht 1954 Bruna.
Het stemt tot vreugde dat de uitgeefster het al zo spoedig na het verschijnen van de
eerste bundel heeft aangedurfd een tweede uit te geven en nog meer, dat het peil
waarop de nieuweling staat, voor dat van de voorganger niet onder doet. Ik bedoel
nu het gemiddeld peil, want zowel in het eerste als in het tweede pocketbook kwamen
bijdragen van zeer verschillend niveau voor. In de tweede bundel zijn de contrasten
minder groot, maar dooreen genomen heeft het peil niet geleden. Aan de poëzie is
een ruime plaats toegemeten. Het gehalte van de essays is iets minder goed maar
niettemin zijn verhandelingen als die van Gerard Walschap: Het Vlaams van Gezelle
tot heden, en van Manuel van Loggem over Science fiction, zowel om hun
informatieve waarde als omdat ze verhelderend werken heel acceptabel. Marja hield
een pleidooi voor Vestdijk, die hij de nuttige functie van het rioleringsnet toebedeelt
en Buddingh velt een (te) mild oordeel over de Nederlandse detective-roman.
Opmerkelijk goed is de novelle van J.S. Rabie: Sonder Argitek. Te waarderen valt
ook het - natuurlijk practisch onspeelbare - toneelstuk ‘Schimmen’ van Tone Brulin.
Het experimenteel proza van Bert Schierbeek verdient, ondanks de inzinkingen,
stellig een lofbetuiging, maar het lezen van een roman in dit genre zou, dit blijkt uit
deze bijdrage klaar, voor het overgrote deel der lezers een zeer vermoeiende opgaaf
zijn. Verleidelijk is het, nog meer bijdragen te noemen maar dat laat de beschikbare
ruimte helaas niet toe.
Voor de protestants-christelijke lezer, critisch ingesteld als hij zal zijn, is uiteraard
lang niet al wat geboden wordt aanvaardbaar. Niettemin ben ik ook met het
verschijnen van deze tweede bundel blij, zowel om dat wat er wel in te waarderen
valt als uit een oogpunt van algemeen cultureel belang.
J.E.N.

Johannes Tielrooy
Verkenningen in het land der literatuur.
Groningen - J.B. Wolters.
Door de dood van Prof. Tielrooy is ons een van de beste kenners van het Franse volk
en zijn literatuur ontvallen. Er zijn naar ruwe schatting een 400 grotere en kleinere
publicaties van zijn hand verschenen. Dit boek brengt er een selectie uit.
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Het valt mij moeilijk deze ‘Verkenningen’ in een korte recensie recht te doen. De
lectuur heeft twee elkaar heftig bestrijdende gevoelens in mij opgewekt. Aan de ene
kant is daar de aan bewondering grenzende waardering voor de stijl, voor het
loodzware wetenschappelijke soortelijk gewicht, voor de brede, ja vriendelijke
menselijkheid van deze geschriften. Nergens heb ik Voltaire, Victor Hugo, Anatole
France, Maeterlinck, Valéry, Renan, de Balzac, alsook Multatuli, Vosmaer en Busken
Huet zo fijntjes en ten voeten uit getekend gezien als hier. Desondanks heeft het boek
me zeer triest gemaakt. Tegen het eind kreeg ik het gevoel te lang in een weliswaar
met verfijnde smaak ingerichte, maar slecht geventileerde kamer te hebben verkeerd.
Het rook er naar verouderde wereldbeschouwing (als het beeld geoorloofd is).
Tielrooy behoorde tot degenen, die
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op de uiterste trans van de babylonische toren hunner rede staande, door de telescoop
van hun scherpe verstand het heelal afturen om tot de trieste ontdekking te komen,
dat zij God niet kunnen zien. Als het kuiken in een ei, hebben zij met de snavel van
hun intellect de broze schaal van het ‘als de kinderkens’ doorgepikt en staan nu
rillend in de eeuwige kou van de kosmische ruimte. De triestheid van deze al te aardse
wereldbeschouwing kruipt als gifgas in het bloed van de lezer op, die op het laatst
begint te verlangen naar een bad in de bruisende branding van de zee. Niemand
ontkomt er aan, dat zijn onderbewustzijn de letters van de ketters, die hier aan het
woord komen, gaat meespellen. We hebben allen iets van Voltaire, die als laatste
levenswijsheid vond: Faire son jardin. Wie heeft met hem niet gesmaald: Pourquoi
donc souffrons-nous sous un maître équitable. Het raakt iets in ons, wanneer Voltaire's
Candide de vraag: Waarom is de wereld geschapen? beantwoordt met: ‘Pour nous
faire enrager’. Wie heeft met Renan zijn momenten niet gehad, dat hij ‘het leven
ernstig af moest keuren’ en toch maar moest ‘tenter de vivre’. Komen de snaren,
waarop Multatuli zijn opstandige strijdliederen streek, ook niet in onze ziel voor?
Al hadden we geen letter van Busken Huet, de renegaat, gelezen, dan was hij nog
geen onbekende voor ons.
We kunnen daarom alleen vanwege zijn literaire kwaliteiten de lectuur van dit
boek aanbevelen, maar dan bij kleine doses tegelijk. Artikel voor artikel, met flinke
tussenpozen, waarin het raadzaam is, de frisse lucht van Pascals woorden diep in te
ademen: ‘Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point’.
A.M.

Jaap Romijn Rechtvaardiging van Don Juan Utrecht - Bruna.
Adriaan van der Veen Alibi voor het onvolkomen hart Amsterdam - N.V.
De Arbeiderspers.
Van een goed geschreven novelle kan men zeggen, dat ze de totaal-impressie van
een roman bindt aan een minimum aan materie. Het schrijven ervan moet wel iets
hebben van het zorgvuldig rangschikken van met woorden afgegrensde open ruimten.
Jaap Romijn heeft in zijn verhaal zoiets gedaan. Het maakt de indruk een wijdmazig
rooster te zijn, waarachter men het zonnig Spanje ziet schitteren. Don Juan is hier
niet de boosaardige verleider, maar de zeer ontvankelijke voor vrouwenschoon, die
echter in de ontbering van zijn uiteindelijke gevangenschap zijn liefde verwijd vindt
tot al zijn medemensen.
Men kan over de werkelijkheid en de diepte van deze rechtvaardiging met de
schrijver van mening verschillen, maar de zuiver afgestemde toon en de uitmuntende
stijl maken het lezen van deze novelle wel tot een bijzonder genoegen.
Het verhaal van Adriaan van der Veen had, naar mijn mening, een bredere
uitwerking nodig gehad. Het is de zelfontleding van een man, die zijn onvermogen
tot liefhebben in het heden probeert goed te praten met een intense, maar kortstondige
liefde in het verleden, maar die tenslotte ook daarin dezelfde onvolkomenheid ontdekt.
De sfeer in dit verhaal is er een van lichte irrealiteit, het is in een harde, haast
genadeloze stijl geschreven, wel knap misschien, maar het laat toch niet veel indruk
na.
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[Ontmoeting 1954, nummer 5]
C. Rijnsdorp
De goede huisvrouw
Zij woont in Uitleggers huis,
aangesloten op het lichtnet der openbaring,
centraal verwarmd door liefde.
's Morgens ontsluit zij de vensters op de wind.
Haar zonden glinsteren
als stofjes
in de zonnebaan der genade.
Ze heet E.M.M.:
Eva Maria Martha.
De ganse dag hanteert zij vaten ter ere
en ter onere.
Driemaal daags bereidt zij de agapè;
het gerei glinstert van haar liefde.
Zij tuchtigt de kleden met de roede.
Wat vuil en verachtelijk is
draagt ze ongemerkt de woning uit.
Ze doet het water neuriën,
het blaast - selah - op de fluit.
Ze bakt koeken met zelfrijzend evangelisch meel.
Reine heilskleren,
wit gesteven en gestreken,
bergt ze in de kast van haar geduld.
Haar man pijnigt zich af met wijsgeren
en vermoeit zich dodelijk aan kunst,
maar zij beweegt zich te midden van zinnebeelden
en leeft aan der dingen hart.
Voor de jongen is zij een levensbron,
voor de groten een thuishaven.
Haar handen helen wat gescheurd is
en zij geeft rekening van haar rentmeesterschap.
Zacht slaapt zij in,
maar ontwakend wordt zij overvallen door andermans zorgen.
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God make het ijs van haar dood
als een beekje in de lente.
Als zij de ogen opslaat
omringen haar alle betekende zaken,
en zij vindt Hem, die aller tekenen Teken is.
Hoe verwonderd is zij thuis,
waar niets meer wordt uitgelegd.

C. Rijnsdorp
De boekhouder en de dood
Christus spreekt:
Ik reken je maand op dertig dagen,
schrik niet zo.
Je hebt je laatste cijfers aangeslagen,
het is de ultimo.
Wat je verloor, wat je won,
komt in een ander licht.
Sla nu je handen, zwart van carbon,
aan je gebrild gezicht.
Je pensioen zul je niet beleven,
je hart krijgt ontslag;
maar je zonden heb ik afgeschreven,
valuta de jongste dag.
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Het provenu van die oude traite,
in geloof getrokken op mijn huis,
ga 'k op je nieuwe rekening zetten,
rente op rente incluis.
Door 't S.E. & O. komt een kruis.
Je gaat nu oneindig verdienen,
met handen, blinkend als de zon:
want je bent nu niet meer bediende,
ik maak je mijn compagnon.
Geen verdrukker of vijand zal hinderen
wie aan mij blijft toevertrouwd:
je vrouw en je jonge kinderen,
van wie je zo zielsveel houdt.
Een dichter zal het vertolken
hoe trouw je me hebt geëerd,
jij, die nu het lot van volken
en van sterren administreert.
Je telde je schuld duizend keren,
je gaf me blanco crediet;
zal ik je nu niet honoreren
met een kroon, een palmtak, een lied?
Elk van de engelen weet dit.
Ze zeggen elkaar op het feest:
‘Hij weet van debet en credit,
hij is op kantoor geweest’.
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Vogelvlucht
M. Monsinga
Toen ik met een schok wakker werd, lag ik met mijn hoofd op het bureau. Ik kon
het bijna niet geloven. Eerst luchtte het me op: de warmte had me overweldigd en
ik had een angstdroom gehad. Er was niets om ongerust over te zijn.
Maar spoedig bedacht ik, dat de droom dikwijls werkelijkheid is en de
werkelijkheid niet meer dan een droom. Ik besefte hoezeer mijn droom werkelijkheid
was en dat ik te aanvaarden had, nu reeds, wat nog toekomst was. Ik ben de vogel
uit mijn droom en mijn levensloop is me nu in plattegrond bekend. Wat er met me
gebeuren gaat, morgen en overmorgen en in de toekomst, kan me niet meer verrassen.
Ik weet nu alles. Wanneer mijn ondergang zich aankondigt, zal ik met het gebaar
van iemand die weet, de deur openen, zonder wrok of spijt. Ik weet nu immers, dat
ik niet door glas heen kan vliegen. Alleen onwetenden verkeren in de waan, dat dit
mogelijk is. Ik zal met een begrijpende blik de onafwendbaarheid der gebeurtenissen
volgen. Ik zal eigenhandig mijn ondergang helpen voltooien, wanneer het schijnt,
dat ze wordt afgewend. Ik weet immers, dat het niet meer dan schijn is. Waarom zou
ik me verbergen? Ik kan me niet onvindbaar maken. En wie meewerkt, kan niet
overrompeld worden. Als ik zou wegschuilen in een hoek van mijn leven, zouden
de symptomen van mijn ondergang voor mijn blik verschemeren. En voor een
kluizenaar - zelfs voor een wetende - komt de débâcle altijd eerder dan hij verwacht.
Neen, ik zal meewerken, bewust. Met een glimlach van verstandhouding zal ik mijn
ondergang begroeten, als waren wij beiden de hoeders van een blij geheim.
Ik had een ruime kooi. Ik kon springen, zoveel ik wilde. Het is beter te zeggen: ik
heb een ruime kooi. Want ik wàs niet slechts een vogel in mijn droom. Ik bèn de
vogel van mijn droom, nu en morgen en in de toekomst die reeds verleden is. Het
enige verschil is, dat ik nu weet en dat de vogel niet wist.
Ik kan dus springen, zoveel ik wil. Ik kan zelfs in bescheiden mate vliegen. Mijn
leven is plezierig en vol afwisseling. Dat ik niet verder kan vliegen dan mijn kooi
lang is, heeft me wel eens geïrriteerd. Maar ik heb me geschikt in het onvermijdelijke.
Ook zo kan ik genieten. En dikwijls zing ik uit louter overmoed. Want ik ben een
zangvogel, al weet ik niet meer welke.
Deze extatische levenszangen wijken belangrijk af van het conventionele gezang,
dat ons tot de lievelingen maakte van gepensionneerde wachtmeesters en verstorven
weduwen. Ik begin een neiging bij me waar te nemen het traditionele zingen te
verwaarlozen en me uitsluitend te wijden aan de ontwikkeling van het levende lied
dat in me woelt. Het kost me steeds meer moeite niet aan die neiging toe te geven.
Trouwens het is niet meer een neiging, maar een drang. Het verstarde, aan alle
mogelijke dode
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wetten gebonden zingen is mij een gruwel geworden. Slechts met de grootste
inspanning lukt het me nog deze zangwijs te beoefenen. Het vrije, door persoonlijke
motieven getimbreerde lied wint steeds meer veld.
Mijn ontwikkeling in deze richting zal spoedig geremd worden. De dominee, in
wiens studeerkamer mijn kooi hangt, heeft reeds herhaalde malen bedenkelijk zijn
voorhoofd gefronst en me soms urenlang geobserveerd. In mijn droom heb ik me
afgevraagd, waar ik hem vroeger gezien kan hebben. Ik weet nu, dat ik het zelf was.
In een droom kun je vogel en dominee tegelijk zijn.
Op een vrije dag zal de dominee met een collega de studeerkamer binnenkomen.
Samen zullen ze mijn geval bespreken. Ze zullen een aantal reglementen bestuderen
en dan zal de collega zeggen:
‘Hij heeft te veel vrijheid. Hij moet in een kleinere kooi.’
Ik vertel dit alles, alsof het nog gebeuren moet. Natuurlijk moet het nog gebeuren
voor de buitenwereld. Maar voor mijzelf is het verleden. De droom is voor mij
gerealiseerde werkelijkheid. Ik ben reeds ondergegaan. Maar mijn familie en mijn
vrienden weten het nog niet. Want zij hebben mijn droom niet beleefd. Daarom doe
ik, alsof alles nog gebeuren moet.
Diezelfde dag nog zal de dominee, die ik ben, mij van kooi doen verwisselen.
Maar het zal weinig baten. Er is iets in me gegroeid, dat zich niet laat besnoeien. Ik
heb een afschuw gekregen voor de levenloze, versteende zangmethoden die mijn
soortgenoten beoefenen, die ik ook zelf heb toegepast: de enige methode die bij de
dominee waardering vindt. Maar geen maatregel kan me dwingen daarnaar terug te
keren.
Mijn bewegingsvrijheid werd nu wel beperkt, maar ik kon alles nog zien wat er
om me heen en buiten in de tuin voorviel. Dat was genoeg voor me. Mijn zingen
werd steeds wilder en vuriger. Het had niets meer gemeen met mijn vroegere verdofte
zang.
Ik droomde, dat de dominee er genoeg van kreeg. Het ongebonden zingen irriteerde
hem. Hij was een man van gesystematiseerd leven. Een vogel moest zingen, zoals
hij meende dat een vogel zingen moest: in overeenstemming met zijn
vertheologiseerde levensgevoel. Hij raadpleegde nogmaals zijn collega.
‘De enige mogelijkheid om hem weer goed te leren zingen,’ zei deze, ‘is hem
afsluiten van de wereld. Gooi een doek over de kooi, zodat hij niet meer verlokt kan
worden.’
Ik schrijf nu, alsof alles reeds gebeurd is. Dat is ook zo. Het is moeilijk het verleden
te beschrijven als was het nog toekomst. De droom is zo reëel voor me, dat ik niet
kan volhouden erover te schrijven in het futurum. Ik zal nog eenmaal een poging
wagen.
Onmiddellijk na deze woorden zal de dominee een doek over mijn kooi werpen.
Hij zal niets vreemds in deze handeling zien. Onwillige ezels verdienen stokslagen.
Maar zelfs een ziener als Bileam kan zich in zijn ezel vergissen. En helaas is niet
iedere Bileam zo gelukkig, dat zijn ogen geopend worden.
Ik vereenzaamde. De wereld om mij heen was mijn grote inspiratieve
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kracht geweest. Ik zong in het geheel niet meer.
Blijkbaar verontrustte dit de dominee. Soms lichtte hij de doek voor enige tijd op.
Maar zodra hij merkte, dat ik dan weer begon te zingen op mijn eigen manier, liet
hij het gordijn weer zakken.
Ik bleek onverbeterlijk. De dominee liet de doek voorgoed over mijn kooi hangen.
Een onmetelijke tijd duurde dit in mijn droom. Ik had het gevoel begraven te zijn.
Maar ik was niet dood. Diep in mij groeide het verlangen naar verlossing uit deze
eeuwige nacht. Het groeide snel. Weldra was ik één zwijgende schreeuw naar de
vrijheid. Ik kon zo niet langer leven.
Na een voor mijn gevoel eeuwenlange periode werd de doek van mijn kooi
genomen. De dominee wilde mijn kooi schoonmaken en ik moest enige tijd in de
oude grote kooi. Door een onvoorzichtigheid van mijn meester wist ik bij deze
gelegenheid te ontsnappen. Opgewonden streek ik neer op een van de boekenkasten.
De dominee besteedde weinig aandacht aan mijn ontvluchting en begon de kooi te
reinigen.
Toen zag ik mijn kans schoon: ik zou eenvoudig naar buiten vliegen, de tuin in.
Mijn kooi zou voortaan leeg zijn. Juichend vloog ik in scheervlucht in de richting
van het raam. Nog even en ik zou vrij zijn.
Een snijdende pijn verscheurde mij. Ik was met een luide klap ergens tegenaan
gevlogen en daarna ruggelings naar beneden getuimeld. Ik begreep er niets van. Ik
had geen enkele hindernis gezien. Half versuft wist ik nauwelijks aan de greep van
de dominee te ontkomen.
Nog verdwaasd door mijn val vloog ik opnieuw op het raam af. En weer, toen ik
bijna de vrijheid bereikt had, kwam de pijn, verhevigd. Ik voelde nog, dat ik omlaag
wervelde en ik proefde het lauwe bloed in mijn bek. Toen werd alles zwart en schrok
ik wakker.
Ik maak me geen illusies meer. Het kan trouwens niet. Want ik weet, dat mijn
droom werkelijkheid is. Mijn innerlijk conflict moet komen, omdat het er al geweest
is. En ik ben reeds verloren, al kan niemand het zien. Want de vogel in mij heeft zich
dood gevlogen: alleen de dominee blijft. Ik weet het zeker. Want ik proef het bloed
in mijn mond en ik kan het niet wegspoelen.
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Nora Petit
Sneeuw
Alle bomen in het park ontwaken
alle kleine vogels hebben honger
alle kleine vogels sneeuwen onder
alle strenge bomen zijn bewakers.
Iedere seconde strijd lijdt pijn.
Huil jij ook omdat mijn ogen
ondersneeuwen met de dode vogels en de bomen sterk en stralend zijn?
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Verbeelding als belijdenis (VIII)
J.W. Schulte Nordholt
Ik geloof in de Heilige Geest
De derde persoon van de Drieëenheid is een duif, ten minste, zo alleen is Hij op de
afbeeldingen verschenen, een symbolisering regelrecht uit het Nieuwe Testament
afkomstig en daar weer niet denkbaar zonder de Oudtestamentische vredesduif van
Noach, schepper-geest, zwevend over de wateren. Maar in vroeg-Middeleeuwse
afbeeldingen treedt Hij nog niet zo op.
De aankondiging van de Geest, zoals die in de Bijbel beschreven wordt: Christus
zegt tot de elve dat Hij heengaat, maar dat de Parakleet komt, dat vinden we in een
oude miniatuur uit Bamberg van het begin der elfde eeuw. Een prachtige uitbeelding
is dit, van een geweldige expressiviteit: Christus terzijde, de afstand tussen het
goddelijke en het menselijke is al voelbaar aanwezig. De elf apostelen staan in een
dichte groep terzij, saamhorige, maar ook misschien nog onwennige en bevreesde
kudde van volgelingen, Petrus voorop, die de hand uitsteekt. Ja, want hij is de leider.
Maar de kunstenaar laat het hem ook doen om die andere reden, dat hij het vlak in
het midden niet tot een leeg gat mag laten worden. Christus heft de hand, zijn mantel
waait uit. En is dat al de wind des Geestes, die door deze lege ruimte komt aanwaaien?
Er komt iets nieuws.
Zeer boeiend eveneens is de schildering uit het Sacramentarium van Limoges,
ongeveer een eeuw later gemaakt. Hier is de uitstorting van de Heilige Geest met
Pinksteren uitgebeeld, maar de later onmisbaar geworden, ja klassieke duif ontbreekt
hier nog. In een vorig artikel wees ik al op de ongemene expressiviteit, die in de
afbeeldingen van dit oude misboek aanwezig is, ondanks de gekunsteldheid en het
manierisme waaraan zij toch lijden. Ook hier vindt men inderdaad weer beide
elementen, de grilligheid van het lijnenspel en de stereotype krampachtigheid van
de gezichten enerzijds, maar aan de andere kant een waar-maken van het verrassende
gebeuren, een directheid van het miraculeuze, die geheel overtuigt. Iconografisch is
het een interessante verbeelding, Christus, op een hoger plan, troont in heerlijkheid
en van Hem uit, als uit zijn oren, gaan twee gloeiende stromen, als van vuur, en het
verdeelt zich en zit op een ieder van hen.
In latere tijd vindt men de Geest steeds afgebeeld als een duif en dat wel bij allerlei
gelegenheden. Men vindt Hem bij afbeeldingen van de Drieëenheid, zoals wij in het
eerste artikel van deze reeks al zagen, bij de Annunciatie, bij de Doop in de Jordaan
en bij de Kroning van Maria in de hemel. Allereerst een voorbeeld hier van het laatste,
een gebeuren dat pas in de late Middeleeuwen algemeen wordt afgebeeld. Men ziet
immers al die eeuwen door, en trouwens tot in onze tijd toe, een toenemende verering
van Maria. Haar sterfbed, haar hemelvaart en haar kroning
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Aankondiging van Pinksteren. Reichenau plm. 1010
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Pinksteren. Sacramentaire de Limoges
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Gentile da Fabriano. Kroning van Maria
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Lambert-Rucki. Annunciatie

zijn de telkens weer verbeelde hoogtepunten. De daaruit voortvloeiende dogmata
vinden dan ook wel eens officiële sanctie en dat Maria gekroond wordt zal nog wel
eens tot een erkenning van haar mede-middelaarschap en goddelijkheid kunnen
leiden. Dogmata zijn formuleringen van al lang levende waarheden.
Christus kroont haar en de Geest daalt op hen neer. Zo ziet de schilder uit de vroege
Renaissance, Gentile da Fabriano, dit gebeuren. Een schilderij opgebouwd
voornamelijk uit goud, primitief nog en bijzonder decoratief. Een spanning ontstaat
wel daardoor met de veel moderner opgevatte gezichten, die nu een beetje aandoen
als opgeplakte stukjes in het goud. Engelen, klein terzijde, hebben de muziek voor
zich waarvan ze het loflied zingen. De Geest is een parmantig duifje, maar wat wil
men, in alle symbolisering zit nu eenmaal dat gevaar van gezelligheid, tenminste
wanneer men daarbij tegelijk zo aan de realiteit blijft hangen en niet styleert.
De laatste afbeelding hier is er een mooi voorbeeld van hoeveel overtuigender het
werkt als men dat wel doet. Het is een reliëf van de beeldhouwer Lambert-Rucki in
de kerk van Blois, de Annunciatie voorstellende. Deze reliëfs (in het vierde artikel
bespraken wij er ook één) zijn door de kunstenaar direct in het natte cement gevormd
en na opdroging gepolychromeerd. Daardoor hebben ze ook de primitieve directheid,
zij het
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misschien wat tè opzettelijk, die ons boeit. Want met al zijn hardheid is het reliëf
van de Annunciatie toch een meesterwerk van tederheid. De symboliek van duif en
stralen is strak gehouden en werkt daardoor overtuigend en de gestalte van Maria is
van liefelijke eenvoud. In de stilte van deze toewijding gebeurt het Heilige: een duif
daalt neer.

Nora Petit
Duiven
Elke avond komen uit de grijze
ros gestreepte schemer duiven aangevlogen,
en zij keren bij de grijze vijver
nog eens om en strijken neer in bomen
voor het huis en daar worden ze de vroege
opgetogen bloemen. In het donker roepen
ze hun vrouwen, kussen ze elkaar, en eind'lijk
vouwen ze zich op en worden langzaam kleiner.
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Op zoek*)
K.J. Popma
Werkelijk zoeken kan, meen ik, alleen wie gevonden heeft, maar dit vinden niet mag
erkennen - wat immers van gearriveerdheid zou getuigen, niet alleen maar in schijn.
Zoals de apostel zegt: Denk nu niet dat ik het al gegrepen heb - 'twelk zou betekenen:
dat ik al volmaakt ben (het idee alleen!) - maar ik jaag ernaar om datgene te grijpen,
waartoe ik door Christus gegrepen bèn.
Rijnsdorps bundel ‘Op zoek naar het geheim’ is een jubileum-bundel, maar hij
onderscheidt zich nogal sterk van dergelijke bundels, doordat deze keur door Rijnsdorp
zelf is verzameld, in stee van een collectie opstellen te geven die door zijn vrienden
en waarderenden zouden zijn geschreven. Tot dit laatste was overigens aanleiding
genoeg: de kring is niet zo klein, de kring van hen, die Rijnsdorps ambtelijk gezag
in zaken van kunst erkennen, zijn leiding aanvaard hebben, en dankbaar blijven voor
zijn persoon en werk. Die twee immers zijn niet te scheiden: in de continuïteit van
het werk openbaart zich voor ons de identiteit van de persoon - en dat geldt niet
alleen voor het werk en de persoon van Jezus Christus. Zeker, voor Hem wel
voorbeeldig: want we kunnen over Zijn persoon niet spreken zonder veel, eigenlijk
alles wat we maar weten, omtrent Zijn werk te belijden; en als we luisterende en
sprekende belijdenis doen over Zijn werk, merken we, misschien met enige
verwondering, dat we voornamelijk, zo niet uitsluitend van Zijn persoon hebben
getuigd.
Dit alles heeft zeker wel veel met Zijn menselijkheid te maken. En daarom kan
het ons niet verwonderen, dat ook bij andere mensen de verbondenheid van persoon
en werk zó sterk en innig is, dat we het persoonlijke niet onbeduidend meer kunnen
vinden, en zelfs warme instemming willen betuigen als een dichter een persoonlijke
vriendschap zo maar niet overgaan van hier naar ginds: ‘Wat vriendschap is moet
sterker zijn, moet sterk alzoo de kerken zijn, gesteund op vast- en dieper grond als
vriendenhand en vriendenmond, zoo nu, zoo na dit leven.’
Hiervan spreekt Rijnsdorp in zijn kort artikel over Wilma: ‘En toch, met alle
eerbied voor haar werk zeg ik: evenals het werk belangrijker is dan de aesthetiek als
zodanig, zo is ook de mens belangrijker dan het werk’. ‘De mens is oneindig
belangrijker. Zijn werk is maar een flauw, in zekere zin toevallig, gebrekkig en
onvolledig beeld van zijn wezen. De krachten van de toekomende eeuw, die in ieder
Christusbelijder schuilend werken, vinden op aarde hun adaequate uiting niet.’ Is
dat waar? Laat ons even terugdenken aan de zo pas aangehaalde regels uit de Laatste
verzen van de Vlaamse dichter; daarbij is het ons namelijk, alsof hij de verzoening
met zijn vriend vrijmoedig rangschikt onder wat beloofd wordt in het boek

*) N. a.v. C. Rijnsdorp, Op zoek naar het geheim. Baarn, Bosch & Keuning N.V.
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Openbaring: hun werken gaan met hen mee. Daar gaat het om de identiteit van de
persoon; en daar gaat het deswege om de continuïteit van het werk - en ik kan het
ook omkeren.
Nu heb ik het me onbehoorlijk gemakkelijk gemaakt door me al dadelijk aan het
schema (is het wel een schema?) van persoon en werk te binden. Want nu kan ik,
daarbij aansluitende, vragen of misschien dit niet het eigenaardige en daardoor ook
boeiende van deze bundel is, dat de persoon Rijnsdorp bij deze bijzondere gelegenheid
iets over zijn werk zegt, terwijl dit persoonlijk woord toch helemaal opgaat in het
werk zelf: want in feite geeft deze bundel niets anders dan werk; werk van Rijnsdorp
uit verschillende jaren; werk waarvoor hij zich heeft ingespannen, waarin hij zijn
roeping heeft willen volgen, waardoor hij leiding heeft mogen geven ondanks de
trivialisering van onze tijd, die zich brutaal als een hoer uitdrukt in de industrialisering
van het boek. Voor de mogelijkheid van verschijning van deze bundel zijn enige
opzettelijke maatregelen nodig geweest, en ook dat is een teken des tijds. Veel hoef
ik daarvan niet meer te zeggen, want in het gesprek met Van der Stoep (136-147)
geeft Rijnsdorp in alle bedaardheid (hoe bedaard, leert het portret tegenover de
titelpagina) een requisitoir, dat in beschuldigende kracht ook de felheid van een
vloekgebed nog ver achter zich laat Want het erge is niet, dat er handige jongens
zijn, die het kunstje hebben bekeken; maar dat geroepen dichters hun slachtofferen
den duivelen offeren.
Rijnsdorp is namelijk essayist; hij is meester van het essay - en ik geloof niet dat
iemand hieraan kan twijfelen. Toch ligt er in deze constatering een moeite, die we
ons niet willen ontveinzen. De ontleende omschrijving, die hij zelf in het woord
vooraf geeft, maakt de moeite niet geringer: ‘een persoonlijke en dan ook min of
meer gestyleerde mededeling betreffende een onderwerp van culturelen aard’. Daar
hebben we dat persoonlijke al weer! We schijnen daaraan niet te kunnen ontkomen.
Dat de omschrijving gewaagt van een onderwerp ‘van culturelen aard’ (wàt ter wereld
is dat?) en ons tracteert op de toch zeker als verklaring bedoelde zinsnede ‘dan ook
min of meer gestyleerd’ (waarbij zowel ‘dan ook’ als ‘min of meer’ en ‘gestyleerd’
stuk voor stuk en in combinatie voor evenveel raadselen zetten als er stukken en
combinaties zijn) laat ik met gelatenheid in vrede rusten. Maar is een essay een
persoonlijke mededeling? Nu moet het niet nog maller worden. Ik zou deze bundel
tot speelgoed voor de hond Nebuzaradan en vervolgens tot voedsel van mijn onwillig
kacheltje bestemmen, indien ik dat geloofde. Misschien herinneren ouderen onder
ons zich het lied, dat in de vorige eeuw geliefd was bij afgescheidenen, bij Christelijke
gereformeerden (wie het eens heeft horen zingen, zal de melodie tot zijn dood niet
vergeten), waarvan het refrein, een invocatie en incantatie tegelijk, door lucht en
wolken drong: ‘Neen, niet mij zelf, maar mijn werk zij gedacht!’
Wat is het essay? Neem de bundel van Rijnsdorp en u weet het. Maar dat betekent
niet, dat u het ook kunt zeggen. Men kan het zich gemakkelijk maken door op te
merken, dat het essay juist ongeveer op de grens ligt
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van het opstel en de studie, maar het is de vraag of die gemakkelijkheid hout snijdt.
Volgen we de gedachtengang van het schier volmaakte essay ‘Over gedachte en
kunst’ (9-18), dan kan men daarin achtereenvolgens de duidelijk besproken onderdelen
noemen: het populaire denken, het systematisch denken, het artistiek-scheppend
denken. Drie punten! En in hun successie en samenhang is er een harmonie, die zich
als zodanig niet onderscheidt van de systematiek. Uit dit essay is heel wat te halen
voor een nadere fundering van onze kennis omtrent de vorm en bouw van menselijke
kennis; voor een inzicht in de verbondenheid van volk en kunstenaar, volk en geleerde,
kerkvolk en kerkelijke leiding; voor de diepe wijsgerigheid van alle waarachtig
kunstenaarschap en voor de mogelijkheid om juist op dat punt van de wijsgerigheid
de kunstenaar te toetsen op zijn trouw en verraad; en lezend en herlezend komen we
ertoe te zeggen: dit essay is door en door wijsgerig. Het bergt, zoals alle wijsbegeerte,
een confessie; het bevat, zoals alle wijsbegeerte, een wereldwijd uitzicht; en het
komt, zoals alle wijsbegeerte, tot bepaalde stellingen.
Maar als we die stellingen gaan bekijken, worden we onzeker. ‘Het populaire
denken bekommert zich niet om wat het op een gegeven ogenblik niet ziet.’ ‘Het
systematisch denken kiest en verwerpt op grond van logica, het scheppend denken
op grond van smaak.’ ‘Het systematisch denken, door zijn abstraherend karakter,
houdt zich aan zijn onderwerp en heeft dus niet het perspectief van de wijsheid, die
een zinnebeeldig karakter heeft.’ Hier hebben we drie stellingen. Tegen elk van de
drie heb ik grote bezwaren. Heeft het populaire denken geen geheugen en geen
geweten (11)? Kiest het systematisch denken op grond van logica? Bevat het
systematisch denken geen perspectief van wijsheid? Elk van deze drie vragen zou
ik uit kunnen werken tot een opstel, of, wil men, een studie, waarin àlle grondlijnen
van het filosoferen naar Gods eis hun beurt kregen en dus een complete kosmologie
‘im Grundrisz’ gegeven werd. Maar iets weerhoudt ons: dat zou niet rechtvaardig
zijn, want geheel dit betoog zou langs het essay (‘die tolk van het artistieke denken
bij het systematisch denken’, 14) heen gaan. Een tolk heeft zekere privileges, die
geëerbiedigd dienen te worden; anders zou hij, terecht gegriefd, zijn taak als tolk
neerleggen - en dat zouden we niet graag willen.
Zo gaat het bij het lezen van Rijnsdorps beschouwingen over Nietzsche, over de
robotisering, over Multatuli, over levenskunst, over Homerus. Van meer belang dan
bezwaren maken, van meer belang zelfs dan een gesprek ondernemen, lijkt me de
aandacht voor het feit, dat de dingen waarom het gaat in hun zijn ondoorgrondelijk
blijven: ‘even geheimzinnig en transparant als water’ (47). Rijnsdorp past dit toe op
‘Schoonheid’; we mogen het m.i. op de schepping in haar geheel toepassen, al hadden
we van de tolk van het artistieke denken (die de moed heeft over ‘schoonheid’ te
praten: hoe onmodern!) geen andere keuze verwacht.
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Constant Labruyère
Nothing but rain
In sluiers regen gaat het
land voor mij verloren
ik zie de vogel niet
die ik hoor krijten
ik hoor de vogel niet
die ik zie zwenken
mijn zinnen zijn ontsteld
en ik ben de zeer
kleine rups knagend
aan de bladen van de
mij toegemeten tijd
en ik word ingesponnen
in de cocon van deze regen
ik vouw mij langzaam dicht
en sluip door uren
die niet langer de mijne zijn
tot ik in de druipende
droomloze tijd als een
plant voor eeuwig verdwijn.

Ontmoeting. Jaargang 8

178

Constant Labruyère
Boom
Boom,
uit sappen leven opgetrokken
naar het hooggebergte
van wind en werkelijkheid.
Daar is het helder vergezicht
en zeilt een vogel
onaards in morgenlicht
dit is het klimaat
waar woorden talmen
voor de klare lucht
want er blijft
na wat verraden wordt
aan alle lieflijkheid ontheven
een vlam, een krater
van dit eruptieve leven.
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Constant Labruyère
Lot
Wie zich zo verhardt
schuift het oerbeeld
van de schepping
naar een heelal
van woorden
en vindt niets dan
een zo volstrekte
leegte
dat de adem
van het vers
als stoom
in deze doodskou
blijft hangen
niets dan een
wolk die door
de lege wind
wordt gevangen.
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Sake Helder
God vindt geen rust in mij
ik open en doe dicht
er is geen vergezicht
er is geen vogelvlucht
er is geen blauwe lucht
Ik ben een wandelkaart
waar 't groen is uitgespaard
ik ben een wegennet
waar geen een voet op zet
en sta als wijzerbord
met richtingen omgord
met honderdduizend armen
de hemel te erbarmen
God vindt geen rust in mij
ik weet mij vogelvrij.
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Sake Helder
Dwaal met mij
door ruiten van herinnering
lees met mij het boek
van eergisteren
vouw het blad
daar waar wij samen kwamen
maar kruis de woorden
die ik liggend met je sprak
en strelend met je speelde
Eurydice, rodenko, dichter.
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Jan Rijnsdorp
Grafschrift
De dode ogen waren nog niet dicht
of de vervreemding was niet meer te keren.
Onzichtbaar werd hij van het bed gelicht.
De nabestaanden, die zich nog verweren,
bergen van hem wat hun het naaste ligt
en leggen 't ergens neer, waar 't moet verteren.
Weet hij de steen, gewillig opgericht,
waar afgesproken woorden in verweren?
Zijn eigennaam? Zijn eigen naam wellicht?
Geen taal of teken kan hem nog bezweren,
want dood is doof en heeft een blind gezicht.
Zoekt hij zichzelf, hij moet zichzelf ontberen.
Een sterveling wordt niet verder ingelicht.
Wat wij niet weten zal de tijd niet leren
en wat wij weten geeft geen overzicht.
Een vonnis, dat wij blindelings noteren.
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Kritieken
Hella S. Haasse
Zelfportret als legkaart
Amsterdam 1954 - De Bezige Bij.
‘Wat ik vermomd in historisch costuum vorm trachtte te geven was mijn eigen
werkelijkheid. Nu ik zover gekomen ben dat ik die tot op zekere hoogte bewust onder
woorden kan brengen, voel ik mij voorlopig niet bij machte tot, zelfs afkerig van,
het verzinnen van verhalen.’
Met deze openhartige bekentenis is het ontstaan van dit boek verklaard. Het
verwondert ons niet dat dit boek, dat toch geen roman is (geen ‘verzonnen’ verhaal!)
reeds spoedig na het verschijnen moest worden herdrukt. Er moet dan wel een grote
belangstellende lezerskring voor bestaan, waaronder zich zeker vele collega's van
de schrijfster zullen bevinden, want deze ‘tussentijdse balans’ onthult ons veel over
het wordingsproces van haar belletrie.
De gretigheid, waarmee het lezerspubliek een boek als dit aanvaardt, is een bewijs
temeer dat het de waarde van de persoonlijkheid in de literatuur hoog schat. Onder
het lezen van deze uiterst boeiende lectuur dacht ik: wat een weldaad, dit boek, waarin
een nog jonge schrijfster rechtstreeks op ons toetreedt en ons op overtuigende wijze
deelgenoot maakt van haar bewustwording. Wat hebben wij weinig bekentenissen
van deze aard. Vooral in eigen orthodox-protestantse kring zou deze vorm van
schrijven een gebeurtenis kunnen zijn. Ik weet wel dat de schrijfster erkent veel te
hebben verzwegen, maar dat deert ons nauwelijks. Wij hebben een mèns ontmoet.
Wat Hella Haasse schrijft over de historische roman en zijn auteur is zeker
belangwekkend, zij het aanvechtbaar. Ik kan mij bijv. geheel vinden in haar ervaring,
dat de auteur nooit loskomt van zichzelf en zijn tijd, maar een zekere mate van
objectiviteit is toch wel evenzeer mogelijk als noodzakelijk voor het schrijven van
een historische roman.
De laatste bladzijde spreekt van iets wat belangwekkender is dan het schrijven,
dat is bewust leven. De ‘wereld’ afzweren? De ‘illusie’ verloochenen? Waarom?
‘Alles hoort er bij’. Ziehier een mens die het leven aanvaardt zonder bitterheid.
‘Zelfportret als legkaart’ is een boek vol levenswijsheid en zelfkennis. Ik dacht
aldoor: wat een boek zal zij kunnen schrijven als zij op een goeie dag de brieven van
Paulus ontdekt!
P.J.R.

Annie Oosterbroek-Dutschun
Ontmoeting voor het leven
Amsterdam - Van Holkema & Warendorf.
Dit boek valt in drie delen uiteen. Het eerste deel verhaalt ons de romance van
Margaret, wettige huisvrouw van de Duitser Herbert, en een Engelse zeeman. Uit de
verbintenis met deze zeeman wordt een dochtertje geboren. De sfeer in dit deel is
soms even idyllisch als een niet al te modern plaatje van een Engels landschap kan
zijn.
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In het tweede deel wordt ons het verdere samenleven van Margaret met haar man
Herbert beschreven. Hier lijkt het, of de schrijfster de afstand van duidelijk zien niet
te pakken heeft kunnen krijgen. Dit geldt vooral voor de man in kwestie. Om de
tragiek van dit huwelijksleven beter tot de lezer door te laten dringen, werd van hem
een soort onmens gemaakt die niet anders kan dan zijn weerloze vrouw op de meest
grove manier te bejegenen, haar de ene keer te bedreigen met een: Zeg op... of ik sla
het er uit, of bij een nieuwe gezinsuitbreiding verdacht te maken met een: Dit kind
is er zeker ook weer één van onbekende afkomst.
Veel beter geschreven is het derde deel, waarin de schijnwerper nog eens
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wordt gericht op het leven van Margaret, die in al haar verwording ten slotte niets
anders is dan een tot in het diepst van haar hart vereenzaamde vrouw.
N.P.V.

Kees Pronk
Huis van alle winden
Wageningen 1954 - Zomer en Keuning N.V.
Reeds de eerste bladzijde van deze roman vertelt ons van ‘een slingerend wegje in
de richting van ginds het dorp’. Ook de sterke blauwe ogen zijn present en op bladzijde
59 schijnt de zon vrolijk en steken boven de hoge kruinen der Bevelandse dijken
vredig de kerktorentjes helder af in de verte. Wanneer op bladzijde 142 de jonge
kunstschilder zijn eerste succes boekt schrijft Kees Pronk: ‘Als hij de winkel uit gaat,
juicht het in hem’.
Ja, het zal wel in hem zelf ook ‘gejuicht’ hebben, toen hij zijn eerste roman kant
en klaar voor zich zag liggen. En onwillekeurig vragen we ons af wat het voor zin
heeft het plezier van zo'n eerste boek te bederven door een stekelige recensie.
Tienduizenden lezers komen immers niet verder (en zij verlangen ook niet meer)
dan een boeiend verteld verhaal? Welnu, aan dit verlangen heeft Kees Pronk
ruimschoots voldaan. De zoveelste streekroman, met de zoveelste rijke boer die een
dienstbode verleidt en haar de woestijn instuurt. Verwondert het u nog, dat de jongen
die uit deze kortstondige verhouding geboren wordt, prompt verliefd zal worden op
de stiefdochter van de rijke boer?
De schrijver stapelt de ene verwikkeling op de andere, alle denkbare misère sleept
hij er bij om het verhaal maar ‘boeiend’ te houden, tot de perikelen van het
kunstschildersbestaan en een dijkdoorbraak toe. Ik vraag mij wel eens af wat deze
volksvertellers zouden moeten beginnen zonder al die plagen van Egypte. Er bleef
dan niet veel meer over dan een dragelijk schoolopstel.
De zeeuwse dialoog trekt mij nog het meest aan in dit boek. Maar o wee als er een
journalist in het atelier van Joos doordringt. Dan worden we vergast op een staaltje
christelijke huilebalkerij. En toch, ja - en toch. Intuïtief (of doelbewust) grijpen
auteurs als Kees Pronk naar een gegeven dat de massa pakt. Zij offeren er alles aan
op en al komen zij niet boven een psychologisch zwart-wit schema uit, zij vertellen
tenslotte toch wel een verhaal. En daar gaat het nu eenmaal om in de boekenseries.
Als Kees Pronk, wanneer hij van zijn eerste succes is bekomen, zich nu eens ernstig
voornam de volgende keer wat minder hooi op zijn vork te nemen?
Hij zou er ongetwijfeld goed aan doen eens een jaar te besteden aan het bestuderen
van Van Eerbeeks romans om enige notie te krijgen van psychologie. Het zou hem
- misschien - ook kunnen afhelpen van zijn cliché's.
Wij hebben geen enkel bezwaar tegen het eenvoudig vertelde christelijke verhaal
zonder literaire pretentie, maar met dit boek is de auteur daar nog niet aan toe. Hij
zal eerst zwaar moeten bezuinigen op het gevaar af niets over te houden. Zoals
gezegd: alleen in de sobere streek-dialoog heb ik iets eigens kunnen ontdekken. Laat
Kees Pronk daar eens mee woekeren! Het door Laurens Braams getekende omslag
is een knap staaltje portretkunst. Ook de illustraties getuigen van vakmanschap.
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P.J.R.

Amerikaans Cultureel Perspectief Utrecht 1954 - W. De Haan N.V.
Aan deze bloemlezing uit de Amerikaanse literatuur en beschouwingen over literaire
kritiek, toneel en film, muziek etc., heeft Adriaan van der Veen een zeer instructieve
inleiding doen voorafgaan.
Van der Veen gaat er van uit, dat de Amerikaanse schrijver zijn plaats heeft
gevonden in zijn eigen land, dat
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niet meer uitsluitend wordt beheerst door winzucht. Natuurlijk is er een grote literaire
‘industrie’ in de U.S.A., doch het is even opmerkelijk dat de literatuur in engere zin
genomen ernstig wordt ‘beoefend’ in de vele universiteiten en colleges, op het gevaar
af dat het schrijven een soort ‘hogepriesterambt’ wordt. De inleider wijst er o.m. op
dat stijl en visie in tal van nieuwe romans ingrijpende wijzigingen hebben ondergaan
en ‘niets meer gemeen hebben met de opzettelijke beperkingen van Hemingway of
het primitivisme van Steinbeck, maar veel ingewikkelder zijn geworden, uitdrukking
willen geven aan de gecompliceerdheid van het leven.’ ‘Sterker dan voorheen is men
gaan beseffen dat afkeer van complexiteit in de literatuur en de aanbidding van een
ruig realisme veel eerder kunnen leiden tot onechtheid en sentimentaliteit.’ Van der
Veen komt tot de conclusie, dat de nieuwe schrijvers zich allereerst verdiepen in de
geheimen van de menselijke ziel. Hoewel ik mij voorstel dat een andere inleider ons
een geheel ander beeld van het Amerikaanse culturele leven zou kunnen geven dan
Van der Veen, heb ik niettemin vertrouwen in zijn compas.
Het boek heeft mij persoonlijk wat meer weg-wijs gemaakt in de doolhof van het
Amerikaanse kunstleven.
P.J.R.

Gustavo Corçao
Cursus van de dood
Utrecht-Antwerpen 1954 - Uitg. Het Spectrum.
Met het toekennen van het predicaat meesterwerk en met de voorspelling dat een
roman wel klassiek zal worden, dient men in het algemeen voorzichtig te zijn.
Waardering en veroordeling zijn mee aan mode onderhevig en veel van wat in
vroegere tijden hoog is geprezen is nu - en gewoonlijk terecht - vergeten.
Ondanks deze overwegingen aarzel ik niet, de verschijning en vertaling van de
roman: Cursus van de dood, een gebeurtenis van zo grote betekenis te noemen, dat
we er van overtuigd kunnen zijn, dat die ook in een verre toekomst nog belangrijk
kan worden geacht. Niet alleen omdat Brazilië, waarvan we naar mijn mening veel
mogen verwachten omdat het in artistiek oogpunt een bloeiperiode doormaakt
(architectuur!) hierdoor in eenmaal in het brandpunt van de literaire belangstelling
komt te staan. Maar dit boek staat ook zozeer boven het niveau van het overige wat
in deze jaren in overstelpende hoeveelheid verschijnt, dat het wel blijvend moet
opvallen.
Het is niet in de eerste plaats het verhaal in de roman: Die is niet meer dan een
variant op een oud thema. Een man weet, dat hij nog slechts enkele maanden heeft
te leven en hij tracht met zichzelf en met God in het reine te komen. Men zou de
auteur zelfs kunnen verwijten, dat hij zijn verhaal iets te mooi heeft willen maken,
door de tragiek in het leven van de hoofdpersoon te erg te doen culmineren (ontrouwe
echtgenote en pseudo-zoon). Het is ook niet de compositie, die weliswaar getuigt
van moderne opvattingen, maar die toch ook geen novum in eigenlijke zin is.
Maar het is de persoon van de auteur die achter dit werk staat, zijn eruditie,
scherpzinnigheid, bezonkenheid, psychologisch inzicht, zijn wijsheid, die het hier
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doen. C. heeft reeds tijdens zijn leven recht op een ereplaats in de galerij der
wereldliteratuur.
Na het lezen van deze roman zijn de biografische gegevens die de uitgeefster op
de stofomslag geeft geen verrassing meer. De schrijver blijkt een filosoof, socioloog,
astronoom, electrotechnisch ingenieur en nog veel meer te zijn. Verrassend blijft
wel, hoe de structuur van zijn persoonlijkheid, bij zoveel veelzijdigheid, zo gaaf,
zozeer een eenheid is gebleven.
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Dankbaar mogen we hem er ook voor zijn, dat hij tenslotte niet zelf een antwoord
heeft willen geven op de vraag of zijn hoofdpersoon God vond, eer hij stierf. Een
eventueel antwoord zou het boek waarschijnlijk aanmerkelijk in waarde hebben doen
dalen. In het genre bekeringsromans is reeds voldoende keus. Het is, alsof C. op het
laatste ogenblik terugtreedt, alsof de levenden de stervenden op de laatste schreden
naar de dood niet meer kunnen volgen. Niettemin heeft C. mijns inziens zijn antwoord
wel sterk gesuggereerd, het positieve antwoord namelijk, dat eenmaal op Golgotha
is gegeven.
J.E.N.

Raymond Radiguet
Van de liefde bezeten
(Le diable au corps. Vert. Jacoba van Velde en F.C. Kuipers. Amsterdam
1954 - N.V. Em. Querido's Uitgeversmij.
Radiguet is niet ouder dan twintig jaar geworden. In 1923 is hij gestorven en van dat
jaar dateert ook deze roman. Er is in de laatste jaren veel veranderd. Ook de literaire
smaak heeft zich sterk gewijzigd. Maar als ‘Le diable au corps’ in 1955 uitgekomen
zou zijn, zou men het boek waarschijnlijk alle lof en alle verguizing hebben toebedeeld
die de contemporaine roman ten deel valt. Lof om de zeer indringende wijze waarom
het werk is geschreven. Het is bijkans onbegrijpelijk, hoe een auteur, die zijn
adolescentie nauwelijks te boven kan zijn geweest een in psychologisch opzicht zo
scherp getekende roman van de liefde kon scheppen. Men zou het boek eer
toeschrijven aan een scherpzinnige Don Juan van veeljarige ervaring. Lof ook om
de meesterlijke wijze waarop de auteur sfeer weet te scheppen, waarop hij gewone
dingen zo weet te beschrijven, dat ze tot pure kunst worden gesublimeerd. R. is een
bijzonder knap schrijver.
Verguizing zou het boek niet bespaard zijn, omdat de gegeven liefdeshistorie een
buiten-echtelijke is. Dit pruimde men in 1923 slechts in een beperkte kring. Vandaar
die veelzeggende titel? En - gelukkig - in 1955 ook nog, al kon er voor de vertaling
dan blijkbaar een afgezwakte titel bij door. Het is verleidelijk in dit verband een
verhaal op te hangen over de ethiek in de roman-kunst. Laat me echter volstaan met
de gemaakte opmerking en daar mijn spijtbetuiging aan vastknopen, want deze roman,
verschenen in de Salamander-reeks en dus voor ieder bereikbaar, is toch wel een
meesterwerkje.
J.E.N.

K. Abma
Mensen en minuten Het zilveren dak.
Alphen aan de Rijn - N. Samson N.V.
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Dit boek is een vervolg op de roman van dezelfde naam met de ondertitel ‘De mentor’.
De lezer die het eerste werk niet gelezen heeft, bemerkt echter niet dat hij met een
vervolg te doen heeft.
Ofschoon ook de particuliere omstandigheden van de hoofdpersoon een rol spelen,
is het boek eigenlijk een roman over het notariaat. Het is moeilijk, een roman te
schrijven, waarin een iets en niet een iemand de hoofdrol vervult. Een dergelijke
opgaaf stelt hoge eisen aan de auteur en er zijn slechts weinigen, die ten volle slagen.
Ook Abma heeft mijns inziens de roos niet geraakt, al is hij zijn doel niet voorbij
geschoten. Zowel voor insiders als voor hen die van de praktijk van een
notaris-kantoor niets weten laat het boek zich prettig lezen. Abma, die zelf notaris
is, heeft liefde voor zijn vak. Door deze mentaliteit wordt het boek gedragen en zo
kon het niet anders of het moest wel een sympathiek boek worden, een roman die
inneemt voor het ogenschijnlijk zo droge maar in wezen door en door levende
notariaat. Stellig zal deze roman begrip
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wekken. In zoverre is de auteur geslaagd.
In artistiek opzicht heeft hij het er minder goed afgebracht. Het particuliere leven
van Tjerk Hoek, de hoofdpersoon, hangt er een beetje bij aan. Het is A. niet gelukt
van zijn roman een compositorisch gaaf geheel te maken. Hij zondigt ook nog al
eens tegen de regels van de psychologie. Een verslag als dat van de boer Hogema
bijvoorbeeld mag een getrouw relaas van de ramp van de Wieringermeerpolder zijn,
het is zo gestyleerd, dat het onnatuurlijk aandoet. Van meer dan een dialoog kan
overigens hetzelfde worden gezegd.
Tenslotte moet ik nog opmerken, dat A. niet steeds de objectiviteit in acht neemt,
die men van een notaris mag verwachten. Voor de ambtenaren in het algemeen, in
het bijzonder voor de fiscus, heeft hij geen goed woord over en hij verliest uit het
oog dat deze ambtenaren, althans een zeer groot aantal van hen, worstelen met
dezelfde moeilijkheden als het notariaat.
Waarom laat Abma een inspecteur der belastingen conservatoir beslag leggen,
voor een aanslag waarvan de juistheid dubieus is nog wel, in een geval waarin de
voor de hand liggende oplossing een tweede hypotheek ten behoeve van de Staat,
tot zekerheid van de belastingschuld was? Het verhaal zoals het nu is gegeven kweekt
misplaatste antipathie.
De misschien iets te breed uitgemeten bezwaren nemen echter niet weg, dat ik
deze, vanuit een protestantschristelijke geest geschreven, roman, zeer waardeer.
J.E.N.

Stefan Andres
Het jongetje in de put
Utrecht - Bij De Fontein.
Indien het vermogen van een goed, diepgaand herinneren één van de liefste gaven
der muzen aan de dichter is, dan is Andres een dichter, want zijn Der Knabe im
Brunnen heeft een memorie om van te duizelen. Ik vind het allemaal best, mits men
maar wil toegeven, dat het volwassen geworden jongetje, de Steffi van Stefan Andres,
zeer behendig en kunstvaardig zijn herinneringen interpreteert en beoordeelt. De
ik-vorm van het verhaal verliest daardoor aan redelijkheid, wat hij aan suggestiviteit
gewonnen heeft. Wat blijft niettemin het aantrekkelijke, boeiende en op menige
plaats ontroerende van deze jeugd-herinneringen? Het is ongetwijfeld de milde,
zuivere sfeer van het Rijnlandse gezin, waarin Steff opgroeit. De kloeke moeder, de
stille, arbeidzame vader, eerst molenaar, later landbouwer, broers en zusters, vormen
een harmonische, natuurlijke eenheid. Steffi's jeugd valt in de keizerlijke jaren van
vóór en tijdens de eerste wereldoorlog. Met welk een liefde en opmerkelijkheid is
het dorpsleven van Schweich, van school, kerk, kapelaan en pastoor hier beschreven!
Steffi's treinreis met zijn moeder naar Trier, zijn bezoek aan de Dom aldaar, zijn
eerste biecht bij de wij-bisschop, en zoveel meer simpele beschrijvingen van
belevenissen, zijn prachtige stukjes literatuur geworden. De vertaling van André
Noorbeek, de pentekeningen van Hylke van der Harst en de uitvoering van het boek
door De Fontein zijn voortreffelijk.
v. H.
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J. Bech Nygaard
Een vrouw werd gelouterd
Den Haag - Ad. M.C. Stok Zuidh. U.M.
Een Deense huwelijksroman. Een meisje dat in een gesticht is opgevoed trouwt,
gedwongen, met een dorpsonderwijzer. Hun huwelijksleven wordt er een van armoede
en zorgen; de vrouw is jong en onervaren; de man tiranniek en egoïstisch; de kinderen,
die hun geboren worden, worden niet met vreugde verwacht. In alle beproevingen
is het de vrouw en moeder, die de liefde behoudt. Om de genegenheid van de
opgroeiende kinderen wordt

Ontmoeting. Jaargang 8

188
door de vader en moeder een jarenlange strijd gevoerd; de oudste zoons kiezen de
partij van hun moeder, maar de jongeren weet de vader voor zich te winnen. Totdat
ook tussen de vader en de verwende dochter een conflict ontstaat en de moeder haar
kind in bescherming nemen moet. Daarna ontvlucht zij haar man en de kinderen
volgen haar.
Het komt in Anna's huwelijksleven niet tot veel uiterlijke dramatiek en tragiek.
De schrijver heeft zijn aandacht geconcentreerd op de innerlijke spanningen tussen
man en vrouw, die een druk leggen op het gezin. Van de ondanks alles liefhebbende
vrouw en moeder heeft hij geen bovenmenselijke figuur, van de liefdeloze man en
vader heeft hij geen monster gemaakt. Omdat ze zo menselijk zijn, deze Anna en
Ditlev, kan het conflict tussen hen, dat knap en indringend beschreven wordt, voor
de lezer de waarde van een katharsis krijgen.
In deze roman komt een grote en sterke liefde niet aan de uiteindelijke overwinning
toe. Waarom niet? vraagt de lezer zich af. Het antwoord kan alleen maar zijn: liefde
tot de naaste moet gedragen en geheiligd worden door de liefde tot God en aan de
liefde tot God gaat dit ontroerende verhaal over de liefde tot de naaste bijna geheel
voorbij.
J.M.Vr.

Marja Roc
Een koning verleid
Den Haag - H.P. Leopold
Na de Friese schrijfster Ypk fan der Fear (De breugeman komt) heeft Marja Roc de
geschiedenis van de stichting van het Munsterse Nieuwe Jeruzalem tot een roman
verwerkt. Vergelijking tussen deze beide Nederlandse romans over de Wederdopers
ligt voor de hand, maar is misschien toch niet helemaal rechtvaardig, omdat het
uitgangspunt van de schrijfsters zo verschillend ligt. Het kan niet anders of de bloedige
historie van de Friese Doopsgezinden moet in Friesland ook buiten de
geschiedenis-archieven nog voortleven; ze moet de Friese schrijfster als het ware
door haar omgeving opgedrongen zijn; verhalen zoals ze in bepaalde kringen de
eeuwen door van generatie op generatie werden doorgegeven zijn door haar in
boekvorm vastgelegd en tot een indrukwekkend geheel samengevoegd. In dat geheel
is ‘Munster’ slechts een episode, Munsterse helden als Jan Matthijs en Jan
Beukelszoon blijven figuren van de achtergrond; het gaat om het geloof in Christus'
wederkomst, het geloof dat, ondanks de verdwazing, uitspattingen en veelwijverij,
ondanks de val van Munster, ondanks martelingen en slachtpartijen behouden blijft.
Het lijkt er op of Marja Roc de figuur van Jan Beukelszoon en de geschiedenis
van het Munsterse Sion meer willekeurig gekozen heeft, o.a. om de romantiek, die
er in deze stof schuilt. Een romantisch motief is zeker de vervloeking van de
roofridderburcht Wertz door de mishandelde Jood. De verbinding tussen het Duitse
roofriddergeslacht en Jan Beukelszoon van Leiden wordt tot stand gebracht door de
ontmoetingen tussen de als broers op elkaar gelijkende edelknaap Ulrich von Wertz
en de jonge kleermakersleerling Jan Beukelszoon. Later is het Ulrichs verloofde, die
onder de bekoring raakt van de voor vrouwen onweerstaanbare Jan Beukelszoon.
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De romantiek van de roofridderburcht, de historie van de boerenopstand en de val
van het Munsterse Sion, de fascinerende figuur van de verleide en anderen verleidende
profeet-koning, de liefde tussen twee vrijwel modern denkende jonge mensen in een
nog half-middeleeuwse tijd, Marja Roc verstaat de kunst uit zulke heterogene, voor
een deel historische voor een deel fictieve stof een levendig kleurig geheel op te
bouwen, een roman die men geboeid leest. Zij weet echter ook be-
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grip op te roepen voor wat de innerlijke drijfveren van de koning van het Nieuwe
Sion kunnen zijn geweest. Vol mededogen is het hoofdstuk over de geketende in de
kerker. Van allen verlaten voelt hij zich, de koning, voor wie mannen hebben geknield,
die zestien vrouwen heeft gehad. Maar in zijn eenzaamheid en schuldbesef krijgt hij
de troost van Gods nabijheid.
Het laatste hoofdstuk geeft de ontknoping van het romantische bijmotief. Maar
eigenlijk doet de gelukkige liefde van Ulrich en Jutta en het eiland, waarop Ulrich
en zijn schoonvader het antwoord zullen trachten te vinden op de vraag wat zij in
waarheid zijn, na de marteldood van Jan Beukelszoon als een anticlimax aan. Stel
daar dan tegenover het slot van ‘De breugeman komt’, dat zo duidelijk laat zien hoe
ondanks het woeden van de vijand het geloof behouden blijft, dat de troost aanwijst
welke in de verschrikkelijke geschiedenis van het Munsterse Nieuwe Jeruzalem te
vinden is.
J.M.Vr.

G. van Heerde
Mensen in gala
Baarn - Bosch & Keuning N.V.
Met dit Victorie-boek hebben schrijver en uitgever een nederlaag geleden. De schrijver
had in dit geval toch zoveel mee: een uitstekend onderwerp voor een kleine, zinvolle
familieroman of gevoelige novelle; een vrij vlotte stijl en soms rake
beschrijvingskunst; een begeerte om de onverbloemde werkelijkheid, hoe schrijnend
ook, weer te geven. Het gaat om de 80e verjaardag van Remmink. (Het inhoudsverslag
noemt hem bij vergissing Remmelink). De verwachtingen voor de viering van deze
dag zijn hoog gespannen. Het dorp, de buurt zullen er veel werk van maken. Moeder
en vader Remmink verwachten de komst van hun rijk geworden zoon Jan en diens
vrouw. Hun zoon Frits is zendeling in Suriname en kan natuurlijk niet aanwezig zijn.
Evenmin hun andere zoon Wout, die als gewezen S.S.-er in de Limburgse mijnen te
werk gesteld is. Het loopt alles anders. Jan, zich generend voor zijn eenvoudige
ouders, laat per expres weten, dat hij verhinderd is te komen. Frits, door de bosnegers
van zijn post verjaagd, verschijnt wel op de feestdag, voorgevend, dat hij vervroegd
verlof heeft gekregen. En Wout komt des avonds, op het hoogtepunt van het buurtfeest
de familiekring binnen, ook met bijzondere permissie. Hij is evenwel uit zijn kamp
ontvlucht en wordt op het feest gearresteerd en geboeid weggevoerd. Zo eindigt dan
de dag, waarvan Remmink zich zoveel voorgesteld heeft. Men gevoelt, hoe
aangrijpend de familietragiek in dit simpele verhaal van een gedenkwaardige dag
had kùnnen zijn, indien de auteur maatgehouden had, en zijn bijfiguren, de zendeling
en de gedetineerde niet zo dramatisch geforceerd op de voorgrond van het toneel
gedrongen zou hebben. Doordat hij, gedurende het gehele verhaal, telkens de
schijnwerper richt op de twee mislukte levens van de man in de Surinaamse rimboe
en de onteerde in de Limburgse mijnen, waren de voorwaarden en reële feiten om
de geschiedenis der familie Remmink te markeren aanwezig. Helaas, hij nam daar
geen genoegen mee, verloor de verhoudingen der verhaalelementen uit het oog,
verviel van de ene in de andere sensatie en dan ligt de zonde der onmatigheid voor

Ontmoeting. Jaargang 8

de deur. Met het gevolg, dat de lezer de auteur en zijn verhaal onmogelijk meer
ernstig nemen kan. Hij betrapt hem op klaarblijkelijke fouten, gewild- en
gezochtheden. Het afzichtelijke toneel van de vechtende zendeling, die gewelddadig
een negerjongen overmeestert om hem de framboesiazweren uit te drukken, is grotesk
en belachelijk voor ieder, die weet, dat sedert 20 jaar elke tropen-arts en
medicinerende zendeling framboesialijders feilloos behandelen volgens de
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serum-therapie. Van deze en overeenkomstige fouten, die de werkelijkheid miskennen
en geweld aandoen, is het verhaal vol. En wat te denken van deze tachtigjarige
Remmink, die na het wegvoeren van zijn noon door de politie geen vadersmart kent,
maar slechts wrevel om het abrupte eind van een (overigens vrij onsmakelijke)
harmonica-fuif?
Joh.v.H.

Richard Wright
De Buitenstaander
Leiden - Sijthoff.
Deze nieuwe roman van de schrijver van ‘De Negerjongen’ heeft weer een neger als
hoofdpersoon, ditmaal een volwassen man; het boek is dan ook tweemaal zo dik.
Cross is aan het begin van dit boek flink in financiële en maritale moeilijkheden, zijn
huwelijk is kapot, zijn kinderen kan hij nooit meer zien (wat hem wel spijt) en zijn
maîtresse is zwanger (wat hem ook spijt). Een trein-ongeluk maakt op slag aan zijn
zorgen een eind, hij ontsnapt levend uit de chaos en een medepassagier wordt onder
zijn naam begraven. Hij begint een nieuw leven in een andere stad, nadat hij nog
gauw iemand, een oude vriend, die hem herkende in een hotel, vermoord heeft, terwijl
zijn nieuwe maîtresse even de kamer uit is.
In New-York sluit hij zich aan bij een communistische groep, vindt in snelle
opeenvolging nieuwe maîtresses, begaat twee nieuwe moorden, wordt door de partij
in staat van beschuldiging gesteld, pleegt weer een moord of twee, wordt dan zelf
neergeschoten en houdt op zijn sterfbed nog een van zijn lange beschouwingen over
het leven in het algemeen en zijn eigen historie in het bijzonder en eindigt met de
woorden, waarmede het boek ook ophoudt: ‘Omdat ik in mijn hart voelde, dat ik
onschuldig ben, daarom was het zo verschrikkelijk’. Ja, ja.
Dit is dus een psychopaath, zouden wij willen zeggen. De schrijver is een slecht
pleitbezorger voor deze figuur, die hij toch zelf heeft bedacht, maar die hij
ternauwernood levend voor ons weet te maken. Wij gevoelen slechts weinig, zo
enige, sympathie voor Cross, en zijn ellenlange beschouwingen, die in de vorm van
een pamflet voorgeschoteld worden, vervelen ons al spoedig. De schrijver zelf vergast
ons ook meermalen op eigen commentaren en bespiegelingen van philosophische
en psycho-analytische aard, maar alles is nogal onverteerd en onrijp. Een grasduiner.
De bouwstof van deze roman zou met strakker vormgeving en een betere beheersing
van het métier vele mogelijkheden in zich gehad hebben; het slot, waar Cross sterft,
had een forse, ontroerende en dramatische climax kunnen worden. Nu echter voelt
men de neiging, als men het bock uit heeft, z'n schouders op te halen of een vraagteken
te zetten: ‘So what?’
Ik vind de auteur uitgesproken sterk in de episoden, waarin hij zich beperkt tot
het beschrijven van gebeurtenissen, daar is hij zelfs zeer boeiend. Maar waarom dat
hinken op twee gedachten? Waarom er die wijdlopige, verwarde, soms onbegrijpelijke
en tegenstrijdige psychologische beschouwingen aan vast te knopen, die het houvast,
dat wij af en toe aan de hoofdfiguur menen te hebben, weer te niet doen? Daardoor
is deze roman geen eenheid geworden. Wij meenden deze tweespalt in het kunnen
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van de schrijver: zijn kracht als verteller, zijn zwakheid als uitlegger reeds in zijn
andere roman te hebben opgemerkt, maar daar is het gegeven veel simpeler en zijn
de beschouwingen schaarser. De schrijver meent, door maar telkens wat te laten
gebeuren, en deze gebeurtenissen zo'n beetje te commentariëren en te verbinden door
bespiegelingen, een roman te doen ontstaan. Vooral, als dit geheel dan ge'sausd'
wordt door wat sexualiteit en een moord of wat. Maar vergeefs speuren we naar de
diepte, de
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zin, de idee achter dit alles.
Ik ontkom niet aan de indruk, dat dit het boek is van een neger, die, zelf zeer innig
met het rassen-probleem der Zuidelijke staten in aanraking gekomen, en er het
slachtoffer van, hier niet aan ontgroeid is, en de pose aanneemt van wèl. En die wil
laten zien, dat hij, deze ‘nikker’, het ook wel kan, een boeiende, afwisselende en
psychologisch-diepzinnige roman schrijven. Maar zijn verleden zit hem toch teveel
dwars. Terwijl hij, op een ander niveau, toch uitgesproken talent heeft en ik mij best
voor kan stellen, dat er van zijn hand, als al deze dingen verwerkt en bezonken zijn,
in rijper jaren een uitgebalanceerde roman zal verschijnen. Want hij heeft het echte
vertellersbloed in zich: zijn beschrijving van het gebeuren is vaak zeer pregnant. Ik
hoop, dat hij bijtijds tot echte bezinning komt, ook over Christus. Want Wright is
een pertinent en consequent atheïst, die zelfs in langdurige beschouwingen zich
voorstelt als onverschillig. Dat nu is alvast niet waar, daarvoor praat hij er te vaak
en te lang over: zijn streng-Godsdienstige jeugd woelt nog in hem.
Als ik aanneem, dat zijn ‘Negerjongen’ toch een soort autobiographie moet zijn,
kan ik me zijn atheïsme voorstellen. (Dit is een gevaarlijke uitlating, maar u begrijpt
wel, wat ik bedoel.) Dat is ook de reden, dat ik aan deze roman zo'n onevenredig-lange
bespreking wijd. Ik voel me namelijk na lezing van dit boek wat onplezierig. Wat
schuldig. Schuldig en mede-schuldig aan te groot geduld en tolerantie met de
Zuidelijke rassenhaat, dat wrede en onheilige en on-Christelijke dat wellicht de
bepalende factor is in het bittere atheïsme van Wright en zijn (en onze) donkere
broeders.
H.M.

Daan van der Vat
De Londense wandelaar
Utrecht/Antwerpen - Het Spectrum.
Onder de titel Britten, Beesten en Buitenlanders verscheen van dezelfde schrijver,
als kolder-dichter bekend onder de naam Daan Zonderland, destijds een bundel
schetsen over de Engelsen en hun vele zonderlinge Engelse gewoonten.
Deze bundel is daarop het op zichzelf staande vervolg. Het is een genoegelijk
boek, waaruit een behoorlijke feitenkennis en eruditie spreken, scherp, maar niet
zonder genegenheid. Het is hier en daar wat overladen - teveel woorden, teveel
overdrijving en teveel imitatie Praetvaeriastijl - maar het houdt zelfs in deze gebreken
het ontwapenende van de eerlijke maar wat al te uitbundige inspiratie, het heeft geest
en het laatste hoofdstuk met zijn surrealistisch slot verdient opgenomen te worden
bij de standaard-literatuur over de Engelse psyche.
J.W.V.

Jacques Gans
Nieuwe nonchalante notities
Amsterdam - C.P.J. van der Peet.
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In goede overeenstemming met de titel bevat dit boekje een aantal ‘losse opmerkingen’
over belevenissen en verschijnselen in de persoonlijke, de literaire en de
maatschappelijke sfeer.
Jacques Gans is een erkend non-conformist. En een individualist bovendien, die
min of meer voor eigen rekening om zich heen slaat, kalm, maar zeer nadrukkelijk
en zonder égards. Hij schrijft het aardigst over eigen reis- en levens-ervaringen. Zijn
aanvallen op personen zijn wat grof, zijn critiek op de vele instellingen die in onze
geleide en sociale maatschappij als heilig gelden is, bij een flink aantal incidentele
voltreffers, krachtens zijn individualistisch uitgangspunt in wezen en strekking tot
onjuistheid gedoemd.
Een ontmoeting dus, die tot instemming en tegenspraak aanleiding geeft en als
zodanig de moeite waard.
De tekeningen van van Looy passen zich goed bij het geheel aan.
J.W.V.
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Dr G. Knuttel Wzn
Rembrandt Etsen
's-Gravenhage 1954 - L.J.C. Boucher.
Een keuze uit Rembrandts etsen op het formaat van de originelen, toegelicht door
één, die zijn hele leven bezig is geweest met de studie over deze grootste van alle
etsers, verschijnt, wellicht niet als zodanig bedoeld, als een eerste publicatie in de
reeks geschriften die, naar ik hoop, zal worden uitgegeven naar aanleiding van de
herdenking van Rembrandts geboortedag vóór 350 jaren (15 Juli 1606). Hoeveel er
reeds over Rembrandt geschreven moge zijn, een goede moderne monografie - sedert
de verschijning in 1906 van Jan Veths nog altijd leesbare studie heeft onze kennis
van Rembrandt zich immers zeer uitgebreid - laat nog steeds op zich wachten en een
verzameling van de ten onrechte veel te weinig bekende etsen is slechts antiquarisch
of voor een voor de belangstellende leek te hoge prijs te verkrijgen. Daarom kan de
verschijning van dit bundeltje met 52 etsen (en niet 51 zoals het titelblad vermeldt)
niet hartelijk genoeg worden toegejuicht.
Het etsen was reeds lang bekend en werd door de wapenversierder Daniël Hopfer
omstreeks 1500 voor het eerst als zelfstandige kunstuiting toegepast. Urs Graf, Dürer,
Lucas van Leyden, de vlaming Dirck Vellert, Willem Buytenwegh, Hercules Seghers
en de Lotharinger Callot zijn de grote voorgangers van Rembrandt. Vooral het werk
van de drie laatsten heeft Rembrandt bestudeerd en het is bekend hoe hij etsen van
Seghers ingrijpend bewerkte (‘retukeeren’ noemde hij dat zelf).
Na een technische uiteenzetting over ‘droge naald’, opeenvolgende staten,
afdrukken enz. behandelt Knuttel de gekozen prenten stuk voor stuk op een
verhelderende wijze, waarbij telkens verband wordt gelegd met levensgang en
kunsthistorische ontwikkeling. Merkwaardig is de opvatting van de schrijver dat de
grote meester allerminst als kunstenaar heeft afgedaan na zijn insolvent-verklaring.
Hiervoor brengt hij, uiteraard kort in dit bestek, een aantal bewijzen aan.
Er is een oude Chinese legende, die vertelt hoe de kunstenaar stierf, toen de vogel
Phoenix, door hem in uiterste concentratie op het doek gebracht, tot leven kwam.
Dit diepzinnig verhaal is ook op Rembrandt toepasselijk. Hij zelf leeft niet meer,
maar na eeuwen behoren zijn werken nog tot de grootste schatten der mensheid. Het
is een genot de prenten in dit boekje telkens weer te bekijken en in zich op te nemen,
vooral nu de etsen zo uitstekend gereproduceerd zijn. Bij elke keuze zal men bepaalde
etsen node missen; zo ook hier. Ik hoop echter vurig, dat een volledige uitgave van
alle etsen (bijna 300) op dezelfde uitnemende wijze ooit binnen het bereik van iedere
belangstellende zal worden gebracht.
J.C.S.
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[Ontmoeting 1954, nummer 6]
Lidy van Eijsselsteijn
Spelen nog zwanen op het IJselmeer?
Mijn hart heeft stilgestaan
toen ik ze zag.
Wit grijs en zilver was de najaarsdag
het IJselmeer
en zij.
De zon scheen van links op de afsluitdijk
en het water had geen woorden meer
van vreugde het wiegde heen en weer
van vreugde waarom doet vreugde zeer
vroeg ik, maar toen wist ik het weer
wist het zonder woorden
die morgen aan het meer.
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Lidy van Eijsselsteijn
Iedere dag ontroert mij de roodborst.
Als het gedobbelde brood is gegeten
door de vlugge mus, de heerszuchtige merel,
als de voederplaats sinds lang is verlaten
en er niets rest dan piksel en kruimels
komt hij traag hippend
vanonder de tuinbank
van zijn rechten onzeker, onbewust van zijn gratie.
Langzaam beweegt hij, voorzichtig
neemt hij wat kruimels.
Zijn borst is weerloos en rood
door lijden getekend,
eenzaam onder de vogels.
Hij vlucht verschrikt als een deur zich opent,
maar ik hoor hoe verderop in de struiken
God hem ergens een lied laat vinden.
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Lidy van Eijsselsteijn
Het gehucht
De plek die wild was en zacht
is in aanplant veranderd.
In de zandstrook waar ik vaak prenten zag
- de ronde van het haas
de spitse van het hert ligt een fluwelen konijn
dat in de strik bezweek
En de boer die de platte pet afnam
en tegen de voering prevelde
in aandacht voor ander heil
voor hij zei: nou wichje, éét...
viel uit de nok op de deel
en ligt met gevouwen handen.
Kraaien houden een oog in het zeil.
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Perspectieven in het werk van J.K. van Eerbeek.
G.E. Mulder
In zijn ‘Inleidende Notitie’ op het bundeltje Schetsen van Van Eerbeek, posthuum
uitgegeven onder de titel ‘Pontus en de dieren’, omschrijft Gerrit Kamphuis het
streven van Van Eerbeek als ‘een poging om door te dringen tot de irrationele wortels
van het individuele bestaan’, om ‘het bestaande-op-zich-zelf tot op de wortel te
komen, de menselijkheid tot op de naakte kern, tot dat duizelende existentiebesef,
dat zich nog slechts weet uit te drukken in een stamelende kreet, welke tevergeefs
de horror vacui tracht te bezweren, maar tegelijk de eerste woorden van absolute
overgave aan God en dus tot wedergeboorte tot een ander levensbesef betekent.’
Wij mogen Kamphuis dankbaar zijn voor de prachtige regels door hem gewijd
aan de nagedachtenis van zijn vriend, en het existentieel-vitalistische element neemt
ongetwijfeld een belangrijke plaats in in het werk van Van Eerbeek, maar ik aarzel
toch, mij geheel aan te sluiten bij de visie van Kamphuis. Dat is geen wonder; Van
Eerbeek was in zijn beste werk te diep dan dat het niet voor tweeërlei uitleg vatbaar
zou zijn. Bij de poging om zijn gedachten weer te geven is het maar al te gemakkelijk
om uit te glijden. Maar dit toegegeven, meen ik toch als het centrale thema bij Van
Eerbeek het conflict tussen individu en gemeenschap te moeten aanwijzen. Dat
conflict was voor hem als Gereformeerde ongewoon fel. Voor hem was de
gemeenschap religieus bepaald: de machthebbers daarin waren ‘van God verordend’
(Romeinen 13), ja de gemeenschap was op mysterieuze wijze de zetel van de liefde
Gods. Maar dit deed Van Eerbeek de ogen niet sluiten voor de demonie waaraan
deze zelfde wereld was onderworpen. Het was zijn overtuiging dat het handelen van
de meest oprechte Christenen, haast zou ik zeggen structureel in de zonde was
gefundeerd. Reeds hieruit volgt dat zijn probleemstelling typisch existentialistisch
was. Hiermede hangt samen dat zijn streven er niet op was gericht om de gemeenschap
te vernieuwen, maar om zelf de juiste relatie tot haar te vinden. Deze relatie is een
der zijnswijzen van de mens, de zijnswijze van het in-de-wereld-zijn. Het probleem
van het in-de-wereld-zijn heeft Van Eerbeek gedurende zijn gehele schrijversloopbaan
bezig gehouden.
Reeds in het eerste hoofdstuk van Lichting '18, de in 1932 verschenen roman over
een jongeman die volwassen wordt omstreeks het einde van de eerste wereldoorlog,
komt de problematiek met geweld op ons af. Van Eerbeek verplaatst ons in een
H.B.S.-klas, waarin de wiskundeleraar Speckmans, bijgenaamd ‘Spin’, op een kwade
morgen de greep op zijn
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leerlingen dreigt te verliezen. Hij weet zijn ‘gezag’ te herstellen door een beurt te
geven aan Anton Homan, die een spraakgebrek heeft en daardoor faalt. Na afloop
van het gebeurde komt Homan ertoe de Christelijke levensopvattingen van zijn docent
met zijn handelwijze te vergelijken. Men ziet het, dit is de klassieke conflictsituatie
en men verwacht dat ook thans het resultaat zal zijn, dat het slachtoffer zich in edele
verontwaardiging distantieert van de als huichelarij ervaren levensovertuiging van
zijn kwelgeest. Maar Van Eerbeek volgt niet dit geijkte patroon.
Na afloop van de les ziet Homan dat Speckmans in het leraarskamertje een
poedertje uit een wit papiertje in een glas water uitstrooide. Homan
‘vergaf zijn leraar op dat ogenblik, hij koos partij voor hem; hij zag hoe
hij zich met een geneesmiddeltje overeind hield. Hij begreep ook, dat hij
er niet mee klaar was, met eenvoudig de door de practijk verzegelde
levenskunst van dezen sterken, ongebroken mensch te minachten.
Veel later nog, zou hij telkens weer dit beeld voor zich zien, zou hij
begrijpen dat deze mensch niet anders had gekund, dat deze leeraar zijn
leven lang, niet anders zijn klas zou kunnen winnen, dan door den sterke
te knevelen, met behulp van zijn overwicht op den zwakke. Genade of
medelijden of offers of welwillendheid kwamen hier in laatster instantie;
kwamen in geen enkele instantie van pas. Als hij de offervaardigheid had
willen te pas brengen, zouden de zenuwen hem doen vallen, zijn eigen
zenuwen of die van den ander.
Hij begreep dat bij deze mensch, het leven en de mogelijkheden van zijn
ervaring en aanleg en bekwaamheden, gingen, voorlopig althans, vóór de
leer, het schema. Dat voor hem de intenties van Christus, voorloopig
althans, moesten zijn een correctief, en een betrekkelijk zwak correctief,
op het leven’.
Homan voelt zich dus solidair met Speckmans, ervaart diens gedrag als een eigen
existentiemogelijkheid. Maar juist deze solidariteit, de aanvaarding van Speckmans'
daad als eigen daad, brengt bij Homan een crisis teweeg. Hem
‘overvalt de angst om ook zoo te worden als deze mensch, die hij daar
ginds voor zich ziet staan. Hij gevoelt een afschuw als een zwarte massa
die hij langzaam op zich af voelt schuiven... het is alsof hij zich verdedigen
moet tegen een ontzettend groote kwal, die met duizend glibberige armen
op hem af komt’.
Speckmans dringt hem niet enkel weg van zijn plaats in de zon, maar bedreigt de
wortel van zijn persoonlijkheid. En op dat moment is het Homan alsof God zelf hem
in Speckmans te na komt. Homan worstelt met God als Jacob weleer bij de Jabbok.
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Na het vertrek van Speckmans komt hij zelf in het leraarskamertje en staat hij daar
voor het schilderij van Titiaan waarop het moment is afgebeeld dat Christus de
Farizeeën ten antwoord geeft: ‘Geeft den Keizer wat des Keizers is...’ Homan komt
er toe Speckmans met de keizer te identificeren en hij wordt zich bewust:
‘Wat Hij den Keizer gegeven heeft, dat zal hij, Homan, zelf noodig hebben
in zijn leven’.
En hij grijpt het glas waaruit Speckmans zo juist heeft gedronken en slingert het
tegen het schilderij.
Van Eerbeek laat de lezer niet in het onzekere wat hierop moet volgen: Lichting
'18 is het met bloed en tranen geschreven relaas van een worsteling om het herstel
van de geslagen breuk, om een bekering. Is deze opzet geslaagd? Ik geloof slechts
ten dele.
Inderdaad, in het laatste hoofdstuk neemt de crisis in het leven van Homan een
beslissende wending. Als deze ten einde is, leert Homan de diepe zin van het Onze
Vader verstaan en vindt hij de weg tot aanpassing aan de maatschappij: hij gaat zich
verloven. En met de volgende woorden neemt de schrijver afscheid van hem:
‘Hij zag zichzelf op de middelbare school... Hij zag den jongen die het
glas tegen het beeld van Christus in scherven had geworpen.
Kunt Gij vergeven, overlegde hij, dat ik mijn eigen oordeel boven het Uwe
gesteld heb. Dat ik met mijn verstand heb willen controleeren. Wanneer
ik U in dieper gehoorzaamheid had geloofd; wanneer ik U had behooren
te beminnen, zou ik niet op mijn dwaalwegen geraakt zijn. Het was alles
zooveel eenvoudiger geweest, als ik niet alleen had gezien op de menschen
om mij heen maar tegelijk op U. Mijn onvrede met de maatschappij is
dezelfde nog, maar ik geloof niet meer zoo dof, dat er geen uitweg te
vinden is’.
Welbeschouwd is het enige verschil met het begin, dat Homan de conflictsituatie
welke hij aanvankelijk verwierp, thans aanvaardt, omdat hij thans, behalve op de
mensen, ook op Christus ziet, hem sterker dan vroeger bemint. Maar zo is er een
onverteerd brok in de situatie gebleven; de vraag is, of Homan nu getroost de rol van
Speckmans kan gaan spelen, dan wel, louter vertrouwend op Christus, de listen van
de strijd om het bestaan zal verwerpen. Het probleem dat van Eerbeek aan de orde
heeft gesteld, heeft uiteindelijk geen betrekking op de ‘Umwelt’, maar op de relatie
tot die ‘Umwelt’, op het in-de-wereld-zijn. En op dit punt is geen oplossing gekomen.
Op dit punt brengt Lichting '18 geen licht.
In ‘Gesloten Grenzen’ wordt de problematiek van Lichting '18 voortgezet en
verdiept. Het probleem hoe zich in de maatschappij te handhaven zonder zich aan
de maatschappij te verliezen wordt thans gedemonstreerd
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aan de levensloop van een jeugdige intellectueel, Derk Jan de Rapper, een slachtoffer
van de grote crisis in het begin der dertiger jaren. Deze De Rapper is verloofd met
Minke Dönnebrink, uit een klein-Christelijk milieu, waarin de dominerende figuur
de moeder is, een aan vetzucht lijdende, heerszuchtige vrouw, wie de welstand van
het gezin Dönnebrink wat naar het hoofd is gestegen. In dit milieu kan De Rapper
zich slechts handhaven bij de gratie van zijn baan, en als hij ontslag krijgt, ziet hij
het moment nabij dat hij het veld zal moeten ruimen voor zijn neef Riezepol, een
domme maar welvarende fietsenhandelaar. De pogingen van De Rapper om zich
staande te houden doen hem tenslotte dienst nemen bij Wetering, directeur van een
zwendelmaatschappij. Maar spoedig volgt de debâcle: Wetering wordt ontmaskerd
en De Rapper wordt als medeplichtige gearresteerd. Tevens komt dan aan het licht
dat De Rapper geld ten nadele van Wetering heeft verduisterd. Hij had een wissel
voor deze geïncasseerd en dit geld niet afgedragen, doch daarmede een pleizierreisje
van de familie Dönnebrink gefinancierd en een duur cadeau voor Mevrouw
Dönnebrink betaald. De Rapper wordt tot gevangenisstraf veroordeeld. Hij wordt
dan natuurlijk niet meer geaccepteerd door de deugdzame familie Dönnebrink; Minke
verbreekt de verloving en trouwt met Riezepol.
Als De Rapper uit de gevangenis komt, is hij een uitgeworpene. Maar in de dan
dubbelzware strijd om het bestaan ontwikkelt zich zijn persoonlijkheid, zijn
individualiteit, en wanneer hij, na verloop van tijd weer in contact komt met Minke
duurt het niet lang of er ontstaat een verhouding tussen hen, die haar op de rand van
de echtelijke ontrouw brengt. Maar op dit critieke punt ziet De Rapper in dat hij niet
tot dit uiterste mag komen en verdwijnt hij van het toneel.
Deze roman begint met wat het slot is van Lichting '18: een verloving. Het is alsof
Van Eerbeek zelf de ‘oplossing’ van Lichting '18 te licht heeft bevonden. Het eerste
deel van Gesloten Grenzen is een en al conflict en crisis. Weer is er een gemeenschap
waarin van de enkeling wordt geëist zich te conformeren aan de zeden van de
collectiviteit, met opoffering van de eigen overtuiging. Maar het conflict heeft een
iets ander karakter. Hier is het het typisch kleinburgerlijk milieu van de Dönnebrinks
dat De Rapper enkel in zijn midden duldt op voorwaarde van een zekere welstand.
Hij wordt geaccepteerd zolang hij in een auto kan rijden en cadeaux kan geven,
waarbij zich niemand afvraagt, op welke prijs een en ander De Rapper komt te staan;
het is speciaal Mevrouw Dönnebrink, die De Rapper kalm exploiteert tot op het
moment van zijn arrestatie, om hem dan ook even vrolijk in de steek te laten.
In het Huis van Bewaring voltrekt zich bij De Rapper van binnen uit een ommekeer.
Aanvankelijk ontkent hij medeplichtigheid aan de zwen-
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delpraktijken van Wetering evenals de verduistering ten nadele van deze en de
schrijver heeft gelijk wanneer hij de mening uit dat deze houding in de gegeven
omstandigheden een redelijke kans op ‘succes’ had geboden. Tijdens een gesprek
met een arts voelt De Rapper echter dat hij zal bekennen.
‘Hij was wel niet schuldig aan de oplichterijen van Wetering, maar de
zaak met de wissel woog hem zwaar. Om deze menschen? Nee. Aàn deze
menschen? Je moest toch aan iemand bekennen? Is er Iemand? Ik doe het
aan een mensch, die achter dezen mensch staat. Aan de maatschappij, die
achter dezen mensch staat. Maar dat is me niet voldoende. Ik doe het aan
Hem, die achter deze maatschappij staat.
Ik weet, dat ze me met de lippen zullen prijzen, om wat ik doe. Maar in
hun hart zullen ze me verachten. Als ik lieg kom ik vrij. Ze zullen me niet
vergeven, dat ik niet vrij kom. Heb ik nooit eerder gelogen? Veel vaker
en veel grooter onwaarheden heb ik gesproken. Ik heb leugens gesproken
in het aangezicht van menschen; o, duizenden... om m'n baantje te houden;
in het aangezicht van de maatschappij... Waarom moet ik nu, nu ik het
grootste profijt van de leugen kan hebben, de waarheid spreken?
Maken de omstandigheden me bang? De daad? Nee. Maar het kan zo
toegaan, dat men vandaag een groote leugen verdraagt, en morgen voor
een andere halt houdt. Dan voelt men opeens, dat dit de leugen is, die je
leven zou scheef trekken.’
Op dit punt is het goed te verwijzen naar de problematiek van Lichting '18. De
bekentenis van De Rapper is het ‘Geef den Keizer wat des Keizers is’.
Maatschappelijk gaat hij aan deze bekentenis te gronde, evenals Homan aan het
optreden van zijn leraar. Maar nu is de existentiële zin van het gebod duidelijk
geworden, en daarmede de rechtvaardiging van het gezag, n'en déplaise zijn listige
strijd om zelfhandhaving, waaraan weinig gezagsdragers ontkomen. Het gezag is er
om der wille van het forum, waar boete kan worden gedaan, waar de waarheid kan
worden beleden, zonder welke het leven scheef zou worden getrokken.
Zo is Gesloten Grenzen het - verlate - antwoord op de problematiek van Lichting
'18.
Hiermede is de betekenis van Gesloten Grenzen echter niet uitgeput. De bekentenis
van De Rapper is slechts één van de hoogtepunten van deze grootse roman.
Na zijn ontslag uit de gevangenis maakt De Rapper een moeilijke tijd door, waarin
perioden van onderbetaald werk afwisselen met langere perioden van werkloosheid,
waarin het meermalen voorkwam, dat hij om
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zich te verzetten rondzwierf, dagenlang. Er was weinig verschil tussen hem en de
zwervers ‘die zich met een kleine negotie tegen de aanslagen van de wet en haar
handhavers verdedigen’.
‘Hij kwam in dit opzicht met hen overeen, dat hij, wat hij verloor aan
maatschappelijke vastigheid, won in ander opzicht: aan individualiteit.
Zijn persoonlijkheid markeerde zich; krachtiger sentimenten kwamen bij
hem binnen. Hij was, en dat was een soort verweer, van zijn vrijheid gaan
houden’.
‘Derk Jan voelde zich sterk. Zijn dagen stonden zoo vast en rechtop in
hem; men kan er verzekerd van zijn, dat er nergens, maar ook nergens een
breuk of een spleet was. Een mensch went overal aan; zelfs aan het feit
uitgesloten te zijn.’
Maar er kwam een moment, dat deze overmoed in haar tegendeel omsloeg, een zekere
angst voor de ‘wassen stilte der natuur’.
‘Het was in de buurt van H., dat de nacht hem overviel. Voor allerlei
primitieve sentimenten stond zijn ziel open; zijn blijdschap reikte dieper
dan vroeger, maar ook zijn onrust en zijn vreezen.
Hij liep door de bosschen, die liggen langs de eindelooze weg van B. tot
H.; en het hart ontzonk hem. Hij was niet meer dan een kleine, bange stip,
daar alleen onder de zwarte lucht; hij hoorde niets dan zijn eigen bange
stap over de klinkers van het paardenpad op de weg. Hij begon zichzelf
te wantrouwen; zichzelf en de natuur, waarin hij gedoemd was de vijftig
korte jaren van zijn leven te verkeeren. Hij had een tijdlang geloopen op
het mos naast de weg; maar hij was er afgegaan; hij kon niet langer zonder
het geluid van zijn voeten. Als een blad in het water, zoo dreef hij in de
dikke zwarte wereld. Geregeld nadenken kon hij niet meer; de schrik van
die stilte was hem in het bloed geschoten en een kolder steeg hem naar
het hoofd, waar geen verweer tegen was.
Als er maar één vogel geroepen had; maar al zijn zintuigen waren verstopt.
Hij viel voorover en riep: Moeder, moeder. Hoewel zij misschien niet
degene was, die hem in deze vreemde nood het eerst had begrepen.’
Wat is de zin van dit gebeuren? De mens is op de gemeenschap met de medemens
aangelegd; hij kan zich daaraan niet blijvend onttrekken. En wanneer De Rapper dit
ervaart, maakt zich uit hem de roep los om haar, tot wie hij in de nauwste binding
heeft gestaan. ‘Hoewel zij misschien niet degene was, die hem in deze vreemde nood
het eerst begrepen had’, is het commentaar van de schrijver, alsof hij reeds bij voorbaat
de idealisering van de menselijke samenleving wil voorkomen.
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Hoe dit ook zij, De Rapper komt, gewapend met een veel krachtiger
persoonlijkheidsbesef, weer in zijn oude milieu. En het is niet te verbazen dat zijn
relaties tot Minke onmiddellijk een veel directer karakter aannemen dan weleer. Het
is duidelijk dat hij nu in staat is haar te winnen. Ook Riezepol, de man van Minke,
bemerkt dit en hij komt De Rapper ‘vermanen’. ‘Gij zult niet begeren’, zegt hij tegen
De Rapper. In zijn antwoord zegt deze:
‘Je hebt wel gelijk. Gij zult niet begeeren, staat er. Maar jullie ziet de
dingen niet. De werkelijkheid niet. Jullie abstraheren de helft van de feiten
en dan plaats je een krachtterm. Jullie zijn beste menschen, maar jullie
zijn slecht op de hoogte. Wij zijn anders.’
Maar Riezepol geeft zich niet gewonnen. En zijn laatste verweer is een aanval die
doel treft. Voordat hij weggaat zegt hij:
‘Je hebt me veel verteld. Maar ik wil je toch nog wat zeggen voor ik wegga.
Hoe het tusschen jou en Minke staat, weet ik niet precies. Misschien heb
ik mijn eigen kracht overschat. Maar ik waarschuw je. En ik wil je zeggen,
dat ik je niets dan ellende voorspel, als je dit doorzet.’
‘Je bent er te orthodox voor. Je denkt dat je je geheel vrijgevochten en
gedacht hebt; maar je bent het meer dan ik: orthodox. Je hebt zooiets als
een overtuiging. Nu als je doorzet, breek je daar je beenen over. Ik heb je
gewaarschuwd. Ik heb ook nagedacht, al heb je dat niet in rekening. Ik
heb zooveel nagedacht, dat ik weet, dat je niet werkelijk een overtuiging
moet hebben. Ik ken je beter dan jij.’
Later komt De Rapper tot het inzicht dat zijn neef gelijk heeft.
‘Hij wou dat in zichzelf ontkennen gaan, orthodox - wat was nu orthodox?
Het woord zei hem niet veel. Hij was zoo opgevoed, nu ja.
Maar tegelijk zag hij het punt, waar dat begrip orthodox met zijn natuur
vergroeid was en de voornaamste inhoud van dat begrip: eerbied voor het
zieleleven van de naaste. De schroom van daarin te grijpen, in dat wat de
wet verdedigde. En volgens de wet had Riezepol recht op zijn vrouw.
Hij had daar nooit zoo bij stilgestaan. Maar op het oogenblik, waarop hij
dit ontdekte, wist hij, dat deze overweging tot de diepste en meest vaste
van zijn hart behoorde. Het was of hij zichzelf, zijn eigen wijze van denken,
zien, bewegen, begreep. Of hij een stap dichter naar huis gekomen was.
Hij zou dat niet kunnen ontkennen, zonder het beste deel van zichzelf te
ontkennen, te beschadigen’.
Deze ontdekking gaat in tegen eigen vlees en bloed. ‘Voor het oogenblik had hij
niets dan de ellende, die dit besluit voor hem meebracht. Ze stond daar naast hem,
als het ware’. ‘In een spiegelruit zag hij een paar oogen,
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die zoo troosteloos de wereld inkeken. Het was hem of hij van glas was - een pop,
een lijk; hij had nergens deel aan. De wet had hem in zijn zwachtels gevat. Wil je
weggaan, wil je blijven? Het was hem allemaal hetzelfde.
Weer verschijnt het probleem van het eerste Hoofdstuk van Lichting '18 op de
achtergrond. Weer geeft Van Eerbeek een antwoord, op dit probleem. Riezepol is
het thans aan wie De Rapper moet geven ‘wat des Keizers’ is. En het is thans duidelijk
waarom: hij is dit verplicht omdat het begrip orthodox met zijn natuur vergroeid was
en de voornaamste inhoud van dat begrip, eerbied voor het zieleleven van de naaste.
Nu blijkt er een mogelijkheid te bestaan - met ach zoveel strijd verkregen - om de
naaste, de ‘Keizer’, niet alleen te geven wat het zijne is, maar zelfs hem te vergeven,
zonder zich aan hem prijs te geven. En deze vergiffenis blijkt het enige middel te
zijn, om zich te handhaven.
En tenslotte wordt in deze slothoofdstukken van Gesloten Grenzen een existentiële
rechtvaardiging van de gemeenschap gegeven. Het is de plaats waar de wet, de
goddelijke norm, nog leeft. Een man die, o ironie, zelf geen overtuiging heeft, helpt
De Rapper weer op het goede spoor. Maar Riezepol ‘profeteert’ a.h.w. ambtelijk en
zijn woord brengt De Rapper tot bezinning.
Het resultaat van deze bezinning is dat De Rapper naar een andere stad vertrekt
en daar een werkkring op een schrijfkamer van een reclasseringsinstelling aanvaardt.
Het laatste wat wil van hem horen is dat hij bij zijn vertrek aan Minke verzoekt de
groeten aan haar man over te brengen.
De novelle ‘De Gast’, de laatste uit het bundeltje ‘Pontus en de dieren’, voegt een
nieuw thema toe aan de themata van de besproken werken.
In Gesloten Grenzen heeft De Rapper het leven van een zwerver geleid, zonder
dit lang te kunnen volhouden; het gebrek aan menselijk contact dreef hem terug naar
de maatschappij. In De Gast zoekt de ik-figuur (die ik in het vervolg gemakshalve
de schrijver zal noemen) ook de natuur op, maar hij vindt daar een samenleving.
Hierdoor kan de vergelijking tussen de ‘cultuur’ en de ‘natuur’ beter worden
doorgevoerd dan in Gesloten Grenzen.
Het is alsof de ervaringen van De Rapper de schrijver op een idee hebben gebracht:
‘Toen ik dan eindelijk ontdekt had, wat ik toch eigenlijk altijd geweten
had, besloot ik mijn betrekking in de steek te laten en heen te gaan. De
ontdekking, die ik deed, was deze: dat ik, die steeds trouw aan anderen
was, ontrouw aan mijzelven was geweest. Niemand had mij ooit eenig
verraad kunnen verwijten, maar ik had mijzelven elke dag duizend malen
verraden. En ik besloot, dien, dien ik erkennen zou als mij het naaste te
staan, erkenning te vragen.
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Als een onnut speeltuig, zoo had ik mijzelf steeds weggeworpen.’
‘Maar toen ik dan eindelijk aan mijzelven toegang verleend had, en dezen
gast, (die ik zelf was) had binnengelaten, was ik genoodzaakt, verschillende
regelingen te treffen. Zooals iemand dat behoort te doen, die zich een gast
in zijn huis opnam. En ik voelde mij als een arm mensch, die een koning
in zijn hut op bezoek krijgt. Ik ben een nederig man, die elke consequentie
afgewezen heb: uit bescheidenheid; en die het me de hoogste eer heb
gerekend, zoo goed mogelijk op anderen en zoo weinig mogelijk op
mijzelven te gelijken: hoe zal ik, zoo overlegde ik, de heele dag het
gezelschap verdragen van dezen Mensch, die zich de weelde van bepaalde,
van alle consequenties bleek te kunnen veroorloven. Maar ik vond een
uitweg. Ik zeide mijn gast, dat ik hem voorlopig voor mijn vrienden
verborgen zal houden. Niet, omdat ik mij voor hem, maar omdat ik mij
voor... mijn naasten schaam. Zij zouden zijn aanwezigheid niet goed
verdragen. En deze afgejakkerde, magere, nerveuze kantoorbediende, dien
ik mij beijverd had te worden, eveneens.
Ik besloot mijn camping-car gereed te maken, en weg te trekken.
De natuur leek mij de eenige kamer, waar ik dezen gast ontvangen kon.’
De verzoeking is sterk om deze wondermooie novelle op de voet te volgen. Voor
het laatst laat Van Eerbeek ons delen in zijn existentiële natuurmystiek:
‘In donker ging ik slapen. De regen sloeg plotseling neer. Wat gebeurt er
nu? dacht ik... het is de regen. En dit de blauwe steekvlam van de bliksem.
En de donder dit.
De voorhang viel. God blindeerde de hemel; de maan was weg en de lichte
sterren. Licht. Daar zij licht. God gebiedt nog een keer: er zij licht. Heb
erbarmen o God. Waarom zoudt Gij me verdoen?
Ik ben verdronken in Uw duisternis. Rijdt Gij over de kruin der boomen?
Is dit Uw antwoord?
O God... het blijft donker, het donker plakt me aan de huid; de nacht is
zoo zwart, de boomen zijn zwart als roet... Het donker is vergif, het
asphyxieert me. Het is niet ongevaarlijk zich alleen met de tendenties van
het eigen hart in het donker te slapen te leggen. Waar was mijn vertrouwen
gebleven? Had deze gezel uit mijn kindsheid mij verlaten, toen ik den Gast
binnenliet?
Maar eindelijk bedaarde de storm.
O God, ik wil als een kind gaan slapen, snikte ik. Onder Uw vleugel slaap
ik. Uw duisternis is mijn deken en de nacht mijn hoofdkussen.’
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Evenals in Gesloten Grenzen schildert Van Eerbeek de existentiële ervaring van het
‘Nicht-zu-hause-sein’, welke sterker dan in Gesloten Grenzen religieus gekleurd is.
Maar hierin gaat de zin van het verhaal niet op. Op de voorgrond staat de
existentiële confrontatie met de mens-van-de-natuur.
Zo ontmoet de schrijver een vreemde figuur, wiens gezicht zo zuiver was, ‘en zoo
zeer dat van een uitgevasten geestelijke, dat alle priesters ter wereld mij naast deze
rustige, eenvoudige ernst, vervalscht en namaak leken’. En de schrijver ontmoet
Mette, die zo wild was als een boskat, die deed denken aan ‘storm, aan een wild,
klein dier, dat niemand zou kunnen temmen: niemand zou het zelfs echt in de oogen,
in de ziel kunnen kijken’.
Maar de koning van het primitieve milieu is Arend Horst, de bewoner van het
boerderijtje, waarbij de schrijver zijn kampeerwagen neerzet.
‘Horst was een man die tamelijk geïsoleerd leefde, omdat hij op minder
vriendschappelijke voet stond met de bewoners van de andere kleine hutten
in de buurt. - Hoe zal ik u een indruk geven van deze avonden, die ik sleet
in de hut bij Horst. Hij maakte zijn geweren klaar; hij had er vier, die hij
op verschillende plaatsen in het veld verborg. Hij vulde patronen, vette
een loop, sneed, knoeide wat aan een kolf... Hij kwam mij voor als een
mensch uit een andere wereld; als een holbewoner uit de ijstijd; hij was
steeds in gevecht; ik heb hem nooit anders dan ‘in stelling’ gezien, in de
afweerhouding. Hij was altijd paraat, zelfs die keeren, dat ik hem midden
in de nacht uit zijn bed heb moeten halen.’
‘Zijn geest maakte de indruk van een krachtig, elastisch, geheel. Des
morgens galmde zijn gezang door de hut. Oeroude liederen zong hij, die
liefde, dood, prinsen en koningen tot inhoud hadden. Op iedere andere
plaats zouden mij die gedichten melodramatisch en belachelijk
voorgekomen zijn, maar op die plek, tusschen heide en hout, gaven ze
uitdrukking aan de diepste roerselen van de ziel; herkende ik een
wonderdiepe zin. Het hart schuilde weg in die symbolen als de hut in de
woudzoom.
Ik ben des konings zoon,
Maak thans de kist mij open,

zoo zong hij. En het was me, of ik zelf, mijn Gast, de koningszoon was
en of ik de kist openbrak, waarin ik zelf gekerkerd lag.’
Spoedig leidt de verhouding met Horst tot een conflict. Horst laat doorschemeren
dat hij geld heeft en dit maakt de schrijver nieuwsgierig. En als Horst op een avond
afwezig is gaat de schrijver in diens hut op onderzoek uit. Staande voor de geopende
kelderdeur wordt hij door de terug-
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kerende Horst verrast. Slechts door pardoes in het keldergat te springen ontgaat hij
het schot, dat Horst uit zijn geweer op hem afschiet. Als de schrijver weer naar boven
is geklauterd, staan Horst en hij een poos zwijgend bij elkaar.
‘We spraken niet, maar het was alsof we elkaar allerlei waarheden
vertelden, zelfs enkele, waar nog geen woorden voor bestonden; ik had
dit kleine incident zonder beteekenis niet verteld, wanneer dit ééne
oogenblik, dat we daar beiden in die kamer stonden en elkaar aankeken,
niet zulk een levendige herinnering bij me gelaten had. Ik begreep, dat
niet alleen de Gast de konsekwenties van zijn natuur aandurfde - maar dat
ook deze veldman dat deed. En ik zag, hoezeer deze twee met elkaar
overeenkwamen. Hij was even onberekenbaar en origineel als mijn Gast,
die uit de kelder van mijn onderbewustzijn was opgedoken. Ik was
terechtgekomen in de wereld van ongeknotte expansie van het ik; en ik
bekeek van die dag af mijn Gast met andere, meer critische oogen’.
Weer dringt zich een vergelijking op met het eerste hoofdstuk van Lichting '18. Ook
in de Gast worden wij geplaatst voor een conflict tussen twee mensen, die elkaar het
licht in de ogen niet gunnen. Maar voor dit conflict is geen oplossing. Er is hier geen
sprake van wijken; er wordt hier een strijd uitgestreden, welke slechts kan eindigen
met de dood van een van beiden. Er is hier geen gezag of geen liefde welke een halt
toeroepen. Men wordt hier geconfronteerd met het homo homini lupus, de mens is
den mens een wolf. Enkel het inzicht in het gevaar van dit wolvengevecht legt de
schrijver een zekere inperking op. Zo wordt de schroom om zich te vergrijpen aan
hetgeen door de wet tot eigendom van een ander wordt gestempeld, welke in Gesloten
Grenzen drijfveer was voor De Rapper om Riezepol en diens vrouw met rust te laten,
in dit geval vervangen door de angst voor de gevolgen van het consequent-zijn, voor
de wolvenmentaliteit, voor het, als eigen existentiemogelijkheid ervaren ‘Sein zum
Tode’.
Met een enkel woord over wat men de anthropologie van Van Eerbeek zou kunnen
noemen wil ik eindigen. Bij van Eerbeek vindt men beslist niet een evenwichtige
architectuur van het menszijn; het is een en al spanning. Er is in de mens volgens
Van Eerbeek een polaire tegenstelling tussen het biologische en het culturele. Het
biologische vormt een voortdurende bedreiging voor het culturele aspect van het
menszijn, dit in ruime zin genomen. Daarentegen is de knotting van het biologische
aspect door de cultuur op den duur ook niet te dragen. En zo wordt de mens
beurtelings door het een en het ander aangetrokken. De schrijver geeft uiteindelijk
steeds het primaat aan de cultuur, waar de wet, en door de wet de liefde heerst, terwijl
daarentegen ‘het heidens geloof in de honger van zijn vlees’
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hem steeds weer beweegt om zich van de cultuur vrij te vechten. Maar waarom heeft
hij deze weg dan toch steeds weer bewandeld? Is het de ‘zwakheid des vleses’
geweest? Ik zou het liever in een andere richting zoeken. Van Eerbeek heeft eens
geschreven: ‘God gaat soms voor talent opzij, ook al is het een heidensche drift, die
het hanteert’. Is het soms dit besef, dat Van Eerbeek de moed geeft tot experimenteren,
waarvan wij mensen-van-alle-dag duizelen? Is het roepingsbesef geweest, en
daarachter de vrolijke wetenschap: ‘Ik ben van God gegrepen, voor nu en altijd’?
Daarnaast is mogelijk, dat Van Eerbeek scherper dan in zijn kring het geval was,
ook de positieve waarde van het biologische van de vitaliteit heeft geschouwd, en
anderzijds de demonie van de dwang, welke misschien aan elke cultuur inhaerent is.
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Gré van der Laan
De wereld
De wereld: veelkantig kristal,
Waar Uw licht in spectra spat,
In scherven cyclamenrood,
Citroengeel, gentianenblauw,
In vlekken van weidegroen
En het paars van sering en viool.
In lenige vingers houdt Gij
Dit flitsend prisma gevat
En kantelt en keert het en lacht,
Als een lichtstraal in kleuren spat.
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Het mec-mannetje
J.E. Niemeijer
Hoewel ik mij er voortdurend van bewust was, dat mijn mec-mensje niet anders dan
een stuk speelgoed was, was ik toch zeer aan hem gehecht, meer dan een kind aan
zijn pop geloof ik. Volwassenen verstaan trouwens in het algemeen de kunst van het
liefhebben beter dan kinderen. Verstandelijk inzicht in de structuur van de beminde,
het kennen, zowel van de aantrekkelijkheden als van de gebreken, verdiept en verrijkt
de gevoelens, die zonder redelijke overweging niet anders dan min of meer sterke
impulsen zijn. Wanneer het speelgoed maar voldoende ‘echt’ is en een beroep op
het intellect doet in overeenstemming met de ontwikkeling van de speler, dan blijft
het overigens ook voor de volwassenen zijn bekoring behouden. Het verveelt niet,
zolang alle mogelijkheden ervan nog niet zijn beproefd en eerst wanneer die
mogelijkheden uitgeput zijn gaat de herhaling der spelletjes vervelen en laat men het
geliefd voorwerp slingeren, verdwijnt het uit de belangstellingssfeer. Een stuk
speelgoed doet een beroep op onze eigen fantasie en het wordt waardeloos, zodra
onze fantasie er niets nieuws voor weet te verzinnen, dit in tegenstelling tot het
kunstvoorwerp, waarbij het de fantasie van de kunstenaar is die ons steeds weer
boeit, een fantasie die op haar beurt de onze stimuleert. Het speeltuig activeert
onmiddellijk, het kunstwerk middellijk.
Van mijn mec-mannetje, Anton, heb ik niet los kunnen komen. Dat ik van hem
hield bewijst al het feit dat ik hem een naam gaf. En dat ik hem niet uit mijn gedachten
heb kunnen zetten, het zal, vermoed ik, zijn doordat zijn mogelijkheden niet uitgeput
waren op het ogenblik dat ik hem, tengevolge van een dwaasheid die geheel voor
mijn eigen rekening komt, verloor. Mijn mec-mannetje was mij dierbaar tot en met
het ogenblik van de catastrophe die zijn einde betekende. Zo kon ik ook niet meteen
besluiten een nieuw mensje aan te schaffen. Het leek me een verraad aan Anton. En
nadat enige jaren waren verlopen had de scepsis mijn belangstelling zo ondergraven,
dat ik het niet aandurfde opnieuw een bedrag te investeren in iets wat door
nuchterlingen een robot wordt genoemd. Een robot, ja eigenlijk alleen dat en niet
meer, een stuk speelgoed dat tot bijna het uiterste was geperfectionneerd, maar toch
slechts een stuk speelgoed, hoegenaamd zonder practisch nut. Dat neemt echter niet
weg, dat ik in gesprekken met hen die zich niet te hoog achten voor het spel met
mec-mensjes nog altijd met genegenheid spreek over Anton. Ik kan er nog steeds
niet toe komen, hem een robot te noemen. Deze benaming heeft voor mij iets
denigrerends, klinkt voor mij als een scheldwoord.
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Anton had een mooie gestalte. Hij was gemaakt naar een levend model en zijn uiterlijk
was geheel in rubber uitgevoerd. Hij was ruim een hoofd kleiner dan ik en zijn kleding
kon ik daardoor steeds kopen in de halfjaarlijkse opruiming, wanneer de kleine,
incourante maten door de winkeliers van de hand worden gedaan. Door de volkomen
regelmatige proporties van zijn figuur zat confectie hem altijd als gegoten. Hij heeft
nooit maatkleding gedragen, dit in tegenstelling tot veel andere mecs, die door een
teveel aan apparatuur of een verouderd mechanisme uitdijende buiken, te brede
borstkassen of andere afwijkingen hebben. Haar, wenkbrauwen en ook de overige
beharing had ik door een grimeur van het Koninklijk Toneel laten aanbrengen en ik
heb aan Antons uiterlijk steeds de grootste zorg besteed.
Hij was uitgerust met een Nicholson stofwisselings apparatuur, die, afgezien van
een incidentele obstipatie door een verstopt ventiel, nimmer heeft geweigerd. Verder
had ik een zevental impulsjes in hem laten aanbrengen, waardoor hij reageerde op
allerlei invloeden van buitenaf. Nu ik me achteraf tracht te herinneren, tot welke
reacties Anton in staat was, realiseer ik mij, dat uitsluitend onaangename
gewaarwordingen hem prikkelden. Hij was zeer gevoelig voor temperatuurverschillen,
vocht, lawaai en aanrakingen die een mens pijn zouden veroorzaken. Maar omtrent
zijn echtheid zegt dit eigenlijk weinig. Hoogstens zou men kunnen zeggen, dat hij
vatbaar was voor verdere perfectie. Ook een baby reageert immers bijna uitsluitend
op onlustgevoelens.
Behalve een electronische comptometer en de normale zend- en ontvanginstallatie
van Funnywitzer had Anton een vochtreservoir in de borstholte, waaruit hij bij
overprikkeling tranen kon putten. Boven zijn naveltje was hij daarom inwendig
geheel roestvrij.
Zijn gang en bewegingen hadden niets van het houterige, dat robots in het eerste
ontwikkelingsstadium kenmerkte. Hij ging soepel zijn gang, stootte geen meubelen
omver wanneer hij zich door de kamer bewoog, dank zij het radarscherm dat in het
front van zijn overhemd was verweven en de full-automatic reacties op onraadbeelden.
Wel scheen hij, doordat obstakels eerst op ruim een meter afstand voldoende duidelijk
in het scherm vielen, sterk bijziende. Hij droeg dan ook een bril met cylinderglazen,
een exemplaar van een vriend van mij, die zeer kippig was.
Ik weet wel, dat Anton in zekere zin niets bijzonders was. Er zijn mecmensjes
gemaakt met veel meer mogelijkheden. Levendig herinner ik mij de voetbalwedstrijd
in het Olympisch stadion tussen twee elftallen van robots, één van de grootste
manifestaties op dit terrein, omdat niet slechts de spelers, maar ook het publiek
namaak waren. Het laatste bestond bijna geheel uit uit alle werelddelen
bijeengebrachte mechanics met een gezichts-
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veld van een kilometer of meer. Deze gebeurtenis is indertijd opgezet door een
filmonderneming en de band is overbekend geworden, doordat de meeste t.v.
zendstations die meer dan eens hebben vertoond. Toch werd de film slechts in een
nauw begrensde kring gewaardeerd, omdat in deze wedstrijd, uiteraard, de spanning
ontbrak. De uitslag was berekend. Het bijzondere was echter gelegen in de natuurlijke
reacties van het publiek dat, telkens wanneer de bal in een doelgebied belandde of
de gevaarlijke zone verliet, een natuurlijk, oorverdovend en dierlijk gebrul ten gehore
bracht en met de voeten stampte en met de armen zwaaide, alsof het door waanzin
bevangen was. Dit had iets beangstigends.
Kort daarna en naar aanleiding daarvan is de actie gevoerd, die ten doel had aan
robots het actief stemrecht voor de raden en staten toe te kennen. Ik acht dit een
dwaasheid. Een mechanic is niet meer en mag niet meer zijn dan een speeltuig, zij
het dan een hoog ontwikkeld speeltuig, waarmee men zeer blij kan zijn.
Afwijzend sta ik ook tegenover de experimentele vormen van automatics, zoals
men die een tiental jaren geleden veel aantrof. Sommige daarvan functionneren nu
nog. Ik vind die een belediging van de menselijke natuur. Een robot die een oor op
de plaats van zijn neus draagt, die twee linker ogen heeft of een mond en een kin als
een slangenbek mag men dan symbolisch moeten opvatten - ik ben tot het waarderen
van een dergelijke rauwe symboliek niet in staat. Een menselijke figuur met een
schedel waarin hondjes keffen of een neusgat waaruit veldbloemen en korenaren
spruiten vind ik afgrijselijk. En ik schaam mij er niet voor hier van een zodanige
primitieve instelling blijk te geven.
Maar laat mij voort gaan en het verhaal van Anton afmaken. Ik schreef al, dat het
aan mijn eigen dwaze schuld te wijten is, dat ik hem verloor. Het begin nu van deze
dwaasheid was, dat ik mij aansloot bij een vereniging van eigenaren. Ik liet mij
daartoe verleiden door allerlei reclame, die kostenbesparing voorspiegelde. Geheel
ongegrond was deze reclame niet. Coöperatie op het gebied van aanschaf en
onderhoud kunnen inderdaad enige voordelen afwerpen. Ook de karkas-bezorging
van onherstelbaar defecte mec-mensjes is aantrekkelijk. Het is geen prettige gedachte,
een speelgenoot waarmee men menig aangenaam uur heeft doorgebracht eens bij de
vuilnisemmer te moeten deponeren.
Maar het gevaar van dergelijke verenigingen schuilt daarin, dat men de wezentjes
in collectief verband wil laten optreden. De automatics zijn daarvoor ongeschikt.
Men kan ze zo vervolmaken, dat ze in practisch alle denkbare situaties op de
theoretisch juiste wijze reageren. Maar hun zwak is, dat ze bepaald nooit onjuist
reageren. Ik bedoel, dat ze nimmer spontaan paradoxaal kunnen handelen. In een
maatschappij van robots brengt nooit
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een exemplaar het offer van zijn eigen bestaan. Men kan een pseudo-maatschappij
wel zo organiseren, dat een mec-mensje ten gronde gaat. Maar dat is niet meer dan
een zinloze vernietiging. En een dergelijk ongeval neemt daardoor niet de beklemming
weg, die veroorzaakt wordt door de tot het uiterste doordachte wetmatigheid.
Integendeel, de dreiging wordt daardoor eer geaccentueerd. Om kort te gaan: in een
maatschappij die volkomen doelmatig is ingericht, is voor de liefde geen plaats.
Daardoor wordt het massaspel van robots een schouwspel waarin de dood,
onzichtbaar, de hoofdrol vervult. Het toneel krijgt een bijna luguber karakter.
Waarom liet ik Anton op uitnodiging van mijn vereniging deelnemen? Ik beken,
het is een toegeven aan mijn ijdelheid geweest. Anton was voor beperkte taken zeer
bruikbaar. Hij deed voor de doorsnee mec-man niet onder. En het spel zou een
gebeurtenis van internationale betekenis worden. Heel het Gebouw voor Wetenschap
en Techniek was, in het touristenseizoen, voor vier weken afgehuurd en men
verwachtte honderdduizenden toeschouwers op de modelmaatschappij. Een Zuid
Amerikaans exemplaar zou Chopin ten gehore brengen op een concert-vleugel. Dit
mec-mensje had een repertoire van meer dan twintig stukken en het speelde beter
dan ooit een virtuoos moet hebben gedaan, daar de kracht van iedere aanslag tot in
breuken met vijf decimalen was berekend en afgesteld. De tempi waren door een
wereldberoemd dirigent bepaald. Dat mijn Anton met dergelijke automatics zou
mogen optreden, vleide mij. Na een korte aarzeling heb ik toegestemd.
Dagelijks ging ik kijken. Anton vervulde een sleutel-functie op het centraal bureau
voor de statistiek. Hij reageerde op een vijftal instrumenten, die de radiografisch
overgebrachte berichten omtrent temperatuur, lichtsterkte, vochtigheidsgraad,
geluidssterkte en energievoorziening in elk der vertrekken van het gebouw aangaven.
Bij de geringste afwijkingen, gewoonlijk veroorzaakt door het menselijk publiek en
door weersinvloeden van buiten, trad hij corrigerend op. Hij kon zijn taak gemakkelijk
aan. Hoewel hij zich steeds in een perfecte staat van onderhoud bevond, was hij voor
de aanvang van de show nog eens geheel doorgecontroleerd en gereviseerd. Ik wist,
dat hij niet zou weigeren. Ten overvloede observeerde ik hem nauwlettend, herhaalde
malen op een dag. Maar ik constateerde niet de geringste afwijking.
Dan liep ik maar weer door de zalen van het gebouw en zag ik het schouwspel der
samenwerkende mec-mensen aan. Maar hoe meer tijd verstreek, hoe neerslachtiger
ik werd. En des nachts, in mijn dromen, zag ik geen robots maar skeletten rondwaren
door het gebouw rammelend met hun knokels en de mensen met metaal-achtige
stemmen toefluisterend: ‘Dit zijt gij, mijnheer. Dit wordt gij, mevrouw!’ Dan, hees
lachend, of vals zin-
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gend, gingen zij voort met hun taak, onderdeel van het groot geheel van de show.
Keer op keer werd ik wakker met een schreeuw. Mijn eerste beweging was dan een
tasten naar de stoel naast mijn bed, waar Anton placht te zitten. Pas als ik in het
ledige tastte, stond mij weer voor de geest, wat er gaande was.
Een dergelijke droom overviel mij de zestiende avond van de vertoning al zeer
vroeg. Omstreeks half twaalf werd ik met een angstkreet wakker en mijn bedlaken
was klam van het transpireren. Ik hield het niet langer uit en haastig begaf ik mij
naar het gebouw voor Wetenschap en Techniek. Even voor het sluitingsuur kwam
ik er aan. Door de ingang voor het personeel sloop ik naar binnen en ik rende met
sprongen de trap op, naar het vertrek waar Anton zijn taak vervulde.
‘Welterusten’, reageerde hij op mijn binnenkomen. Het was onjuist, maar om hem
voor deze gelegenheid meer functies in te bouwen had men van zijn ongeveer 387
zinnetjes maar 169 in tact gelaten. Ik wist het, maar nu maakte het toch mijn woede
gaande. Was deze bête robot mijn Anton nog wel? Het was, alsof een vreemd monster
voor mij stond.
‘Ga mee’, snauwde ik hem toe.
‘Dat gaat niet, mijnheer’, antwoordde hij. ‘Als ik mijn post zou verlaten, zouden
er grote ongelukken gebeuren. Het bestaan van alle mec-mensen in dit gebouw is
van mijn oplettendheid afhankelijk’.
Het was een vulgaire zinnencyclus, die door een bestuurslid was bedacht om het
publiek te vermaken. Mijn woede steeg. Hij had mij aangesproken met mijnheer. Ik
was een vreemde voor hem. Ik had mijn liefste speelgoed, mijn vriend verloren.
‘Ga mee’, schreeuwde ik. ‘Wat kunnen mij die dooie dingen schelen’.
Ik greep hem vast en nam hem onder mijn arm. Hij woog slechts vijf en dertig
kilo en het kostte mij hoegenaamd geen moeite, hem meer springend dan lopend
langs de trap naar beneden te dragen.
Vlak bij de uitgang gekomen, hoorde ik een oorverdovende knal opklinken uit de
grote zaal. Verstijfd van schrik stond ik stil. Ik begreep, dat een fout in de
regulatiekamer een ontzaggelijke schade had kunnen veroorzaken. Ik begreep ook,
dat ik niet terug kon. Anton in zijn oude positie plaatsen zou niet meer helpen. De
onderbreking in zijn aanwezigheid met tien seconden zou doorwerken in al zijn
reacties. Ik holde voort.
Buiten gekomen sprong ik met hem in een taxi. Ik gaf opdracht, ons met de meeste
spoed naar mijn huis te rijden. De eerste minuten was het mij onmogelijk overigens
een woord uit te brengen. Ik hijgde, alsof ik aan de dood was ontsnapt. Dit was in
zekere zin ook het geval.
Eindelijk kwam ik tot mezelf. Ik kon weer spreken. ‘Hoe gaat het’, vroeg ik aan
Anton. ‘Best, dank je’, moest hij antwoorden. Het was één van de
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169 zinnetjes, die ze hadden laten staan. Maar hij reageerde niet. Ik kneep hem eens
in zijn wang en streek hem over het achterhoofd. Maar hij bleef stijf en levenloos
als een etalage-pop in mijn armen hangen. Nog voor mijn bevreemding goed vat op
mij had, zag ik een snoertje uit zijn broekspijp bengelen. Eerst toen realiseerde ik
mij, wat ik had gedaan.
Anton was tijdens de show ingeschakeld op de centrale energie-voorziening. Zijn
eigen micro-centrale van Nicholson stond nog thuis. Toen ik hem losrukte, was het
gebeurd met hem.
Thuis heb ik de schade opgenomen.
Een kortsluiting had een totale inwendige destructie teweeggebracht. Herstel was
uitgesloten.
De volgende morgen las ik in de ochtendbladen, dat het Gebouw voor Wetenschap
en Techniek, in verband met een technische storing, tot nadere aankondiging gesloten
zou zijn. Later hoorde ik dat de schade in de miljoenen liep.
Er is een proces uit voortgevloeid, maar aan de vereniging is de eis tot
schadevergoeding ontzegd. In hoger beroep was het Hof van oordeel, dat de schuld
niet bij gedaagde - dat was ik dan - lag, ‘daar van algemene bekendheid is, dat bij
constructies als de onderwerpelijke onmiddellijke menselijke controle, die direct
ingrijpen mogelijk maakt, onontbeerlijk moet worden geacht en dat eiseres, door ten
deze slechts te vertrouwen op de technische volmaaktheid der mechanismen van haar
leden, in het betrachten der vereiste zorgvuldigheid ernstig te kort is geschoten.’
Ik geloof echter, dat het minder deze overweging is geweest, dan de allerwegen
groeiende antipathie tegen robot-culturen, die mij van een financiëel debacle heeft
gered.
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Ido Keekstra
Geigerteller
Als alle vogels zijn gestorven
in de boeken der biologen
en de zeeën zijn uitgedroogd en
de vissen zijn weggeborgen
als het leven wordt opgeteld
bij de dood, luisterschelp
voor onverwachte gebeurtenissen
tel de verre syncopen
van Zijn marschmuziek
in onbeschrijfelijk morse
dat geen oog kan lezen, geen oor
kan horen zonder tranen
en lachend beamen
o smalle koker in mijn hand
o steen in mijn ingewand
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Ido Keekstra
Duodeun
Slapende een steenworp vandaan
dromen wij dood en leven
dooreen, als het kleed is geweven
trekken wij het aan.
Bloed kruipt waar 't niet kan gaan,
eenmaal gestort en gegeven.
Daarom zullen we leven
met ons doodshemd aan.
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Kritieken
Jan Baesjou
De Alchimist van Roquebrune
Antwerpen-Tilburg 1954 - N.V. Uitg. P. Vink.
Een geruchtmakend boek over een geruchtmakende zaak, deze roman over het leven
van Han van Meegeren. Nauwelijks was dit boek verschenen of in kort geding werd
voor de rechtbank te Amsterdam de eis behandeld van de echtgenote van de schilder,
Mevr. de Voogt, door de schrijver als Katja Shaba aangeduid, tot onmiddellijke
stopzetting van de verkoop van het bovengenoemde boek, omdat daarin gegevens
over het intieme huwelijksleven werden gepubliceerd. Weliswaar droeg de
geïncrimineerde passage naar het oordeel van de rechtbank geen onrechtmatig karakter
en werd de eis derhalve afgewezen, maar toch wordt de sfeer rondom het boek door
een dergelijk feit vertroebeld. Dit is des te meer te betreuren omdat het ‘geval Van
Meegeren’ reeds zo veel stof heeft doen opwaaien. Extra reclame was dus allerminst
nodig.
Het boek is met vaart geschreven, men legt het eerst uit handen als men de laatste
bladzijde uit heeft. Dit is niet alleen te danken aan de sensationele geschiedenis op
zich zelf, maar is zeker ook de verdienste van de schrijver. Ik heb echter dit bezwaar
tegen Baesjou's manier van schrijven, dat hij de geschiedenis te veel aandikt; in zijn
poging om de schildering van het veelomstreden Emmaus-schilderij psychologisch
te verklaren, komt hij er toe om de verleiding te personifiëren: ‘Andermaal boog de
duivel zich over mij. Zijn lach sneed door mij heen. Ik deinsde terug, doch hij nam
mij bij de hand en voerde mij tot vlak voor het doek. Zijn greep knelde en deed mijn
aderen opzwellen. Als touwen lagen zij op mijn handen en armen. Mijn hart bonsde’.
In deze en dergelijke passages ligt het er mij te dik op. Door gebrek aan zelfbeheersing
van de schrijver maakt het boek de indruk van gezwollenheid en ongezonde zucht
naar sensatie. Ik ken andere levensbeschrijvingen van schilders.
J.C.S.

Willem Enzinck
De Gouden Eeuw der Nederlandse Schilderkunst
's-Gravenhage - Heinemann/Nederland.
Dit is een klein boekje met slechts enkele bladzijden tekst en een serie aardige plaatjes.
Bij het populariseren van de schilderkunst zit men steeds weer met de moeilijkheid
van de kleurenreproductie. In dit goedkope uitgaafje zijn de reproducties in kleur
weer ronduit horribel. De inleiding is aardig, levendig en vlot geschreven, maar ik
zou het niet graag met de schrijver eens zijn, waar hij de Nederlandse kunst als een
voorbeeld van de Barok ziet. Het is trouwens niet waar, dat de Nederlandse schilder
van die tijd om zich ‘als schilder te respecteren, minstens één- of tweemaal de kunst
van Italië aanschouwd en bestudeerd’ moest hebben. Al met al is dit boekje te loven
als poging tot popularisering van onze grote kunst, maar te laken als gedeeltelijke
mislukking.
W.J.Sch.N.
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Willem Enzinck Willem van Leusden Bussum - F.G. Kroonder.
Willem Enzinck Otto van Rees Helmond - Uitg. Helmond.
Het is een voortreffelijke gedachte geweest van de schrijver, aan zulke belangrijke
en inderdaad te veel op de achtergrond geraakte kunstenaars monografieën te wijden.
In de huidige situatie, gekenmerkt door zoveel snobisme en geschreeuw doet het
weldadig aan, van werkelijk goede kunst te lezen. En daartoe behoort het etswerk
van van Leusden ongetwijfeld,
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evenals trouwens verschillende werken van van Rees. Beide monografieën zijn echter
zeer kort, en daardoor wat ongenuanceerd van toon. Ik bedoel, dat er in het korte
bestek dezer boekjes weinig plaats blijkt voor een evenwichtig oordeel. Het is al lof
en prijs. Zelfs het wat flauwe surrealisme van van Leusden krijgt nog een, trouwens
vrij kinderlijke, verklaring en van van Rees lees ik, dat hij ‘wellicht de enige onder
onze moderne beeldende kunstenaars’ is, die ‘nog in verbinding staat met de
objectieve wereld van het geloof’. Wat mij betreft, zijn glasramen stel ik werkelijk
niet boven die van bijv. Marius Richters, zijn wandschilderingen zijn zeker niet beter
dan die van Aad de Haas. Hoe dat zij, het heeft weinig zin daarover door te
discussiëren. Te loven is het werk van de schrijver ongetwijfeld. Beide uitgaven zijn
behoorlijk verzorgd en een aangenaam bezit voor de liefhebber.
W.J.Sch.N.

Prof. Dr A. Sizoo
Het oude Christendom in zijn verhouding tot de antieke cultuur. No. IV van
Fundamenta, bijdragen tot de kennis van de antieke grondslagen onzer
beschaving.
Amsterdam 1952 - H.J. Paris.
De auteur heeft zich blijkens zijn woord vooraf onthouden van vage cultuurhistorische
beschouwingen en is liever concreet op de dingen ingegaan, met voorbeelden de
problemen illustrerend. Hierbij zou men enkele vragen kunnen stellen: of
cultuurhistorische beschouwingen altijd vaag moeten zijn? blijkt hier een zekere
geprikkeldheid van de ras-filoloog tegenover de beschouwingen van hen, die
historische lijnen wensen te ontdekken? heeft niet het concreet op de dingen ingaan
onvermijdelijk een beschouwelijke achtergrond? Als de lezer, met deze vragen
gewapend, dit boekje op zijn gemak doorwerkt, zullen zijn wapenen hem uit de hand
vallen. Dan weet hij niet meer, of er naast vage ook belijnde cultuurhistorische
beschouwingen bestaan; dan weet hij ook niet, of de auteur zijn meer beschouwelijke
ambtgenoten met gefronste wenkbrauwen aanziet; zelfs weet hij dan niet langer, of
de auteur aan zijn directe mededelingen zekere opvattingen ten grondslag heeft
gelegd. Er is natuurlijk wel achter te komen - maar onder de bekoring van dit boekje
verdwijnt, misschien tijdelijk, de belangstelling voor zulke overwegingen. Reeds
dadelijk pakt ons de vermelding van de vogel Phoenix, de Sibylle, en het dodenoffer.
We verdiepen ons in een demonengeloof, dat half heidens, half Christelijk schijnt;
we pogen ons in te denken, hoe mensen leefden die in hun omgeving een gehele
bevolking van godenbeelden en tempels kenden; en het wordt ons bijna bang te
moede, als we horen van de droom van Hieronymus, waarin de relatie tot de pagane
literatuur een zaak van geloof of verloochening werd - en van zijn verloochening
van die droom in later jaren. - Eén vraag: is het niet een tikje te sterk gezegd: dat in
Boëthius' Consolatio ‘van enig Christendom geen spoor te vinden is’? (48). Of was
hij zo grondig overtuigd van de mogelijkheid ener ‘natuurlijke Godskennis’, dat hij
in een filosofisch geschrift geen behoefte aan Bijbelgebruik voelde? Hij moet
bovendien ook in zijn theologisch werk opmerkelijk zuinig met Bijbelcitaten geweest
zijn.
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Prof. Dr C.A. van Peursen
Michel de Montaigne. Het reizen als wijsgerige houding.
Amsterdam 1954 - H.J. Paris.
Achter deze eenvoudige, niet zeer boeiende studie van de mens Montaigne ligt
respectabel philologenwerk: de auteur heeft de geenszins simpele Montaigne-teksten
met zorg bekeken, en zich een weg gebaand door de zo uitgebreide
Montaigne-literatuur. Toch is al dit voorbereidend werk uiteraard het eigenlijk doel
van deze studie niet:
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het gaat om een benadering van de mens Montaigne, in wie de auteur - terecht - niet
een indrukwekkende figuur ziet, maar veel meer een man van intense menselijkheid
en als zodanig een voorloper van modern levensbesef. Daarbij valt enige nadruk op
het besef van onderweg-zijn en onaf-zijn; en zeer opmerkelijk is wel, dat dit
onderweg-zijn niet wordt gezien tegen de achtergrond van een doel, en het onaf-zijn
niet tegen de achtergrond van een volgroeiing; zodat de lezer zich afvraagt hoe deze
ontdekkingen mogelijk zijn. In deze profetie ontbreekt het perspectief, en dat schijnt
karakteristiek voor dit soort zelfontdekking. Wie gelooft in de robotisering van onze
cultuur vat huidige waarnemingen samen met een ontworpen toekomstbeeld: dat is
profetie met een perspectief, hoezeer men ertegen kan aanvoeren dat deze profetie
vals is. De wijze waarop zulk een perspectief in het denken van Montaigne ontbreekt
is bepaald ontmoedigend: terwijl hij erkent, dat er een doel moet zijn, waarin de
reiziger zich zelf en zijn weg herkent, komt dit niet verder dan de eenheid van de
reiziger met zijn tocht (35), en dit doel is dermate perspectiefloos, dat de auteur in
zijn samenvattend slothoofdstuk kan vaststellen: Montaignes doel is de reis zelf, het
onderweg-zijn, het nimmer afgesloten ontwerp (124). Besluit de schrijver met de
opmerking, dat de moderne mens zich in het leven van Montaigne kan spiegelen,
dan heeft hij daarin vermoedelijk gelijk. De hoog moderne gedachte, dat de mens
geen vaste structuur heeft en men dus eigenlijk niet van ‘menselijke natuur’ kan
spreken, heeft de auteur bij Montaigne aangewezen (31) met degelijke
geschiedkundige en taalkundige middelen, en deze vaststelling zal zeker voor de
geleerde auteur een voldoening zijn. Maar mogelijk vraagt de lezer zich af, of zoveel
moeite voor zulk een pover resultaat, neergelegd in een verantwoorde studie, die de
lezer echter mismoedig maakt, wel lonend is geweest. Het is alsof een berg een muis
gebaard heeft.
K.J.P.

Luise Rinser
Volheid des levens
Den Haag - H.P. Leopolds Uitgevers Mij.
Uit het dagboek van haar minnaar, dokter Stein, uit daarin bewaarde en
tussengevoegde brieven en uit gesprekken met haar zuster Margret, die haar jaren
lang uit het oog verloren had, wordt ons het leven van Nina Buschmann van haar
jonge meisjesjaren tot haar 37ste jaar gereconstrueerd.
Dit is een knap stuk werk, temeer, daar de verschillende episoden van dit
allesbehalve gelijkmatig verlopende vrouwenleven niet in chronologische volgorde
gegeven zijn. Maar per slot past alles toch als de stukken van een legpuzzle in elkaar.
Ook de karaktertekening van de hoofdpersonen komt in dit proces ten volle tot zijn
recht. De bezonken natuur van dokter Stein, de door zijn intellect geremde geleerde,
is de spiegel, die het steeds wisselend levensbeeld van Nina, de rusteloze,
hartstochtelijk levende kunstenares, die zijn liefde niet kan beantwoorden, voor ons
opvangt en weerkaatst.
Avontuurlijk is het leven van Nina Buschmann, maar in deze roman worden de
avonturen er niet bij gesleept om de personen in actie te doen komen.
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Het is, zoals het zijn moet, dus juist andersom. De mens zaait zijn eigen avonturen
om zich heen. Of, zoals Nina het zelf zegt in een poging om iets van haar leven te
begrijpen ‘Wie anders dan jij zelf is de maker van je noodlot?’
Ten slotte is de mens de gevangene van zichzelf.
Dit is de laatste waarheid, die deze begaafde schrijfster ons heeft te geven.
Zij heeft ons een vrouw getekend, die haar aangeboren aangezicht, hoe dat dan
ook is, in een spiegel ziet, niet
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om het dadelijk weer te vergeten, maar om het eerlijk te blijven zien.
Alleen is deze eerlijkheid er in dit boek helaas enkel om zichzelf wil, niet om er
mee tot God te gaan.
En dit is het, wat wij uiteindelijk in deze roman zo jammerlijk moeten missen.
N.P.V.

Otto van Habsburg
Het lot van Europa
Utrecht 1954 - Het Spectrum N.V.
Dit boekje is een vertaling van het in 1953 te Innsbruck verschenen werkje
‘Entscheidung um Europa’. De schrijver is de ‘Keizer in ballingschap’ Otto van
Habsburg, de pretendent naar de Oostenrijkse kroon. Hij heeft een zorgvuldige
opvoeding genoten, beter misschien dan een zijner verwanten, die vroeger Keizer in
werkelijkheid zijn geweest. Juridisch, economisch, sociologisch en historisch is hij
voortreffelijk geschoold. Daarbij een gelovig Rooms-Katholiek. Men krijgt uit zijn
zeer lezenswaardig geschrift de indruk van een sympathieke persoonlijkheid en men
betreurt het, dat hij buiten staat is actief aan de verwerkelijking van zijn denkbeelden
mee te werken. Wij moeten dan echter direct bijvoegen, dat de practijk heel wat
moeilijker zou blijken dan de hier zo vlot voorgedragen theorie.
Een fel requisitoir houdt de schr. tegen de besluiten van Yalta, waarbij Franklin
Roosevelt (met Churchill en Stalin) de tegenwoordige verdeling van Duitsland
projecteerde. Hij heeft Stalin en de Russen verkeerd gewaardeerd en gemeend, dat
de Sovjet Unie na de oorlog zou overgaan in een democratische republiek. De Russen
zijn geen Europeanen, maar Aziaten, die in Europa een wezensvreemd en vijandelijk
element vormen, dat zo spoedig mogelijk weer dient te verdwijnen. Hoe dit echter
moet worden bewerkstelligd, laat de schr. in 't vage. West-Europa moet zich zo sterk
mogelijk maken en zich vooral de rol niet laten opdringen van een derde macht tussen
Amerika en Rusland. Het dient zich zonder voorbehoud te scharen aan de zijde van
Amerika, dat ondanks de fouten, die het maakt en gemaakt heeft, voor Europa het
goede bedoelt. Europa moet, als de Russen verdwenen zijn, worden gesplitst in
levenskrachtige federaties van voldoende kracht om te verhinderen, dat Duitsland
of Frankrijk de baas gaan spelen. Over Frankrijk spreekt de schr. niet, maar over
Duitsland zegt hij opmerkelijke dingen. Dat Hitler de macht kon verwerven, schrijft
hij toe aan de onbekwaamheid van de vredesluiters na de eerste wereldoorlog, die
in dwaze aanbidding voor het nationaliteiten-principe Oostenrijk uiteenscheurden
en niet inzagen, dat 't probleem waarmee Duitsland worstelde, inderdaad was het
gebrek aan levensruimte. De schr. had ze hun koloniën willen laten behouden. Op
het koloniale vraagstuk gaat de schr. niet verder in. Wel keert hij zich fel tegen de
rechtspraak van Neurenberg en tegen de volksrechtbanken en tribunalen in de
afzonderlijke landen. Neurenberg sprak alleen het recht der overwinnaars en de
volksrechtbanken waren niet onafhankelijk van de volksmening. Men had de gewone
rechtbanken dienen in te schakelen en in Neurenberg een onzijdig of in elk geval
ook uit Duitsers samengesteld gerechtshof moeten laten rechtspreken.
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Over het recht en de vrijheid handelt de schr. in afzonderlijke hoofdstukken. Dat
het recht in de totalitaire staat in onrecht verandert, schrijft hij toe aan de losmaking
van de bron van het recht, die in God is te vinden. Zodra men dit beginsel loslaat en
het volk als rechtsbron aanwijst, ligt men bloot voor de ergste rechtsontaarding.
Gelijke opmerkingen maakt hij over de vrijheid in de totalitaire staat. Het is ontstellend
te bedenken, hoe ver de werkelijkheid verschilt van de ideaal-toekomst, die de schr.
ons tekent.
J.C.H. de P.
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Virgina Cowles
Winston Churchill. De mens in zijn tijd
Utrecht 1954 - A.W. Bruna & Zoon.
Een voortreffelijke biografie, boeiend en onderhoudend geschreven. De groei en de
rijping van deze wel heel ongewone mens worden ons zonder enig vertoon van
psychologische geleerdheid helder voor ogen gesteld. Er is een aantrekkelijke
eerlijkheid in dit boek. De schrijfster idealiseert haar held niet. Onomwonden tekent
zij de fouten en tekortkomingen en de nederlagen en misslagen, die deze veroorzaken.
Maar tegelijk laat zij ons zien, hoe dit karakter gestaald wordt en voorbereid voor
de grote taak, die het wacht. Een gewoon mens zou allang door de teleurstellingen
gebroken zijn en aan zich zelf zijn gaan twijfelen. Bij Churchill is het omgekeerde
het geval. Zijn zelfvertrouwen stijgt met iedere nederlaag en het gevoel, dat hij alleen
Engeland redden kan en dat niemand anders dit kan.
Het is een typisch Engels boek. Nuchter van opvatting en glashelder van stijl, met
die aantrekkelijk humoristische inslag, waarvan onze overburen het geheim bezitten.
Churchill is vergroeid met zijn land, zijn gewoonten, zijn instellingen, zijn
geschiedenis en zijn politiek. Het is de niet geringe verdienste van de schrijfster, dat
zij ook de niet-Engelse lezer daarvan een duidelijk beeld weet te geven en tegelijk
met vaste hand de staatkundige principes tekent, waarvan Churchill uitgaat. Op deze
wijze komt bij al het klein-menselijke, dat ook in de figuur aanwezig is, zijn grootheid
ons helder voor ogen te staan.
J.C.H. de P.

Gilbert Cestron
Honder zonder halsband
Voorhout - Uitgeverij Foreholte.
‘Aan de vader van Dominique draag ik dit verhaal op, dat misschien te grauw is, of
te rooskleurig’...
Dit is het begin van de opdracht waarmee Cesbron zijn tweede (voor zover mij
althans bekend is) geesteskind de wereld inzendt. Zal het daar een nieuwe kruisvaart
ontketenen of, zo deze al begonnen is, ondersteunen, zoals een paar jaar geleden
‘Heiligen gaan naar de Hel’ dat deed? Wie dìt boek las, onderging een schok van
ontroering, door de liefde en de bezetenheid der priester-arbeiders. En deze schok
werd voor een niet gering deel veroorzaakt door de geladenheid van de stijl bij
Cesbron, door de voortreffelijke woordkeus, door het flitsende beeld... Ik geloof, dat
het daardoor komt, dat ‘Honden zonder Halsband’ me niet diè ontroering heeft
geschonken. Het heeft namelijk precies dezelfde kwaliteiten als ‘Heiligen gaan naar
de Hel’. Dezelfde bewogenheid, dezelfde geladenheid, hetzelfde steeds verspringende
beeld... Maar wat me de eerste keer ademloos gevangen hield, werkte juist dit keer
vermoeiend, terwijl de zaak die Cesbron hier bepleit toch minstens even belangrijk
is als die van de priester-arbeider. En beter propagandist voor de ‘verloren kinderen’
in een stad als Parijs dan Cesbron kunnen deze kinderen zich niet wensen. De goede
propagandist gelooft hartstochtelijk in zijn artikel, daarom is de ondertoon van
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Cesbron - bij alle leed en verdorvenheid, waar de lezer aan geconfronteerd wordt optimistisch. Het is zijn goede recht dit te zijn, maar... Het zit eigenlijk heel anders:
Ik zou dolgraag alleen maar de mooie en goede dingen in dit boek willen noemen.
En ik zou het kunnen, als ik maar niet eerst ‘Heiligen gaan naar de Hel’ gelezen had.
Nu dringt zich steeds het woord ‘maniertje’ (van schrijven dan) aan me op. En dan
ben ik onbillijk, ten aanzien van de waarachtig zeer schone zaak, die de Franse auteur
voorstaat. Want al lezende ga je steeds meer voelen voor die kleine aanstaande
misdadigertjes, waarover Cesbron het ‘tenzij’ misschien iets te gemakkelijk uitspreekt.
En de proble-
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men van de opvoeders, hun strijd, vooral die van de rechter Lamy, worden de
problemen en de strijd van de lezer.
Zeker niet te grauw, maar waarschijnlijk wel iets te rooskleurig verdient dit boek
veel lezers, al zullen ze ter compensatie ‘Klop maar op een deur’ niet ongelezen
kunnen laten.
R-n.

Steffi Lehmann
Kleine Escapade
Den Haag - Leopold.
Van dit boekje heb ik werkelijk genoten. De schrijfster is gekropen in de huid van
een tijdelijk ontrouw minnaresje van Stefan, die in brieven aan haar geliefde vertelt
van een kleine escapade, gemaakt als enige vrouw op een Levantijnse vrachtboot,
langs de blijkbaar verrukkelijke kusten van Dalmatië en het hele Nabije Oosten. Het
boekje is door en door vrouwelijk, bewust vrouwelijk. De briefschrijfster w i l
onlogisch zijn, ze ontvlucht de liefde om daardoor juist de liefde te dieper te ervaren,
vooral wanneer ze ontdekt, dat ze een kindje verwacht. En zo is er in dit relaas een
climax, die op het laatst diep ontroert: wanneer alle pseudo wegvalt, alle would-be,
en er alleen een verlangende en verzadigde vrouw overblijft, verlangend naar een
doodgewoon huwelijk, verzadigd van een haast bovenaards mooie reis, waarvan de
lezer heeft mogen meegenieten. Helemaal geen critiek? Ja, deze: wanneer de schrijfster
grappig wil wezen als in de komische noot ‘Chronique scandaleuse van Knossos’,
schiet ze haar doel voorbij. Ze is geestig genoeg om de grapjasserij te kunnen
ontberen.
R-n.

Virgil Gheorghiu
De man die alleen reisde
Den Haag - Pax.
Gheorghiu maakte een paar jaar geleden wereldreputatie met zijn boek ‘Het 25e
Uur’. Ik heb het niet gelezen, maar wel weet ik, dat ‘De Man die alleen reisde’ geen
best-seller zal worden, wat natuurlijk niets tègen het boek zegt. In deze roman tekent
de Roemeense schrijver het beeld van de mens, die in volstrekte eenzaamheid zijn
weg door het leven gaat. Steeds hoopt Trajan Matisi, een zeer begaafde jonge dichter,
zijn ouders op het platteland - zijn vader is daar dorpspriester - te kunnen bezoeken,
en steeds komen schokkende gebeurtenissen dit plan verijdelen. Het verhaal speelt
zich in Roemenië af, een land, dat eerst overvallen werd door Russen, dat in
bondgenootschap met de Duitsers de Russen verjoeg, maar hierdoor aan de Duitse
leiband kwam te lopen, en dat daarmee een martelgang begon. Matisi is één Roemeen,
maar hij vertegenwoordigt zijn hele volk. Zijn lijdensweg is die der Roemenen, die
verkeerd kozen in het duivelse spel der diplomatie, en die er voor boeten, tot in het
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heden toe. Zo moet ook de hoofdpersoon boeten, lang nog nadat hij is vrijgelaten,
omdat de wereld vol ressentimenten zit.
Gheorghiu tracht angstvallig naar objectiviteit, maar kan toch niet voorkomen, dat
zijn boek ietwat anti-Russisch aandoet. Dat is zijn goede recht, hoewel de lezer even
wat wrang lachen moet bij de passage van de ondergang der Joden. De woorden
‘niets van geweten’ en dgl. klinken nog zò bekend, en nog zò vals.
Het boek heeft me geboeid tot kort voor het einde. De schrijver vertelt een
aangrijpend verhaal zonder enig vals pathos. De tocht in de enige Roemeense
duikboot, die met dieptebommen door Russen wordt aangevallen, is meeslepend
beschreven, de toenemende eenzaamheid van de hoofdpersoon ook. Aan het eind
doet het voortdurend herhaalde oratio pro domo niet meer overtuigend aan, omdat
juist hier iets van pathos om de hoek komt kijken. En bij het lezen van de passage,
die zich in het Argentinië van Péron
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afspeelt, had ik grote moeite om ook maar een beetje objectief te blijven. Want zou
iemand van het formaat als de hoofdpersoon ook daar kunnen zeggen: Ik heb het
niet geweten?
En ziedaar de reden, waarom ik dit boek toch met een zekere argwaan ter zijde
heb gelegd. Om een politieke, en niet om een literaire reden. Dat moge geen maatstaf
zijn, maar het is de mijne. Omdat J.B. Charles' ‘Volg het spoor terug’ mij bij alle
bezwaren die ik tegen dàt boek heb, toch heel veel te zeggen heeft gehad, en juist
over die dingen, die ik in ‘De man die alleen reisde’ weer ontmoette.
R-n.

Hans Hellmut Kirst
08.15 De oorlog
Baarn - De Boekerij.
Om maar met de deur in huis te vallen, de titel van dit boek, vervolg op 08.15 De
Kazerne, is zeer misleidend. Dit is een boek met ‘Witze aus der Zeit des Krieges’,
waarmee de voormalige oud-S.S.ers zich aan de biertafel kostelijk zullen amuseren.
Dat er dan aan het slot nog een stukje echte oorlog in voorkomt, waarin de beste
kerel van allemaal, Vierbein, op waarlijk heroïsche wijze de dood vindt, natuurlijk
als gevolg van de onvergefelijke fouten van een stomme hond van een kapitein,
neemt men op de koop toe. Sneuvelen is nu eenmaal het risico van de oorlog... Ik
gebruikte het woord natuurlijk. In dit boek is het verloop zo, dat alles ter wille van
het berekende effect, dat nergens anders voor dienen kan dan voor een grotendeels
humoristische oorlogsfilm, is uitgebuit, menigmaal tot in het absurde toe. Het is een
oorlogvoering, die geen moment serieus wordt beschreven. Een tijd lang heb ik
gedacht, dat deze vorm een soort van zich afschrijven voor de schrijver betekende,
maar ik moest deze opvatting wel laten schieten bij het lezen van de vele opzettelijk
aangebrachte kolder. Voor ‘De kazerne’ kon ik nog een zekere waardering opbrengen,
voor dit vervolg kan ik het beslist niet. Hoogstens nog voor de overigens wat
onduidelijk getekende luitenant Wedelmann, die zo tragisch slachtoffer wordt van
de Russische partisane Natascha. Ik voelde iets mee van de liefde die deze twee voor
elkaar koesterden, ik kon me ook indenken, hoe ze er toe kon komen hem te verraden.
Natuurlijk wordt dit een film - de flap verkondigt het al, en voor in het boek staan
de hoofdpersonen reeds genoemd in volgorde van belangrijkheid, net als in de film.
En net als in de film zal ook reeds bij het lezen van het boek een groot publiek zich
verheugen over de meer dan grote dosis goedkope erotiek. Neen, ik vind dit geen
goed boek, het werkt mij met te grove effecten en het speculeert mij te veel op
bepaalde instincten bij een zg. ‘groot lezerspubliek’.
R-n.

Olov Hartman
Heilige Maskarade
Utrecht - De Fontein.
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Het behoeft geen verwondering te wekken dat de publicatie van deze ontmaskerende
dominees-roman in Zweden enerzijds veel ergernis heeft gegeven en anderzijds als
een bevrijdende gebeurtenis werd gezien. Het verhaal is het dagboek van een
ongelovige domineesvrouw, die, gedurende de lijdensweken, de tweespalt in het
leven van haar man poogt te ontmaskeren, waarbij zij zelf te gronde gaat. Het oordeel
van deze vrouw is glashard en haar oordeel treft ook iedere gelovige in zijn meest
kwetsbare plekken.
Wanneer de predikant na de catastrofe het dagboek vindt, voegt hij er, alvorens
het ‘af te leggen’ in zijn onberispelijk bijgehouden archief, een woord aan toe. Een
knap staaltje zelfbedrog waardoor deze figuur nog meer afschrikwekkend wordt dan
hij voor de lezer reeds was. Maar, zoals gezegd, is deze ontmaskering een spiegel
voor de lezer, die, mèt de dominee, onder eenzelfde oordeel doorgaat.
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Men kan, literair bekeken, de vormgeving van deze roman te intellectualistisch
noemen. Het dagboek van de dominese draagt te zeer het signatuur van de schrijver.
In dit opzicht schiet het boek als roman te kort. Intussen is het nu eens een duidelijk
specimen van hetgeen menig protestants auteur ten onzent voor ogen staat, wanneer
er weer eens hartgrondig wordt afgegeven op de vele taboes waarvan wij ons maar
zo moeilijk kunnen losmaken. En het wordt toch wel hoog tijd dat er naast de vele
brave serieromans ook eens wat gaat verschijnen waarmee wat meer risico wordt
genomen. Ik vraag mij af, wanneer wij de moed zullen krijgen een boek als dit te
schrijven.
P.J.R.

De verliefden van Peynet bijeengebracht en ingeleid door Han G. Hoekstra
Amsterdam - De Bezige Bij.
Het boekje met cartoons is de laatste tijd gewild. Moppen, waarvan de tekening veelal
nog plezieriger is dan het bijschrift. Een van de beste Franse cartoonisten is Peynet,
en in zijn (schijnbaar) zedige meisje en (schijnbaar) kuise jongeling beeldt hij met
merkwaardige Frans esprit de m e n s uit. Een grappig niemendalletje voor
volwassenen, vaak pikant, maar nergens gemeen en z o menselijk, dat het eigenlijk
helemaal geen niemendalletje is. Han Hoekstra's vertaling van de bijschriften is vaak
bijzonder goed, en zijn korte inleiding is hartverwarmend, want inderdaad: de plaatjes
van Peynet, dat is wijze troost zwart op wit.
R-n.

Marchien Eising
Rieks
Assen - Van Gorcum & Comp. N.V.
Na twee kinderboeken, het Drentse boerenleven rakend, laat Marchien Eising nu
zien dat ze over dit onderwerp ook voor volwassenen schrijven kan. Haar boek geeft
een goede kijk op het dorpsleven, op het boerenbedrijf zoals dit was voor de machine
het werk vergemakkelijkte, en vooral op de zwijgzame, gesloten en toch
warmvoelende Drent.
Een spannend verhaal dat nieuwsgierig maakt naar de afloop, is het niet; het drama
is al achter de rug bij het begin: Rieks heeft in een vechtpartij zijn medeminnaar uit
noodweer doodgestoken en zit zijn straf uit. Daar wordt door wie hem het naast zijn,
niet over gepraat, wel zijn ze er steeds mee bezig en maken zich zorgen voor de
terugkeer. Want al staat Rieks overal goed aangeschreven, hij heeft dan toch maar
gezeten. Dit piekeren biedt de Schr. gelegenheid haar mensen ten voeten uit te tekenen
en maakt Rieks, met wie de lezer bijna niet in contact komt, toch de centrale figuur.
Tenslotte blijken christelijke naastenliefde en trouw sterker dan ingeworteld
vooroordeel. De Schr. heeft haar thema uitgewerkt tot een gaaf, fris, overtuigend en
ook boeiend geheel.
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Stellig is ze niet uitverteld, daarom enkele opmerkingen. De correctie laat te wensen
over: moeder Henderkien heet later Wemeltien, byzonder staat naast bijzonder; in
de enkele malen geciteerde tekst. ‘Ziet, Ik maak alle dingen nieuw’, wordt steeds ik
geschreven. Het voorstellen van de mensen kon wat duidelijker, het duurt even voor
de lezer begrijpt dat moeder, schoonmoeder en Otien van blz. 8 dezelfde persoon,
dat Roelfien de meid is. De Schr. weet wel wat een neurende koe, schot etga, sint
Jopskbroen is, maar de stadsmens moet er naar raden. Het royale gebruik van
aandachtstrepen werkt, in het begin vooral, niet verhelderend. Maar dit zijn
kleinigheden die niet meetellen. Wel zouden we het op prijs stellen als deze schrijfster,
die in haar werk God als Heer van het leven erkent, Zijn naam niet nodeloos gebruikte
(blz. 15, 123, 141).
Fr.v.F.

Ontmoeting. Jaargang 8

225

[Ontmoeting 1954, nummer 7]
Marinus A. den Braber
Pinksteren
Over de ouden
valt de droom van het Rijk
en de pubers
zien gezichten op het asphalt
en kleine profeten
in mantels van licht
zijn de kinderen
met hun ijsco-handen,
bij de vuur'ge-tongen-bloesems
van rode kastanjes
boven de terrassen
en de glossolalie
van de grote werken Gods
in de oren van de kleintjes-koffie.
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Marinus A. den Braber
Gebed
God, golvende beweging
van bloedwarme verswoorden
in mij,
eeuwig lied,
in wien alles
tesamenrijmt,
bewandel mij
op lichte versvoeten
van genade
en geef mij
het gezegend rijmwoord in
op Uw naam.
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Marinus A. den Braber
Meditatie
Soms zit ik aan grote rivieren,
Waar de zeilen der schepen gaan
Als witte nonnen die brevieren
Over God en het voortbestaan.
Dan denk ik, o bidt witte nonnen,
Bidt voor mijn ziel tot het kruis,
Ik ben zelf nog de reis niet begonnen,
Maar de aarde gaf mij geen thuis.
Ik wil een groot zeil en gaan varen
Over dezelfde rivier,
Want zal dit hart ooit bedaren,
Het is niet hier, niet hier.
En als dan één van de wapp'rende zeilen
Door de wind naar mijn zijde zwenkt,
Weet ik dit een teken bijwijlen,
Dat een witte non aan mij denkt.
Dan hoor ik haar brevieren
Voor mijn ziel en mijn eeuwig heil,
En over de diepe rivieren
Blaast God zelve de wind in het zeil.
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Over ‘Job’ van Hein de Bruin
Hans Barendregt
Men kent het verhaal en de indeling van het boek Job. De twee eerste hoofdstukken
geven een exposé van plaats, persoon en handeling, daarna volgen 40 hoofdstukken
discussie over het lijdensprobleem, waarvan een bepaald aspect wordt beschouwd,
en een historische aantekening over Jobs latere leven besluit het boek.
Hein de Bruin heeft deze drie delen gehandhaafd; hij betitelt ze Opspraak, Woorden
op de Vaalt en Hemelwak. In Opspraak laat hij het gebeuren vertellen door enkele
personen: Knechten, Boodschappers, een Opziener en een Ooggetuige. Het ensceneren
van dit ‘toneel’ en het vinden van de personen is de enige fantasie die de dichter zich
in zijn werk veroorlooft. Woorden op de Vaalt volgt nauwkeurig de regelmatige
bouw van het Bijbelboek: driemaal drie beurten voor de vrienden, afgewisseld door
de antwoorden van Job. En in Hemelwak neemt hij weer enige vrijheid door het
aanbrengen van een climax: eerst spreekt de Vrouw van de Ooggetuige, vervolgens
Elihu en eindelijk God. Een Nakomeling besluit het dichtwerk.
Twee vragen zullen ons hier bezighouden: waarom heeft Hein de Bruin zich tot
deze stof aangetrokken gevoeld? en: hoe heeft hij haar verwerkt?
Ogenschijnlijk ligt het antwoord op de eerste vraag voor de hand; Hein de Bruin
was niet de eerste en zal ook zeker niet de laatste zijn, die naar het antwoord op het
grote waarom heeft gezocht. Al is het pogen van te voren tot vruchteloosheid
gedoemd, toch kan de menselijke geest er niet van aflaten; het zich verdiepen in zo
fundamentele kwesties schenkt de gelovige daarenboven verruiming van kennis, dat
is versterking van liefde en geloof.
Maar Hein de Bruin heeft een zeer particuliere reden gehad om zich met het
Jobsprobleem bezig te houden: hij heeft zichzelf partij geweten in een gelijkvormig
geding tussen God en Satan, hij heeft met het dichten van zijn ‘Job’ gevochten om
behoud met een bewustheid, met een wanhoop, angst en verschrikking ook, die menig
christen zo onmiddellijk niet zal ervaren.
Men weet, dat de 40 hoofdstukken discussie in het Bijbelboek beginnen met een
vervloeking van Jobs bestaan en verlangen naar de dood. Het gedicht waarin Hein
de Bruin dit hoofdstuk verwerkt heeft, eindigt met de volgende strofe:
want nederzinken als een lijk,
bedompeld door het soppig slijk,
in aardes diepe dodenpoel,
is beter dan vergeefs ontwijk
voor 't ongeluk en voor 't gelijk
van mijn noodlottig voorgevoel.
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Wanneer we van te voren hebben vastgesteld, dat Hein de Bruin de 40 hoofdstukken
discussie zo getrouw heeft nagedicht, dat we, het gedicht volgende, de stof met de
vinger in de Bijbel kunnen nawijzen, dan valt een - schaarse! - afwijking wel sterk
op. De laatste drie verzen van het bovenstaande citaat zijn zo'n afwijking. Job heeft
nimmer over een vergeefs ontwijken van het ongeluk, laat staan over een noodlottig
voorgevoel, gesproken. Hij heeft wel geklaagd, zelfs aangeklaagd, maar dwars tegen
alle feitelijkheid in heeft hij God ongeschokt vastgehouden, al was Hij hem een
mysterie. Indien hij al ooit een voorgevoel gehad heeft, dan is dat eerder één geweest,
tenslotte door God gerechtvaardigd te zullen worden.
Wat is dat ongeluk en dat noodlottig voorgevoel, waar Hein de Bruin dan van
spreekt? In het raam van het door hem gekozen onderwerp kan dat niet anders zijn
dan de wetenschap, dat zich over zijn ziel de schaduw van Satan nijgt, een wetenschap
die aan Job zelf niet was geopenbaard, maar die de nakomeling zich uiteraard scherp
bewust kan maken. Reeds in het aanvangsgedicht zinspeelt Hein de Bruin op deze
bijzondere aard van zijn geloof - men lette wel: afwijkend van dat van Job! - als hij
de Dromer laat opmerken:
de Vroomheid liep gekoppeld met de Vrees,
ter zijde danste spelend het Geluk.

Wat was dat, waarvoor Hein de Bruin zo vreesde? Hij spreekt er niet vrijuit over in
zijn dichtwerk; hij was een zeer gesloten persoonlijkheid; maar enige malen zinspeelt
hij op, zoals hij 't noemt: het ongeluk, de foltering, het onheil. Hij verwijt God:
Hoe laag, hoe laf is dat, een uitgevlegeld wezen
met straf en nogmaals straf tot doodsangst te belezen;

en deze doodsangst is geen vrees voor de dood - hij spreekt juist herhaaldelijk zijn
verlangen daarnaar uit - maar een vrees voor de eeuwige nacht.
Nu valt het wel op, dat de figuur van Job zélf nergens in het gedicht de Satan met
name noemt, wat mutatis mutandis kan betekenen, dat Hein de Bruin net zo min de
Satan voor zijn geestesoog heeft zien staan. Maar ten eerste volgt Hein de Bruin
hierin weer geheel de voorstelling van zaken in het Bijbelboek en ten tweede is uit
de inleiding tot het gedicht (‘Opspraak’) voldoende over een persoonlijk
betrokken-zijn in een strijd tussen Satan en God af te leiden; vooral de Dromer, een
figuur waarin Hein de Bruin klaarblijkelijk zichzelf heeft geobjectiveerd, is niet mis
te verstaan, als hij vertelt:
hoe dikwijls hij ontwaakt
alleen uit angst dat hem een droom genaakt
die hem de lenden afbreekt;

en de Ooggetuige constateert, als hij Job op de mestvaalt bemerkt, ‘ziektes stank en
duivelsaard’.
Veelzeggend is ook de vrije samenvatting, die Hein de Bruin geeft van Job 18.
Veelzeggend, omdat een vrije samenvatting van één (half) hoofdstuk tegenover
talloze bladzijden nauwlettend bewerkte, direct een persoonlijk cachet aanneemt.
Bildad onderwijst in den brede, dat de goddeloze

Ontmoeting. Jaargang 8

230
allerlei ramp en verschrikking overvalt tot zijn ondergang. We lezen in het gedicht
(en de beelden zijn zelfstandig!):
Wien niets meer heilig is en niets te dol
die raakt voorzeker in een heilloos hol.
Het pad is woest dat naar de diepte voert,
wie daarheen wendt, wordt door de schrik beloerd.
Behuizingen des kwaads en die er nesten
vernielt het oordeel tot er niets zal resten.

De geestelijke strijd van Hein de Bruin is dan ook enigszins anders geaard dan die
van Job. Hein de Bruin handhaaft zich als de gekwelde; met moeite in angst en
vertwijfeling; hij is de zwakke mens, en God is zijn tegenstander. Job verdedigde
zich als de aangevochtene; hij kent wel de vertwijfeling, maar niet de angst; hij is
de sterke mens, ja de profeet, en God is - ondanks alles wat er tegen pleit - zijn
medestander in het rechtsgeding.
Job zegt (hoofdst. 16: 20):
Nochtans richt zich mijn oog schreiend op God,
opdat Hij den mens recht doe tegenover God.

De parallelplaats in het gedicht van Hein de Bruin luidt:
Geweldige, Die mij hebt overmocht,
maar Dien mijn ziel in droefenis gedenkt...

Job zegt (30: 23): ‘Ja, ik weet: Gij voert mij ten dode’ en hij somt ten bewijze de
ellende en verschrikkingen op die hem door God bejegend zijn, maar bij Hein de
Bruin klinkt die plaats: ‘Zijn dreiging greep mij aan’.
Job stijgt tot profetische hoogte, als hij dwars tegen zijn wedervaren in, en dwars
tegen alle vrienden-insinuaties in, met de grootste stelligheid uitroept (19: 25, 26):
Maar ik weet: mijn Losser leeft
en ten laatste zal Hij op het stof optreden.
Nadat mijn huid aldus geschonden is,
zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.

Wat vinden we hiervan terug in het gedicht?
Bijwijlen komt die flits mijn geest verlichten,
dat mijn Verlosser oprijst van de stoel
waar Hij gericht houdt en de wereld stuurt,
om met ons te verkeren als een Vrind.
Dat uitzicht heb ik dag aan dag bemind
in deze weken dat mijn zielswee duurt;

wat ontegenzeglijk zwakker is, niet in stijl alleen, maar qua inhoud; Hein de Bruin
komt niet verder dan hoop; bijwijlen.
En toch, als Hein de Bruin zich in zijn Jobsfiguur geheel conformeert aan de
Bijbelse voorstelling van een strijd tegen God om God (dus met negatie van de Satan),
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theologisch een verschil opleveren, of
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men het geding om de mensenziel, dualistisch, ziet als een partijschap tussen God
en Satan, of, monistisch, als een worsteling met God tegen God, voor de er bij
betrokken mens is dat van weinig betekenis, hij voelt zich vermorzeld tussen
eeuwigheden. Wanneer Hein de Bruin er dan de voorkeur aan geeft te spreken, niet
over Satan die hem aftrekt, maar over God die Zich tegenover hem stelt, tot Wie hij
zijn handen op hoop tegen hoop blijft opstrekken, dan is dat niets anders dan de
honger van een mens die niet méér weet te doen dan zichzelf de juiste kant op te
wenden, met, zoals hij 't zelf noemt, het ‘heimwee naar verhoren’. En zeker stelliger
dan Job (31: 4 - Slaat Hij niet mijn wegen gade en telt Hij niet al mijn schreden?)
drukt hij zich uit, wanneer hij die plaats weergeeft met:
Dat God mij in dit ongeluk ontmoet,
al is mij dan de weg die Hij betreedt
een dal waar ik de uitgang niet van weet,
een raadselachtig ding hetgeen Hij doet,
ik ben er zeker van;

't Is een der allerlaatste woorden Jobs! Dat is van groot gewicht! En vergoedt het
niet veel van het ‘ik weet: mijn Losser leeft’? Het is ook juist de Dromer weer, die
opmerkt, dat
(hij) soms met lichte ogen onderkent:
dat God de wagen stuurt die Satan ment.

Na de inleidende gedichten en de vervloeking van Jobs geboortedag ont wikkelt zich
dan in de discussie met de drie vrienden het echte Jobsprobleem: God kan niet zo
tegen mij zijn alleen omdat ik zo zondig geleefd heb; ik houd mijn onschuld vol.
Herhaaldelijk en met opmerkelijke hartstocht legt Hein de Bruin de volle nadruk op
zijn ‘zuiverheid van hart’ tegenover de vrienden en tegenover God.
Van een oudtestamentische en integere figuur als Job kunnen we ons dat indenken.
Maar bij een nieuwtestamentisch en dogmatisch onderlegd christen als Hein de Bruin
is dat verwonderlijk. Heeft hij zichzelf niet gekend? Dat is niet aan te nemen. Heeft
hij zich als opgave gesteld ook hierin het Bijbelboek getrouw te volgen? De felle
toon van de betreffende plaatsen weerspreekt het.
Wie overtuigt mij hier dat ik misdoe
zo niet Gods oordeel antwoordt van de hemel?:
Alwetend God, Gij zwijgt, terwijl de vrienden razen,
dat U die lastertaal niet opjaagt tot verbazen:
vaar neder van omhoog, richt tussen mij en hen,
Gij weet, zogoed als ik, dat ik onschuldig ben.

Men vergelijke het 13e hoofdstuk van het Bijbelboek hiermee, om de eigen toon
ervan te constateren. De dichter staat hier vlak achter zijn woorden; ze vertolken een
overtuiging.
Maar het ging Hein de Bruin hier dan ook niet om het christenschap, zoals in bijna
al zijn overige werk. In zijn nadichting van ‘Job’ worstelt hij om het kindschap Gods.
Het ging om het behoud van zijn ziel. En in
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zo'n worsteling is elke handhaving van eigen zuiverheid een beroep op Christus. Wie
zijn zuiverheid prijs geeft, kan geen kind van God meer zijn. ‘Een ieder, die deze
hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.’
Het kindschap Gods - het heeft Hein de Bruin geconfronteerd met de meest
elementaire vragen over het bestaan van God en van de mens. In zijn verdediging
en argumentatie ontkent hij niet, dat God bestaat; zijn verstand treft Hem juist overal
aan; de dogmatiek aanvaardt hij onvoorwaardelijk. Maar het is juist dat verstand dat
zijn mystieke ervaring in de weg staat:
ach, de verworpeling in dit gebied
bespeurt de Almacht, doch ontmoet haar niet.

Dit is een schreien dat ver ten achter blijft bij de mystieke jubel van Job: ‘ik zal uit
mijn vlees God aanschouwen’.
En even volkomen laat het verstand de mens in de steek, als hij zich op het mysterie
van zijn eigen bestaan bezint. Waarom leeft hij en waartoe? Door welke wil is hij
op de wereld gebracht? Deze vragen moeten Hein de Bruin rebels hebben geïntrigeerd,
als hij zich in dit opzicht een merk waardige afwijking van de tekst permitteert. Want,
als God eindelijk aan Job vraagt: waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Wie
heeft de zee met deuren afgesloten? en deze ontzaglijke vragen meer, voegt Hij Job
met goddelijke ironie toe: ‘Gij zult dat wel weten, want toen werdt gij geboren, en
het getal uwer dagen is groot!’ (Job 38: 21).
Hein de Bruin maakt daarvan:
Van jongsaf is de vraag in U gewekt,
hebt ge wellicht het antwoord thans ontdekt?:
het raadsel van Uw schepping en geboort
draagt gij een mensenleeftijd met U voort. -

Een mensenleeftijd. - Hier wordt God de verzekering toegeschreven, dat het bestaan
van de mens een mysterie is. Men lette op de dubbele-punt achter het tweede vers:
ge kunt dat niet weten, want ge kent uzelf niet eens; tot welke interpretatie het
Bijbelboek geen aanleiding geeft. Aangezien de wetenschap, dat 's mensen bestaan
een mysterie is, voor God zelf niet kan gelden, houdt dat in, dat Hij de mens daartoe
veroordeelt; en inplaats van Bijbelse ironie, zou het een meesmuilende, hooghartige
hoon zijn, als - Hein de Bruin ons niet van achter deze woorden aanzag. Híj wringt
zich onder het besef, niet te weten wat hij is. Hij kan er niet van zwijgen zelfs als
God spreekt. Daarom is het een van zijn problemen geweest, af te rekenen met zijn
scherp en intrigerend verstand. Het kindschap Gods veronderstelt het geloof van een
kind. En niet: inzicht. De deemoed waartoe Job na Gods antwoord komt, is het, die
het kindschap in de mens van alle vragen bevrijdt, zodat de weg der mystiek betreden
kan worden, waar het Antwoord wacht: ‘Wij werden heden vrienden, oog in oog.’
De begeerte, dit kindschap in zijn zuiverheid te handhaven, voedt dan de
hardnekkige en hartstochtelijke zelfverdediging in de argumentatie met de drie
‘vrienden’. Een vergelijking tussen gedicht en Bijbelboek valt
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meestal ten gunste van het laatste uit voorzover het de uitingsdrift betreft. Het
Bijbelboek is veelal ironischer, honender, vuriger. ‘Waarlijk, gij zijt nog eens mensen:
met u zal de wijsheid uitsterven’. - ‘Wie vrienden aanklaagt uit winstbejag, de ogen
van diens kinderen zullen versmachten!’
De toon van Hein de Bruins gedicht is over het geheel wat huiselijker, wat tammer,
met soms onbegrijpelijk makke uitweidingen; maar toch is er meer dan één plaats
aan te wijzen, waar juist hìj weer schamperder, bewogener of directer is. Het kan
ook moeilijk anders: ook het getwist met de ‘vrienden’ is een doorleefd stuk poëzie,
waarin hij afrekent met oude opvattingen:
Het afscheid van de vriendschap wil ik vieren
met de verwerping van een oude leer
waarin uw denken wortelt, en verdort -

Het is de leer van de wrekende God, met Wiens verdoemenis voorheen in de kerken
zo menigvuldig werd gedreigd - een geloof waarmee ook Hein de Bruin is opgegroeid.
In de hele discussie met Elifaz, Bildad en Sofar is nl. wel Gods recht, maar niet Gods
liefde in het geding geweest. Eerst Elihu Baracheël laat de moegestreden Job een
ander geluid horen en De Bruins stem trilt mee, als Elihu verzekert:
Hij zegt tot ons, Zijn stem is zoet:
gij reist het leven tegemoet;
vanuit die blijde zekerheid
herwint de lijder jonge kracht,
wat God beloofd heeft, wordt volbracht,
het leed verdient gerechtigheid,
doch vreemd is dit en onvermeld,
dat de Genade het vergeldt.

Dit woord ‘Genade’ is een van de zeldzame cursiveringen van de dichter zelf; door
zijn zeldzaamheid van te groter nadrukkelijkheid. Het is er mee, of hij, achter Elihu
staande, zichzelve toeknikt om het feestelijk moment, dit woord eindelijk te mogen
gebruiken. Evenals het vers, ‘wat God beloofd heeft wordt volbracht’, is dit woord
‘genade’ in Job 33 niet te vinden, maar de bedoeling van Elihu wordt - volkomen
terecht - door Hein de Bruin nieuwtestamentisch opgenomen.1))
Hoe sterk evenwel het verlangen is zich op de liefde Gods te oriënteren, was reeds
daarvóór gebleken bij de bewerking van hoofdstuk 23, waar hij tegen de betoogtrant
van de echte Job in deze tot de vrienden laat zeggen:
Wat zou de Almacht zonder Liefde wezen?:
een Oordeel, anders niet, dat elk moet vrezen.

Ja, sterker nog, om dezelfde reden veroorlooft hij zich in het gedicht, dat Gods
antwoord uit het onweer behandelt, een eigenmachtige ombuiging; men vergelijke:
Zijt gij doorgedrongen tot de schatkamers van de sneeuw?

1) ‘Het leed verdient gerechtigheid’ als verwerking van vs. 24: ‘den losprijs heb Ik verkregen’
laten wij hier terzijde.
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En hebt gij de schatkamers van de hagel gezien,
dien Ik heb opgespaard voor den tijd van benauwdheid,
voor den dag van strijd en oorlog? (Job 38: 22, 23)
Zie toch, de wijsheidszoeker dezer eeuw
verliest zich aan een simpel vlokje sneeuw:
het stilt zo wonderbaar de aardse pijn;
kon daar misschien Mijn lieflijkheid in zijn?

En dit zijn dan tenslotte de positieve waarden, die het gehele gedicht ons oplevert:
dat de dichter worstelt met God; dat hij de hoop niet opgeeft; dat hij zich optrekt aan
Zijn liefde.
C. Rijnsdorp heeft, naast zijn bewondering en waardering, de opmerking gemaakt:
‘Bepaald teleurstellend is het, dat het moment in de Jobsiade, waar de lijder, tot het
uiterste getergd, zijn diepste woord er uit slingert en de Verlosser-Richter belijdt een belijdenis, die Job voor eeuwig in een rots wil gehouwen zien -, het moment
waarop de zwarte wolken vaneen scheuren en een verschrikkelijk bang-zalig licht
in de diepte stort, in de verdichting van De Bruin geen hoogtepunt vormt. Hier is
zijn werk als verbeelding naar mijn mening ernstig tekort geschoten, maar aan de
andere kant is het weer een bewijs van zijn oprecht en onomkoopbaar dichterschap,
dat hij hier zijn werk niet met goedkope rhetoriek en goedbedoelde prekerigheid
heeft vervalst, doch gebleven is binnen de gegeven perken van zijn talent’.1))
In het licht van al het bovenstaande is het duidelijk, dat iemand die zijn Jobslijden
óplost tot het ‘Nooit Zonder Hoop’, waarmee het gehele dichtwerk veelzeggend
eindigt, van vérlossing niet kon spreken. Daar komt bij, dat door de eigen geaardheid
van Hein de Bruins zieleworsteling de eis van evenaring met het Bijbelboek eigenlijk
niet goed gesteld kan worden Bij alle overeenkomst en verwantschap zijn de
verschillen n.l. niet zo gering. In het Bijbelboek ligt het zwaartepunt op het
lijdensprobleem; in het gedicht op het kindschap Gods. In het Bijbelboek wordt door
het lijden de relatie mens-God actueel; in het gedicht veroorzaakt de relatie Godmens
het lijden. Op het verschil in geestelijke houding tussen Job en de dichter is reeds
gewezen. Hein de Bruin heeft zichzelf willen afmeten aan de Jobsfiguur, niet meer,
en hij hield eerlijk stand voor Jobs ervaring waar die niet de zijne was. Dit laatste
geeft ook Rijnsdorp toe; alleen bleef de dichter niet binnen de perken van zijn talent
(in het bedoelde gedicht bleef hij onder zijn talent), maar binnen de grenzen van zijn
ervaring.
De vragen, waarom Hein de Bruin zich tot de stof getrokken voelde en hoe hij haar
verwerkt heeft, zijn hiermee voldoende beantwoord. Er is ons een beeld opgerezen
van de persoonlijke geloofsstrijd van de dichter. Te beschouwen blijft nu over, hoe
hij zijn bedoelingen poëtisch-technisch heeft verwezenlijkt; dit zal dan enig licht
werpen op enkele trekken van zijn persoonlijkheid.

1) ‘In drie Etappen’, p. 151.
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Wel onmiddellijk vallen de bondigheid en de plastische kwaliteiten in het oog. Het
vers van Hein de Bruin is niet in de eerste plaats muzikaal, maar plastisch. In het
begin van hoofdstuk 16, waar Job zich beklaagt over de kranke troost der vrienden,
lezen we:
Ook ik zou kunnen spreken als gij,
waart gij slechts in mijn plaats;
ik zou mooie woorden tegen u aaneenrijgen
en het hoofd over u schudden.
Ik zou u bemoedigen met mijn mond,
en het beklag mijner lippen zou leniging geven.

Deze zes regels vat Hein de Bruin kort en bondig samen:
Laagt gij op deze plek zo murw te kreunen
dan gaf ik U zo'n kruk om op te leunen.

En wanneer Job daarna met oosterse woorden- en beeldenrijkdom verhaalt, hoe God
hem aangegrepen heeft (‘Zijn toorn verscheurt en bestookt mij’), dan vat Hein de
Bruin weer samen:
intussen berst de voege van het lijf
al knersend onder mokerslagen stuk.

Zowel in zeggingskracht als in plastiek is het gedicht hier zeker niet de mindere.
Terloops valt het niet-muzikale ritme op te merken: woorden als murw, kreunen,
kruk, voege, knersend en mokerslagen krijgen door de zielsgeladenheid zo'n gespannen
articulatie vooral van de beginconsonanten, dat ze de muzikale stroom doen horten.
Deze trek tot bondige plastiek kenmerkt De Bruins poëzie. Ze is zo sterk, dat enige
bijzonder opmerkelijke feiten zijn te constateren.
Daar is allereerst de pluriformiteit der stijlelementen, die er door gedekt wordt.
Als we nagaan, waaraan De Bruin zijn woordenmateriaal ontleent, dan vinden we
de meest verscheiden bronnen. Enkele voorbeelden van elk. Bijbelwoorden (uiteraard
van de Statenvertaling): arglistig, cedel, formeren, gelijkerwijs, heir, honingzeem,
kemel, overspeler, var. Archaïsmen: gij (gij kwaamt, laagt, enz.), genitieven op -s,
baaierd, belgen, gispen, kortswijl, lezenaar, ik vrage, vroon, zieden. Neologismen:
afgrondlijk, boosaard, heemschennis, nasmet, nijveren, tondelen (= rommelen van
de donder), traanoog. Vak- of dialectische woorden: appelken, dongen, dijzig, haam,
jaarling, meent, sprouw, tongziek, werf (= erf), ik wierd, zoor. Het verheven woord:
gedogen, gewin, mare, peluw, okselen. Het ongewone woord: heem, knevelaar,
redzaamheid, verevening. Het alledaagse woord: allemaal, doodop, geroddel, een
heel karwei, lariedeuntje, mop (= wijsje), niemendal. Verwanten van het scheldwoord:
dazen, dieventuig, gefemel, knoeier, rund. En heel deze staalkaart van stijlelementen
treffen we lichtvaardig uitgespreid over het gedicht, over de strofe, over het vers
soms aan.
Wel maat, gij zevert als een tongziek rund,
met dorpspraat zonder oorzaak of beraad;
de zore weligheid schiet in het zaad
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waar niet op tijd gedongd wordt of gedund.

Het is alleen de drift tot bondigheid en plastische zegging, die al de ver scheidenheden
weer tot een nieuwe stijleenheid samenbindt: de stijl die kenmerkend is voor Hein
de Bruin. De Bijbelwoorden en archaïsmen hebben hier natuurlijk bovendien een
sfeertekenende functie, die sterker is dan in vorig werk.
Dan is daar het hoogst verwonderlijke feit, dat de kracht der plastiek een woord
soms geheel nieuw, anders stempelt:
dan is mijn zaligst ogenblik: niets weten,
niets horen dan het pruilen van mijn bloed,
dat in al trager gang de zweren voedt
totdat mijn ganse buidel is doorvreten...

Het woord pruilen heeft door de plastische dwang van de context nagenoeg zijn eigen
betekenis verloren; in ieder geval is ze overwoekerd door de gesuggereerde associaties
van een langzaam krullend, kruivend beweeg. Dit verschijnsel is wel inhaerent aan
poëzie in het algemeen, maar nooit in zo overheersende, bijna volledig
reïnterpreterende mate als hier.
Behalve de bondigheid en de plastiek is het de rijmspiegel van het dichtwerk, die
opmerkenswaardige aspecten vertoont. In de keuze der rijmen weerspiegelt zich de
aard en opvatting van de dichter, meestal slechts zwak, maar in ‘Job’ heel duidelijk.
Men behoeft de reeds gegeven citaten maar vluchtig na te gaan om te constateren,
dat de dichter een grote voorkeur toont voor staand rijm. De verhouding der staande
en slepende rijmen is over het gehele dichtwerk als 3: 1 (eigenlijk, nauwkeuriger,
als 7: 2). In gewone doen ontlopen de aantallen elkander weinig; en ontstaat er,
toevallig, enig verschil, dan gaat niemand er wat achter zoeken. Maar een zo grote
afwijking is opvallend. Als Hein de Bruin het slepend rijm, dat verzacht, afrondt en
uitvloeit, vrijwel afwijst voor het staande, geeft hij daarmee te kennen, het als te
toeschietelijk te ervaren; de bondigheid, de karigheid van het staande rijm, dat het
effect van iets onherroepelijks heeft, is hier karakteristiek voor de dichter.
Voor verreweg het grootste gedeelte zijn deze staande rijmen dan ook nog
monosyllabisch, wat de plastische werking ervan verhoogt; van een prefix wordt nu
en dan nog gebruik gemaakt, maar samenstellingen zijn schaars. Ook hieruit spreekt
de drang, zich te beperken tot de kortst mogelijke, trefkrachtigste vorm.
En tenslotte demonstreren de rijmwoorden in hun klanken de trek naar plasticiteit
door hun krachtig, kantig consonantenskelet, waarin de explosieven relatief veel
voorkomen. Ze zijn een gevolg van de geladenheid van de dichter. Terwijl een tekort
aan muzikaliteit zichtbaar wordt in het betrekkelijk schaarse gebruik van nasalen,
en soms in het gebrek aan variatie bij de vocalen. Men beschouwe al deze
verscheidenheden b.v. in de twee volgende losse strofen:
doch onderricht mij nu, aleer ge belgt,
en overpeins dit raadsel eer ge rept:
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Is God een blinde Macht die heden schept
en 't morgen in dezelfde drift verdelgt?
Uw antwoord, noem het zo, of Uw vermaan
sloeg wel op Job, maar nauwlijks op zijn vraag,
Uw twistgesprek verliep en werd gestaakt.
Veel beter heeft ook Job het niet gemaakt,
zijn hoorders tot een last, zichzelf een plaag,
begon hij aan het slot van voren aan.

In het laatste citaat komt nog iets anders aan de orde: de rijmspanning. Hein de Bruin,
die een grote liefde voor de poëzie als ambacht had, heeft in zijn dichtstuk ook
geëxperimenteerd. Rijnsdorp deelt mede1)) hoe De Bruin hem in een brief over ‘Job’
o.a. schreef: ‘... ik wil ook het hele klavier van mijn woordenschat enz. en rijmtechniek
eens doorspelen’. Inderdaad treffen we de grootste verscheidenheid van strofevormen
en rijmschema's aan. Typerend juist voor zijn niet-muzikaliteit is het daarbij, dat hij
de rijmspanning heeft overschat. Het is bekend, dat het ‘antwoord’ bij gepaard rijm
onmiddellijk volgt (aabb), bij gekruist rijm wordt één vers ingeschoven (abab) en
bij omarmend zelfs twee (abba); de rijmspanning wordt daarbij steeds iets groter.
Hoewel een nog grotere spanning wel mogelijk is - een schema als abbba, door Hein
de Bruin één maal aangewend, is nog goed te verantwoorden - wordt de grens toch
wel bereikt bij een schema als abc cba, dat slechts onder bepaalde, fijn afgestemde
prosodische voorwaarden (die De Bruin lang niet altijd in acht neemt) muzikaal te
gebruiken is. Vier maal wendt hij dit schema aan (waarvan eenmaal onbelangrijk
gevariëerd). Hiermee echter niet tevreden ontwerpt hij strofevormen met abcd abcd
als schema, tot vijf maal toe, waarvan er nog drie varianten zijn! Het behoeft geen
betoog, dat het rijm hier wordt overbelast en zijn muzikale werking geheel inboet.
In 't voorbijgaan zij opgemerkt, dat deze schemata aan allerlei personen in de mond
worden gelegd, maar aan Job slechts één maal de zesregelige (abc bca) en één maal
de achtregelige (abcd dcba); voor de hartsuitingen van Job waren deze vormen toch
tenslotte te geconstrueerd. En het is zeer te betreuren, dat die ene achtregelige strofe
door De Bruin nu juist is uitgekozen voor de bewerking van hoofdstuk 19 (‘Maar ik
weet: mijn Losser leeft!’). Men beoordele nogmaals het laatste couplet ervan (de
twee slotverzen zijn een bedekt dreigement aan het adres van de vrienden):
Bijwijlen komt die flits mijn geest verlichten,
dat mijn Verlosser oprijst van de stoel
waar Hij gericht houdt en de wereld stuurt,
om met ons te verkeren als een Vrind.
Dat uitzicht heb ik dag aan dag bemind
in deze weken dat mijn zielswee duurt;
die God verzoeken met hun wraakgevoel,

1) ‘In drie Etappen’, p. 150.
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bewegen Hem hun wrevelmoed te richten! -

Nu maakt het hele gedicht van zes zulke strofen een matte en rommelige indruk. Is
het opzet, dat Hein de Bruin het juist voor dit hoofdstuk vermeed zich uit te schrijven?
Of is de reden toevallig, dat alleen de vier beginverzen van het gedicht branden van
hartstocht en - rijmloos zijn, zodat hij zich verplicht voelde de volgende verzen ‘bij
te maken’?
Hij liet, evenals Potgieter, geen regel onberijmd hangen.
Nu spant ge reeds een volle middag samen
met Uw getreiter zonder één woord troost,
terwijl ik aldoor martel met de vraag
waarom ik smachten moet in deze hel.
Hoe lang volhardt ge nog in Uw gekwel
en houdt ge U alsof ik mij gedraag
gelijk ge blijkbaar aanneemt: allerboost;
waarvoor ge U bij God behoort te schamen! -

Er is een Duitse professor geweest, een specialist op 't gebied der stilistiek, wie men
een serie gedichten ter beoordeling voorlegde met verzwijging van de naam van de
auteur; dat was Vondel. Een van zijn bevindingen luidde: bij een moeilijke inhoud
kiest de dichter een eenvoudige vorm, bij een makkelijke inhoud een ingewikkelde.
Al past deze wet van evenwicht uitnemend bij de klassiciteit van de Renaissance,
men kan er in de twintigste eeuw toch niet ongestraft mee sollen. De inhoud van alle
zesen achtregelige strofen is ‘moeilijk’, én om de inhoud en om de zeer persoonlijke
stijl (alleen de ene zesregelige van Job onderscheidt zich gunstig!); de aandacht van
de lezer kan hierbij zeer bepaald geen ‘zware’ vorm meer verwerken: Hein de Bruin
heeft in deze gevallen meer van het schema gevergd dan het kon geven.
De belangrijkste aspecten van Hein de Bruins gedicht zijn hiermede besproken.
Het zou te ver voeren, ook de overige poëtische elementen aan een onderzoek te
onderwerpen, daar ze in dit dichtwerk alle veel minder geprononceerd naar voren
komen dan de reeds genoemde. Alleen over de beeldspraak zij nog opgemerkt, dat
deze of op de Bijbel georiënteerd is of ontleend aan de ervaringsgebieden van de
dichter, zodat zich hier hetzelfde tekort aan fantasie openbaart als reeds bleek aan
de architectuur van het geheel. De beeldspraak staat overigens op hoog niveau; de
afgewerkte Job gelijkt ‘een olijftronk na de droogte’; een Jobsbode keert huiswaarts
‘langs de tanden van het onweersrad’; voor God gaat spreken ‘berst een web van
stralen in het luchtdek’.
Ook de behandeling der andere prosodische mogelijkheden is hem toevertrouwd.
Hij weet de klankexpressie van de jammer te treffen in het blaffen van een hond: ‘hij
lasterde met luid gewag’; weet smalende bitterheid vast te leggen in een alliteratie
als ‘ik ken uw redekunst, uw rekensommen’; en buit een vocaalverscherping uit als
in: ‘De Here-God: hoe schrijnt dit woord, / oneindig feller dan de scherf’. Tegenover
zulk vakmanschap, dat door het gehele dichtwerk te constateren valt, legt het
mislukken van één experiment geen gewicht in de schaal.
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C. Vermeer
Pinksteren
De dag proeft mild als witte wijn
waaraan wij ons weerloos overgeven
blinkend en stralend te zijn,
blank lied, nog ongeschreven,
maar zingend in een zilveren schijn
van bovenwerelds wetend leven;
o lichaam, teder vlezen schrijn,
tempel van zang, uiteengedreven
tot wereldwijd doorzongen zijn,
o puur en nieuw geboren leven.
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Verbeelding als belijdenis (IX)
J.W. Schulte Nordholt
Ik geloof een heilige algemene Christelijke Kerk, de Gemeenschap der
Heiligen.
De Kerk, schrijft men dat met een hoofdletter? En wat is dat, een vergadering van
gelovigen? Dan is er natuurlijk van afbeelding geen sprake. Een vergadering, dat is
een onderwerp dat in de oudere kunst onbekend is en pas in de 19e eeuw vindt men
wel schilderijen waarop een massa is afgebeeld. En dan natuurlijk in de quasi-kunst
van de moderne dictaturen met hun verschraalde mythen.
In de Bijbel is die vergadering heel wat meer en heel wat anders. De Kerk, dat is
een gestalte, een vrouw, de bruid van Christus. En die gelovigen heten heiligen,
d.w.z. afgezonderden, bijzonderen. En dan kan het gaan over Franciscus en Santa
Teresa, maar ook over iedereen. Principieel onderscheid erkennen wij Protestanten
niet, omdat wij zo voluit aan het wonder geloven. Maar daarmee loop ik vooruit.
De gestalte van de Ecclesia vindt men, zij het niet dikwijls, in de kunst der
Middeleeuwen. Een bijzonder fraai voorbeeld daarvan zijn de vermaarde beelden
van Ecclesia en Synagoge in Bamberg, twee buitengewoon mooie ranke gestalten,
symbolen en tegelijk levende werkelijkheid. De Kerk is gekroond en ziet de wereld
in, maar de Synagoge is blind voor de waarheid van de Kerk. Bijzonder knap heeft
de kunstenaar gebruik gemaakt van de gegevenheden waarvan hij moest uitgaan,
kroon en blinddoek zijn essentieel in het beeld opgenomen. Een beginnend realisme
mengt zich met een strenge stylering tot een uitstekende eenheid. Beide vrouwen
hebben iets vorstelijk-ongenaakbaars, een bepaalde typering van de Kerk als een
moeder van liefde of iets dergelijks moet men hier niet verwachten. Zij is vreemd
en streng, Ecclesia militans, zeker van de zege.
Ik heb hier verder enige afbeeldingen gezocht van heiligen, niet omdat ik in
bijzondere heiligen zoveel geloof, maar wel omdat de gemeenschap der heiligen nu
eenmaal haar bijzondere vertegenwoordigers heeft, zij die in de wolk van getuigen
als voorbeelden worden genoemd. Niet zij dus, die zo voortreffelijk geleefd hebben,
maar die enkele begenadigden die iets gerealiseerd kregen van de verborgen omgang
met God.
Er is natuurlijk een enorme heiligen-iconografie en die berust op talloze
wonderverhalen, overleveringen enz. Antonius, Hieronymus, Franciscus, dat zijn
een paar gestalten die telkens weer uitgebeeld zijn. Veel minder treft men Augustinus
aan. Merkwaardig is dat eigenlijk, waar hij toch zo'n geweldige invloed heeft gehad
op heel het Middeleeuwse denken. Een
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Ecclesia
Dom te Bamberg
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Synagoge
Dom te Bamberg
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aardige serie fresco's van de Florentijnse Renaissance-meester Benozzo Gozzoli is
er in San Gimignano te zien, dat museum-stadje met zijn rij brede torens vlakbij
Siena. In de Kerk van het klooster der Augustijnen daar toonde een pater mij deze
goed bewaarde muurschilderingen, typisch voor de vrolijke en naïeve vertelzucht
van deze meester. Het hierbij afgebeelde fragment toont Augustinus als monnik
tussen de broeders. In het hoogopgebouwde, kunstmatige landschap met zijn
overgeconstrueerde gebouwen plaatst de schilder hier en daar een tafereeltje. Links
op de voorgrond is het beroemde verhaal te zien van Augustinus, die al twijfelend
door de tuin dwaalt en dan aan de oever van de zee komt, waar een klein ventje bezig
is met een lepeltje zeewater in een kuiltje op het strand te scheppen. ‘Dat kan immers
niet,’ zegt de monnik, ‘je kunt immers nooit de zee in dat putje doen.’ ‘Nee, nee,’
zegt het ventje, dat niet voor niets van de schilder een aureool achter zijn hoofdje
heeft gekregen, ‘dat kan ook niet. Maar evenmin kun je al de geheimen des hemels
in je hoofd stoppen.’ Dan begrijpt Augustinus wie dat kind eigenlijk is en dat het de
mens betaamt nederig te aanvaarden in plaats van twijfelend te doorvorsen. Een
aardig verhaal, aardig verteld ook hier. Groots is het zeker niet wat de schilder ons
voorzet. Het heilige is iets leerzaams geworden en Gozzoli mist de macht tot het
uitbeelden van het numineuze.
Dat keert trouwens pas in Contra-Reformatie en Barok weer terug en dan slechts
hier en daar, bij het begin en hoogtepunt tegelijk Michel Angelo en toch ook nog
wel eens bij andere meesters. De Barok is een wonderlijke stijl, vol tegenstrijdigheden,
in haar bouwkunst ongeëvenaard, zwakker op picturaal gebied, en toch principieel
picturaal ook in haar bouw- en beeldhouwkunst, ja zelfs tot in de toegepaste kunsten
als tapijtweverij en porseleinbeschildering. Het voorbeeld hierbij: de heilige Teresa
door Bernini illustreert dat zeer duidelijk, het steen wordt door de beeldhouwer
vloeibaar gemaakt, zo onstoffelijk mogelijk, bewogen tot het uiterste. Misschien
trekt dit beeld de moderne beschouwer niet zo aan, waar hij immers juist de primitieve
strakheid en expressiviteit bewondert, misschien is het hem te uiterlijk, en ja, dat is
een verwijt dat wel vaak voor de Barok geldt.
Ik voor mij wil het toch graag erg mooi vinden, een bewijs dat ook langs deze weg
het heilige benaderbaar is, een geheimzinnig hemels tafereel. De heilige Teresa, die
in haar extatische visioenen opgeheven werd van de grond, heeft verteld wat zij in
een dergelijke toestand aanschouwde en daarop berust dit beeld. Zij zag, zo zegt zij
‘een engel met een lange gouden pijl met een punt die gloeide als vuur. Het kwam
mij voor alsof hij met de pijl mijn hart enige malen tot in de kern doorboorde en toen
hij hem weer terugtrok, was het mij als nam hij het innerlijkste deel ervan mee. Toen
hij eindelijk heenging was ik geheel ontvonkt in vurige liefde
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tot God.’ Hoe prachtig heeft Bernini dat wonderlijke gebeuren weergegeven, de pijn
van zaligheid waarin Teresa bezwijmt, de erotische liefelijkheid van den engel en
dat alles in een woelende storm van emotie en hartstocht. Het witte marmer blinkt
tegen een achtergrond van gouden stralen. In deze onrustige, liefelijke, aardse en
hemelse kunst tegelijk is het heilige vluchtig en hevig aanwezig.

Benozzo Gozzoli
Augustinus als monnik
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Lorenzo Bernini
Visioen van Santa Teresa

Ontmoeting. Jaargang 8

246

Epigoon
M. Monsinga
De man die me voorbij loopt neemt diep zijn hoed voor me af. Afwezig beantwoord
ik zijn groet. Ik was in gedachten en heb hem niet zien naderen. Wanneer hij me
reeds gepasseerd is, blijf ik plotseling getroffen staan. Nu pas dringt zijn gezicht tot
me door, dat ik slechts mechanisch-vluchtig heb opgenomen: het gezicht van mijn
vader. Het verrast en bevreemdt me. Hij heeft niet geschreven, dat hij zou komen.
Zijn komst is geheel onverwacht. Maar waarom loopt hij toch verder zonder mij de
hand te drukken? Ik draai me om. De twijfel die even in me opkwam wordt
onmiddellijk verjaagd. De typische gang, de zwaaiende linkerschouder, de lange nek
met het grijze kroeshaar, de kleren, ze sluiten elke vergissing uit: het is onmiskenbaar
mijn vader. Ik besluit hem te volgen. Hij zal op weg zijn naar mijn huis. Als ik niet
meega, zal hij voor een gesloten deur komen.
Ik wist niet, dat mijn vader zo hard kon lopen. Ik heb moeite de afstand tussen ons
niet te vergroten en hem bij te houden. Hoe dichter we bij huis komen, hoe moeilijker
het mij wordt hem niets toe te geven. Mijn vader versnelt geleidelijk zijn pas. Ik laat
hem iets vóórkomen. We zijn nu toch bijna thuis.
Ik weet niet waar ik aan toe ben, wanneer ik bemerk, dat mijn vader niet voor mijn
huis blijft staan, maar doorloopt. Een gevoel van vage angst vermengt zich met mijn
nieuwsgierigheid. Waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar alles is zo vreemd, zo
tegennatuurlijk. Ik zal trachten hem in te halen. Ik wil de onzekerheid wegwerken.
Hoewel ik sneller begin te lopen, wordt de afstand tussen ons groter. Gelukkig komen
we nu in de buitenwijken, zodat ik hem beter in het oog kan houden dan in de drukke
binnenstad. Ik vraag me af wat hem bezielt, maar ik vind geen antwoord. Het snelle
lopen verhit me. De zon stooft het asphalt. Een benauwende, weeë lucht slaat in mijn
gezicht. Ik begin deze wandeling onplezierig te vinden. De onzekerheid groeit. We
zijn nu buiten de stad in het polderland. Ver voor mij uit zie ik mijn vader lopen,
onvermoeibaar. Hij schijnt van geen ophouden te weten. Wat hij hier in de polder
zoekt, is me een raadsel.
Volkomen onverwacht steekt hij de weg over. Nog even zie ik zijn gestalte zich
aftekenen tegen het gras van de berm. Dan is hij verdwenen, plotseling. Ik begin
hard te lopen. De verdwijning beangst me meer dan ik mezelf wil toegeven. Wanneer
ik hijgend de plaats bereik waar mijn vader de weg verliet, valt mijn oog op een smal
paadje dat over een dammetje dwars door de graanvelden leidt. De sloten aan
weerszijden van het dammetje zijn nagenoeg droog. Er valt geen mens te bespeuren.
Het is heel stil hier. Het nauwelijks merkbare wuiven der korenhalmen veroorzaakt
een zacht geritsel dat de stilte nog intensiveert. Ik besluit het paadje
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te volgen. Het is diep uitgegraven, zodat ik onzichtbaar tussen het graan verdwijn.
De vredigheid van de omgeving versterkt mijn onrust. Ik voel iets onheilspellends
in de stilte. Het pad beschrijft een wijde halve cirkel Mijn voeten beginnen te steken.
Ze zijn niet meer gewend aan een dergelijke krachtprestatie. Eindelijk zie ik tussen
het graan het groen van een weiland schemeren. Daar zal het pad eindigen.
Plotseling sta ik voor een reusachtige ijzeren ladder. Onbegrijpelijk dat ik haar
niet eerder heb opgemerkt, want ze torent hoog boven het graanveld uit. Loodrecht
rijst ze op uit de grond en oneindig ver weg verliest ze zich in de blauwte van de
lucht. Ik ben nog niet bekomen van deze verrassing, wanneer ik boven me een
klimmende figuur ontwaar: mijn vader. In een snel tempo klautert hij omhoog. Ik
roep hem. Hij schijnt niets te horen en klimt door. Ik begin te schreeuwen, dat hij
naar beneden moet komen, dat hij een ongeluk zal krijgen als hij niet onmiddellijk
beneden komt. Zonder aan iets te laten merken dat hij mij gehoord heeft, blijft hij
klimmen. Ik gil als een bezetene, maar mijn vader hoort niets.
Als een waanzinnige begin ik te klimmen. Ik moet en zal mijn vader inhalen. Als
hij niet naar beneden wil, zal ik hem beletten hoger te klimmen. De ladder laat zich
gemakkelijk beklimmen. De ijzeren sporten staan niet ver van elkaar af en niet te
dicht bij elkaar. Het enige wat onverslapte concentratie vereist is de loodrechte stand.
Een misgreep kan dodelijk zijn, omdat mijn zwaartepunt buiten het vlak van de ladder
ligt. In een snel tempo kom ik steeds hoger. Nu en dan werp ik een vluchtige blik
naar boven. De afstand tussen ons wordt niet kleiner. Terloops kijk ik omlaag. Ik
schrik van de hoogte die ik reeds bereikt heb. Een duizeling bevangt me. Het is alsof
de ladder begint te wentelen. Ternauwernood weet ik mij te herstellen. Ik moet niet
meer omlaag zien. Dat wordt te gevaarlijk. Mijn benen beven nog, als ik voorzichtig
verder klim.
Wanneer mijn schrik langzaam wegebt, voel ik ineens, dat er een siddering door
de ladder trekt, zoals een voorbijdreunende vrachtauto de bodem en de huizen tot de
nok toe kan doen schudden. Ik schenk er weinig aandacht aan. Maar wanneer het
trillen aanhoudt en sterker wordt, vraag ik me af waardoor het veroorzaakt kan
worden. Naar beneden kijken durf ik niet. Boven me zie ik alleen mijn onverpoosd
klimmende vader. De oorzaak van het trillen moet zich dus beneden me bevinden.
Maar ik riskeer geen val. Ik klim verder, want ik moet mijn vader bereiken.
Onverwachts grijpt mijn hand in de leegte. Ik verlies mijn evenwicht en zou
voorover gevallen zijn, als de sporten mij niet hadden tegengehouden. Wanneer ik
mijzelf weer onder contrôle heb, bemerk ik de oorzaak van mijn misgreep: de ladder
groeit. De afstanden tussen de sporten worden steeds groter. Ik begrijp, dat de trilling
van de ladder een gevolg van deze groei is. De ontstellende betekenis van dit gebeuren
dringt aanvankelijk nog niet tot mij door. Het is het vreemde ervan, dat mijn aandacht
gevangen houdt. Al klimmend zoek ik een verklaring voor het verschijnsel, totdat
zich als een bliksem het gevaar waarin ik verkeer aan mij openbaart. De onderlinge
afstand der sporten is nu zo groot, dat ik slechts
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met moeite hoger klimmen kan. Ook de breedte van de ladder is belangrijk
toegenomen. Met een verbijsterende helderheid zie ik nu wat me te wachten staat.
Zo snel de groei van de ladder het mij toestaat, klim ik naar beneden. Ik moet de
begane grond bereiken voor het te laat is.
Wanneer ik enkele ogenblikken zo geklommen heb, staan de sporten zo ver van
elkaar, dat ik een verdere afdaling niet meer aandurf. Ik zou bij elke stap kunnen
vallen. Het groeien gaat nu steeds sneller. De afstand tussen de sporten bedraagt
reeds anderhalve meter. Het angstzweet breekt me uit. Ik ben nog ver van de grond
en ik zie geen kans er klimmend te komen. Voorzichtig loop ik in de richting van de
staande balk aan mijn linkerzij. Misschien kan ik me daarlangs naar beneden laten
zakken. Maar ook deze balk is ver van me weg-gegroeid. Ik kan er niet bij komen,
want de afstand van sport tot sport is nu zo groot, dat ik in mijn volle lengte uitgestrekt
sta tussen twee sporten. De poging om als een aap langs de sport een der zijbalken
te bereiken, is nutteloos. De balk groeit even hard van me weg, als ik me kan
voortbewegen. Ik ben wanhopig. Ik zie geen enkele mogelijkheid meer om me te
redden. Dadelijk zal de ladder zo gegroeid zijn, dat er geen steun meer zal zijn voor
mijn voeten. Dan zal ik hangen tussen hemel en aarde, totdat mijn handen mij niet
meer kunnen houden en het laatste houvast laten glippen. In mijn angst wil ik gillen.
Het geluid komt echter niet verder dan mijn lippen. Waarom ben ik mijn vader dan
ook achterna gegaan? Onwillekeurig kijk ik omhoog. Ik zie mijn vader ver boven
mij. Hij is uitgegroeid tot een reus en hij klimt.
Mijn voeten rusten nu nergens meer op. Ik hang in de lucht. Mijn vingers krampen
zich om de sport. Mijn nagels boren zich in de kussens van mijn handen om een
krachtiger houvast te krijgen. Mijn hart bidt om een wonder. Het begint te waaien.
De wind trekt aan mijn benen. God, laat het wonder gebeuren. Ik begin te
schommelen, langzaam nog. God, een wonder, een wonder. De wind wordt sterker
en begint te rukken. Ik weet dat ik het niet lang meer kan uithouden. Over enkele
ogenblikken zal ik aan de voet van de ladder liggen, verminkt, gekneusd, dood. God,
geef toch het wonder.
Ik kan het niet langer volhouden. De eerstvolgende windstoot zal me van de sport
losscheuren. Dan zal ik vallen, doodvallen. Een wilde weerstand breekt in me los.
Ik wil niet verpletterd worden als een weerloos en willoos slachtoffer. Als het wonder
niet komt, zal ik zelf het initiatief nemen: ik zal springen. Niet als een reeds verslagene
zal ik de dood afwachten, maar als een weerbaar man zal ik hem ontmoeten. Er valt
geen moment meer te verliezen. Ik zwaai mijn benen naar voren. Mijn handen
ontspannen zich en laten de ladder los. Ik spring.
Terwijl ik in mijn suizende val een laatste glimp opvang van mijn nog steeds
klimmende vader, weet ik met een schok, dat het wonder toch gekomen is. Dit: dat
ik sprong en mij van mijn vader bevrijdde.
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Ido Keekstra
Kierkegaard sterft
Sören is moe,
het levenslang gevecht
heeft hem verteerd.
God heeft hem neergelegd
vlakbij Zijn hart, vlakbij Zijn bloed.
Hij weet dit is de bedding van de vloed.
Tegen een vriend heeft hij in 't laatst gezegd
Ik ben niet bang,
ik ga naar Jezus toe.
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Kritieken
P. Spigt
De ballingschap van Multatuli (1865-1868)
Laren N.H., z.j. - A.G. Schoonderbeek.
Vrijdagavond 1 Dec. 1865 een ‘cabaret’ in de Nes te Amsterdam. Op het toneel een
zangeres. In de zaal vooraan Multatuli en achter hem een paar aangeschoten ‘heren’
die de zangeres hinderen met hun luide beledigende opmerkingen. Multatuli, door
geld- en andere zorgen prikkelbaar, en medelijdend van hart, vooral waar het een
vrouw geldt, verdraagt dit niet. Hij draait zich om en geeft een der spotters een slag
in het gezicht. Het wordt een rechtszaak en de schrijver wordt veroordeeld tot 15
dagen gevangenis, maar hij heeft de straf niet uitgezeten. Hij onttrok zich er aan door
de vlucht naar Duitsland, nam men vroeger aan. Spigt echter maakt aannemelijk, dat
de ware toedracht anders is geweest. Dat er andere dringende redenen waren voor
zijn reis. In elk geval is Douwes Dekker tot 1868 buitenslands gebleven en dit goed
geschreven en goed uitgegeven boekje geeft een relaas van zijn lotgevallen in deze
levensperiode. Het is een moment-opname dus, maar die van groot nut is voor ons
inzicht in het karakter van deze geniale, maar moeilijke man. Wij zien hem in zijn
grilligheid, zijn ongeremdheid, zijn afdwalingen. Tine met de beide kinderen vertoeft
in Italië. Zij heeft moeite het hoofd boven water te houden, is dankbaar voor de steun
van Potgieter. Mimi Hamminck Schepel is bij de echtgenoot. Het is wel het tegenbeeld
van een degelijk Hollands huisgezin. Een zwerver is Multatuli, een avonturier, een
schuldenmaker, die zijn laatste geld verspeelt aan de speelbank. Door bemiddeling
van Busken Huet wordt hij buitenlands correspondent van de Oprechte Haarlemsche
Courant. Het honorarium is een druppel op een gloeiende plaat. Het zijn bewogen
dagen. Bismarck verslaat Oostenrijk en lijft hele streken in bij Pruisen. Er is in de
Rijnstreek, waar Multatuli vertoeft, weer een afschuw voor de Pruisische methoden
en niet alleen daar, maar ook in Nederland, waar de bewoners zich afvragen, of zij
niet het volgende slachtoffer zullen zijn. Maar Multatuli's correspondentie weerspiegelt
die vrees niet. Hij is gegrepen door de grootheid van Bismarck en heeft respect voor
de nationaal-liberalen, die met pak en zak naar de ijzeren Kanselier zijn overgelopen.
Objectief is zijn correspondentie allerminst en te Haarlem is men weinig content
over deze medewerker. Als Prof. Bosscha zijn landgenoten een hart onder de riem
wil steken, door hen te wijzen op de nationale kracht, die in ons volk aanwezig is,
schrijft Multatuli er een brochure tegenin. Vol ressentiment over de
Havelaar-geschiedenis en vol venijn tegen de ministers die stuk voor stuk verzaakt
hadden hun plicht te doen. Vol spot ook over het zwemmen in het nationaal gevoel
en het prat gaan op de vaderlandsliefde. Maar hij eindigt onverwacht met ‘Leve de
Koning’, want, zoals hij zich tegen vrienden uitte, 't was wel treurig een koning van
laag allooi meer macht te moeten toewensen, maar de minst geschikte vorst was
altijd nog beter dan de republiek.
Nog veel meer is in dit boekje te vinden. Ik wijs nog op zijn verhouding tot Van
Lennep en Potgieter en op zijn actief aandeel aan de Vlaamse Beweging. Men volgt
hem bijna van dag tot dag en men zal het eens zijn met de conclusie van de schrijver:
‘Het leven van Dekker bevat meer literatuur dan hij ooit schreef en hij maakte minder
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literatuur dan men gewoonlijk aanneemt.’ Hoe meer wij echter dit leven bestuderen,
hoe beter wij de bezwaren kunnen begrijpen, die tegen
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zijn levensverhouding zijn ingebracht. Het Christendom, het gezin, het vaderland
zijn nog altijd de pijlers, waarop onze volkskracht rust. Multatuli heeft er sterk toe
bijgedragen deze pijlers te ondermijnen.
J.C.H. de P.

S. Greup-Roldanus
Een vrouw in rook en regen
Amsterdam - N.V. De Arbeiderspers.
Opnieuw zet mevr. Greup ons terug in de 18e eeuw, op de haar eigen, aantrekkelijke
manier. Juffer Ronna van Rixtel, weduwe van een Haarlems koopman, ruimt de
paperassenboedel van haar man op. Deze simpele handeling - er gaat minder dan
een morgen en middag mee heen - is voldoende voor een prachtige karaktertekening
van de nobele hoofdfiguur. Daartussen trekt, in 7 episoden, het leven van de
Haarlemse koopman en zijn gezin voorbij, het bestaan van de gefortuneerde - helaas
ongodsdienstige in dit geval - burger uit die tijd.
Evenals in ‘De Humeuren in de straat der weduwen’ treffen de kennis van zaken
waarover de Schr. beschikt en vooral de weldadige rust en eenvoud, waarmee ze die
kennis doorgeeft; die vormen de grootste bekoring van haar werk.
Fr.v.F.

H. Bleeker
Afke
Amsterdam - L.J. Veen's Uitg.mij.
Ik geloof, dat de hedendaagse Christelijke literatuur (uitzonderingen daargelaten)
een tijd van laagconjunctuur doormaakt. Een tijd, die gekenmerkt wordt door
kleurloosheid in stijl, compositie, problematiek, ja, in alle facetten van de
romanliteratuur. Het oordeel, dat men nu uitspreekt over de tachtigers, n.l. dat hun
kunst verstarde tot een maniertje, zoals Rijpma kernachtig zegt, zou men ook kunnen
vellen over de Christelijke literatuur in het algemeen en over dit boek in het bizonder.
Ik neem tenminste aan, dat Afke als Christelijke roman bedoeld is, hoewel van een
doorleefd Christelijk geloof bij de hoofdpersoon geen sprake is. Het boek is vlak en
onaandoenlijk, men kan er een lineaal langs leggen. Zonder kronkelingen, zonder
innerlijke schokken bereikt Afke het happy end: De hereniging met Riemer, de
‘vriend’ uit haar jeugd.
In dit boek beschrijft Henk Bleeker de ontwikkeling van het kind Afke tot vrouw.
Grootmoeder, oom Foeke, tante Wieke, de vader en moeder van een weeshuis en
een paar handwerkjuffrouwen vormen met de weeskinderen zo'n beetje de opvoeders,
die haar beinvloeden.
Opvallend is de zwart-wit-tekening. Afke is altijd braaf en goedwillend, tante
Wieke is alleen maar slordig en liefdeloos, de eerste handwerkjuffrouw is een furie,
de tweede een engel.
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Toch heeft Bleeker een vlotte pen. Zijn situatietekening is goed en Afke blijft tot
het eind toe een sympathieke figuur. Het begin van het boek is beeldend, maar de
rest vertoont een duidelijk dalende lijn, die zijn dieptepunt bereikt in het vulgaire
slot van een populair liefdesromannetje à la Courths-Mahler (‘haar rode lippen
lokten’).
Och, misschien vinden velen het een vlot, onderhoudend boek, voor mij is het de
zoveelste mislukking op het terrein van de Christelijke literatuur.
Werden dergelijke boeken maar wat minder goed verkocht...
G. van H.

Ferdinand Langen
Wacht even Brasem
Amsterdam 1954 - N.V. De Arbeiderspers.
Een in een licht ironische toon gehouden vertelling over een jongeman die, alvorens
een hem aangeboden betrekking bij Brasem (in wasmachines) te aanvaarden, allerlei
voorvallen beleeft temidden van een kring nieuwe vrienden en kennissen, die zo'n
beetje van de kunst leven.
Natuurlijk een zo'n beetje losgesla-
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gen wereldje, waarin het met de verantwoordelijkheid ten opzichte van de medemens
niet al te nauw wordt genomen. Eigenlijk een heel zielig wereldje, waarvan de
hoofdfiguur zich dan ook uiteindelijk moet distanciëren om tenslotte bij Brasem aan
de slag te gaan.
Al lezende is men lichtelijk verbaasd over het gemak waarmee de schrijver van
de ene situatie in de andere rolt en ook de lezer nog geïnteresseerd meeneemt. Hoewel
het boek wordt gerubriceerd in de sector humoristische romans, zit er toch wel iets
meer in dan kolder. Langen heeft geen dikke woorden nodig om een gevoel van
schrijnende leegte achter te laten. Maar toch geloof ik dat zijn gemakkelijke
vertelkunst hem parten gaat spelen. Er zit veel te veel consumptie-dialoog in waarvan
de lezer tenslotte meer dan genoeg krijgt. Het zou jammer zijn als het onbetwistbaar
talent van Ferdinand Langen op den duur in het journalistieke verhaal-genre zou
verzanden.
P.J.R.

Wim Gispen
Voor Hem geen plaats
(Kerstlekenspel) Kampen - J.H. Kok.
Wim Gispen, die in artikelen in verscheidene bladen bewezen heeft aan originele
gedachten een originele vorm te kunnen geven, heeft dit lekenspel opgedragen aan
‘Jeugd en Evangelie’ bij haar 10-jarig bestaan en het daarmee tegelijkertijd bestempeld
tot een stuk, dat alleen op de planken goed tot zijn recht komt (vooral bij het slot)
en waarvoor een sobere, simpele taal - concreet en op de moderne man af - en een
eenvoudig gegeven vereist waren. De engel Ariël wordt gestuurd naar vier mensen,
die achtereenvolgens beheerst worden door de geest van de Haat, de Hebzucht, de
Jalouzie en de Verbittering en die samen terugkeren in Barabbas, zodat Kerstfeest
zinvol uitloopt op het Kruis. Barabbas is aan deze vier geesten verslaafd, maar ‘deze
vier jagen een mens naar zijn dood, naar het kruis, naar het middelste kruis op
Golgotha’.
Hier en daar treft een rake opmerking: de Geest van de Haat zegt: ‘De ene dag
heet ik: Zelfhandhaving, de andere dag: Rechtsgevoel. Kijk, dat foefje gaat altijd op.
Iedereen loopt erin. En dat is nou de voorsprong die ik op Jezus heb. Ik kom elke
keer weer onder 'n andere naam. Dat kan Hij niet doen. Jammer voor Hem. Als Hij
iedere dag anders was, had Hij veel meer kansen,’ - en de Geest van de Hebzucht
zegt: ‘Jezus mist die fijne souplesse, die onze tijd kenmerkt’. De engel Ariël merkt
op: ‘Een christen bidt vaak meer dan hij zelf weet. Elke keer als hij zelf niet verder
kan, bidt hij.’ - Waar nog zovele verenigingen tobben met een stijlvolle vulling van
jaarvergaderingen, is het te hopen dat Wim Gispen met dit werk doorgaat.
O.J.

Bruce Marshall
De man die niet arriveerde
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Utrecht/ Antwerpen 1954 - Het Spectrum Vert. Eng. P.J.M.
Boezeman-Droog.
Bruce Marshall heeft stormenderhand de sympathie van heel de letterminnende
christelijke wereld veroverd. Boeken als ‘De vliegende danstent’, ‘Rode Donau’ en
‘De werkers van het elfde uur’, zijn bij uitstek modeboeken, niet alleen door de
literaire kwaliteiten die Marshall stellig bezit maar evenzeer om zijn actuele
probleemstelling. In ieder van de boeken van Marshall gaat het nl. om vragen als
deze: Heeft het nog wel enige zin, om Christen te zijn? Is het tegenwoordige
Christendom niet een anachronisme? Of, erger nog: Is het geloven van de door de
kerk gepredikte waarheden niet een sinistere vergissing?
Deze vragen zijn niet alleen actueel, maar Marshall heeft er het zijne toe
bijgedragen, om ze opnieuw actueel te maken. In onze tijd is er nl. een categorie van
mensen, die ze al lang niet
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meer stelt, in de waan dat het Christendom inderdaad een anachronisme is, waaraan
de denkende mens is ontgroeid, terwijl daartegenover een grote groep van kerkleden
staat die, mirabele dictu, aan het stellen van deze vragen niet eens toe komt. Marshall
richt zich tot beide kampen. Hij begint met de christelijke waarheden te relativeren:
De Bee Bee Bee, de bedorven broer van de bisschop uit ‘De vliegende danstent’,
geloofde, of hij zei dat hij geloofde, of hij stond toe dat men zei, dat hij geloofde,
dat deze wereld een school was voor de eeuwigheid en hij leefde, alsof hij overtuigd
was, dat je als je dood was ook inderdaad volkomen dood was en altijd was hij haantje
de voorste om te lachen over diegenen, die zichzelf allerlei genoegens hier in dit
ondermaanse ontzegden, om zich een duurzamer woonplaats te verzekeren aan de
andere zijde van het graf. De slot-conclusie van elk van de romans van Marshall is
echter het amen op het evangelie.
Het behoeft geen betoog, dat we dankbaar mogen zijn voor dit positief geluid,
temeer nu het uit Marshall's mond zo sprankelend klinkt. Zijn succes is mee en in
niet onbelangrijke mate te danken aan zijn oorspronkelijkheid en zijn verrassende
geestigheid.
Verrassing dient zich echter slechts als zodanig aan, zolang zij werkelijk volkomen
onvoorzien is. Zodra men meent de auteur te betrappen op een streven naar
originaliteit door middel van wat men zou kunnen noemen een al eerder toegepast
trucje, voelt men zich min of meer genomen, ontstaat er een zekere neiging tot verzet
en weigert men zich opnieuw te laten nemen. De lezer wordt als het ware resistent.
Bruce Marshall nu is m.i. in zijn laatste roman niet aan dit euvel ontsnapt. Nee,
er bestaat nog allerminst aanleiding om te beweren dat hij in herhaling zou vallen,
dat hij uitgeschreven zou zijn. Alleen maar: Voor hen die zijn werk kennen is ‘De
man die niet arriveerde’ minder overtuigend. Nu is het moeilijk om een objectief
oordeel te vellen maar het lijkt me niet onmogelijk dat zij, voor wie deze laatste
roman de eerste kennismaking met Marshall is, enthousiast zullen zijn. En reeds
daarom kunnen we ons over het verschijnen van dit boek verheugen. Maar toch hoop
ik, dat een volgend werk zal aantonen, dat Marshall een auteur van een zodanig
formaat is dat hij niet slechts waar het er op aankomt nieuwe stof voor een roman te
vinden, maar ook bij het bepalen van zijn schrijftant niet aan één procédé is gebonden.
J.E.N.

Willem Wittkampf
Geld Verdienen
Amsterdam - De Arbeiderspers.
Wittkampf moet zich zeer geërgerd hebben aan het vaste, veilige baantje, waarbij je
op de dag waarop je volwassen wordt kunt uitrekenen wat je op de dag van je
pensionering zult verdienen. Toen is hij op zoek gegaan naar de romantiek der
economische onzekerheid. En in de woestijn der vaste betrekkingen vond hij de oasen
van gekke manieren om aan de kost te komen.
Aan het eind van het boek komt de auteur echter met schrik tot de ontdekking dat
hij bijna uitsluitend het leven van oude mensen heeft beschreven. Ik hoop van harte
dat de auteur zelf nog jong is. De schetsen zijn knap en geestig.
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L.H.S.

Har Scheepens
Op zoek naar de bron
's-Gravenhage - Nijgh & Van Ditmar.
Het verhaal in deze roman is heel gewoon: een leraar in het zuiden van ons land
vertelt zijn levensgeschiedenis. (De opzet van het boek is precies gelijk aan die van
‘De Adderkluwen’ van Francois Mauriac). Het heeft geen zin om uitvoerig stil te
staan bij de trouw en de ontrouw van de leraar, bij zijn geluk en bij zijn mislukking.
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In dit boek beslist inderdaad enkel en alleen de ‘manier’ van schrijven. Het is een
snel en verrassend boek, open, bijtend, eerlijk, flitsend, diepzinnig, het is een furieuze
vloed van woorden, maar de vloed stroomt binnen de dijken die de auteur opwierp
(m.a.w.: de compositie is gaaf en hecht.)
Als ik me niet vergis is dit (na Grillig Geld, De haan kraait ten derde male en Rood
als Scharlaken) de vierde roman van Har Scheepens. Hij verdiende al lang veel meer
bekendheid, maar na dit boek zeker. Jammer genoeg kent ons land geen literaire
prijzen, anders....
L.H.S.

Arjen Miedema
Hier onderwijst men de jeugd
Zwolle - La Riviére & Voorhoeve.
Miedema heeft uit zijn ‘leuke stukjes’ die hij al jaren in een onderwijsblad publiceert
een selecte bloemlezing samengesteld. Men zegt dat in ons lieve vaderland de
schoolmeester en de humor elkaar nooit in de ogen zien. Lees dit boek en ontdek dat
op de meest tragische regel een uitzondering mogelijk is. Ik zal pas geloven dat men
de onderwijzersopleiding aan het vernieuwen is, als op de boekenlijst van de
kweekscholen onder de afdeling ‘verplichte werken’ staat: 1o. Arjen Miedema: Hier
onderwijst men de jeugd.
L.H.S.

Joseph Krumgold ...
en nu Miguel
Utrecht - De Fontein.
Een fijn boek. Een boek dat een goede vertaling (van Herman Omloo) en een prachtige
uitvoering verdiende en kreeg.
Het verhaal speelt in Nieuw Mexico in het zuidwesten van De Verenigde Staten:
een Amerikaanse streekroman dus. Een schapenfarm, een boerenfamilie, een
landschap met weiden, rivieren en bergen.
En dan is daar een kleine jongen, Miguel, die graag mee wil als de schapen de
bergen ingaan. Hij vraagt een heilige er voor te willen zorgen. De heilige zorgt op
een vreemde manier voor de vervulling van de wens: een oudere broer van Miguel
krijgt plotseling een oproep voor de militaire dienst. De kleine jongen schrikt en
besluit niet meer te wensen. Dat is geen nieuw gebed zegt zijn broer, heb je wel eens
gehoord van: Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel?
De uitgever noemt het een hartveroverend boek. Dat is het.
L.H.S.
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Leon Uris
Gezworen Kameraden
Baarn - Hollandia.
In dit uit het Amerikaans vertaalde boek wordt verteld van de opleiding tot, en de
strijd van de Mariniers (tegen de Jappen). Hoewel het boek een verslag brengt dat
zich laat lezen, moet toch gezegd worden dat Uris ons alleen de maat geeft wat de
marinierskolder betreft. In de tekening van de mens, van de strijd en zelfs van de
kameraadschap tijdens de strijd, schiet het boek te kort. Een boek als ‘De hele Hap’
van Wim Hornman wint het in bijna alle opzichten. Hornman beschreef de gevechten
op Java.
Uit literair oogpunt bezien is de ‘stofkeuze’ van ondergeschikt belang; wat de
populariteit van een boek betreft is dezelfde keus van het grootste belang. De strijd
in de Pacific is ‘populair’ geweest, die op Java niet. Dus wordt het boek van Uris
gelezen, zelfs in Nederland, dat van Hornman niet, zelfs niet in Nederland. De weg
van de roem (de militaire, zowel als de literaire) is een duistere weg.
L.H.S.

P. Apol
Achter Tralies
Amsterdam - Uitg. De Beuk.
Een drietal surrealistisch-symbolische schetsen leveren in dit werkje een satire op
de mens-in-zijn-bureaucratisch-maatschappelijke-betrekkingen. Zij hadden
veelzeggend kunnen zijn, ware de stijl persoonlijk geweest; nu zijn ze een mooi
meisje in een smakeloos confectie-
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jurkje. De twee tekeningen van Anni Apol hebben, wat het proza mist:
persoonlijkheid, en treffen zeer.
H.Bt.

N.A.M. Wijchgel
Noem mij Mara
Baarn - Bosch & Keuning N.V.
En nu het levensverhaal van Anje Lussert-Wiedringa. Deze Anje was een vrouw,
die, zoals de aanbeveling op de binnenkant van het omslag luidt, in haar leven de
bitterheid en het leed leerde kennen. Nu dat zal na lezing van dit boek niemand
betwijfelen. Wanneer zij de helft van al haar beproevingen had moeten doormaken,
was het erg genoeg geweest.
Inderdaad - ‘Noem mij Mara’ is geen verkeerd gekozen titel.
Ik heb dit boek met gemengde gevoelens gelezen. Is het een roman of een kroniek?
Voor een roman zijn de figuren m.i. niet voldoende ‘uit de verf’ gekomen, vooral de
tekeningen van de bijfiguren en van Anjes man voldoen niet. Ik weet niet wat ik aan
die Harm heb. Goed, de schrijfster tracht aannemelijk te maken dat hij vriendelijk
was en vredelievend en zorgzaam en wat slap van karakter, maar ik kan met de beste
wil van de wereld - en heus die wil is wel aanwezig bij mij - geen mens van Harm
maken, een levend mens wel te verstaan, een mens met vlees en bloed. Ook de
beroerde verstandhouding tussen moeder Anje en haar kinderen heeft te weinig
ondergrond gekregen. Het boek heeft niet voldoende diepte om de ontroering op te
wekken die Anjes leed teweeg moet brengen. Het blijft hoogstens bij een meewarig:
wat jammer van dit begaafde talentvolle leven; alles moest dit arme mens ook tegen
zitten. De milieuschildering van de tijd zo omstreeks de zestiger jaren van de vorige
eeuw is vrij goed..
En, wat een voornaam ding is, de schrijfster kan vertellen, boeiend vertellen. Alleen
zou ik haar de raad willen geven wat minder cliché-uitdrukkingen te gebruiken bij
liefdesverklaringen en zo. Er wordt wat al te veel en te plechtstatig in dit boek
‘gelievelingd’. Overigens voor eenvoudige lezers een goed en boeiend verhaal.
M.R.

Eduard Trier
Moderne Plastik
Berlin 1954 - Verlag Gebr. Mann.
De ondertitel ‘Von Auguste Rodin bis Marino Marini’ geeft aan welk tijdperk in de
geschiedenis der beeldhouwkunst de schrijver behandelt. Volledig kan, wil hij niet
zijn, want zijn keuze wordt op subjectieve wijze door de liefde voor de plastiek
bepaald. Sommige lezers, zij die altijd volledig van iets op de hoogte willen zijn,
zullen dit als een nadeel beschouwen. Het zij zo. Mij is deze werkwijze veel liever,
omdat men bij lezing telkens getroffen wordt door de warmte, die achter de woorden
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van de schrijver leeft. Hij immers beschrijft beelden, waarvan hij houdt, waarmede
hij leeft en waarvan hij het laatste geheim geraden heeft. Zo'n gids enthusiasmeert
en brengt inzicht bij, vooral als hij zoals Trier, blijk geeft zijn stof volkomen te
beheersen, hetgeen kan worden afgeleid uit honderd kleine wetenswaardigheden,
die in de tekst zijn verwerkt.
Van de drie jongste uitgaven, die op dit gebied verschenen en mij onder de ogen
kwamen, is dit boek m.i. het meest aan te bevelen. Het eveneens in Berlijn (1953)
uitgekomen werk van Ulrich Gertz ‘Plastik der Gegenwart’ is door het grote aantal
duitse beeldhouwers - 61 tegenover 35 buitenlanders - wel allereerst voor duitse
lezers bestemd. Bovendien is de tekst zeer summier en minder inzichtgevend dan
die van Trier. De uitgave van het Museum of Modern Art in New York, A.C. Ritchie
‘Sculpture of the Twentieth Century’ ‘geeft wel zeer veel illustraties en een aantal
belangrijke fragmenten uit brieven van de kunstenaars, maar ook hier is de inleiding
zeer beknopt.
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De waarde van het boven aangekondigde boek ligt n.m.m. in de uitvoerige, zeer
instructieve inleiding en in het prachtige platen-materiaal, dat zeer nauw bij de tekst
aansluit.
Trier wil de lezer de rijkdom aan plastische voortbrengselen van onze tijd en daarin
de zin van deze tijd leren kennen. Hij gaat ervan uit, dat Rodin zich moest bevrijden
van veel wat ons overgeleverd was: de klassisistische rust, de leegheid van de officiële
pathos, de gladheid van vorm en de niet begrepen inhoud van de late barok. Daarom
is, hoe groot Rodin ook was, niet al zijn werk geslaagd te noemen; maar hij heeft de
weg gebaand voor de moderne plastiek en na hem eerst kon Maillol de
beeldhouwkunst geheel tot een zelfstandige kunst verheffen.
Trier schrijft een puntige stijl en weet met kernachtige zinnen uitstekend kunstenaar
of besproken werk te karakteriseren, b.v. waar hij de zuivertechnische ijzerplastiek
van Hans Uhlmann bespreekt, zegt hij: ‘Aber die Schönheit is kalt, sachlich, - nicht
etwa, weil sie nur Form ist, sondern weil sie errechnete Form ist. Das Impulsieve,
das Ringen mit dem spröden Material, das Herrsein über die Technik, - das spürt
man hier nicht so wie bei Gonzalez oder Calder’. En getuigt ook dit niet van inzicht:
‘Die Plastik der Gegenwart ist so reich und differenziert, dasz jeder ihrer Botschaften
einen Empfänger finden wird?’
De vraag kan gesteld worden of Duitslands rol in de moderne beeldhouwkunst zo
groot is geweest als Trier hier suggereert. Is hij tot deze these gekomen omdat hij te
dicht bij deze groep kunstenaars staat? M.i. hadden zonder verlies een aantal duitsers
vervangen kunnen worden o.a. door de engelsman Jacop Epstein, de belgen Charles
Leplae en Rik Wouters, terwijl de nederlanders John Raedeckers en Mari Andriessen,
om er maar enkelen te noemen, niet zouden gedetoneerd hebben. Overigens geeft
de schrijver wel degelijk blijk van critische zin b.v. waar hij, na zijn poging om de
draadplastieken van Calder te verduidelijken door een heenwijzing naar de barok
(de Mercurius van Bologna en de Verzoeking van de heilige Theresa van Bernini)
ineens de vraag stelt: ‘Aber bedürfen diese beschwingten, von Natur aus heiteren
und luftigen Erfindungen einer technisch realisierender. Phantasie überhaupt so
schwerwiegender und historischer Argumenten?’
Nog een enkel woord over de illustraties. Rodins ‘L'age d'airain’ is overbelicht,
terwijl ‘La Méditerranée’ van Maillol van voren genomen veel ruimtelijker werkt.
Naar mijn smaak geeft Trier te veel plaats aan schilders, die ook wel gebeeldhouwd
hebben, b.v. Gauguin, Schmidt-Rottluff (hoewel zijn negerkop uiterst suggestief is),
Marc, evenmin als Braque gelukkig vertegenwoordigd, en Miro. Zeer warm
aanbevolen.
J.C.S.
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[Ontmoeting 1954, nummer 8]
W.F.G. Breekveldt Jr.
Avond
Nochtans heb ik het leven lief,
om de verschrikkelijke bodem
en om het water, om de steden,
om haar.
Vreemd dat de ogen groot
worden om al het vreemde
dat mij voorbijgaat, dat zichzelf
niet in mij vinden wil.
Vreemd dat de dood
aan elk van hen verbonden is
omdat zij rakelings ja zeggen
dat is nee.
Ik kijk maar toe
hoe zij elkaar God gooien als een bal;
ik kan er niet meer bij, hun spel
is veel te sterk voor mij geworden.
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Cultuur door zwaarteverlies
C. Rijnsdorp
Het zware is de wortel van het lichte (uit de Tau-te-tsjing, het boek van
weg en deugd, van Lau-tze.)
Onlangs kwam me Huizinga's Homo Ludens weer in handen. De lectuur liet
voornamelijk twee indrukken na: het boek bevat een teveel aan bewijs, en men heeft
het waardevolle gezichtspunt van het spel en het speelse in cultuur en kunst nog
nauwelijks benut, laat staan uitgeput. Misschien deed ik voorzichtiger in plaats van
indrukken vragen te schrijven: wordt er niet te veel bewezen in dit voortreffelijke
werk? En: welke winst heeft men eigenlijk van Huizinga's studie opgestoken, sinds
ze in 1938 verscheen? Men zou wel eens precies uitgezocht willen zien, welke invloed
de Homo Ludens op de beschouwingen van schrijvers over cultuur en kunst heeft
uitgeoefend. Heeft Huizinga te weinig aan de lezer overgelaten en zijn geesteskind
door loutere volmaaktheid met onvruchtbaarheid geslagen?
Ongeveer in dezelfde tijd dat deze vragen mij bezighielden, vond ik een artikel
terug, dat ik twee jaar voor het verschijnen van de Homo Ludens geschreven had.
Het thema van dat opstel loopt vrijwel evenwijdig met dat van de grote historicus.
Dit feit bewijst, dat ook met een gebrekkig apparaat bepaalde levensverschijnselen
kunnen worden waargenomen en omschreven. Het is misschien wel aardig de
gedachtengang van mijn artikel weer te geven en bij te werken; de lezer, die het boek
van Huizinga bezit of kent (dit is natuurlijk niet als alternatief bedoeld) kan dan zelf
nagaan, zo hij dit de moeite waard vindt, of en in hoeverre mijn opmerkingen met
Huizinga's boek overeenstemmen.
***
De vele en zware stormen, die Europa het laatste halfjaar hebben geteisterd, hebben
ons met schrik en deernis er aan herinnerd, hoe zwaar het leven van de visser is.
Welk een oeroud bedrijf overigens, de visserij! Wat is, daarbij vergeleken, de jacht
als bedrijf teruggedrongen van de geciviliseerde streken. Toch kent de visserij,
behalve de zware, met tragiek doorweven vorm van de zeevisserij als beroep, de
lichte bijvorm van het vissen voor genoegen, het hengelen. Welk een contrast, de
visser en de hengelaar! Het is bijna lachwekkend. Maar is er niet evenzeer een contrast
tussen de pelsjager of robbenvanger en de meneer met een jachtvergunning en het
jagerslatijn? Kent ook de jacht niet de zware, ‘oudere’ vorm van de bittere noodzaak
en de lichte, ‘jongere’ vorm van het pittige genoegen? Nu willen we er niet over
twisten, of hengelen een pittig genoegen is. Wie zelf hengelaar is, vindt er een
eindeloos plezier in en wie niet hengelt, komt toch onder de indruk van de rust,
waarmede de hengelaar aan de waterkant zit en hij herinnert zich met genoegen het
versje van Jan de Groot met de
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stokregel ‘hij zit...’. Wat ons boeit is het merkwaardige van het deels in elkaar
overgaan, deels naast elkaar blijven voortbestaan van de zware en de lichte vorm bij
jacht en visserij. Visser en hengelaar, woudloper en jagersman, maar ook tuinder en
liefhebberij-tuinier tonen ons naast de zware vorm de lichte, in welke laatstgenoemde
vorm het genoegen, het sportieve, het mooie gaat overwegen.
Vooral bij de jacht is dat opmerkelijk. De hengelaar is een burgerlijke figuur, maar
de jager niet. De hengelaar heeft maar een heel bescheiden plaatsje in de kunst
gekregen, maar denk eens aan de jager... We herinneren ons liederen, novellen,
anecdoten, gobelins, schilderijen, folklore, feestmalen, kortom allerlei mooie, vrolijke
en kleurige dingen, waarin toch ook altijd een zekere distinctie meespreekt. De
‘lichte’, ‘jongere’ vorm van het jagen, de jacht als (op zichzelf reeds oeroude) sport
is wel het rijkste voorbeeld van een oorspronkelijk zwaar en levensgevaarlijk bedrijf,
dat speels, licht en sierlijk is geworden.
Wat zien we hieruit? Dat, al is de noodzaak van een zekere bedrijvigheid geheel
of gedeeltelijk verdwenen, daaruit nog niet volgt, dat die bedrijvigheid of bezigheid
zelf uit de wereld verdwijnt. De hengelaar kan in de viswinkel terecht en de jager bij
de poelier, maar het is juist hun trots daar niet terecht te komen. En het komt ons
voor dat ook het leven zelf er behagen in schept, levensvormen die overbodig
geworden lijken, om te toveren tot begeerlijkheden. De bedrijvigheid boet dan in
aan omvang, maar komt op een hoger niveau, wordt tot sport, bijna tot kunst.
Onze ouders en grootouders liepen vaak uren om een geliefd predikant te horen.
Wat liepen die ouderwetse mensen enorm veel! Sindsdien kwamen de trein, de fiets,
de auto(bus), het motorrijwiel en het vliegtuig. Oppervlakkige profeten voorspelden
schertsend, dat de mens het lopen nog ging verleren. Maar is het niet merkwaardig
hoe juist al sedert tientallen jaren het wandelen als het ware weer is ontdekt, hoe het
wordt beoefend als een sport, ja bijna als een kunst! Is het lopen niet op een hoger
niveau gekomen? Ook hier weer hetzelfde: datgene wat verloren dreigt te gaan, wordt
plotseling ontdekt als iets begeerlijks en gecultiveerd op een tot dusver ongekende
wijze.
Was er ook niet geklaagd, dat onder de invloed van het boek een papieren cultuur
was ontstaan? De levende stem, de levende verschijning, het spreken van mond tot
mond had aan belangrijkheid ingeboet. De welsprekendheid was in vele opzichten
tot rhetoriek verworden. Sindsdien kwamen de telefoon, de gramofoon, de radio.
Het is, ook voor schrijvers, allerminst onverschillig hoe onze persoonlijke
verschijning, hoe ons stemgeluid, hoe onze wijze van spreken is. Partijen zijn gesticht
op de vrije welsprekendheid der leiders en betrekkingen worden veroverd met
innemende spreekmanieren. Het onderwijs in talen heeft volop contact met de levende
spraak en geen schrijver van enige bekendheid ontkomt eraan als spreker te moeten
optreden. Het ideaal van de dictatoren omstreeks 1940 was reeds: de gehele wereld
tegelijk toe te spreken en daarbij door de gehele wereld te worden gezien.
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Over de invloed van televisie en beeldroman (de televisie kon ik in 1936 uiteraard
niet in mijn beschouwing betrekken) is veel geschreven en herhaaldelijk is de vrees
uitgesproken, dat het beeld bezig is het woord te verdringen. Indien dat waar was,
zou de kunst van schrijven en lezen, gezien als een bezigheid op cultureel niveau,
ten ondergang zijn gedoemd. Naar analogie van de godenschemering zou men van
boekenschemering kunnen spreken. Of de stille strijd tussen beeld en woord zijn
hoogtepunt al heeft bereikt, is niet te zeggen. Zal het zover komen, dat men
constateren moet: het boek is dood en van deze dode weinig goeds?
Men zal verstandig doen even af te wachten. Zeker is, dat het woord in zijn
algemeenheid in een crisis verkeert. Fijn bewerktuigde jonge mensen, die in de
tweede wereldoorlog volwassen zijn geworden, bewijzen dit door in hun
experimentele poëzie de woorden stuk te slaan en het terrein van de dichtkunst te
overdekken met optrekjes uit taalpuin. Het verschijnsel experimentele poëzie was
in 1936 als zodanig natuurlijk reeds bekend, maar de omvang, die dit soort werk zou
aannemen en de invloed, die daarvan zou uitgaan, was toen niet te voorzien. In die
kleine twintig jaar is de crisis verscherpt; het classicisme is in ontbinding geraakt en
de omstreeks 1940 in zwang zijnde dichterlijke taal, die al zoveel nuchterder en
concreter was dan die van 1920, spreekt ons in verzen, die nu geschreven worden,
niet meer toe. De mens van 1955 gevoelt en ervaart anders dan die van twintig jaar
geleden. Natuurlijk blijft de mens zichzelf door alle eeuwen heen in wezen gelijk,
maar de verschillen aan de oppervlakte kunnen zeer groot zijn. Wie in een bepaalde
tijd zich van de uitdrukkingsmiddelen van een vorige periode wil bedienen, moet dit
doen op zulk een hoog peil en op zulk een verdiept fundament, dat het als een laatste
woord kan gelden. Geschiedt dit niet, dan kan misschien van nabloei gesproken
worden, zo namelijk het talent voldoende zuiver of krachtig is. Maar de rest is
onherroepelijk epigonisme.
Toen de cultuur in papier dreigde te verstikken, hernam, zoals we reeds zagen, het
gesproken woord, de levende voordracht zijn rechten. De 19e eeuwse welsprekendheid
was schools en zonder papier ondenkbaar, afgezien van enkele machtige
uitzonderingen. Maar Spurgeon en William Booth putten hun welsprekendheid uit
de Bijbel, het levende Woord van God en slechts indirect uit antieke bronnen. Wel
had ook de vroege romantiek de poorten van hart en gemoed wijd opengezet, maar
haar latere en zwakkere uitingen lieten zich maar al te gemakkelijk met classicistische
vormen versmelten tot een rhetorische mengvorm, waarvan de dominees-dichters
der tweede helft van de 19e eeuw zich bedienden en die ook de preekstijl in hoge
mate heeft bepaald. Gossaert koos deze mengvorm als dichterlijk uitgangspunt; bij
De Mérode is hij een soms duidelijk merkbaar substraat; de romancier Anema keerde
er bewust naar terug. Geheel dood is deze mengvorm niet; wat eens levenskracht
heeft gehad, handhaaft zich op bepaalde plaatsen soms nog lang. Maar de wending
naar het gesproken woord en naar een schrijfstijl, die zich daarnaar normeerde, was
een feit. Sindsdien geraakte het woord, zowel gesproken als geschreven, in een
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conflict met het beeld. Het is niet ondenkbaar, dat deze strijd, die tientallen jaren kan
duren, tot gevolg heeft, dat het menselijk woord in al zijn uitingswijzen op een lichter
niveau als een kostbaar bezit hervonden wordt en dat men het gaat beoefenen als een
edel spel en op een geperfectionneerde wijze. Het zware zal dan opnieuw blijken de
wortel van het lichte te zijn en geen literatuur is levender en krachtiger dan zulk een,
die uit een dreigende ondergang tot een lichtere vorm is herboren.
In Calvinistische kringen is het vraagstuk van de algemene genade al sinds jaren
opnieuw aan de orde gesteld. Het is acuut. Het wordt opnieuw in studie genomen.
Gaat dat licht-worden, dat ik hierboven schetste, buiten God om? Zit in deze gang
van zaken niet de dynamiek van iets dat men genade kan noemen, omdat het ons om
niet geschonken wordt? Want het is wel de mens, die de zware vormen ook als lichte
gaat hanteren, maar wie schiep de voorwaarden daartoe, anders dan God? We raken
hier aan dezelfde dingen, waaraan Goethe dacht, toen hij schreef:
Was im Leben uns verdriesst,
man in Bildern gern geniesst.
Immers, als ik toeschouwer ben van ver-beelde ellende, is voor mij licht wat voor
de slachtoffers zwaar is. De mogelijkheid van toeschouwer-zijn is ook een soort
genade: ook op deze wijze wordt door God afstand geschapen tussen leed en
ondergang enerzijds en een dragelijk leven aan de andere kant. En ook het ver-beelden
is bewijs van die genade. Kijk eens, zonde, en ellende in haar gevolg, zijn zó
werkelijk, dat ze in deze bedeling niet uit te roeien zijn. Wèl te dragen (door Christus)
en uit te boeten (wederom door Christus), maar zonder dat haar werking reeds terstond
wordt weggenomen. Die sublimering, dat licht-worden van het zware, behoort
misschien tot de uitstralingssfeer van Christus' verlossingswerk. Denken we ons dat
in het centrum, dan breidt die uitstralingssfeer zich uit zowel naar het verleden als
naar de aardse toekomst, die nog te wachten staat. Met andere woorden: alle kunst
en alle ludiek bezig zijn van de mens vóór Christus en dit alles ook ná Hem,
onverschillig of het Hem kent, resp. erkent, of niet, is mogelijk en komt tot stand
krachtens Gods reddingsplan. Christus' zware lijden is de wortel van ons lichte leven.
In dit licht bezien is iedere kunst Christelijk, in zover ze aan Hem haar mogelijkheid
en werkelijkheid dankt; alleen moet ze weer naar Hem worden toegebogen.
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Roel Houwink
Voor het inslapen
wie zal mij roepen
morgenvroeg
zal het de dood zijn
of een nieuwe dag
die ik misschien nog leven mag
zal ik het kraaien
van de hanen horen
of zal ik wentlend
in benauwde dromen
het donker ingaan van een
blinde nacht
zal door mijn venster
breed het zonlicht stromen
of zal het niets mij
in zijn schoot bewaren
en mij herbaren
aan de dood
o leven liefelijk
o leven broos en ongeborgen
als najaarsblaadren op
voortsnellend water
wegijlend op de sprakeloze tijd
waar zal het landen
waar o waar
ik moet de ogen sluiten
en mij toevertrouwen
ik kan niet anders
dan mijn handen vouwen
en scheep gaan
dapper scheep gaan op de
oceaan
van uw erbarmen
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en zeggen dit
neen heer gij kunt niet menen
dat deze nacht
het eeuwig einde is
en nimmermeer uw zon
zal dagen
voor mijn nog onverzade ogen
en nimmermeer uw woord
zal voeden mogen
't ondelgbaar heimwee
van dit hart
naar u
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Gerrit Mulder zestig jaar
Jacoba M. Vreugdenhil
Die zestig jaar van Gerrit Mulder zijn een verrassing geweest. Ook voor wie sinds
jaar en dag wisten, dat hij op 28 Mei zijn verjaardag viert. Kijk er zo'n stevige Fries
eens op aan, hoor hem lachen, voel de handdruk waarmee hij zijn vrienden pijnigt,
lees zijn onstuimige boeken - is die man nu werkelijk zestig geworden? Maar het
heeft in meer dan één krant gestaan; het moet dus wel waar wezen.
Het heeft ook in meer dan één krant gestaan, dat hij bij elkaar zo'n vijfentwintig
boeken geschreven heeft. En dat hij pas op zijn drie-en-dertigste jaar begon. Met
stukken in ‘De Nederlandsche Krijgsman’ nota bene. Het waren stukken die opvielen.
In de kranten die ik gelezen heb stond dat er niet bij, maar er moet na die stukken
het voor een beginnend protestants schrijver gebruikelijke contact met Piet Risseeuw
geweest zijn. ‘Deining’ was Gerrit Mulders eerste roman en die is uitgegroeid tot de
bekende Tjalling-serie. Daar zijn dan nog zo'n twintig romans bijgekomen. Een
respectabel aantal. Het is in ieder geval wel zeker, dat Gerrit Mulder zijn zestig jaren
goed heeft besteed.
Het is niet de bedoeling hier een opsomming te geven van de vijfentwintig romans
van Gerrit Mulder. Nog veel minder een karakteristiek. Alleen dit moet ik er wel van
zeggen. De Tjalling-serie speelt in Gaasterland, waar Gerrit Mulder zestig jaar geleden
geboren is; ook de andere boeken blijven over het algemeen binnen Friesland (wat
de schrijver zelf niet heeft gedaan!); er treden in die boeken een massa stoere Friezen
en fiere Friezinnen op en het gaat er Fries in toe. Let wel: niet onstuimig, onbesuisd,
onbekookt of woest, zoals men als in ‘Holland’ geborene wel eens zou willen denken,
maar F r i e s . Jullie in Holland begrijpen dat niet, zo verdedigt Gerrit Mulder zijn
Friese geesteskinderen tegen àl te nuchtere Hollandse kritiek. Geen wonder, dat de
Friezen zo ‘wiis binne mei syn wurk’. Geen wonder, dat zijn Friese vrienden hem
daar in Leeuwarden in ‘de Kroan’ zo'n hartelijke huldiging hebben bereid.
Die vijfentwintig boeken zijn echter, op een enkele uitzondering na (In Frou
Tofolle) niet in het Fries, maar in het Nederlands geschreven. Ook buiten Friesland
bestaat er reden om ‘wiis’ te zijn met het werk van Gerrit Mulder.
Dat komt doordat dit werk een wijdere horizon heeft dan de Friese weiden en
walden. Er is in al Mulders boeken iets visionnairs. Als Mulder zo levendig en boeiend
over de wederwaardigheden van zijn Friese mensen aan het vertellen is, gebeurt dat
niet ‘zomaar’, maar met een bedoeling. Wij kunnen ons voorstellen, dat hij zich tot
schrijven gedwongen voelt. We kunnen ook iets dwingends voelen in de manier,
waarop hij schrijft. Met alle kracht waarover hij beschikt wil hij zijn lezers er toe
dringen, de heerlijkheid te zien; van het leven op aarde, te hopen op
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de nog grotere heerlijkheid, die na dit leven komt. Als het niet gelukt, als hij voor
zo grote zaligheid de goede woorden en de doorzichtige beelden niet weet te vinden
(wie kan dat wèl?) dan blijft hij niet ontmoedigd voor zijn schrijftafel zitten, maar
begint met driftige haast aan een nieuw verhaal.
Van al zijn vijfentwintig boeken is het ‘Feest te Santemaryp’, dat de schrijver zelf
het meest bevredigt. Misschien omdat hij er in geslaagd is hier een stuk van het
christenleven - de voorbereiding op het Heilig Avondmaal - bijna zonder omhaal in
verhaal-vorm weer te geven? Naar dit ‘Feest te Santemaryp’ kunnen we hier
verwijzen. Evenals ‘Een vrouw teveel’ is het een boek, waar we om zijn literaire
kwaliteiten ‘wiis’ mee kunnen zijn. Maar het is nog meer een boek om er wijs van
te worden.
Door boeken als dit ‘Feest’ heeft Gerrit Mulder ook in Holland vrienden. Vrienden,
die zijn geboortedatum en zijn leeftijd konden vergeten, maar die evengoed als de
Friezen wijs zijn met zijn werk, mei syn hiele forskining as minske.
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Huisbezoek*)
G. Mulder
De harde Zuidwestenwind huilt om de boerenschuur van de Glastra's. De regen slaat
tegen de ramen van de huiskamer. Gerrit Glastra zit breed in een lage rieten stoel en
leest een artikel uit het kerkblad. Zijn vrouw heeft een boek voor zich op tafel en
ook de twee dochters zijn samen in een boek verdiept.
Anne, de zoon, luistert naar de wind, die om het huis heen waait. Hij ziet er knorrig
uit. Het botert niet tussen hem en zijn vader in de laatste dagen. Waarom is zijn vader
er tegen, dat hij 't met Smids-Aukje aanlegt? Waarom keek zijn vader zo bedenkelijk
toen hij hem vroeg of hij werk van haar mocht maken en waarom heeft hij een
ontwijkend antwoord gegeven? Hij moest daar eerst nog eens over denken. Jawel.
Anne begrijpt het wel. Er zit niet genoeg geld en niet genoeg aanzien bij Aukjes
vader. Gerrit Glastra wil natuurlijk een rijke boerendochter voor zijn zoon. Dat heeft
hij niet ineens ronduit willen zeggen, maar daar wringt natuurlijk de schoen.
Ja, waarom is Gerrit Glastra er tegen, dat zijn zoon werk maakt van Smids-Aukje?
Dat vraagt hij zichzelf nu ook af, nu op ditzelfde ogenblik, nu hij af en toe eens over
zijn krant kijkt naar het knorrige gezicht van zijn zoon. Inderdaad, hij zou het liefst
willen, dat zijn zoon het aanlegde met de dochter van flinke boer, maar er is toch
iets anders, dat hij zichzelf niet goed bekennen durft. Het is daar bij de smid nogal
een los huishouden. Er zit daar niet veel godsdienst bij en het zou hem erg aan het
hart gaan als zijn zoon van de kerk vervreemdde.
Hoe is 't mogelijk, Gerrit Glastra, zegt hij tegen zichzelf. Waarom zit hij zelf altijd
nog in de kerk als een onmondig kind, daar hij nooit belijdenis van het geloof heeft
willen afleggen? Hij is met Murkje Siebinga getrouwd, maar daarvoor was er een
ander meisje, van wie hij met al de heerlijkheid van zijn jonge liefde gehouden heeft.
Dat was Fokel, de enige dochter van Lykele Hartstra en Murkje Sinninga. Wat lachte
het leven hem toe. Maar met een slag heeft die lange Lykele Hartstra zijn jonge geluk
kapot geslagen.
Het was op een Dinsdag, Sneker marktdag. Het was niet druk op de stoomboot,
die elke week naar de Snekermarkt voer. Lykele Hartstra riep hem bij zich. Het was
tussen IJlst en Sneek op de Geeuw.
Gerrit Glastra, begon hij, ik heb je wat te zeggen. Jij bent nu enige Zondagavonden
bij onze dochter op visite geweest. Dat is goed. En ik wil niet graag een paar jonge
mensen van elkaar af houden. Ik heb in mijn leven ondervonden wat dat betekent.
Ik vraag óók niet naar geld of boerderijen, neem dat van me aan! Maar jongen, ik
moet wèl de eis stellen dat de jonge man, die naar mijn enige dochter dingt, een kind
van

*) Fragment uit ‘Feest te Santemaryp’, Uitg. Bosch & Keuning N.V., Baarn.
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de levende God van hemel en aarde is en de Heiland in het midden van de Kerk
beleden heeft.
Toen heeft Gerrit Glastra dit antwoord gegeven: Dat nooit! U wilt een huichelaar
van mij maken!
Hij heeft zich omgedraaid en is beneden in de boot, tussen de koeien, gaan staan.
Hij heeft die lange Lykele nooit meer willen zien en is hem uit de weg gegaan.
Hij, de lange, is nog eens bij zijn ouders thuis geweest om met hem te praten. Maar
Gerrit Glastra is niet voor hem te spreken geweest, want hij haatte die kerel. Hij is
wel weer naar Bultum gereden, maar niet naar Fokel.
Hij wist, dat Murkje Siebinga geen ‘neen’ zou zeggen, wanneer hij om haar kwam.
En hij heeft er alles achter gezet om spoedig getrouwd te zijn. Murkje Siebinga, de
stille, onbaatzuchtige vrouw, heeft hem veel van zijn gemis vergoed. Zij heeft nooit
anders gewild dan hij wilde.
Daarom, toen hij geen belijdenis wilde doen... heeft zij het ook niet gedaan. En
Fokel Hartstra heeft hem nooit weer gezien. De lange Lykele is nu dood en begraven.
Fokels moeder ook. Op het kerkhof is de man geweldig geprezen als een vechter
voor de kerk. Toen wist niemand, dat hij, Gerrit Glastra, geen lid van de kerk wilde
worden, omdat hij Lykele Hartstra haatte. Hij heeft wel gewild, dat hij daar op dat
kerkhof had gestaan en met luide stem geroepen, dat de man, die daar werd
verheerlijkt, hem in de weg heeft gestaan om te komen tot de kerk. Ja, want zo lang
iemand als eis stelt dat de dinger naar de hand van zijn dochter enige stoffelijke
bezittingen heeft... zou Gerrit Glastra daar niet om haten. Maar de man, die geestelijke
gaven vroeg, gaven die Gods genadige hand vrijmachtig schenkt, als voorwaarde
voor het trouwen van zijn dochter en die daarmee een ander dwong te huichelen, dat
hij dat kapitaal zo goed als in handen had, die heeft hij gehaat.
Die haat is eigenlijk nog steeds niet uitgeblust. Die haat heeft gemaakt dat hij z'n
leven lang van de kerk op een afstand is gebleven.
En nu heeft hijzelf een zoon, die om een meisje vrijt, van wie hij vreest, dat ze
zich om God en Zijn gebod weinig bekommert en hij is geneigd zijn zoon van haar
af te houden omdat hij voor hem een vrouw verlangt, die de Heer vreest. Heeft hij
die lange Hartstra dan zonder oorzaak gehaat?
Anne hoort volk en staat op. De meisjes kijken elkaar aan. De boerinne legt een
scheurkalenderblaadje in haar boekje en slaat het dicht. Gerrit Glastra zet zijn bril
boven de ogen en kijkt naar de kamerdeur.
De ouderlingen Noordenbos en Sonsma komen binnen.
Anne is de deur uitgeglipt naar de stal. Dat moet er nu precies nog bij komen, dat
de ouderlingen hem komen bekapittelen.
De meisjes presenteren de gasten een stoel. De boerin staat op en maakt werk van
de koffie.
Dat ze er toch met dit weer nog door durven, zegt Gerrit Glastra.
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In dit zeggen van hem schuilt waardering voor de opoffering, die de ouderlingen
zich getroosten. Nietwaar, zij zouden op de Zondagavond ook liever gezellig thuis
zitten te midden van hun gezin.
Dan volgt een gesprek over het weer. De herfst brengt altijd veel storm en regen.
De boerinne schenkt koffie en biedt een fijn stuk koek aan. De sigaren komen op
tafel.
Dan worden de preken van vandaag aangesneden. Het geestelijk voedsel wordt
herkauwd.
Gerrit Glastra roept een van de meisjes bij zich en geeft haar opdracht om Anne
te roepen. Het past niet, dat hij uit de kamer wegblijft, nu de ouderlingen er zijn.
Het meisje komt onder de gesprekken terug en gaat wat verlegen aan tafel zitten.
Met haar zuster verdiept ze zich weer in het leesboek.
Durk Noordenbos snijdt het varken aan. Hij zegt, dat ze samen zo goed de
geestelijke zaken kunnen bespreken... en dat Gerrit Glastra toch zo afwijzend blijft
ten opzichte van het lidmaatschap van de kerk.
Het is even stil. Sake Sonsma onderstreept het gevoelen van broeder Noordenbos
ten volle, door te zeggen, dat Glastra door deze houding zichzelf en ook zijn vrouw
veel schade berokkent. Ja, want ze kunnen zo ook nimmer met de Gemeente het
Heilig Avondmaal vieren en zo de tekenen en zegelen van Gods genade smaken en
proeven.
Anne zit in de stal achter de koeien. Hij heeft vandaag twee preken aangehoord en
hij is niet van plan ook nog een zwaar geestelijk gesprek mee te maken. Dat is teveel
van het goede. Er is ergens een grens.
Is hij onverschillig voor God en Zijn dienst? Ach neen, maar er bestaat toch ook
nog wel wat anders. Kameraden bijvoorbeeld. En meisjes. En er worden te IJlst
schaatsen gefabriceerd. En er zijn koeien en landbouwcursussen en wat al niet. Goed,
hij gaat 's Zondags twee keer naar de kerk en kent altijd behoorlijk zijn catechismus
op de catechisatie, de dominee kan dat getuigen. Die ouderlingen zijn hem best... als
ze maar niet van hem verlangen, dat hij als een bezadigd oud man met hen mee gaat
zitten praten of zelfs zo'n zwaar gesprek aanhoren. Bovendien, Anne is pas twintig
jaar. Aukje stuurt geen ‘afschrijver’, als hij haar vraagt eens om de twee Zondagen
's avonds haar gezelschap te mogen houden. Hij is van plan de Zondagavonden tussen
zijn vader en dat meisje eerlijk te verdelen.
Zijn vader mag nog zo bedenkelijk kijken, daar kan niemand op tegen zijn, het is
een eerlijke zaak. Wacht, hij kan dat meteen wel eens in orde brengen. Er staat pen
en inkt op de bedsteeplank, hier in de stal. Papier ligt er ook nog wel. Dat komt
helemaal klaar. Smids-Aukje is een deksels aardig famke, dat een brief van hem
krijgt. En de volgende Zondag zit hij niet thuis aan tafel iedere vijf minuten naar de
klok te kijken, maar hij haalt Aukje naar zich toe en steekt zijn neus in haar dikke,
rooie bos haar. En hij zal haar kussen dat de ‘strúners’ het buiten horen.
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Daar is zijn zuster al weer. Zij vraagt, waar Anne toch blijft. Zijn koffie is helemaal
koud geworden en vader wordt ongeduldig omdat hij wegblijft. Toe, waarom komt
hij nu niet? Wat is dat nu voor doen, om, als de ouderlingen komen, alleen in de stal
achter de koeien te gaan zitten? Laat hij nu meegaan, toe... wat haalt hij zich een
ruzie en moeite op de hals, door weg te blijven. Zij wil hem wijzer hebben. Anne
antwoordt kort en bondig, dat hij niet komt. Willen zijn zusters in de kamer blijven
zitten, zij moeten dat zelf weten. Maar hij komt er niet. En laat ze niet opnieuw komen
zeuren, wat dan geeft hij helemaal geen antwoord meer. Hij weet goed wat hij doet.
De zuster gaat onverrichterzake naar de woonkamer terug.
Anne haalt het schrijfgereedschap voor de dag. Hij gaat schrijlings op de bank
zitten en gebruikt zijn zitplaats tegelijk voor schrijfbureau. Het moet nog netjes ook,
want hij wil geen gek figuur slaan bij Aukje met een half onleesbaar schrift. Geheel
vooroverbogen tekent hij de letters op het papier. Hij verricht dit werk in zo'n volle
overgave, dat hij niet eens zijn moeder hoort komen.
- Anne toch! roept ze met droefheid en een beetje wrevel in haar stem, waarom
kom je nu niet in de kamer? Wat moeten die ouderlingen wel van je denken? Je vader
heeft je nu al twee keer laten roepen.
Anne probeert met een beetje gekheid van zijn moeder af te komen. Hij heeft het
druk. Hij moet nog een belangrijke brief schrijven. Maar z'n moeder gaat niet op de
gekheid in. Wat is dàt voor een reden om weg te blijven, dat hij een brief naar een
meisje schrijft!
Een brief schrijven, dat kan altijd morgen overdag of 's avonds nog wel.
Dan zegt Anne, ook tegen zijn moeder, dat hij beslist niet in de kamer komt. Hij
gaat niet de weg op. Ze kan gerust zijn... hij maakt alleen de brief af en gaat dan naar
bed...
De moeder zegt, dat het hem niet mooi staat, zijn ouders zoveel verdriet aan te
doen. Anne springt op van zijn bank en zegt boos, dat hij zijn ouders helemaal geen
verdriet bezorgt, integendeel, zij vragen teveel van hem. Maar dat zal hij ze wel
zeggen waar vader zelf bij is.
Anne grijpt een bezem en veegt een paar koeien uit de mest. Gelukkig vindt hij
de zandbak leeg. Nu moet hij naar buiten om de zandbak te vullen. Als hij terug
komt, is zijn moeder weg. En nu de brief afmaken...
De meisjes maken in de keuken de avondmaaltijd gereed. Die is 's Zondagsavonds
ànders dan op de gewone avonden. Door de week maken ze 's avonds het middageten
op en eten een enkel bord pap na. Dan aflichten en met een volle maag tot 's morgens
vier uur onder de wol. Maar 's Zondags eten ze brood en nog wel Zondagsbrood.
Moeder maakt altijd veel werk van de Zondagavondtafel. Roggebrood, wittebrood,
kaneelbrood, krentenbrood en kadetjes... er staat van alles op tafel.
En nu zijn er de ouderlingen. Die mensen hebben een hele sjouw gemaakt en straks
moeten ze weer weg door regen en wind, dus de ouderlingen eten mee.
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De boerinne geeft het sein dat de meisjes de tafel kunnen dekken. De ouderlingen
praten maar door en Gerrit Glastra praat mee. Zeker, dit zijn allemaal dingen die
hem niet koud kunnen laten.
Dan vraagt vrouw Glastra of ze dan eerst maar even willen eten. Gerrit Glastra
nodigt zijn gasten om mee te eten. De ouderlingen maken de gebruikelijke bezwaren,
die op even gebruikelijke wijze door de vrouw worden afgewezen.
Maar Gerrit Glastra moet zich toch eerst even verwijderen. Van deze gelegenheid
maakt hij gebruik om tegelijk eens met zijn jongen te spreken. De vader vraagt scherp
aan de zoon of dat nu een manier is, uit de kamer weg te blijven, nu de ouderlingen
er zijn. En de zoon vraagt even scherp, of het een manier is na twee preken 's avonds
huisbezoek te ontvangen. De vader zegt, dat ze morgen wel verder zullen praten. Hij
wil zich niet kwaad maken. Maar hier zegt hij al, dat het gedrag van zijn jongen hem
erg tegenvalt.
En dan staan de ouderlingen ook in de stal. Ook zij moeten zich even verstappen.
Zij zijn zodoende getuige geweest van het gesprek tussen vader en zoon. Er wordt
over het vee gesproken, maar dan gaan de mannen weer naar de huiskamer terug.
Gerrit Glastra vraagt aan ouderling Noordenbos of hij een zegen wil vragen...
Noordenbos zit al met de ogen dicht, de handen gevouwen, als Sake Sonsma de keel
schraapt, en zegt, dat de huisvader dit eigenlijk zelf behoort te doen. Gerrit Glastra
antwoordt rustig, dat hij daar geen vrijmoedigheid voor heeft.
Vrouw Glastra maakt een bordje met eten klaar en stuurt de jongste dochter naar
Anne... want de oudste wil niet voor de derde maal naar de stal. Tweemaal is ze
geweest en dat is éénmaal te veel.
Er wordt met smaak gegeten. Sake Sonsma merkt op, dat het toch goed is een beet
mee te eten, zo tussen het roken door. Niet dat hij gauw last van het roken heeft,
maar de sigaar of de pijp smaakt hem na een stuk eten altijd weer lekkerder.
Durk Noordenbos kan zich met deze woorden van Sake Sonsma heel wel verenigen,
zegt hij. Maar zijn vader heeft vroeger wel eens van een dominee verteld, die te
Bultum moet hebben gestaan. Een buitengewoon spreker en een zeer rechtzinnig
man. Hij sneed het Woord der Waarheid recht. Ja... Maar de man geloofde zèlf niet.
Verschrikkelijk, ja! De weg zo goed te hebben geweten en dan... De man is met een
dochter van de koster de zee overgestoken en voorzover Noordenbos weet, heeft
nooit meer iemand iets van hem gehoord. Maar die dominee dan gaf altijd evenveel
aan de Zending uit als aan sigaren. Ja, wonderlijke opvatting. Het zou misschien niet
zo kwaad zijn, als we allemaal aan zoiets de hand hielden. Ja... want het komt er
misschien minder op aan, hoeveel we roken, maar wel blijft de vraag... of we
voldoende geven. Ja, en die vraag mogen we als ambtsdragers dan ook stellen,
nietwaar Glastra?
Glastra knikt; zeker, zeker!
De meisjes gaan naar bed. De vrouw van Glastra gaat even het een

Ontmoeting. Jaargang 8

271
en ander voor de volgende morgen klaar zetten. Zij komt weer in de kamer terug en
verontschuldigt zich wel, dat ze ook naar bed gaat. Zij mag, vanwege haar gezondheid,
's avonds niet te laat opblijven. De dokter heeft dit ten strengste verboden. De
ouderlingen houden haar nog vijf minuten over haar wankelijke gezondheid aan de
praat, daarna vertrekt Murkje Siebinga naar haar slaapvertrek. Dan gaan de mannen
nog eens echt op hun gemak zitten.
De wind waait spookachtiger om het huis dan straks. Gerrit Glastra kruipt met
zijn stoel wat dichter bij de kachel en offert nog enkele turven aan die veelvraat.
En dan stuurt Sake Sonsma aan op haring of kuit.
Laat Gerrit Glastra nu eens zijn bezwaren tegen het afleggen van geloofsbelijdenis
zeggen.
Gerrit Glastra opponeert tegen het aandringen van Sake Sonsma. Die bezwaren
kunnen een gewetenszaak zijn, is het zo niet?
Maar broeder Noordenbos komt zijn mede-ambtsdrager op zij en zegt dat ze hier
nu al zo vaak geweest zijn en het zal hier aan deze zijde des grafs toch tot een
beslissing moeten komen.
Dan schraapt Sake Sonsma zijn keel en zegt met alle vrijmoedigheid, dat ze
hedenavond getuige zijn geweest van de halsstarrigheid van de zoon van dit gezin,
die weigerde om bij het ambtelijk bezoek tegenwoordig te zijn. Drie maal, misschien
wel vier maal heeft de vader hem laten roepen en hij is niet gekomen. Wat een smart
moet dit Gerrit Glastra hebben gedaan.
- Inderdaad, zegt Glastra.
Juist, zo is het. Maar hoe vaak is Gerrit zelf al geroepen om de naam des Heren
te belijden?
Elke Zondag tweemaal onder de bediening des woords, drie malen per dag bij het
lezen van Gods Heilig Woord en menig keer bij het ambtelijk bezoek. Honderden
malen is de roepstem tot hem uitgegaan: Laat u met God verzoenen...
Moet er dan straks eenmaal van hem geoordeeld worden: en gij hebt niet gewild?
Gerrit Glastra legt de pijp neer en kijkt strak naar de brandende turven in de kachel.
De ouderlingen zwijgen. Het is tot een crisis gekomen.
Durk Noordenbos klopt zijn pijp leeg... en breekt de lange steel. Hij is ook te sterk
om zo'n broze pijp leeg te kloppen. Er zit gelukkig nog een behoorlijk eindje pijp
aan de kop. Noordenbos peutert nu met een lucifer het overgebleven restantje tabak
los... en stopt de kop met frisse tabak.
Glastra heeft van dit alles niets gemerkt en dit is voor de ouderlingen het bewijs,
dat het hier breken of buigen moet. Anders had Glastra wel vlug voor een nieuwe
pijp gezorgd.
Zij hebben gesproken, de ouderlingen, en het is nu tijd om te zwijgen. Beiden zijn
in het boek Prediker wel onderwezen. Maar Gerrit Glastra
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kent het boek Prediker ook, waar geschreven staat: er is een tijd om lief te hebben
en er is tijd om te haten. Die tijd van liefhebben is van zo korte duur geweest en de
tijd van haten is nu al langer dan twintig jaar. Zeker, hij heeft een goede vrouw
getrouwd. Murkje Siebinga heeft van zijn leven gemaakt wat er van te maken was.
Zij heeft dat met God en met ere gedaan. Maar daarmee is dat andere niet weg. De
Prediker schrijft niet: Er is een tijd om òp te halen en er is een tijd om te vergeten.
Zo wijs is de Prediker wel geweest.
Gerrit Glastra heeft zijn voeten tegen de kachel geplaatst, en zit nog naar de
smeulende turven te staren. Het wordt kouder in de kamer.
De ouderlingen hebben een gevoel of de wind hen om de benen waait. Zij durven
niet om die man, die daar zit te vechten op leven en dood, anders zouden ze zo vrij
zijn om nog een paar turven op het vuur te gooien en hun voeten naast die van Glastra
tegen de ronde kolom te duwen, teneinde wat warmte machtig te worden. Zij durven
niet. De een kijkt de ander aan. Maar zij zijn op hun qui-vive. Zij zitten met troost
en met harde slagen klaar. Ze denken er niet over om vroeg thuis te zijn. Deze
ouderlingen zijn ook mensen met menselijke behoeften. Andere mensen, niet
ouderlingen, kunnen rustig in hun gezinnen blijven en met de hunnen in gezellige
kout wat om de kachel zitten, of eens vroeg naar bed gaan om uit te rusten voor de
week van werken, die komt. Zij denken niet aan dat genoegen. Heel hun begeren,
hun bidden, is bezig met deze broeder, die vast in de strikken van de Boze zit... die
zelf niet loslaten wil... of die door de Boze zo vastgeklonken aan de aarde zit, dat
slagen of troost niet bij machte zijn hem los te breken. Maar God is barmhartig. Het
belieft Hem, die genadig is, zich van zijn dienstknechten te bedienen om Satans
macht over een zondaar te breken en deze uitverkorene met olie te zalven in de Naam
des Heren.
De regen slaat tegen de ruiten... spookachtig giert de wind om het huis heen en
huilt door de schoorsteen.
Gerrit Glastra verplaatst zijn voeten. Het is of hij kreunt. En dan zegt hij, nu te
geloven dat God hem roept om Zijn Naam in het midden der Gemeente te belijden.
Maar eenmaal eerder in zijn leven is deze eis hem door een mèns gesteld. Het ging
om een meisje. De broeders houden hem wel ten goede dat hij geen namen noemt
en hij is er van overtuigd, dat zijn belijdenis van vanavond niet buiten deze muren
gehoord wordt.
De ouderlingen knikken diep en waarachtig. Dan vertelt Gerrit Glastra verder. Hij
heeft alles diep doordacht. Er zijn mensen die hun dochter niet afstaan aan iemand
zonder boerderij of geld om een boerderij te beginnen.
Die mensen begrijpen niet, dat zij zich daarmee als eigenaars stellen van het goud,
zilver en het vee, dat God de mensen slechts als rentmeesters toevertrouwt en van
welks beheer ze eenmaal rekenschap zullen moeten afleggen.
Maar er zijn àndere rijken ook. En daarmee heeft Gerrit Glastra te doen gehad.
De vader en de moeder van dat meisje konden moeilijk hun
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stoffelijk bezit laten gelden, eenvoudig omdat ze geen rijken in die zin waren. Maar
zij wisten zich geestelijk rijk en stelden de eis, dat ik eerst tot volle overtuiging moest
komen van het kindschap Gods door Jezus Christus en daarvan belijdenis moest doen
in de kerk. Pas daarna zou ik mijn hand mogen geven aan het meisje dat ik liefhad.
Ik heb maar één woord geantwoord, maar één woord gezegd: ‘Dat nooit! Jullie wilt
een huichelaar van me maken?’ Daarom, broeders, heb ik nog geen belijdenis kunnen
doen. En ik heb die mensen gehaat. Gehaat, tot op dit ogenblik toe. Maar het woord
van broeder Sonsma heeft mij diep getroffen. Ik heb altijd gedacht dat het ménsen
waren, die mij wilden bewegen tot het doen van belijdenis om mij voor hun zaak
geheel gewonnen te krijgen. Vanavond is mij duidelijk geworden, dat God mij roept
door de stem van de mensen heen... want ik heb mijn enige jongen erg lief. Zelfs
was ik al van plan om hem morgen flink te straffen, maar hoe zal ik hem straffen,
ik, die maar driemaal hem geroepen heb... terwijl God mij zelf zeventig maal zeven
geroepen heeft. En er is nog iets anders ook. Mijn zoon, dezelfde jongen, wiens
ongehoorzaamheid jullie hebben meegemaakt, houdt van een meisje, dat van de kerk
niet veel hebben moet, voor zover ik weet en nu voel ik in mijn eigen hart wat ook
die vader, die ik haatte, gevoeld moet hebben. En ik ben toch maar arm, vergeleken
bij zijn rijkdom in geestelijk goed.
't Is een ogenblik stil. Ook de ouderlingen zwijgen. Gerrit Glastra is nog niet
uitgesproken. Dat voelen zij. De boer kijkt hen aan. - Wat zal ik doen, broeders?...
Ik zal mijn paard voor de wagen spannen en jullie thuisbrengen... en dan zal ik nog
deze nacht worstelen om vergeving voor mijn zonde en voor mijn haat.
- Laten we samen danken! roept broeder Noordenbos en hij gaat staan om het
gebed uit te spreken.
Gerrit Glastra neemt de ouderlingen mee naar de koestal. Daar slaapt zijn jongen.
Hij maakt hem wakker. De jongen schrikt overeind en grijpt in verwarring naar de
brief, die hij geschreven heeft. Meteen gooit hij de brief weer op de bedsteeplank,
gaat liggen en trekt de dekens over zich heen.
- Anne! Luister eens naar je vader...
Anne gehoorzaamt en slaat de dekens een klein eindje terug.
- Anne, ik vergeef je je gedrag van vanavond! Welterusten jonge!
- Welterusten vader!
De jongen huilt... en als zijn vader met de ouderlingen vertrokken is, grijpt hij
weer naar de brief, en verscheurt hem nu. De snippers gooit hij naar de mestgroep
achter de koeien. Er zal over dat Smids-Aukje eerst nog eens met zijn vader moeten
worden gepraat. Misschien trouwt hij wel nooit... en blijft hij bij zijn vader. Hoewel,
hij heeft toch de wereld met haar op. Hij hoort de koets met zijn vader en de
ouderlingen wegrijden. Als er weer ouderlingen komen om die arme man het leven
lastig te maken, dan zal hij ze bij de deur keren en hen het heem afjagen.
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H. Ravestein
Toch?
Hoor hoor fluit daar een merel
is er een merel in de zaal misschien
Maar wat is een merel meer
dan een mus heb je hem soms gezien
die merel er is geen merel hier.
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Theologische kroniek
Okke Jager
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. En het is
de bedoeling, dat die toon ook buiten Jeruzalem zal worden overgenomen en
dóórzingen, totdat God één toon hoger inzet op de jongste dag. Maar dichters zijn
al zingende gezakt tot vóór Pasen. Hun instrumenten moeten naar Jeruzalem om
opnieuw gestemd te worden in het lege graf. En theologen zijn al zingend gestegen
tot het bovenste balkon van de toren van Babel, en het gàlmt door gàns Jeruzalem,
door alle galmgaten. Zíj moeten een toontje lager gaan zingen; de jongste dag moet
toch nog 'n beetje een verrassing blijven.
Men mag de dichters nog wel blijven wenken: Vriend, kom hoger op! - maar laat
niemand de theologen storen, nu zij op de goede weg zijn, - de weg naar de schenkkan
bij de deur om de voeten van Jezus te wassen. Ze vallen van de ene streep van de
notenbalk omlaag naar de andere. Er zijn er zelfs, die met hun handen aan de onderste
streep hangen, boven het Niets; - maar de jongste dag kan ook een té grote verrassing
worden.
Dr. Berkhof schreef in ‘Wending’: ‘Wie de gereformeerde theologische publicaties
van nu vergelijkt met die van 25 jaar geleden, merkt een hemelsbreed verschil in
toonaard op. Deze theologie is uit een zelfverzekerd en geborneerd apologetisch
defensief in de ruimte gekomen.’
Het verschil in toon is dus al bezig op te vallen. ‘In de ruimte’: er is openheid naar
alle kanten, er wordt geluisterd naar alle zenders, er is een verrassende mildheid en
ootmoed.
Dat blijkt al onmiddellijk in wat wij zonder aarzelen één van de belangrijkste
theologische studies uit de laatste tijd noemen: ‘De Boodschap der genezing’ van
Prof. Koole.
Er zijn tegenwoordig al mensen, die bidden om genezing voor de vele sprekers
over gebedsgenezing.
Toch moèst er een studie over de oplevende genezingswonderen geschreven
worden, - en gelukkig heeft Dr. Koole dit gedaan. Hij maakt zich er niet gemakkelijk
van af door in de Hollandse stijve-boordjes-mentaliteit alles ‘dweperij’ te noemen,
wat afwijkt van wat een plattelands-kruidenier ‘normaal’ en ‘fatsoenlijk’ noemt. Hij
geeft een ontroerend verslag van genezingsdiensten en een Avondmaalsviering met
zieken in de Gereform. Kerk van Bloemendaal; hij zegt zelfs in Lourdes: ‘iedere
gave die goed is, daalt van boven neer, van de Vader der lichten’. Maar terecht
waarschuwt hij tegen de visie, waarbij het ‘geloof’ een zekere ‘voorwaarde’ voor de
genezing wordt. Hoe zou Jezus dan bezétenen hebben kunnen genezen? Juist wie
een ‘groot geloof’ hadden, wisten dat zij de genezing niet waard waren. Maar als Dr.
K. zegt: ‘zij durfden er niet op te rekenen’, is dit dan niet te sterk gezegd? Kan men
uit het feit, dat Paulus weinig over ‘de gave der genezing’ schrijft, wel afleiden, dat
deze ‘weinig of in 't geheel niet voorkwam’? Kan uit de brief van Jacobus wel worden
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afgeleid, dat er ‘een zekere rangorde’ is (‘Jezus geneest met Zijn machtwoord; de
oudsten van de gemeente bidden in volstrekte zekerheid van de komende genezing;
de enkele gelovigen bidden voor elkaar in de hoop, dat de beterschap zal optreden’)?
De eeuwen, waarin de catechismus enz. ontstond, waren zeker geen ‘verloren tijd’,
maar Jezus' woord: ‘De werken die Ik doe, zult gij ook doen, ja nog grotere dan deze’
worden niet op een bepaalde tijd of op een bepaald terrein (zending!) betrokken:
Jezus maakt een breed gebaar over de gehele wereld en de gehele geschiedenis.
Moeilijkheden bij het bidden en de gebedsverhoring zullen er intussen altijd blijven.
In een vlotte stijl, met duidelijke voorbeelden schreef Ds. Veldkamp er een boeiend
boekje over.
Hij laat ons eerlijk de vraag onder de ogen zien ‘of God inderdaad van een
mensenkind eist, dat hij zovele malen per dag bidt’, en hij waarschuwt er voor, dat
‘Uw wil geschiede’ een beleefdheidsfrase wordt en dat met theologische behendigheid
de beloften over de verhoring zó worden lamgelegd, dat men het ongelimiteerde van
deze beloften niet meer ziet. ‘Het gevaar is niet, dat wij teveel bidden, maar dat wij
altijd net te weinig bidden’.
Men heeft bezwaar gemaakt tegen zijn uitdrukking: ‘De ere Gods op alle terreinen’
is een slagzin geworden op het niveau van ‘Het bier is weer best’ en ‘C & A is toch
voordeliger’. Maar het wordt gelukkig steeds meer gebruikelijk, er niet voor terug
te schrikken de lezers aan 't schrikken te brengen.
W. Laatsman is daar ook niet bang voor. Hij vertelt, dat hij altijd met de kerk in
conflict ligt om twee redenen: hij brengt Gods Woord wel eens met humor, en hij
loopt gewoon met God te praten zoals Henoch. Bovendien zegt hij af en toe een
ketterij - en heeft daar geen spijt van; hij werkt met andere kerkjes samen; en er komt
soms een dominee bij hem op bezoek, die voor zijn bekering toneelspeler was en dat
op de kansel wel eens laat merken. Nu heeft hij zonder veel diepgang en in een wat
slordige stijl - maar het is hem niet om diepgang en nog minder om stijl begonnen brieven aan God en satan geschreven, ook een beetje om één en ander af te reageren.
In zijn jeugd werden er stiekume briefjes aan God en satan geschreven (‘Wij balden
óók de vuist, niet boven het hoofd, maar in de broekzak’), nu zal de jeugd zich door
deze openlijke correspondentie wel aangesproken voelen: ‘De kerkcenten van vrouw
Achilles zitten vlak naast het fotootje van Gustaaf, waarmee zij echtbreuk pleegt’.
Hij praat gewóón over God. Maar voor veel mensen is God daar te oud en te deftig
voor. ‘Uw God is te klein’ noemt Phillips dit. ‘Veel christenen zijn met alle kracht
bezig een godsvoorstelling te verdedigen, waar ze zelf helemaal uitgegroeid zijn, òf
hun God is een soort kasplantje dat alleen bestaan kan tussen de bladen van hun
bijbel of tussen de vier muren van een kerk’. Op een originele manier houdt hij
beeldenstorm onder al onze godsvoorstellingen (‘inwonend politie-agent, de bleke
Galileeër’, enz.), maar bij zijn methode om het juiste beeld van God op te bouwen
(algebraïsch: × = Jezus) vragen wij ons af: Konden wij wel van te voren zóveel
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van Jezus verwachten, als Hij achteraf bleek te geven? Dit boekje is een frisse, maar
echt angelsaksische apologetiek.
Fris is ook Ds. v. Ginkels vertaling van ‘Het Hooglied’. De aankondiging: ‘dit
boek geeft een volkomen nieuwe kijk op het Hooglied’ is wel wat overdreven, maar
er staan verrassende vondsten in, onder het motto van Gorters versregel: ‘Er ligt in
elk ding schuilend fijne essence van and're dingen’.
Het Hooglied wordt hier gezien als een dramatisch gesteld protest tegen de corrupte
haremsfeer, waar de liefde van Sulammiet tegen àfsteekt als weerspiegeling van de
liefde van God. ‘Tussen de regels door’ wordt het hier wel zeer duidelijk, dat de taal
van de bijbel niet de taal is van de natuurwetenschappen, waarin elk woord een
afgegrensde betekenis heeft, maar een profetische, visionaire taal, waarin elk woord
andere woorden oproept.
Het is moeilijk dit in een commentaar tot zijn recht te laten komen. Prof. Grosheide
schreef een geheel nieuwe druk van zijn commentaar op Mattheus, waarin met de
critiek op de 1e druk en met veel dat sindsdien verscheen, rekening is gehouden.
Deze uitgave is niet zo breedvoerig als de latere delen van de Bottenburg-commentaar,
maar voor sommigen waarschijnlijk nog te breedvoerig. Een telegramstijl behoeft
in een commentaar niet te misstaan en maakt de uitgave goedkoper; en aan leestekens
wordt tòch al - wat geeft dat ook? - weinig zorg besteed. Men kan glimlachen, wanneer
deze commentaar het ‘probleem’ opwerpt: ‘Waarom heeft Pilatus’ vrouw 's morgens
bij 't wakker-worden niet met haar man over haar droom gesproken?’ - waarop deze
oplossing aan de hand wordt gedaan: ‘'s morgens, nadat Pilatus was opgestaan, is zij
nog even blijven liggen en weer ingeslapen’, - maar men moet diep respect hebben
voor de grote nauwkeurigheid, waarmee zelfs op zulke kleinigheden gelet wordt.
Gereformeerden hebben de náám dat zij nogal eens een dogmatische exegese
toepassen en de Schrift rationeel willen beheersen. In Berkouwers boek over Barth
blijkt het tegendeel. Hierin treft ons niet het nieuwe, flitsende, onverwachtse,
speculatieve, dat Barth zo suggestief maakt, - maar een merkwaardige stabiliteit
tussen de actie en reactie van de theologie, die als een dronken boer nu eens aan de
éne, dan weer aan de ándere kant van 't paard aftuimelt. Opvallend voor een
gereformeerd geschrift is de vele immanente critiek en de milde ironie tussen de
regels door (‘Barth slaakt de verzuchting, dat bij deze onderstelling - (een val der
engelen) - werkelijk alle resultaten, waartoe hij in zijn demonologie gekomen is,
onjuist zouden worden’ en: ‘Het wordt niet duidelijk, waarom de Judas- en
Petrusteksten over de engelenval duister zijn, maar Joh. 8 is voor Barth wèl
duidelijk...’). Barth is nergens zo doodsbang voor als om menselijke eigenschappen
te transponeren in God; hij trekt telkens zijn schoenen uit op deze heilige grond.
Toch krijgt hij terecht in zijn schoenen geschoven, dat juist hij het menselijk kiezen
van één mogelijkheid en daarbij verwerpen van andere mogelijkheden transponeert
in God. Men kan vragen: in hoeverre mag men de consequenties van een bestreden
systeem trek-
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ken, als de bestredene ze zèlf niet wil trekken? Berkouwer wijst telkens op
consequenties van Barth, die ‘zum Teufel’ voeren, maar hij wijst er óók op, hoe
Barth zelf daarbij steeds weer gerèmd wordt door de overmacht van de Bijbel.
Als er één groep theologen is, bij wie deze overmacht te weinig gevoeld wordt,
zijn het de godsdiensthistorici. Kristensen stelt in zijn ‘Symbool en werkelijkheid’
Aischylos en de dichters van Babylonische klaagliederen naast de schrijver van Job,
omdat zij allen de moed hadden, het probleem van Gods rechtvaardigheid zuiver te
stellen; - maar hij wijst er niet op, hoe Job bij God in hoger beroep gaat tegen God.
Overigens zingt óók hij een toontje lager: met zeer interessante voorbeelden bewijst
hij, dat de symbolen hulpvoorstellingen zijn die wij nodig hebben om de ouden te
begrijpen, maar die de ouden niet nodig hadden om zichzelf te begrijpen, omdat ook
het irrationele en magische karakter van de oude godsdiensten realistisch was: zij
hebben de werkelijkheid anders opgevat dan wij.
In ‘Tolle lege’ wordt K. Schilder geschorst en afgezet door zijn vereerders.
Afschuwelijk, - deze moord op een overledene, door mensen met monden die de
Meester aangapen, ook als hij aan het ontbijt om de jam vraagt. Men verzamelde tal
van spreuken, waarvan de zin ons ontgaat, omdat zij totaal uit het verband zijn gerukt:
‘God zien is: de beweging zien’ en ‘als Barth gelijk heeft, zijn er geen Nicodemussen
meer’, - en waarheden als koeien: ‘In de hel wordt ook gezondigd’, ‘De gereformeerde
leeft uit het openbaringsgeloof’, - en kreten van het slagveld: ‘art. 31 ligt al in Zach.
3: 7’, ‘vrijmaking schept de ware eenheid’.
De volgelingen hebben weer rijke stof voor redevoeringen, waarbij wij deze twee
aforismen speciaal aanbevelen: ‘Wee, als wij verstarren in conservatisme!’ en ‘De
Messias komt niet tot een kringetje of een kerkje, maar tot de mènsheid.’
Volgens Ds. I. de Wolff zijn na '34 geen werken over de Afscheiding verschenen,
waarin de archiefstukken zijn verwerkt. Niet prettig voor Volger en Praamsma, - die
weliswaar niet - zoals hij - de vrijmaking op één lijn met de afscheiding stelden. Het
lijkt ons onvriendelijk er op te wijzen, dat de Wolff ‘heilige schrift’ steeds met een
kleine letter schrijft, en ‘Kerk’ met een hoofdletter.
Ds. Sillevis Smitt heeft de stoot gegeven tot uitgave van ‘Wat hemel en aarde
verbindt’ van Ds. Hylkema, die hij typeert als een man met eerbied, die gedurig
roept: Wil God toch God laten, wil uw medemens eerbiedigen in zijn rechten, en laat
mij, om Godswil, mijzelf mogen blijven! Tegen de razernij der theologen kiest H.
voor de voorzichtigheid en de ootmoed, waarbij ook de humor kan ontspringen: ‘de
christen blaast zich niet òp als de kikker in de fabel van La Fontaine’ en ‘de lach is
geen heiligschennis’.
Ook Ds. v. Dijk toont aan, hoe de overwinning van de blijdschap zich in ons
dagelijks leven vertoont in de vorm van humor en ironie. ‘Deze beide vormen een
spel van de geest, dat niet zozeer aan een scherp verstand, als wel aan een gelovig
hart is te danken’. Zijn boek is bestemd
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voor de meditatie in de eenzaamheid, waar wij opnieuw gestemd kunnen worden,
als wij onze toonhoogte in het lawaai van het leven verloren hebben. Inplaats van
‘gelovig is de mens die God nodig heeft’ kon hij beter schrijven: ‘de mens die weet
dat hij God nodig heeft’. Het wordt niet duidelijk, wat hij precies bedoelt met ‘het
wonder herhaalt zich niet’. Men moet dit boek rustig lezen om zich de vele fijnzinnige
opmerkingen niet te laten ontgaan.
Dat geldt ook van Prof. v. Rulers boek over Zacharia. Ook hij praat gewóón over
God, en bij hem wordt het duidelijk, dat het radicale anthropomorfe spreken van de
Bijbel niet een gebrekkigheid is vanwege het lage peil van de godsdienstige
ontwikkeling van het O.T., maar een eigenaardigheid die samenhangt met het feit
dat God zó op de tijd, de aarde, de geschiedenis is betrokken, dat Hij zéér menselijk
met de mensen omgaat. ‘Daarom kan men niet gewóón en niet levendig en niet
plastisch genoeg over God spreken’. Het is goed, dat wij, die het vaak liever in de
psalmen dan in de profeten zoeken, hier de wereld niet maar vanuit het enkele hart,
maar vanuit Gods rijk leren zien. Ook in dit boek ziet v. Ruler ons leven als een
‘verhuld bestaan’ vanwege de overvloed van vreugde, en wijst hij er op, hoe de
inrichting van de samenleving even belangrijk is als die van ons hart. Al zijn werk
zou te typeren zijn met de tekst: Bewoon de aarde!
Prof. Kooiman bracht Luther onze huiskamer binnen op zó'n manier dat wij zomaar
‘Maarten’ zeiden. Zijn boeiende radiovoordrachten zijn gebundeld, geïllustreerd met
foto's uit de bekende Lutherfilm. We horen nu niet alleen, waarover Eck en Luther
disputeerden, maar ook dat Eck bij het dispuut een zweepje droeg en Luther een
bloem, waaraan hij zo nu en dan rook, - en in gedachten zijn we al aan 't uitdelen
aan onze huidige theologen: de één krijgt een zweepje, de ander een bloem.
Herman Ridderbos krijgt een bloem, al schrijft hij niet over de natuur, maar over
de Schriftuur. Het is altijd een probleem: wat is de grond voor de erkenning van de
kanon? Men heeft die ontleend aan het historisch verloop van de tot-stand-koming
van de kanon, aan een bijzondere voorzienigheid bij dit verloop, aan de gaandeweg
ontstane algemene mening in de kerk, aan het geloof en het inwendig getuigenis van
de Heilige Geest. Maar eigenlijk heeft men daarbij steeds een kanon bóven de kanon
gesteld. Ridderbos toont aan, dat de grond voor de erkenning van de kanon alleen in
de heilshistorische werkelijkheid ligt, waaruit de kanon voortkomt, en die aan de
kerk en aan de geschiedenis van de kanon en aan het geloof voorafgaat.
De waarde van dit betoog is o.m., dat men nu de buitenkerkelijken niet meer op
het lijf kan vallen met: ‘éérst moet je aannemen, dat deze bijbel de waarheid spreekt’,
maar dat men ze nu eerst midden in de heilsgeschiedenis moet brengen, waar Jezus
Christus staat. Dáár juicht de toon, die de godgeleerden een toontje lager laat zingen;
dáár klinkt de stem, die weer stèm kan geven aan stamelende kunstenaars.
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Gerard van Hulst
ik ben een danser
maar ik weet
de maat niet meer
ik ben een speler
maar ik ben
mijn rol vergeten
ik ken alleen nog maar
de slotzin
van de angst
in mij brandt
een onbeschrijfelijke haat
tegen de mensen
en tegen alles
wat bestaat
het hele leven
is ontluisterd
en ik
ik ben een speler
op een leeg toneel
ik ben een danser
die alleen
nog kruipen kan
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Kritieken
Wilma
Advent
Amsterdam - U.M. Holland.
Wat voor Wilma het schrijven van een boek eigenlijk betekent, zette zij zelf enkele
jaren geleden uiteen in een artikel in het maandblad van de C.J.M.V. ziekendienst.
- Goed is het boek, aldus Wilma, dat geschreven is vanuit de vaste bodem van een
heilige werkelijkheid. En dan vervolgt zij: Ik zeg met opzet niet: heilige bestáánde
werkelijkheid. Want deze heilige werkelijkheid is door God neergelegd in onze
zondige bestaande werkelijkheid. Maar ze is er in neergelegd als een tarwekorrel in
een donkere aarde.
Jezus Christus heeft Zichzelf het tarwegraan genoemd, dat in de aarde valt en sterft
en opstaat. Hij is de vaste bodem, de heilige werkelijkheid in deze onheilige wereld.
Inderdaad, van de heilige werkelijkheid, ons in Jezus Christus gegeven, getuigen
al Wilma's boeken. Wie zich door de Zoon des mensen wil laten aanraken, vindt
genezing.
Wilma's romans zijn naar hun inhoud meestal opgebouwd uit een
mensengemeenschap, waarin de rijke en de arme, de lichte en de donkere, elkaar
ontmoeten. Maar boven hen allen uit en hen saambindend, rijst Christus die het Leven
is.
Zo is het ook in het verhaal Advent. Het thema is hier: de naam. Er komen in dit
verhaal verschillende personen voor, die door hun naam met elkaar in relatie staan
of komen te staan. Maar zelfs een gemeenschappelijk gedragen familienaam kan hen
elkander niet doen vinden, zo zeer leven zij in de ban van het eigen of andermans
zelfzuchtige ik. Alleen waar Jezus Christus Zijn naam en dus ook Zijn wezen aan
hen kenbaar gaat maken, doet Hij hen de wegen vinden om tot elkander te komen.
Al kan het niet anders of Wilma's stem moest, op haar hoge leeftijd, artistiek
gesproken zwakker worden, haar getuigenis aangaande Christus blijft uit haar werk
onverzwakt doorklinken.
En daarom danken wij haar, ook voor dit boekje ‘Advent’.
N.P.V.

Jaap Wind
Een greep naar de zon
Wageningen - Zomer & Keuning N.V.
Kuno Monterda wordt verliefd op Willy, de dochter van boer Pothamer. Hij wordt
niet als a.s. schoonzoon geaccepteerd, omdat hij een zwerver is in een woonschuitje
op het Schildmeer.
Als Kuno de wereld intrekt volgen wij hem op zijn wonderlijke tocht. Hij komt
tot de ontdekking, dat hij van adel is en eigenaar van een kasteel in Luxemburg. Bij
de keuze tussen zijn kasteeltje en Willy kiest hij natuurlijk de laatste; hij verkoopt
zijn schuit en vliegt naar Tasmanië, om gelukkig te worden met de inmiddels
geëmigreerde Willy.
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Als letterkundig product heeft dit boek weinig waarde. Enkele goede beelden literaire uitschieters - doen weldadig aan, maar daar blijft het dan ook bij.
Heeft de schr. de bedoeling gehad, ontspanningslectuur te geven, zonder enige
pretentie, dan zal hij zeker een lezerskring vinden, die zijn werk met genoegen leest.
Al voelt men op blz. 2 al, dat er aan een gelukkig huwelijk gefabriekt wordt, de
belevenissen van Kuno houden de aandacht tot het laatste vast. Dat is Jaap Winds
verdienste. De vele onwaarschijnlijkheden en toevalligheden neemt men dan wel op
de koop toe.
G.v.H.

Raymond Brulez
Het Mirakel der Rozen
Amsterdam - J.M. Meulenhoff.
Men mag zich gelukkig prijzen, wan-
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neer men als criticus zijn eind-oordeel over de reeks ‘Mijn woningen’ van Raymond
Brulez heeft opgeschort, tot ook het laatste van de vier delen zou zijn verschenen.
‘Het Mirakel der Rozen’, dat de reeks besluit, plaatst nl. het geheel in een ander licht.
Men was geneigd Brulez, ondanks de waardering die men had voor zijn kwaliteiten
als auteur, te beschuldigen van fatalisme, van laakbaar relativisme en zelfs, zoals
blijkbaar is gebeurd, van een zekere hautaine onverschilligheid voor gevestigde
waarden, doch na het lezen van het slot van deze autobiografie krijgt men een toch
wel heel andere indruk. Onjuist zou het zijn, te beweren dat Brulez een ommezwaai
heeft gemaakt, alsof hij iets goed had te maken. Ook in ‘Het Mirakel der Rozen’
blijft de schrijver zichzelf, de mens die aarzelend zijn weg gaat, aarzelend omdat hij,
telkens wanneer hij meent de zin van hetgeen rondom hem geschiedt te hebben
doorschouwd en zijn mede-mens te hebben begrepen, wordt verrast, misschien
overrompeld door het onvoorziene. De ongedachte werkelijkheid fascineert hem zo,
dat hij passief terzijde blijft staan. Handelend treedt hij slechts op tegen wil en dank.
Maar de vrucht van deze contemplatie is toch wel bijzonder schoon. De reeks ‘Mijn
woningen’ is een staalkaart geworden van het leven in allerlei schakeringen tussen
goed en kwaad.
Schreef ik, dat ‘Het Mirakel der Rozen’ het geheel in een ander licht plaatst, dan
dacht ik daarbij aan een toneel, waarop aanvankelijk slechts het voetlicht dienst deed,
dat grote, soms macabere schaduwen op de coulissen wierp. In ‘Het Mirakel der
Rozen’ doet Brulez de bovenlichten aanflitsen, waardoor men eensklaps ook andere
acteurs aanschouwt, die men de tegenspelers zou kunnen noemen.
Toch geloof ik dat we de schrijver misverstaan, wanneer we hem prijzen om wat
hij ons te elfder ure schonk in de beschrijving van enkele, in de geldende opvattingen,
gave romanfiguren. Brulez kan het oordeel van lezer en criticus niet op prijs stellen,
omdat hij zelf niet wenst te oordelen. Zijn bewogenheid met de van charitas bezeten
Liesje van Wulpen is niet groter dan die met de in erotiek zwijmelde Bertrand
Daelman. Hij spreekt geen vervloeking uit en heft geen lofzang aan. Hij verwondert
zich slechts, zowel in ‘Het huis te Borgen’, waarin het kind Raymond in verrukking
raakt en pijnlijk wordt gewond, als in ‘Het Mirakel der Rozen’, waarin de man Brulez
zijn geloof in een mirakel loochent en niettemin blijft geloven in het mirakel van het
leven.
Het werk van Brulez christelijk noemen zou een dwaasheid zijn. Toch hoop ik,
dat deze boeken zullen worden gelezen door alle christenen die zich willen bezinnen
op hun christen zijn. We mogen niet van een auteur verlangen, dat hij steeds weer
het laatste, positieve antwoord geeft. De ploeger, die de akker open kerft, is even
onmisbaar als de zaaier. Zij die bereid zijn, hun geest te laten openwoelen en zich te
laten ‘ont-dekken’ zullen van het lezen van ‘Mijn woningen’, waarin de mens wordt
geconfronteerd met zichzelf en de eeuwen-oude beschaving die hem geestelijk heeft
gevormd, geen spijt hebben.
J.E.N.

Elsie Oakes Barber:
Ik zag een nieuwe Hemel
Baarn - Bosch & Keuning N.V.
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Dit boek van de Victorie-reeks is niet bepaald een groot werk. Het is de geschiedenis
van de mislukking van een ideaal, het ideaal nl. van de opbouw van een kolonie die
een zuivere christengemeenschap moet zijn, een begin van het Koninkrijk Gods. Dat
dit soort experimenten niet lukt wisten we al; het hoefde ons dus niet door de
schrijfster onthuld te worden, althans niet in deze tijd. Men vraagt zich trouwens af
of dit boek wellicht niet een vijftig
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jaar geleden geschreven is. In elk geval is het verouderd, we kunnen het niet meer
mee-leven. Verder zijn de figuren nergens behoorlijk uitgewerkt. We leren ze niet
echt en helemaal kènnen. De hoofdpersoon Johannes Bliss blijft op een afstand staan.
Als dit bij zijn sterven wat verandert, geeft het geen ander resultaat dan dat zijn
dochter met de man van haar liefde kan trouwen. Dat is natuurlijk wel aardig, maar
daar ging het nu niet om in dit boek. Als dan de twee gelieven verdwijnen in een
onbestemde verte heeft men het gevoel dat het belangrijke nog steeds gezegd moet
worden, maar dat men dat blijkbaar van de schrijfster niet verwachten moet.
J.B.

Rosamond Lehman
De Echo van het Hart
Amsterdam - De Bezige Bij.
Het meest kenmerkende van dit boek lijkt me, dat het ons brengt in een leven dat
vreemd is aan elk besef van God, vreemd daarom ook aan elk besef van goed en
kwaad. Wanneer men een tijdlang in dit boek heeft zitten lezen en dan eens probeert
te denken aan, laten we zeggen het zevende gebod, vindt men het geheel
vanzelfsprekend dat dit gebod onaanvaardbaar is voor een mens van vandaag. Een
huwelijk van mensen die gewoon trouw aan elkaar zijn, liefdeloosheid als zonde
zien voor God en elke gedachte aan ontrouw wegwerpen lijkt dan een krampachtige
poging om iets, wat ten enemale uit de tijd en niet meer te handhaven is, vast te
houden. Overigens is het de schrijfster er niet om te doen de wereld waarin ze ons
binnenvoert als bijzonder aantrekkelijk voor te stellen. Ze brengt ons in de stemming
van trieste eenzame levens, mensen die verward door elkaar heen kruipen over de
vloer van een reusachtige lege kamer zonder ramen en misschien wel zonder deuren
in een atmosfeer van mist - en die niet weten waar ze zich eigenlijk bevinden en waar
hun lot op uitloopt. Met name geldt dit van de man van dit boek. ‘Altijd wanneer ik
je zie, krijg ik het gevoel, dat je jezelf afvraagt wat je eigenlijk doet, waar je eigenlijk
bent. Of beter gezegd: waar je dat andere gedeelte van jezelf eigenlijk hebt gelaten’,
zegt een vrouw tegen hem. En als aan het eind de twee vrouwen met wie hij in de
war geraakt is (zijn vrouw en zijn schoonzuster - de derde heeft waarschijnlijk
zelfmoord gepleegd) eens terugzien op de afgelegde weg, horen we: ‘Ik geloof dat
we ons allemaal in een periode van innerlijke en uiterlijke verandering vinden... dat
er misschien wel een totaal nieuw geslacht aan 't ontstaan is - geestelijk nieuw bedoel
ik - een nieuw type vrouw, een tweeslachtig wezen, een soort hybride...’ Of de
schrijfster dit nieuwe type als een soort vertroosting voor de tegenwoordige misère
verwacht, interesseert ons minder, voor ons draagt, wat hier aangekondigd wordt,
de kille trekken van de hel.
Overigens overtuigt het een en ander wel van de wrakheid van elk pogen om
normen (als huwelijkstrouw) vast te houden zonder besef van de werkelijkheid van
de levende God. Iets anders kan men eenvoudig hier niet tegenoverstellen dan de
overtuiging, dat God er ìs. Alleen dàt maakt alles anders.
Men kan dit boek geen wonder van schrijfkunst noemen. Meermalen lijkt de
vertelling verward en de opbouw rommelig; of de gedachten die de schrijfster hier
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en daar te berde brengt veel om het lijf hebben, valt op z'n zachtst gezegd te
betwijfelen. Wat de stijl betreft: soms springt de schrijfster zo maar over van de
zij-vorm op de ik-vorm. Wat te denken als van een kind gezegd wordt: ‘Hij keek
met gretige afwachting naar de openbaring die zijn vaststelling teweeg zou brengen’?
Ondanks de gebreken is dit een sterk boek; het neemt je mee, en als
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je het uit hebt, heeft het je heel wat gezegd. Maar het is een kille giftige sterkte. Een
door en door goddeloos boek; en dáárom zo benauwend, omdat het soort leven
waarvan hier getuigd wordt (er wordt getuigd van wat men gehoord en gezien heeft!)
er blijkbaar is. Het is nodig daarnaar te luisteren. Het gebeurt vlak bij ons
J.B.

Anna Blaman
Op leven en dood
Amsterdam - J.M. Meulenhoff.
De criticus Stefan, door zijn vrouw in de steek gelaten, komt via belevenissen met
(andere) vrouw(en) en vriend in een geestelijke en lichamelijke crisis, waar de
levenslustige en ongecompliceerde verpleegster Jane hem uithaalt.
Een uitgebreidere inhoudsomschrijving is overbodig, want het gaat hier kennelijk
niet om de feitelijkheden en de opbouw van de roman, maar om de te berde gebrachte
problematiek.
Evenmin als de schrijfster uit ‘Ram Horna’ zit Anna Blaman hier om een
aesthetische critiek verlegen. Dit boek is, roman-technisch gezien, een mislukking;
de figuren eruit leven niet, althans niet als mensen, maar hun problemen leven des
te meer, want ze zijn die problemen.
‘Ik het het gevoel dat ik uitgeleefd ben, ik ben door alle illusies heen, ik heb dus
eenvoudig het vermogen niet meer om het menselijk bestaan dat naar zijn wezen een
verloren zaak is voor mezelf nog aanvaardbaar te maken door welk zelfbedrog dan
ook.’ Dat is Stefan, door zijn ervaringen, maar vooral door zijn critische en sceptische
houding, in dit nihillisme gekomen.
Hier kan gekozen worden voor het leven, dat Christus is, óf voor de Dood, de
bewuste en blijvende aanvaarding van het feit, dat het menselijk bestaan in wezen
een verloren zaak is. Stefan echter mijdt dit dilemma, hij valt terug in het, naar
Heideggers terminologie, oneigenlijke, zichzelf bedriegende zijn. Want wel beseft
hij, in zijn verhouding met Jane, dat ook dit zijn bestaan niet tot een gewonnen zaak
maakt, maar hij wil dat vergeten en zo de illusie van het geluk bewaren.
En deze oplossing is een mislukking van groter formaat, dan het technisch
niet-slagen van dit boek, hier is geen strijd op leven en dood volstreden; dit is een
lafhartige vlucht.
M.B.

Noud van den Eerenbeemt
September
Brandarisreeks onder redactie van Antoon Coolen, Michel van der Plas,
Gabriël Smit. Bussum - Paul Brand N.V.
Als later onze tijd eens getypeerd zou moeten worden aan de hand van en-enkele
romans, zou de historicus (of wie dan ook) voor moeilijke gevallen komen te staan.
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Wie zou nu denken dat er nu in deze experimentele periode opnieuw een jongere
een puur romantisch verhaal zou schrijven in een verzorgde, al te verzorgde stijl.
Hier komt zo waar Rilke nog weer eens door de regels kijken: ‘Hij sloeg een zijstraat
in en plotseling waren overal stemmen en in café's speelden radio's en draaiden
glimmende gramofoonplaten in koele glazen kasten en alle muziek was donker van
verlangen als liederen, die soldaten zingen op Zondagmiddag.’
En wat verder: ‘Twee vrouwen zaten op de drempel van een café en rookten
sigaretten en soms zongen zij een regel uit een droevig lied. Overal ruiste regen en
woorden verwaaiden in een verre wind.’
Soms komt het woord ‘mooischrijverij’ ineens op je lippen.
Het verhaal is als een sprookje, een soort ‘Voetreis’ in proza. Hier en daar is een
gemoedelijke Roomse sfeer, die past in de levensvisie van de hoofdfiguur. De auteur
is er niet steeds in geslaagd het peil van de eerste hoofdstukken te handhaven, doch
komt aan het slot weer omhoog.
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Het zou niet moeilijk zijn dit boek om diverse redenen, waarvan wij er al enkele
noemden, hautain te veroordelen. Doch waarom zou de romanticus zich niet mogen
uiten? En zijn de verhalen uit de experimentele of welke school van tegenwoordig
dan ook, zo veel waarschijnlijker, boeiender of belangwekkender? Ik meen dat elk
genre nog altijd recht op een gelijke kans heeft. Maar dan mag wel aan Van den
Eerenbeemt gevraagd worden zo zuiver mogelijk zichzelf te zijn. En dat is hier nog
niet het geval. Mogelijk kan hij dan een synthese vinden van het romantisch verlangen,
de levensverheerlijking aan de ene kant met aan de andere het cynisme, de angst, de
eenzaamheid van de moderne mens. Zo ver is hij nog niet, al wordt bij alle romantiek
het moderne leven soms diep gepeild en juist gekarakteriseerd.
Zo is deze romantiek toch weer eigentijds en een vergelijking met de pure
romantiek is interessant.
K.K.

Hank Veraert
Leven in een spiegel
Amsterdam - Van Kampen & Zoon
Het kan een kramp zijn een christelijke roman te willen schrijven volgens het patroon
dat uitgevers en publiek vragen. We kennen er de trieste voorbeelden van. Het kan
echter ook een kramp zijn om persé geen christelijke roman te willen schrijven in
de gebruikelijke zin van het woord. Ik heb het gevoel, dat Hank Veraert enigszins
in de laatste kramphouding heeft gestaan.
Zijn boek verdient echter onze aandacht. Er is een scherpzinnige ontleding van de
moderne mens. Er is de moed deze mens, die aan zijn bestaan lijdt, tegenover Christus
te plaatsen.
Zeer merkwaardig uitgewerkt is het thema van het beeld in de spiegel. Eerst ziet
de hoofdfiguur alleen een van angst vertrokken beeld, totdat hij het beeld van ‘de
Ander’ ontmoet. De ontmoeting met Christus is van beslissende betekenis en betekent
een bevrijding.
Er zal theologisch nog wel wat te redetwisten zijn over deze ‘bekering’, het proces
in het boek is er niet minder boeiend en opvallend om.
Hier en daar zijn in het boek theatrale gedeelten. Dat was niet nodig geweest, want
Hank Veraert heeft ook zonder sensationele wendingen en gechargeerde figuren wel
wat te zeggen. Met belangstelling zullen wij zijn verdere publicaties volgen.
K.K.

Nico Rost
Reisdagboek uit de Krimpenerwaard
Rotterdam - Ad. Donker.
Het is wel een zeer originele gedachte geweest van de ‘Stichting voor de sociale,
economische en culturele ontwikkeling van de Krimpenerwaard’, Nico Rost opdracht

Ontmoeting. Jaargang 8

te geven in een reisdagboek iets te vertellen over de Krimpenerwaard. Er schijnt daar
een ijverige commissie te bestaan, want zelfs in gidsjes voor schoolreisjes wordt de
glorie van de Krimpenerwaard verkondigd.
Op het titelblad lezen we na de titel: Bevattende het waarheidsgetrouwe relaas van
de singuliere wederwaardigheden en ontmoetingen van Nico Rost en zijn vrouw
Edith op hun leerzame en genoegelijke tocht door elf dorpen en één stad in het land
van IJssel, Lek en Vlist.
Uit deze opsomming horen we op welke toon Rost zijn verslag gaf. Het boekje is
dan ook een allergenoeglijkst verslag geworden, speels en geestig.
Af en toe wordt Rost wat al te lyrisch als hij b.v. over het kaasmaken schrijft en
dit een ‘bijna kerkelijke handeling’ noemt. ‘Een uur later verlaten we de hofstede.
Uit een naburige boerenwoning vernemen we de klanken van een huisharmonium.
Wij menen zelfs koraalmuziek te horen en krijgen - als te voren - het gevoel van een
indrukwekkende plechtigheid
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bij te hebben gewoond, de geboorte van een Zuid-Hollandse kaas, die besloten wordt
met een koraal.’ Doch over de geestelijke gesteldheid en achtergrond van de
Krimpenerwaard lezen we, uitgezonderd enkele opmerkingen over een gesprek met
Ds. Hugenholtz van ‘Kerk en Vrede’, niets. Daar heeft de auteur schijnbaar geen
kaas van gegeten.
Afgezien van deze opmerkingen niets dan lof voor deze poging een minder bekend
gebied van ons land voor te stellen in zijn diverse aspecten, zijn traditie en zijn nieuwe
industriële ontwikkeling. En dan door een goed schrijver. Tekeningen van Otto Dicke
versieren dit goed uitgegeven boekje.
K.K.

Jozef Cohen:
Een aap danst op het Rembrandsplein.
Assen - De Torenlaan.
Jozef Cohen heeft moeite gehad om op dreef te komen met deze roman. Misschien
was het aanvankelijk zijn voornemen, om een geestig plasticboek te schrijven.
Misschien stond hem ook wel van de aanvang af de idee voor de geest, die hij in het
beste, het tweede deel van dit boek heeft uitgewerkt. Hoe het ook zij, ‘Een aap danst
op het Rembrandtsplein’ draagt een dualistisch karakter. Het begin wekt de indruk
van een niemandalletje, al tintelt het dan ook nu en dan van goede humor. Maar eerst
in het tweede deel van het boek toont Cohen zijn kunnen. Hen die geduldig zijn
blijven doorlezen blijft hij daarna boeien tot de laatste pagina en dat is één der beste.
Jammer dat Cohen er de Heer en Mevrouw Nool, Lisette en enkele andere
onbenullen aan de haren heeft bijgesleept. Wanneer hij zich had beperkt tot de
Amsterdamse figuren, zou zijn boek een pracht van een roman zijn geweest, die men
bij Querido's ‘Jordaan’ nauwelijks achter zou hoeven te stellen. Cohen weet die
Amsterdamse typen bijzonder goed gestalte te geven. Maar nu... Nee, het gaat niet
aan om het boek weg te gooien, alleen omdat een honderd bladzijden er niet in thuis
horen. Maar toch moeten we helaas constateren dat deze bekwame auteur opnieuw
is gestruikeld over zijn tekort aan compositorisch kunnen.
J.E.N.

Frans G. Bengtsson
Rode Orm
Amsterdam - J.M. Meulenhoff.
Dat van 800 tot 1000 de Noormannen invallen deden in ons land is ongeveer de
eerste historiekennis, die ons op de lagere school wordt bijgebracht. Maar daar houdt
die kennis, wat de Noormannen betreft, dan ook wel tegelijk mee op. Deze door Dr.
Boer-den Hoed vlot uit het Zweeds vertaalde roman kan een royale aanvulling leveren
van de uit het jaartallenboekje geputte summiere wetenschap. Laten we dus beginnen
met hem aan in de geschiedenis geïnteresseerden warm aan te bevelen.
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Aan de figuur van een roodharige aanvoerder, Orm, heeft Bengtsson een groot
aantal avonturen verbonden, zeereizen naar alle windstreken (Orm is uit Skaane in
Zweden afkomstig, jarenlang is hij roeislaaf, vervolgens lijfwachtkapitein van de
kalief van Cordova in Spanje, hij ontmoet de koningsdochter Ylva in Denemarken
en trouwt met haar in Engeland, zijn broers goudschat haalt hij via Rusland helemaal
uit het land der Bulgaren) en ontmoetingen met de weinige uit de historie bekende
figuren van die tijd, o.a. Koning Harald Blauwtand. Door de snelle manier van
vertellen herinnert Bengtssons roman aan de saga's, die duizend jaar geleden over
deze onscrupuleuze zeehelden geschreven zijn. De vergelijking tussen de saga en de
roman, waartoe het boek ‘Rode Orm’ in staat stelt, is op zichzelf al interessant. Het
merkwaardige is echter, dat het in deze roman, die zo ge-
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heel doortrokken is van de geest van het ruwste heidendom, tenslotte om de kerstening
van het Noorden gaat. Orm wordt Christen, weliswaar aanvankelijk om er iets mee
te verdienen: een koningsdochter en waardevolle geschenken, maar op den duur gaat
hij toch iets van de evangelieboodschap verstaan. Haar toepassen in zijn eigen leven
doet hij ook, al is het dan op zijn eigen manier. De opgewektheid en de trouw, die
hem reeds in zijn roversbestaan als deugden hebben gesierd, blijven hem bij ook als
hij Christen is, van hebzucht raakt hij nooit helemaal vrij, maar anderzijds weet hij
ook grootmoedig te wezen.
Omdat de schrijver zich van commentaar onthoudt, wordt niet gezegd, alleen
gesuggereerd, dat het Christendom in het hoge Noorden aanvankelijk alleen een
uiterlijke verandering teweeg bracht - en waarom zou het in deze streken anders zijn
gegaan? Vrouwen werden christin om het hemd, dat door de priester als doopgeschenk
werd uitgedeeld, mannen omdat ze in het christendom weer andere voordelen zagen.
Vader Willibald is er van overtuigd, dat het onder déze heidenen met het Christendom
niets worden kan. Overigens een merkwaardig zendeling, die Vader Willibald. Ziehier
een citaat uit een van zijn preken: ‘Bloedwolven, moordenaars en boosdoeners,
hoereerders en Gadareense zwijnen, oogappels van Belzebub, onkruid van Satan,
adderengebroed, wat dachten jullie wel? dat jullie schoongewassen zouden worden
door de doop en daar staan, wit als sneeuw, in de schare van Gods heiligen? Nee,
zeg ik je, nooit. Ik ben een oudgediende, ik heb teveel gezien, ik ken jullie; geen
bisschop en geen kerkvader krijgt mij er toe dat te geloven. Hoe zou dat moeten gaan
als Noormannen in het hemelrijk werden binnengelaten? Jullie zouden de heilige
maagden bezoedelen met onkuise taal, een krijgsgeschreeuw aanheffen tegen de
serefijnen en om bier brullen voor Gods aangezicht. Nee, ik weet heel goed wat ik
zeg: de hel is de enige plaats voor jullie, gedoopt of ongedoopt, geloofd zij de
Almachtige tot in alle eeuwigheid, amen.
Hij rommelde driftig tussen zijn doosjes en zwachtels en begon zalf te smeren op
de wond van Toke.
- Waarom geef je je zoveel moeite om ons te genezen, zei Orm, als je zo kwaad
op ons bent?
- Dat doe ik omdat ik christen ben en kwaad met goed moet vergelden, antwoordde
hij; en dat is meer dan jullie ooit zullen leren.’
Vader Willibald had maar al te zeer gelijk. De Noormannen, die van 800 tot 1000
in ons land invallen deden, zijn bloedwolven, moordenaars en boosdoeners enzovoort
geweest; wat de schrijver Bengtsson over hen vertelt liegt er niet om. En toch werkte
de prediking van het evangelie onder deze ‘oogappels van Belzebub’ door. Dat hij
daarvan iets laat zien is een van de verdiensten van deze roman.
Voor de ruwste taferelen schrikt Bengtsson niet terug. De lezer(es) hoeft het
evenmin te doen; waarschijnlijk is dit aan de eigenaardige humor van het boek te
danken.
J.M.Vr.
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[Ontmoeting 1954, nummer 9]
C. Vermeer
Sta aan uw deur en wacht
Sta aan uw deur en wacht,
wacht op het gedreven zijn der uren
die waaien naar de ondergang van de tijd;
hun ondoorgrondlijkheid
speelt in het dundoek van hun lach
in verglijdend golvende plooien
als zij voorbijgaan,
de opmars der gestalten
die gestalteloos bleven onder onze handen
en ons niet-kennend voorbijgaan.
Maar sta aan uw deur
en wacht,
hoor het schrijden en de verre muziek
die hun voortgaan beweegt,
de vaandeloptocht der eeuwen
die, ongevormd gebleven,
gaan langs uw deur.
En wacht,
wacht,
wacht op het laatste der dingen
dat geen oog heeft gezien
en geen oor heeft gehoord;
geruisloos en onzichtbaar
waait het voorbij.
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Toneelkroniek
Ev. Grolle
Balans van een seizoen
Wij Nederlanders hebben op toneelgebied klaarblijkelijk de Russen nodig voor het
dramatische, de Angelsaksen voor het problematieke en het humoristische en de
Fransen voor het... verrassende, ja, en dit alles, omdat de oogst van eigen bodem
helaas zo schraaltjes is. Tot deze slotsom moet men wel komen, als men de balans
opmaakt van wat het speelseizoen '54-'55 gebracht heeft.
Wat die eigen oogst betreft: Ed. Hoornik was hier de man. Twee van zijn bekroonde
toneelstukken kwamen uit; beide brachten zij niet meer dan een rimpeling teweeg.
De Nederlandse Comedie speelde zijn ‘Zeewolf’, een onbenulligheidje over een
vacantie aan de Midi. De Haagsche Comedie voerde zijn ‘Kaïns Geslacht’ ten tonele.
Al deed het gegeven aanvankelijk meer verwachten, ook dit stuk vloog niet ver.
Hoornik had hierin de Bijbelse Kaïn en Abel overgezet in onze tijd en overgeplant
in een luchtvaartkundig laboratorium. Voor de herschildering van het oude verhaal
bleek deze omgeving niet geëigend. Het bleef een gekunsteld geval. Hoewel het
bouwschema even logisch in elkaar zat, als bij een radiotoestel, wilde er maar geen
muziek komen. Zelfs het waarlijk voortreffelijke spel van Pim Dikkers kon deze
blauwdruk geen leven inblazen.
Van Belgische oorsprong waren er twee vooroorlogse stukken. Gaston Martens'
‘Twee Flierefluiters in het Paradijs’ (Toneelgroep Theater) en Fernand Crommelyncks
‘Goudendarm’ (Ned. Comedie). Het waren vulgaire kluchten, geheel ingesteld op
de bulderende lach.
De Lage Landen stelden dus teleur. Slechts één vaderlandse toneeldichter redde
de eer. Maar dit doet hij al sinds eeuwen. Vondels ‘Gysbrecht’ werd ook dit jaar
weer in de barokke regie van Johan de Meester door de Ned. Comedie opgevoerd.

De Russen
Voor het dramatisch hoogtepunt van het seizoen heeft de Rus Anton Tsjechof gezorgd.
Wat was de opvoering van diens ‘Drie Zusters’ door de Ned. Comedie in alle
opzichten een prachtprestatie. Het stuk, de regie, het spel, de aankleding... het werd
één adembenemend geheel. Tsjechof is een impressionistisch kunstenaar. Hij tekent
zijn mensen niet, koel en realistisch; hij schept hen niet vanuit een romantische
fantasie; hij beschrijft hen nog minder vanuit een theoretisch standpunt, noch
analyseert hij hen vanuit een of andere psychologische methode. Hij schildert hen
met de gedempte kleuren van het impressionisme, waarbij het te doen is om de ziel,
- om datgene, wat slechts met het innerlijk oog kan worden waargenomen.
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Zijn Drie Zusters is een stuk van het afscheid. Er gaat een oude wereld in verloren,
een nieuwe, misschien betere, zoals Tsjechof schuchter durft vermoeden, is op komst.
Die oude wereld had veel gebreken; zij heeft haar tijd gehad, - maar toch, welk een
weemoed heerst er rond dit afscheid, want er zijn ook zoveel goede dingen, die
losgelaten moeten worden. Tsjechof heeft de revoluties van '05 en '18 niet meer
beleefd. Hoewel hij tegenwoordig in Sowjet-Rusland zeer vereerd wordt, is het nog
de vraag, of hij wel zo met de nieuwe Kremlin-koningen ingenomen zou zijn geweest,
als deze lieden klaarblijkelijk voor vanzelfsprekend houden. Hij groef veel te diep,
om het leven geheel en al in sociale omstandigheden te laten opgaan. De wereld is
voor hem niet enkel maar een samenleving. Wat de mens wedervaart gaat voor hem
ver uit boven het alleen maar maatschappelijke; het heeft kosmische, ja, metaphysische
betekenis.
Toen Tsjechof dit stuk schreef was voor hem persoonlijk ook reeds de tijd van het
afscheid aangebroken. In 1898 had hij voor zijn ziekte (t.b.c.) genezing moeten
zoeken op een villa in de Krim en ver van zijn geliefd Moskou schreef hij dit stuk.
Hij stierf in 1904, slechts 44 jaren oud. Ook zijn Drie Zusters koesteren een groot
heimwee naar Moskou... ook voor hen is er geen terug naar die goede, gouden tijd.
Zij moeten hun leven slijten op een landgoed in een klein provincieplaatsje. Tussen
afscheid en toekomst leeft de mens. Tsjechofs mensen doen dit en ook hijzelf.
Omstreeks de tijd, dat Tsjechof stierf, begon Peter Scharoff zijn toneelloopbaan.
Sinds de revolutie leeft deze Rus buiten zijn land. Met de regie van De Drie Zusters
vierde hij zijn gouden jubileum. Zo er ooit gesproken mag worden van een geestelijke
verwantschap, dan hier. Het is Scharoffs onvergetelijke verdienste geweest, dat hij
Nederlandse acteurs en actrices zo volledig zich in het Rusland van de eeuwwende
heeft doen inleven. In Ank van der Moer, Mimi Boesnach en Ellen Vogel heeft dit
heimwee naar Moskou waarlijk gestalte gekregen. Van de anderen wil ik slechts
Jacqueline Royaards-Sandberg noemen als de oude gedienstige Anfiesa. Zittende op
de bank voor het huis heeft de oude njaanja reeds afscheid genomen, niet alleen van
Moskou, maar ook van dit leven hier op aarde; voor haar is de toekomst reeds
begonnen. Haar heimwee gaat niet meer terug, maar omhoog. Terwijl het heimwee
der anderen de matte kleuren van de weemoed vertoont, is het hare omstraald door
een gouden licht.
Nicolaas Wijnberg had de decors ontworpen en nog na zoveel maanden zie ik
weer dit majesteitelijke houten huis en kan ik mij wanen in de stilte van het Russische
bos, onder de hoge ranke berken.
Als om te bewijzen, dat Tsjechof ook onder de Russen een reus is, brachten twee
andere gezelschappen eveneens een Russisch stuk. Beide ook in de regie van Scharoff.
De Haagsche Comedie begon '55 met Alexander Gribojedows ‘Verdriet door
Verstand’. Het werd een rijk gebeuren, maar de geestelijke diepte van de Drie Zusters
werd bij lange na niet gehaald. Wijnberg zorgde ook
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hier voor de decors. Er kwam o.a. een balzaal in voor met witte pilaren in een wijde
boog, met goud opgesierd, in het midden een kaarsenkroon en daaronder de prachtige
toiletten der feestvierenden. Keek men door zijn wimpers, dan was het of men een
heerlijk opgesierde reuzentaart voor zich had. Het stuk was een satyrieke aanklacht
tegen de lichtzinnigheid van de besturende arisocratie uit het begin der 19e eeuw.
Historisch interessant, maar ook niet meer.
Het andere Russische stuk, Ostrofski's ‘Het Onweer’ werd door het Rotterdams
Toneel gebracht. Een burgerlijk milieustuk, waarin een tyrannieke moeder de scepter
zwaaide over haar zoon en schoondochter. Scharoff had het een zwaarwichtige regie
meegegeven en juist hierdoor leed het aan een traag tempo, terwijl het stuk de
spanning miste, die deze traagheid wellicht had kunnen doen vergeten.

De Angelsaksen
De Ned. Comedie heeft bij het begin van het seizoen de toneelwereld doen daveren
door een zeer indrukwekkend Amerikaans marinestuk: Herman Wouks ‘De Muiterij
op de Caine’. In enkele uren tijds heeft een ademloos publiek hierin een trotse
commandant van een oorlogsbodem ineen zien schrompelen tot een nietig, zielig
mannetje. Joan Remmelts komt de eer toe deze rol zo meesterlijk te hebben uitgebeeld,
dat ik de film maar een slap geval vond en het boek nog minder kon waarderen.
Twee probleemstukken, die in verband gebracht kunnen worden met de
homosexualiteit waren ook made in U.S.A. De Haagsche Comedie kwam met ‘De
Derde’ van Andrew Rosenthal en het Rotterdams Toneel met ‘Thee en Sympathie’
van Robert Anderson. Beide stukken muntten uit door een buitengewoon fijnzinnige
behandeling van zaken, waarover ‘men niet spreekt’.
Bij De Derde kan men zelfs de vraag stellen of hierin de homosexualiteit in het
geding was. Het is in ieder geval een stuk dat een huwelijkscrisis tot onderwerp heeft,
veroorzaakt, doordat de man, thuiskomende van het front, in die eenzame jaren een
vriend voor het leven heeft leren kennen. Deze vriendschap, al of niet gepaard met
homosexuele gedragingen, dreigt een verwijdering tussen de man en de vrouw teweeg
te brengen. De vrouw overwint, maar de schrijver weet de volle nadruk te leggen op
de pijn, die dit afbreken van de vriendschap met zich brengt. Als de man na een
hevige woordenwisseling er toe besluit zijn jonge vriend de deur te wijzen, blijft nog
lange tijd de bewogen vraag leven: wat moet er nu worden van die arme jongen, die
hulpeloos in de wereld staat; want hij is een ontworteld slachtoffer van de oorlog en
van het mislukte huwelijksleven van zijn gescheiden ouders.
Ook bij Thee en Sympathie kan men de vraag stellen of hier de homosexualiteit
zelf wel in het geding is, dan wel de betichting ervan door een oppervlakkige
middelbare schoolgemeenschap. De kostschooljongen Tom Lee leest liever gedichten
dan dat hij voetbalt en dit is voor zijn medescholieren en zijn leraren voldoende om
hem een ‘rare’ te vinden. Als
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Lia Dorana en Hans Croiset in ‘Thee en sympathie’ (Rotterdams Toneel)
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eenmaal de beschuldiging is geuit, is zij niet meer te stuiten. De jongen wordt een
uitgestotene, gemeden, bekletst en beroddeld door iedereen, totdat hij in een
leraarsvrouw een helpster vindt, die hem met opoffering van haar kuisheid bewijst,
dat hij niet is, wat iedereen van hem vertelt en wat hijzelf onder de dwang der publieke
opinie dreigt te gaan geloven.
De Haagsche Comedie bracht dit seizoen nog twee andere Engelse probleemstukken
uit, die echter minder konden bekoren. Het ene, John Witings ‘Beslissing’, had de
botsing van menselijkheid en militair-strategische noodzaak tot onderwerp, maar
was te schetsmatig van aard dan dat het waarlijk boeien kon. Het andere, Christopher
Fry's ‘Het Donker is Licht genoeg’, beloofde zeer veel, maar ook thans stond
schrijvers bekende hang naar poëtische overladenheid en duistere philosophie de
dramatisering in de weg. Ditmaal beeldde hij in de persoon van een oude
Oostenrijks-Hongaarse gravin de Evangelische liefde uit, die in de chaos en de
duisternis der wereld als een vlinder feilloos de weg vindt en haar vleugels
onbeschadigd er doorheen redt, omdat zelfs het donker voor haar helderziendheid
nog licht genoeg is. Met de philosophische tekst wisten de meeste acteurs geen raad
en de regie van Cees Laseur had hun deze ook niet nader gebracht.
Ook de Amerikaan Eugene O'Neill was weer met een stuk op de Nederlandse
planken. Zijn ‘Anna Christie’, een sociaal drama naar het voorbeeld der twintiger
jaren, kon ons zijn Rouw past Electra niet doen vergeten (De Toneelvereniging).
De humoristische stukken van Angelsaksische oorsprong kwamen ditmaal niet boven
het genre van de klucht uit.
De Ned. Comedie speelde Richard Sheridans ‘School for Scandal’ (door Victor
van Vriesland aardig vertaald met Lessen in Laster). ‘Sabrina’, een onbenulligheidje
van Samuel Taylor (Theater) kon er nog mee door, maar Liam O'Briens ‘De
merkwaardige mijnheer Pennypacker’ en Teichmann en Kaufmanns ‘Assepoester
in Wallstreet’ (beide gebracht door het Rotterdams Toneel) verdienen niet, dat er
nog verder over gepraat wordt. Rotterdam moet wel de meest goedlachse stad van
ons land zijn!
Ook de Haagsche Comedie had zo'n pretproduct op haar repertoire: Robert Morley's
‘Hippo Danst’, terwijl T.S. Eliots ‘Confidential Clerk’ (Ned. Comedie) ook in deze
rij vermeld moet worden.

Ibsen
Voor ik tot de Franse bijdrage aan dit toneelseizoen overga, - de verrassende, zoals
men weet, - nog even een uitstapje naar het barre Noord en het zoele Zuid.
Theater bracht in een prachtige montering Hendrik Ibsens ‘Peer Gynt’. Albert van
Dalsum voerde de (al te overdadige) regie en Het Gelders Orkest speelde de muziek
van Edvard Grieg, die hier niet op haar plaats bleek te zijn. Robert de Vries was Peer
Gynt, - een uitnemende prestatie,
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maar in sommige opzichten nog te zwaar. Speciaal het tafereel bij de Trollenkoning,
met verrassende maskers van Kees Keus, behoorde tot het hoogtepunt van de
opvoering. Overigens: Ibsen heeft het publiek in één avond wel teveel willen zeggen
en Theater heeft in navolging hiervan teveel hooi op zijn vork genomen.
Tennent Productions Ltd. te Londen bracht in enkele plaatsen Ibsens ‘Hedda
Gabler’ in een Engelse bewerking van Max Faber. Het werd een voorbeeld van Britse
acteerkunst. Peggy Ashcroft en George Devine speelden de hoofdrollen en hoewel
dit stuk wel zeer tijdgebonden was en de fin-de-siècle-verveling weerspiegelde,
behoren deze creaties tot het beste wat er in dit seizoen in ons land te aanschouwen
is geweest.
Het zoele Zuid, in casu Spanje, was present met de Lorca's ‘Huis van Bernarda Alba’
(De Toneelvereniging). Hoewel men zijn best had gedaan de zwoele, dreigende sfeer
rond de gekooide boerendochters van Bernarda weer te geven, was men hierin helaas
niet geslaagd.

De Fransen
En nu: de Fransen. Van de Ned. Comedie zag ik dit seizoen maar één Frans stuk,
maar dit mocht er dan ook wezen. Het was ‘De Repetitie of De Liefde Gestraft’ van
de grote Jean Anouilh. Inderdaad, de grote! Hij toch zag kans met dit stuk als het
ware een bittere pastorale te schrijven. Een hedendaags stuk gespeeld in 18e eeuwse
costuums, want de medespelenden staan net op het punt een repetitie te houden van
Marivaux' ‘Wederzijdse Wispelturigheid’. Uit deze gespeelde repetitie, waarin o.a.
een onderwijzeresje en een vriend van de Franse graaf, die het geheel op touw heeft
gezet, medespelen, volgt een maar al te reële, bittere repetitie: de graaf heeft immers
eens zijn vriend van een jeugdliefde beroofd; thans nu hij op zijn beurt het
onderwijzeresje oprecht is gaan liefhebben komt de aan de drank geraakte vriend op
zijn beurt deze liefde kapot maken. Een stuk van een strenge moraal en een
veroordeling van onze tijd, waarin naar Anouilh's mening geen pastorale meer
mogelijk is.
De Haagsche Comedie kwam met een drietal Franse stukken. Een alleraardigst
blijspel was dat van P.A. Bréal ‘De Huzaren’, waarin het wedervaren wordt verteld
van een Italiaanse koopmansfamilie tijdens Napoleons eerste veldtocht.
Een stuk van een zeer bijzonder karakter was Jules Supervielle's merkwaardige
comedie ‘De Kinderrover’. Supervielle is van Spaans-Amerikaanse afkomst en de
bekoring van zijn stuk bestond hierin, dat hij de Spaanse grandezza confronteerde
met een luchthartig Parijs milieu. Het werd een echte Don Quichotterie, waarvan
men de ernst dikwijls niet al te ernstig moest nemen, maar de humor ook niet zonder
meer als vermaak moest opvatten. Het publiek was niet altijd gevat op de plotselinge
afwisselingen van ernst en luim, maar dit neemt niet weg, dat dit stuk tot de
interessantste van dit seizoen behoorde.

Ontmoeting. Jaargang 8

296
Ronduit een teleurstelling werd Henry de Montherlants ‘Port Royal’. Albert van
Dalsum had het een pompeuze regie meegegeven. Zij, die verwacht hadden met de
fijne geest van Pascal geconfronteerd te worden, kwamen bedrogen uit. De
Montherlant wilde in zijn stuk het conflict uitbeelden van de oppermachtige Roomse
kerk, die restloze onderwerping vraagt van de tot een innerlijk geloof gekomen
Jansenistische zusters. Hij wist, hoewel hij in zijn toelichting blijk gaf zeer wel de
religieuze betekenis van deze botsing te beseffen, niet die spanning te bereiken, die
het publiek kon boeien. Het Bijbels getuigenis, - en daar ging het in Port Royal toch
in de eerste plaats om -, werd te weinig gehoord. Het werd verdrongen door een
historische uiteenzetting van kerkpolitieke haarkloverijen.
Ook het Rotterdams Toneel bracht twee Franse stukken. Een goed verzetstuk van
Armand Salacrou ‘Het Verraad’ en een comedie van Pagnol ‘Fanny’, - niet de moeite
waard om er bij stil te blijven staan.
De actieve Arnhemse Toneelgroep Theater komt de eer toe dit seizoen de meest
opzienbare prestaties te hebben geleverd. Haar Franse stukken droegen hiertoe in
niet geringe wijze bij. Daar was in de eerste plaats Thierry Maulniers aangrijpende
‘Huis van de Nacht’. In een zeer strakke regie van Richard Flink werd hier het leed
getekend van de overschrijders van de Oost-West-grens. Het huis staat in
niemandsland en is een tussenstation voor de vluchtelingen uit het Oosten. In deze
benarde wereld, waarin mensen van zeer uiteenlopende maatschappelijke en
geestelijke groeperingen voor een korte tijd bijeenzijn, hebben ook twee
Sowjetspionnen zich onder de gasten gemengd. De ene is keihard en er de oorzaak
van, dat allen voor het Rode vuurpeloton sterven. De andere wordt echter gegrepen
door het medelijden, ‘het verschrikkelijke medelijden. Je denkt, dat het een vrouw
is, die makkelijk huilt. Het is een athleet met ijzeren vingers, die zijn hand om je
keel sluit en je vastnagelt’, zegt de Sowjetspion Ludwig Hagen, een rol, die door
Richard Flink met buitengewoon veel begrip werd gespeeld. Een stuk, dat op
indrukwekkende wijze het menselijke in conflict met het politieke naar voren bracht.
Theater was het ook, dat het experimentele stuk ‘Wachten op Godot’ bracht van de
in Parijs levende Ierse schrijver Samuël Beckett. Hoewel sommigen hier spraken
van een toneelvernieuwing maar anderen eerder van een vernieling, moet men deze
toneelgroep toch dankbaar zijn voor deze opvoering. Het experimenteel toneel immers
blijft anders uitsluitend in handen van amateurs, zodat men het nimmer op zijn mérites
kan beoordelen. ‘Wachten op Godot’ is een symbolisch stuk. Twee zwervers spreken
van het begin tot het einde over een zekere Godot, op wie zij moeten wachten. Wie
is Godot? (men krijgt men niet te zien) - werk, een volle maag, een goed bed,
misschien is hij de Dood of is Godot God? Dit wordt niet nader uitgelegd. Van belang
alleen is, dat de zwervers iets
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verwachten. In de tussentijd kletsen zij met elkaar uit verveling. Dit verwachten en
dit geklets is het symbool van het menselijk leven, dat ergens heen geleefd wordt.
Roger Blin, de regisseur, heeft gezegd, dat de schrijver hiermee geenszins dé visie
op HET LEVEN heeft willen geven. Ik waag deze uitspraak te betwijfelen, want zij
is in strijd met het wezenskenmerk van alle symboliek, welke van nature absoluut
van aard is en de werkelijkheid onder de tyrannie van algemene begrippen brengt.
‘De mens is een hopend wezen’, - dit is de leidende idee in het stuk. Op zichzelf een
juiste uitspraak, maar formeel, zoals iedere absolute wezensbepaling uiteraard formeel
is. Ieder mag, - zeer tolerant van Beckett, - deze verwachting opvullen met een eigen
gekozen inhoud. Daarom houdt hij Godot zo vaag. Hij kan die vaagheid juist
aannemelijk maken door twee zwervers als de representanten der mensheid te kiezen.
Zwervers nemen iets niet zo nauw. Zo heeft de schrijver ruim baan gemaakt voor
zijn symbolische spelerijen, want de zwerver is passief. Het enige, dat hij doet, is de
tijd korten. De enige toekomst, die hij verwacht, is die, die hem in de schoot valt.
Hij staat niet onder de werkzame macht van het verleden, noch onder de plicht van
het heden. De zwerver is tijdloos; hij heeft geen geschiedenis en daarom ook geen
naam. Slechts door zwervers te kiezen was het Beckett mogelijk de concrete situatie
geruisloos te vervangen door een denkbeeldige en deze werkelijkheid net zo te vormen
als zijn symboliek het wenste. Deze keuze was Becketts list.
De oude Kant heeft eens gezegd, dat alle kennis uit de ervaring stamde. Hier echter
is de werkelijkheid listig weggemoffeld achter enige abstracte ideeën. De philosooph
Beckett behoeft zich niet langer meer om de werkelijkheid te bekommeren, deze is
zonder kik om hals gebracht. Hij sloeg echter een zeer gevaarlijke weg in. Uit de
concrete werkelijkheid met haar talloze individuele situaties doet de menselijke geest
altijd weer nieuwe inspiratie op. Als de mens de werkelijkheid niet meer wil
waarnemen, maar zich gaat vermeien in een gedachtenspel, mist hij deze natuurlijke
inspiratie en vervalt hij, opgesloten in een solipsistisch wereldje, vroeg of laat tot
een eentonig herhalen van steeds maar dezelfde abstracties, die hij vanwege het
gemak spoedig zal herleiden tot een soort algebra van de geest. Denkende aan de
verwachting roept hij dan b.v. Godot en dan heeft hij alles in enen, want Godot kan
immers alles zijn. Het slot van deze ontwikkeling is het nirwana, - het niets, dat
tegelijk ook het alles is.
De werkelijkheid echter is rijk, altijd verrassend, altijd vernieuwend, maar de
‘mensheid heeft altijd van verbluffend weinig gedachten geleefd’, heeft Troeltsch
niet ten onrechte gezegd. ‘Wachten op Godot’ is een waarschuwing, zo doorgaande
komt het toneel tot een steriel einde. Laat men liever de oude Kantiaanse
waarschuwing ter harte nemen: ‘Gedachten zonder inhoud (nl. van de ervaring) zijn
leeg!’ De werkelijkheid zal blijven fascineren, maar de abstractie loopt op verveling
uit.
Over het belangrijkste dat dit toneelseizoen ons gebracht heeft, heb ik
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nog steeds gezwegen. Gedachtig de oude stelregel der fijnproevers heb ik het lekkerste
voor het laatste bewaard. Daarom repte ik met nog geen woord van Theaters opvoering
van Claude André Pugets en Pierre Bosts ‘Een Man genaamd Judas’.
In zijn boek: ‘Verwerp de oudwijfse Fabelen’ stelt ds. K.H. Kroon de vraag: ‘is
Judas een verrader?’ Het is deze vraag, die ook de twee jonge Parijzenaars in hun
stuk bezighoudt.
Hoewel zij een ander antwoord geven dan ds. Kroon, wijzen zij even hartstochtelijk
de traditionele distanciëring van de Judas-figuur door de Christenheid af. Judas was
onzer één! Wij Christenen hebben het recht niet Judas zo ongelimiteerd de deur te
wijzen. In hun stuk wijken de schrijvers ook af van de historische visie, die de
Evangeliën op Judas bieden. In het Nieuwe Testament is Judas onmiskenbaar de
materialist, die met teleurstelling ontdekt, dat Jezus niet een rijk van deze wereld
opricht. Hij levert hem daarom maar over aan de overheden, want naar zijn mening
staat deze Jezus de revolutie in de weg. Voor de schrijvers van dit stuk is Judas echter
integendeel een idealist. Hij vindt, dat Jezus, die voor hem Gods Zoon is, Zijn werk
niet volbrengen kan, zolang hij nog bekleed is met het zwakke vlees. Hij wil Gods
zoon bevrijden van diens nederdaling in het vlees. De mens moet sterven, dan zal
de God leven. Als Jezus echter is overgeleverd, blijft die goddelijke opgang uit - een
verachte sterft aan het kruis. Judas echter heeft geen mens willen verraden, die hij
zo liefhad; hij had een God willen bevrijden. Nu het echter hierop uitliep, dat hij een
mens vermoordde, kiest hij vrijwillig de dood, juist op het ogenblik, dat zijn vriendin
Lea komt melden, dat Jezus is opgestaan en God toch overwonnen heeft.
Ook in dit stuk antecipeert Judas naar de komst van het Rijk. Hier echter niet het
aardse, maar het Hemelse. Zo er in dit stuk niet voldaan wordt aan de historische
gegevens, wordt toch deze Bijbelse boodschap uitgedragen, dat de Zoon des Mensen
al deze dingen móést lijden. Judas is ook hier een werktuig, waarvan God zich bedient
om Zijn heilsplan te volvoeren.
Merkwaardig, niet de Evangelische overlevering en toch de Evangelische
boodschap! Tekenen de Evangeliën de Joodse Judas, die de Romeinse macht wil
verdrijven, Puget en Bost tekenen een Griekse, die de mens wil doden om de God
te bevrijden. Een distanciëring echter van Judas komt niet te pas, want zowel de
Joodse als de Griekse zijn wij van nature verwant. Een andere reden, waarom ik dit
stuk in hoge ere houd, is: de liefde, die er uit spreekt voor Jezus. Zo moet het in de
discipelkring geweest zijn, als het hier wordt uitgebeeld. Zij waren allen bijeen in
een brandende liefde voor hun Heer, die zij wel niet allen begrepen (wie zal God
kunnen begrijpen?) maar wél beminden. Om deze liefde is dit stuk ontroerend.
Nimmer zal ik b.v. Otto Sterman vergeten als de van diep ontzag vervulde moorman
Philippus. Hij was de zwarte vreemdeling, maar zijn respect deed voor dat van zijn
Joodse medediscipelen niet onder. Een aangrijpend détail uit dit in nauwluisterende
regie van Elise
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Hoomans fijnzinnig gespeelde stuk. Hoe graag zou ik nog meer vertellen, maar het
voornaamste is dit: hier stond het Evangelie plotseling tastbaar voor ons in een door
en door modern toneel. En deze verrassing kwam uit... Parijs. Wanhoop toch niet,
Gods wonderen zijn deze wereld nog niet uit.
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Jan I.S. Zonneveld
De Pinksterbloem
De Pinksterbloem stond in het gras
te denken dat 't nog Pasen was.
Zij hield haar bloei tot Pinkster op
en bleef - zij het met moeite - in knop.
Een kever riep, toen hij dat zag:
‘En 't is al Tweede Pinksterdag!’
Maar 't was te laat, de avond daalde
nog voor het eerste bloempje straalde....
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Jan I.S. Zonneveld
Het madeliefje
Het madeliefje was geschrokken
omdat haar hartje klopte.
Eerst dacht zij nog dat een der torren
haar - onbehoorlijk! - fopte,
maar toen zij merkte, dat haar trouwe
goudgele hart dit zèlf beraamde
heeft zij haar blaadjes toegevouwen
omdat zij zich zo schaamde.
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Het pad tussen de bomen
J.W. Veerman
‘Zal ik vast vooruit lopen’, vroeg de vrouw.
‘Dat is goed, zei hij, ik kom over een paar minuten achter je aan. Ik moet nog even
de boel afsluiten. Weet je hoe je lopen moet?’
‘Niet precies, zei de vrouw. Hier tegenover net bos in, is het niet?’
‘Ja, zei hij, maar niet precies hier tegenover. Je moet eerst een meter of vijftig
links af, dan kom je bij het pad. Het is nogal smal, maar het kan niet missen. Als je
dat afloopt kom je vanzelf in de duinen. Maar voor die tijd heb ik jullie allang weer
ingehaald. Je komt toch niet erg vooruit met die kinderen.’
‘Nou, zei de vrouw, tot straks dan. Jongens, zeg vader maar gedag.’
‘Dag pappa, zeiden de jongens, die geen jongens waren. Het waren een meisje
van drie jaar, fijngebouwd en blond en een stevige donkere knaap van bijna twee.
Die waggelde nog zo'n beetje en liep maar wat onbestemd in de ruimte om. Hij vond
net aardige kinderen, hij vond zijn vrouw ook heel aardig, ze keek nog even om en
wuifde naar hem, een streepje in de kantlijn: kijk, we gaan op stap. Hij wuifde terug.
Toen hij tien minuten later zelf ook het tuinhek uitliep, waren ze al van de grote weg
af en het bospad ingeslagen. Het bos was nog betrekkelijk jong, een dennenbos,
afgezet met een brede rand van laag loofhout met een onderbegroeiing van allerlei
struiken, braamstruiken meest. Aan de buitenkant leek het zo dicht als een muur. Het
pad was niet breder dan een halve meter, een zwart gat in de groene wal. Hij ging er
binnen en vertraagde, eenmaal van de grote weg af, meteen zijn pas. Het was werkelijk
verkwikkelijk hier te lopen. De zomer was nog jong en de dag was zonnig en warm.
Vogels zaten hier aan alle kanten. Ergens vlakbij zong een lijster en onder de
braamstruiken ritselde telkens het dorre blad. Daar scharrelde ook het een en ander
heen en weer. Hij hoorde het drukdoenerige deuntje van een winterkoninkje en bleef
staan om te zoeken. Daar wipte het tussen de takken, een kogelrond gevalletje met
een kwiek staartje omhoog. En nu hij stilstond trof ook het piepfijne geluidje van
nog heel jonge vogels zijn oor, maar het zou onbegonnen werk zijn hier tussen de
dorens het nest te zoeken. Hij liep weer door, het bos werd wat meer open dan aan
de rand, zonlicht plekte beweeglijk op de voorjaarsfrisse bladeren en de bramen
bloeiden. Maar ergens tussen de dennen verderop lachte opeens een specht zijn
kli-kli-kli-kli en een Vlaamse Gaai, die wie weet wat te pakken had schreeuwde daar
krijserig en rauw. Er zat iets sadistisch in dat geluid, hij moest opeens denken aan
het nest dat hier zat en haatte die andere vogel.
Na een paar minuten kwam hij bij de dennen aan. Die stonden dicht
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op elkaar, ze waren niet hoog, maar hun kruinen vormden een gesloten geheel, zodat
er geen zon doorkwam. Het pad, niet breder hier dan in het eerste gedeelte, liep
slingerslang tussen de bomen door. En daar waren ook zijn vrouw en kinderen. Die
waren inderdaad nog niet ver gekomen. Hij was zelf misschien nog maar goed vijf
minuten van huis.
Nu gingen ze gezamenlijk verder, maar hij moest moeite doen zich aan het tempo
van de kinderen aan te passen. Het was trouwens wat verder dan hij zich van vorige
keren meende te herinneren. Hij had ook niet de indruk, dat het hier vroeger zo donker
was, maar misschien kwam dat door het contrast met het zoveel lichtere begin van
het pad? Maar dat moest er toch vroeger ook geweest zijn? Hij begreep het niet
helemaal en hij begreep ook niet, waar het wat onbehaaglijke gevoel vandaan kwam,
dat hem begon te bekruipen. Ze hadden nu toch al aan het eind moeten zijn dacht
hij, toen ze een half uur gelopen hadden. Anders deed hij er nooit langer dan een
kwartier over, voor hij de gele zandglooiingen van de duinen tussen de stammen zag
schemeren.
Er schemerde nog niets. Het bos was zo dicht, dat men niet verder dan twintig,
dertig meter kijken kon, daarachter zag het zo zwart, alsof er nog nooit licht had
geschenen. Hij liep achteraan, de kinderen vlak voor hem, wat verder vooruit zijn
vrouw. Voortdurend en rusteloos bleef hij zoeken en speuren, links en rechts, of het
eind van het pad nog niet in zicht was. De anderen schenen nog niets te merken, al
waren de kinderen zo luidruchtig niet meer als in het begin. Begonnen zij ook iets
van de beklemming te ondergaan?
Hij zou niet hebben kunnen zeggen, wat het was, dat hem verontrustte. Het enige
was, dat ze de weg kwijtgeraakt zouden zijn. Kon dit een heel andere weg zijn? Het
was toch niet mogelijk, dat ze er al meer dan een uur over liepen?
‘Hoe laat heb jij het’, vroeg hij aan zijn vrouw. ‘Ik heb geen tijd bij me, zei zij,
wat draait die weg wonderlijk, vind je niet? Je zou af en toe zeggen, dat je gewoon
weer terug loopt. Dat is toch niet nodig? Waarom gaat het niet rechttoe rechtaan naar
zee toe?’
‘Ik weet het niet, zei hij, het is allemaal zo anders.’ Omdat hij hoe langer hoe
scherper oplette, merkte hij ook, dat de bomen grilliger van vorm werden, dreigender
en als bezield met een of ander kwaadaardig vermogen.
Nu hadden ze al uren gelopen, een halve dag misschien, hij wist het niet precies.
Langzamerhand was alles in zijn bewustzijn verdrongen door dat ene beeld: twee
licht geklede kinderen en een vrouw, die vòòr hem liepen op een smal pad, afstekend
tegen het volkomen zwart van de achtergrond. Wat ze aan eten bij zich gehad hadden
was al lang opgebruikt. Ook het huilen van de kinderen om honger of vermoeidheid
was al voorbij, ze stapten zwijgend voort, in een werktuiglijke en vreemde regelmaat.
Hij zelf liep als in een droom, alsof er in het heelal nu niets meer
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bestond dan dit ene: het eindeloos en onontkoombaar voortlopen door de afgesloten
verlatenheid van het halfschemerbos. Alles om hem heen en in hem was angst, een
kosmische angst, die van alle dingen uitging en door hem en alle dingen heen trilde,
en die daarbij geen andere vorm aannam dan die ene: Angst te zijn.
Weer kwamen ze bij een bocht. Het pad draaide daar naar links tussen de bomen
weg. Tegelijk met de bocht zag hij de man, rechts in het bos en niet heel ver van het
pad af. Hij zat op drie tegen elkaar geschoorde palen, zoals de boeren ze wel op het
land zetten om er het hooi op te tassen. Een wonderlijke gestalte, maar een man moest
het wel zijn, schraal en knoesterig en met een lang, smal en naar boven puntvorimg
uitlopend hoofd. Misschien was hij een verklaring voor de angst in het bos. Hij moest
hen al lang gezien hebben, maar gaf daarvan geen blijk. Hoog zat hij, twee meter
van de grond misschien, de ellebogen steunde hij op de opgetrokken knieën en met
de handen onder de kin keek hij strak en bewegingloos naar een punt, ongeveer
twintig meter achter hen. Hij draaide zich om en zag nu, dat ze ook door vijf of zes
mannen gevolgd werden, knoestig en met puntvormige hoofden als die ene, achter
elkaar liepen ze over het smalle pad, stil en dreigend. Er ging iets verstijvends van
hen uit. Zij bleven stilstaan, toen hij zich omgedraaid had. Ook zijn vrouw stond stil
op het pad. De kinderen deden een paar passen het bos in, naar wat daar tussen de
bomen zat. Het meisje ging wat verder dan de kleine jongen, maar heel spoedig
bleven ze beiden staan in een wonderlijke gedwongen houding, de armpjes half voor
zich uitgestrekt als kleine wassen poppen, zo bleek ook. Er was iets met de grond,
misschien zouden ze er allen in kunnen vastgroeien. Het zou eeuwig kunnen duren.
Hij liep snel naar zijn vrouw toe om haar los te maken. Zij voelde al stijf aan, hij
moest haar wrikken als een paal die in de grond staat. Alles ging zwijgend, alsof
woorden waren uitgestorven en nooit meer zouden bestaan. Hij tilde haar op en zette
haar verder in het pad weer neer. Zij kon nu weer lopen, maar voor de kinderen was
veel tijd verloren gegaan. Ze stonden nog in onveranderde houding, de armpjes half
voor zich uit, hun handen en gezicht waren wasachtig en doorschijnend.
De man in het bos en de anderen op het pad bewogen zich niet. Hij nam zijn mes
en maakte de grond los om de voeten van de kinderen. Er waren witte draden in de
aarde waar zij stonden. Die sneed hij door. Ze gaven geen teken er iets van te voelen
en bewogen ook niet, toen hij ze opnam en weer op het pad zette. Daar schenen ze
weer werkelijkheid te worden en stille beweging. De grond, die als een kluit aan hun
voeten was meegekomen, liet los toen ze enkele stappen deden.
Nog had niemand iets gezegd. ‘We moeten terug gaan, zei hij tegen zijn vrouw,
we zullen hier nooit uitkomen.’ Ze keerden zich om, om terug te gaan. Daar stonden
die mannen nog in het pad, stil en stijver en knoestiger nog, dan ze eerst geweest
waren. En opeens realiseerde hij zich, dat die bij het wachten ook vastgegroeid
moesten zijn en bomen
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geworden waren, en dat ze misschien toch verder zouden kunnen gaan. Op hetzelfde
moment zag hij ook een streep licht tussen de dennestammen door, dat moest het
gele zand van de duinen zijn, waar ze nu snel en ongehinderd heen liepen.
De zon viel warm over hen heen toen ze het bos uit kwamen. De kinderen begonnen
meteen te spelen in het zand, de vrouw ging bij hen zitten. Hij lag op zijn rug, met
het hoofd op haar schoot en keek naar het blauw van de lucht en naar de witte wolken.
Hij lachte naar haar, hij draaide zijn hoofd naar opzij, waar zij met de hand op de
grond steunde, en kuste de naar hem toegekeerde binnenkant van haar onderarm.
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G.K. van Dongen
Ik loop in de mist
ik spreek vanachter
beslagen ramen
het licht is diffuus
en alles om mij leeft
in tinten van grijs
ergens moet toch
een land zijn waar
de zon het licht
door een prisma laat vallen
en de kleuren
als vogels zijn neergestreken
luid zingend.
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G.K. van Dongen
Geef het geen naam
waarom moet ons geluk
weer worden bijgezet
in 't massagraf van
de gedachten
het is toch goed
laat ons maar stil
tesamen zijn.
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Verbeelding als belijdenis (X)
J.W. Schulte Nordholt
De vergeving der zonden.
De zonde is, Paulinisch gesproken, uit de wet. Daar zouden we eigenlijk mee moeten
beginnen, als we over dit artikel willen spreken. We moeten het eerst hebben over
de majesteit en heiligheid van dat op het eerste gezicht zo abstracte begrip der wet.
Het zou niet denkbeeldig zijn dat begrippen als wet, zonde, vergeving, daar ze
abstracta moeten genoemd worden, alleen maar een symbolische verbeelding hadden
gevonden. Dat hebben ze trouwens ook wel. De blinde Justitia is beroemd genoeg
geworden. Maar men denkt dan op een menselijker vlak dan de kunstenaar die zich
door de Bijbel laat inspireren. Niet symbolisch, maar historisch benadert hij zijn
onderwerp. De wet, dat is niet een blind gebod, en niet een bedenksel van het
gezelschap mensheid voor gezamenlijk comfort, maar het is twee stenen tafelen,
regelrecht afkomstig van de heilige berg Sinaï.
En het gelaat van Mozes blinkt nog van goddelijk licht. Dat is allemaal zo concreet,
dat de kunstenaar er raad mee weet. De geweldenaar Mozes kennen we allen van het
machtige beeld van Michel Angelo, maar liever toon ik hier een modernere maar
even imposante verbeelding, een werk van de Duitse beeldhouwer Ernst Barlach,
Mozes de stenen tafelen houdend. Alles wat de wet betekent is hier aanschouwelijk
geworden.
Hoog en eenzaam en onpartijdig, recht en toornig staat daar de wetgever, vergroeid
met zijn wet als het ware, boven de menselijke dwaasheid, nee zondigheid uit. Men
moet aan deze wet gehoorzamen, maar men zal het tegelijk nooit kunnen. Wie dit
beeld goed ziet, legt de hand op de mond: Ik ben een zondig mens.
In de nieuwe bedeling zegt de Christen, eeuwen later, dat hij gelooft in de vergeving
der zonden. Er is een andere mogelijkheid voor hem om te leven, als de toren van
wettelijkheid hem dreigt te verpletteren. Jezus heeft het verhaal verteld van de verloren
zoon. Wat vergeving der zonden is, is daar vermeld, concreet. Er bestaan van
Rembrandt verschillende schilderijen, etsen en tekeningen van dat kardinale moment
uit het mooie verhaal, dat de verloren zoon bij zijn vader terugkomt, die hem tegemoet
loopt en om de hals valt en kust. Hierbij een tekening, uit de vroege tijd nog stammend
van de kunstenaar, en een volmaakt voorbeeld van de stelling dat uitbeelden weglaten
is. Met enkele lijnen is de nodende open poort rechts weergegeven en daarvoor staat
de erbarmende vader die zijn verloren zoon, een jammerlijke bedelaar, aanvaardt.
Het is in beeld wat de psalmdichter over Gods liefde zegt:
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Ernst Barlach. De wetgever
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Rembrandt. De verloren zoon
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Gelijk een vader om zijn kind zijn armen
vol liefde slaat, omringt ons met erbarmen
God, onze Vader, want wij zijn van Hem.

Veel later, - ongeveer acht en twintig jaar ligt er tussen - heeft de oude Rembrandt
nog eenmaal dit onderwerp ter hand genomen, in een schilderij in de Ermitage in
Leningrad aanwezig, waar de zoon knielt en de vader hem de handen op de rug legt,
ook dat een onvergetelijke uitdrukking van diezelfde werkelijkheid: de vergeving
der zonden.
Uit is het dan met de beschuldigingen der mensen. Jezus heeft het in het zand
geschreven. De dichter Achterberg, in een schriftgetrouw en prachtig vers, zegt:
Jezus schreef met zijn vinger in het zand
Hij bukte zich en schreef in 't zand, wij weten
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,
verzonken in de woorden van Zijn hand.

Toen Hij zich oprichtte, zo vermeldt het evangelie van Johannes, zei Hij: Wie van
u zonder zonde is, werpe de eerste steen op haar. De Middeleeuwse kunstenaar,
primitiever dan de moderne, begrijpt daar dus uit, dat het ook die woorden waren
die Hij in het zand heeft geschreven. Zo tenminste staat het op het goudreliëf uit de
Codex Aureus die omstreeks 870 voor Keizer Karel de Kale ergens in Frankrijk
gemaakt is. Tegen de achtergrond van een Karolingische kerk staan de figuren, de
schriftgeleerden aan de kant, als in Achterbergs gedicht, de vrouw vooruitgeschoven,
en in het midden, groot en gebogen, Jezus, die in het zand schrijft: Si quis sine pecato,
als iemand zonder zonde is. Ik kan mij voorstellen dat men bezwaren heeft tegen het
primitieve maniërisme van deze stijl, maar misschien is het wel juist dit maniërisme,
dat, als zo dikwijls trouwens, de mogelijkheid geeft tot buitengewone expressie. De
stilte van het haast magische moment, de spanning der toeschouwers, de eenzame
majesteit van de nederige God, hoe overtuigend vinden wij ze hier aanwezig.
Hetzelfde onderwerp is in een andere tijd van maniërisme opnieuw behandeld,
ditmaal in Italië door het Venetiaanse genie Tintoretto. En opnieuw in een
architectonisch geheel gevat, ditmaal van barok-klassieke stijl, speciaal bedoeld om
ruimte te suggereren. Een ruimte die wat fantastisch en kunstmatig aandoet. Dit is
een jeugdwerk van de grote schilder die Tintoretto was en van zijn ideaal om in zijn
kunst Michel Angelo en Titiaan te combineren is hier nog niet veel gerealiseerd.
Toch is het een boeiend schilderij, ook al is het dramatisch gebeuren hier veel meer
uiterlijk dan, zoals in het Middeleeuwse reliëf, innerlijk verbeeld. Het verhaal is hier
iets verder, Jezus heeft geschreven en naar alle zijden zijn de verontwaardigde, de
hovaardige en beschaamde wetsgeleerden met hun
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Christus en de echtbreekster (Codex Aureus)

Tintoretto. Christus en de echtbreekster.
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gewapende macht en al uiteengestoven. Dat is in de ruimte fraai gesuggereerd. Buiten
de tempelhallen staat een vlakte open waar ze hun woede nog verder in uit kunnen
razen. Jezus, met achter hem de kring van gechoqueerde en er ook niet helemaal
gerust op zijnde discipelen, richt zich vriendelijk tot de eenzame vrouw: zo veroordeel
ik u ook niet! De beschaamde vox populi wordt zo de milde vox Dei.

J.W. Veerman
Droef
'k Had Karel in geen jaren meer gezien.
Nu ik hem tref, vraagt hij: Wat ik verdien,
en hoe staat het met mijn promotiekansen.
'k Hoop Karel in geen jaren meer te zien.
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Jac. Lelsz
De stoel en de klok
De gong heeft 't bij de deur gehoord
en zo plant het gerucht zich voort
de meubeldokter heeft verteld
't is met de leunstoel slecht gesteld
hij wordt geplaagd door rheumatiek
en steevast kraakt hij: ik ben ziek
als men in weerwil van zijn kwaal
zijn diensten vergt op grote schaal.
De friese klok legt het ook af
met één gewicht reeds in het graf
staat zij te wachten op het uur
dat men haar oproept van de muur
haar hart tikt zonder regelmaat
en als zij hoest weet elk hoe laat
het is en dat na kleine tijd
zij zwijgt tot in der eeuwigheid.
't Gerucht is door het huis gesneld
't is met de leunstoel slecht gesteld
de friese klok is ook niet best
met beide gaat het naar het lest
de vaalt is straks hun laatst tehuis
zij liggen onder zerk noch kruis
maar rusten waarlijk zacht en licht
hun houten lijf wacht geen gericht.
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Kritieken
Anton Zischka
Alarm voor het avondland,
Tilburg - Nederlands Boekhuis.
De schrijver Zischka is Oostenrijker van landaard en optimist van professie. Het
prospectus noemt hem zelfs ‘de apostel van een beredeneerd optimisme’. Zie eens
aan! Maar zijn horloge staat op vijf voor twaalf. Dat zie ik ook op het omslag, in de
linkerhoek. Die wijzerstand heb ik al eens meer gezien. En een indrukwekkend
spreker heb ik horen uitroepen: Het is geen vijf meer, het is twéé minuten voor twaalf.
Jaren geleden. Het is prettig als men zelf geen klokje bij zich heeft, om van anderen
te horen, hoe laat het is. Zischka heeft haast gehad, letterlijk vliegende haast. In
Alarm beschrijft hij zijn vijfde reis om de wereld, dwars door bamboe- en ijzeren
gordijnen. Hij heeft die reis gemaakt op verzoek van onze voormalige KLM-directeur
Plesman, ten einde voor diens plan van internationale samenwerkingen overal
contacten te leggen, ‘en zich een beeld te vormen van onze wereld, zoals ze feitelijk
is’. (Ik citeer hier het prospectus.) Nu, wat er van die contacten voor planmatige
internationale samenwerking terechtgekomen is, onthult de schrijver ons niet; wel
geeft hij een overstelpende hoeveelheid feiten en getallen over de landen en steden,
die hij bezocht. In zoverre is het een leerzaam boek. Het is alleen zo jammer en
teleurstellend voor jagers op feiten, dat zij, zich nauwelijks omgekeerd hebbende,
bemerken moeten, dat hun pas geschoten feiten achterhaald zijn. Zo moest ik van
Mao, China's leider, lezen, dat hij al het mogelijke doet om te ‘overtuigen en niet
door geweld te heersen’ en dat dus in China ‘nergens zuiveringen plaatsgehad hebben’.
Zischka voegt er wijselijk aan toe: Tot nu toe... Hij kon ook niet weten, dat een half
jaar later een serie communistische bonzen, vrinden van Mao, overtuigd geliquideerd
werden. Maar wèl kon hij weten, dat ditzelfde gebeurd is met ontelbare Chinese
boertjes, aleer ze zich vrijwillig konden onderwerpen aan Mao's overtuiging. O,
Zischka is erg optimistisch. Waartoe dan zijn alarm? Voor ons, de zgn. avondlanders?
Wel, wij moeten héél gauw en op zéér grote schaal al die op drift geraakte,
onontwikkelde, optimistische Aziatische volken helpen met onze technische ervaring,
met milliarden voor hun industrialisatie en moderne landbouwmethoden. Dan kan
het westen ‘een nieuwe wereld opbouwen, veel mooier en rijker dan alle aardse
paradijzen der communisten’. Aldus Zischka's optimisme. Herinnert Zischka zich,
dat ook in paradijzen slangen nestelen? Ook herinner ik mij dit woord van Tacitus:
Geholpen, goedgedaan worden is alleen tot zover welgevallig, als men het blijkt te
kunnen vergelden; schiet het daarover heen, dan verwekt men haat in plaats van
dankbaarheid.
Joh.v.H.

Louis de Wohl
Levend Hout
Den Haag - Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij,
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Een grootse visie op de historie en een bekwaam vakmanschap zijn Louis de Wohl
zeker niet te ontzeggen. Daarom ontvingen zijn boeken een internationale waardering,
ook van het grote publiek.
Dit boek vertelt van een te weinig bekende periode in de Europese geschiedenis:
de groei van het Christendom. Hoofdfiguur is Helena, de moeder van keizer
Constantijn, die de eerste Christenkeizer werd. Deze laatste blijft wat in de schaduw,
doch wij leren hem wel kennen als een echt kind van zijn tijd. Blijft de Wohl dus
wel in de perken in de beschrijving van Constantijn en ontbreekt romantische
verheerlijking, hij heeft zijn fan-
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tasie naar mijn gevoel wel erg de vrije loop gelaten in de tekening van Helena.
Bovendien kan ik de magische betekenis van het hout, met als overwinnende
consequentie de verering van Christus' kruis, niet aanvaarden, zoals hij dat doet.
Het is echter daarom wel begrijpelijk, dat de paus De Wohl onderscheiden heeft.
Doch als gezegd: Een boeiend boek, een boek van allure, is dit werk zeer zeker.
K.K.

B. Nijenhuis
De familie Heesters
Kampen, 1955 - J.H. Kok N.V.
‘Nu zal ik eens een echt onderhoudend boek schrijven’, heeft Nijenhuis vermoedelijk
gedacht, toen hij zich zette tot het verhaal van de wederwaardigheden van de familie
Heesters. Ja, het zal hem zijn gegaan als J.K. van Eerbeek toen deze auteur begon
met het schrijven van zijn ‘Beumer & Co’. Zomin ‘Beumer & Co’ als ‘De familie
Heesters’ zijn immers wat men wel noemt problemenromans. Beide boeken hebben
ook dit gemeen, dat men er achter herkent de schrijver, die bewust niet heeft willen
reiken naar het plafond van zijn mogelijkheden, maar die, bij wijze van toegift, toch
telkens meer geeft dan hij aan de opzet van zijn boek verplicht was.
Het zou niet redelijk zijn, ach en wee te roepen, omdat ‘De familie Heesters’ niet
een roman is geworden die, zoals ‘Laatste Wagon’ of ‘Gesloten grenzen’ van Van
Eerbeek, met bloed bij wijze van inkt is geschreven. Laat ons liever blij zijn met
deze eenvoudige, eerlijke familieroman, die doortrokken is van een echt Christelijke
geest. Het is, zo geen gezellig, dan toch een met verwarmende liefde geschreven
boekje, dat gunstig afsteekt bij het vele knutselwerk in dit genre. Voor de lezer die
‘De familie Heesters’ op deze pretentieloze wijze benadert, valt dan veel te waarderen.
En hem die naarstig speurt naar de evolutie in het oeuvre des schrijvers Nijenhuis
moge het opvallen, dat de auteur in dit intermezzo enige geslaagde pogingen heeft
ondernomen, om een duidelijke differentiatie aan te brengen in de karakters van zijn
roman-figuren. Mijnheer Okelpatje, Fred Vroom en in zekere zin ook Marga, zou
men schetsen kunnen noemen voor een nieuw type, waaraan de schrijver zich in zijn
vroeger werk nauwelijks waagde. Maar dit behoort, met menig tintelend dialoogje
en evenzoveel mild-ironische situatietekeningen, tot de hierboven bedoelde toegift.
J.E.N.

Jean Cabriès
Jacob de Uitverkorene
Voorhout, 1955 - Uitg. ‘Foreholte’. Vertaald door André van Aalst.
Ter recensie ontvingen wij de Nederlandse vertaling van Jean Cabriès'
belangwekkende boek ‘Saint Jacob’, dat wij in onvertaalde vorm reeds bespraken in
de ‘kroniek der Franse Letteren (Ontm. Nov. 1954). Ook in vertaling is dit werk van
een jong Calvinistisch auteur buitengewoon boeiend en zinrijk. Op de omslag wordt
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m.i. de inhoud van ‘Saint Jacob’ wat al te oppervlakkig weergegeven, maar het is
voor de gemiddelde lezer misschien ook minder eenvoudig, om de verborgen zin
van Jacobs leven te ontdekken, nl. die van stamvader en ‘wegbereider’ van Christus
te zijn, niet het minst door zijn geloof aan zijn uitverkoren-zijn. Ook in de vertaling
had dit af en toe door een kleine nuance beter uit kunnen komen, b.v. in Jacobs
worsteling met God te Pniël, waar André van Aalst schrijft... - ‘Ja, je bent nieuw. Ja,
ik doe je open; ja, ik kom bij je binnen en ik zal met je eten...’ Hier was het immers
beter geweest, de Statenvertaling te gebruiken van Christus' woord in zijn brief aan
Laodicea (Openb. 3: 20) Ik zal tot hem (i.c.: ‘je’) inko-
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men, en ik zal met hem (i.c. ‘je’) Avondmaal houden.
In 't algemeen zou ik trouwens in de werkelijke hoogtepunten van het boek een
‘style plus soutenu’ kunnen waarderen. Voor het merendeel der lezers kan de hier
gebezigde ‘vlotte’ schrijftrant echter misschien iets onbevangener aandoen, en het
boek aantrekkelijker maken. In veel taferelen, (b.v. in die, waarin Bilha optreedt),
doet deze nonchalance het dan ook voortreffelijk. Soms zouden we een uitdrukking
als ‘Ezau giechelde’ door iets anders willen vervangen, daar Ezau er de man niet
naar was om dit te doen, en het Nederlands hier wel een forser woord beschikbaar
heeft. ‘Rire aux anges’ te vertalen met ‘engelen uitlachen’, hoe verleidelijk ook in 't
verband, is eveneens onjuist.
Al met al doet deze niet-Calvinistische vertaling van een Calvinistische roman het
wel goed, en mogen wij dankbaar zijn, dat dit boek zo spoedig voor zo velen
toegankelijk is geworden.
De omslagtekening is suggestief, al roept het geheel, misschien door de gebezigde
tinten, enigszins de voorjaarsetalages van een of ander warenhuis voor de geest. Het
boek is verder royaal en op verzorgde wijze uitgegeven.
Anna M.

B. Rijdes
Rive Gauche
Utrecht - A.W. Bruna en Zoon
Allereerst wil ik graag amende honorable maken, dat ik nu pas over een paar boeken
spreek, die sinds lang verschenen zijn; langdurige ziekte is de oorzaak dat veel werk
bleef liggen. Rive Gauche werd reeds in 1952 bekroond met een aanmoedigingsprijs
van de Boekenweek. Een reistoelage van het Ministerie van O.K.W. in 1953 is daarop
gevolgd. Het kleine verhaal van vriendschap, haat en genegenheid, ontstaan tijdens
de korte vacantie van een Hollander in Parijs tussen een danseres, een neger, een
schilder en hemzelf, heeft inderdaad opvallende kwaliteiten. In zijn boeiende
beknoptheid, die hier en daar lineografisch aandoet, suggereert het niet alleen iets
van sfeer en essentie van la Ville Lumière, maar van het leven zelf, zoals het zich
overal zou kunnen afspelen. Het décor is echter typisch Frans, de figuren zijn bont,
hier en daar bizar. Overheersend is de grote tegenstelling tussen licht en donker, de
innerlijke wereld en levensvisie van Annette, en die van George, polen, toch elkaar
aanvullend tevens, het één ondenkbaar, onbestaanbaar zonder het ander. Het geheel:
opgetrokken uit talloze kleine, schijnbaar onbelangrijke trekken, die toch elk zijn
functie vervullen in het totaal van afbraak en opbouw. Een boek achter een winkelruit,
een straatje of kade, en vooral: de talloze schilderijen van Annette, die altijd opnieuw
de schilder Pierre inspireert. En kenmerkend een zinnetje als de uiting van Pierre
tegen Karel:
‘Je perspectief deugt nog niet. Je moet nog veel leren.’
Een poging om met het perspectief van het leven klaar te komen, dit Rive Gauche.
‘Dat moet ieder mens in zichzelf klaarspelen. Het is een geheim dat ik je nooit
duidelijk zou kunnen maken, laten we zeggen: God’.
L.v.E.
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Bengt Berg
De liefdesgeschiedenis van een wilde gans
Den Haag - H.P. Leopolds Uitgeversmij. N.V.
Voor ieder oprecht dierenliefhebber zijn de boeken van Bengt Berg, telkens weer,
een verkwikking en een evenement op zich zelf. Zo ook deze ‘liefdesgeschiedenis’,
boeiend op een manier, waar menig andere histoire d'amour niet aan kan tippen.
Bengt neemt deze keer de handschoen op voor de eer van de ‘domme gans’, door de
zoveel zich op zijn intellect
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verheffende mens altijd weer voor dom uitgekreten. Hoe verstandig, hoe fier en
innemend blijkt zij te zijn! En hoe beslist weet zij wat ze wil!
Kostelijk zijn de foto's, die het boek illustreren. Bengt Berg moge dan wel eens
een keer al te veel in herhaling vallen in zijn ijver, de gans van de verdenking van
domheid te vrijwaren: we behoeven deze vele prachtige, intelligente vogelkoppen
met de oplettende ogen maar eens een poosje rustig te bestuderen, om in te zien dat
hij gelijk heeft. En voor je het weet betrap je jezelf er op, dat je de tuin instaart en
overweegt of het niet mogelijk zou zijn... Maar laat ook ik mijn verstand gebruiken,
al is de verleiding groot. Voorlopig, als ik eens een rustig, heerlijk uur onder de
geveerde vrienden begeer, ze eens aandachtig verlang te bestuderen, geeft Berg in
zijn ongekunstelde taal, met zijn rake foto's daarnaast, mij al heel veel.
L.v.E.

Josine Reuling
De Heilige van St. Jean
Eerste druk 1941; opgenomen in de Salamander-reeks 1955 Amsterdam
- Querido.
Een Zuidfrans dorpje wordt ontdekt door Amerikanen, rijke nietsnutten, half aan
lager wal geraakte kunstenaars en zo meer, waardoor het in de maalstroom van het
mondaine leven getrokken wordt. Het heiligenbeeld kijkt neer op een pierenbak,
waar alles door elkaar krioelt. Het geheel is met lichte toets getekend en treft door
deskundigheid en vlotheid van stijl.
Bt.

A.H. Nijhoff
Venus in Ballingschap
Amsterdam, 1955 - Querido.
Als Venus eens van de hemel daalde, de gestalte van een lieflijke schoonheid aannam
en enige tijd op aarde ‘in ballingschap’ verbleef, hoe zouden de mensen daarop
reageren? Ziedaar het thema; wat gebeurt er, wanneer het goddelijke op aarde
incarneert?
Dan wil een vader zijn zoon vermoorden, dan maakt een dominee zich onmogelijk,
dan verliest een burger zijn verloofde, dan ontdekt een dokter dat hij de hel
onderhoudt. Alleen wie met Venus léven, ervaren de hemel; of liever een soort
eeuwige lente. De conventie wordt doorbroken, de maatschappij is vijand, de
schepping is vriend; en dit pleit niet alles voor een werkelijk goddelijke figuur!
Vele achtergronden vloeien in dit boek ineen: de symboliek der astrologie, het
ethisch-indifferente Liefde-Schoonheid-ideaal der oude Grieken (Venus' aardse naam
is Bella) en christelijk-religieuze opvattingen. Zij kleuren het thema en projecteren
het op een normale maatschappij in een gefantaseerd landschap.
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De schrijfster gebruikt de beschrijvende stijl, maar ook hele stukken louter
toneel-dialoog. Zij stapt haar eigen verhaal in en blijft toch machteloos. Het is
intelligent gecomponeerd. Er zijn fragmenten die men aanstreept. Men krijgt de dosis
mensenkennis waarvoor men heeft betaald. De schrijfster kent de kracht en schoonheid
van het woord.
En toch is het een naargeestige taak dit boek te critiseren. Het is stijlloos. Het bezit
een overmaat aan onplezierige en schrale filosofie, tegenover een tekort aan vlees
en bloed dat een verhaal tenslotte overtuigingskracht verleent. ‘Ons is het er niet om
te doen te oordelen of partij te kiezen,’ zegt de schrijfster ergens in haar boek. ‘Onze
belangstelling geldt het spel.’ Om u te dienen: dat spel is niet minder dan de
menselijke comedie (zonder een blik naar De Balzac) en de goddelijke Comedie
(zonder een blik naar Dante, laat staan de Bijbel).
Natuurlijk wordt Bella uit de kerk gestoten: de kerk heeft al eens eerder een
goddelijke incarnatie miskend. Maar overwint de schrijfster in zich-
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zelf deze loochening van haar figuur door kerk en maatschappij? De mens, zegt zij,
‘kan de goden aanroepen maar hij zal geen ander antwoord krijgen dan het antwoord
dat zijn eigen intelligentie of zijn hoop hem inspireert.’ Met haar sympathie voor de
Liefde-Schoonheid en haar verlangen naar bevrijding uit de leugen der ‘comedie’,
blijft zij een balling zonder geloof.
Bt.

John Steinbeck
Goede Donderdag
Amsterdam - Van Holkema en Warendorf
John Steinbeck schonk ons knappe en indringend geschreven romans en novellen.
Het is te betreuren, dat ‘Sweet Thursday’ ten onzent een vertaler en uitgever heeft
gevonden. Het boek wordt als ‘louter genot, verhoogd met hier en daar een licht
satyrische noot’ aangekondigd. Genotschenkende lectuur is deze aaneenschakeling
van rhapsodische gebeurtenissen en gesprekken zeer zeker niet, terwijl het satyrische
element er al heel dik-op en gewild bovenop ligt. Men kan zich moeilijk voorstellen
dat de vele zwetsende, ordinaire personages de lezers iets te zeggen hebben. De
figuren uit deze roman vergeten wij liefst zo gauw mogelijk (mitsgaders hun
wederwaardigheden). Een heel enkele maal hopen wij op een lezenswaardige passage
met een visie van de schrijver, die ons wèl iets te zeggen heeft, zo in ‘Het kruis der
Schepping’, maar het gaat dan als met een stroompje in een zandvlakte: het verzandt
en loopt op niets uit. Met een zucht van verademing legt men, na de lectuur, het boek
uit handen, dankbaar, dat aan het optreden van dèze romanfiguren een einde is
gekomen. Enkele ogenblikken nà het lezen zijn de verveling en de lichte ergernis
om dit vertoon van onbenulligheid verdwenen.
Voor de vertaling niets dan lof.
S.H.Sp.

Jacques van Hattum
Hans Christiaan Andersen
Het sprookje van zijn leven. Amsterdam - De Beuk. Stichting voor literaire
publicaties.
Jacques van Hattum houdt veel van Andersen. Zoveel, dat hij het niet heeft kunnen
nalaten, ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van de grote Deen een boekje,
zij het dan ook een klein boekje, over hem vol te schrijven. Hij treedt daarin Andersen
tegemoet als een door mensenmin bewogen psycholoog, alles begrijpend dus alles
vergevend.
Voor hen die de geschiedenis en het werk van Andersen kennen biedt het boekje
echter weinig nieuws. Ook de vorm waarin Van Hattum zijn beschouwingen goeddeels
heeft gegoten, nl. die van het pseudo-sprookje, is minder geschikt voor het doel dat
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de auteur voor ogen stond: een belichting van de sprookjes tegen de achtergrond van
Andersens karakterstructuur, resulterend uit erfelijkheids- en milieufactoren.
Geslaagd kan men dit werkje dan ook alleen noemen als gelegenheidsuitgave,
geschikt voor iemand die zich in een uurtje tijds wil oriënteren omtrent een auteur,
die al een eeuw de belangstelling van groot en klein gaande heeft weten te houden.
J.E.N.

Ir. G. Knuttel en Ir. J. Kruger
Bouwkunst
Een beknopte ontwikkelingsgeschiedenis van 3000 jaar voor Chr. tot
heden. Zesde herziene druk. Amsterdam - H.J. Paris.
Op de omslag staat vermeld, dat de 227 bladzijden van het boek zijn gewijd aan ‘de
geschiedenis der bouwkunst beperkt tot Europa en die centra van beschaving, welke
voor de ontwikkeling van de Europese architectuur van betekenis zijn.
Het voorbericht vermeldt dat ‘de gangbare historische behandeling’ is gevolgd.
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De herziening betreft een aanvulling met hedendaagse bouwwerken. Men wordt er
aan herinnerd, dat de historie zich herhaalt doordat heden als door de Romeinen, bij
gebrek aan vakbekwame arbeiders, stampbeton in plaats van bakstenen wordt
toegepast. Eveneens dat een sober uiterlijk van Christelijke kerken op verwantschap
duidt met die van de eerste eeuwen onzer jaartelling.
Men kan met de schrijvers van mening verschillen of de uitbreiding door deze
herziene druk ook een verbetering is.
Sedert de ontdekking van Amerika tot heden, nu de moderne techniek op elk
ogenblik wereldwijd contact tot stand brengt, is West-Europa niet steriel gebleven
voor de invloed van ‘centra van beschaving’, die dan wel niet algemeen in de gangbare
historische behandeling worden vermeld maar waarvan vermelding in een historisch
overzicht van meer waarde is te achten dan de opsomming van hedendaagse
bouwwerken.
‘Up to date’ wil voor een geschiedenisboekje als dit niet zeggen, dat daarin tot op
heden de nieuwste bouwkundige producten moeten worden vermeld. Het toevoegen
van een historische beschrijving, zoals in de herziene druk is geschied ware om
hiervoor genoemde redenen beter achterwege gebleven. Terecht vestigen de schrijvers
de aandacht op kentering in de waardering van bouwstijlen zoals die zich in de historie
heeft voorgedaan binnen betrekkelijk kort tijdsverloop.
Een uitbreiding van het aantal ‘centra van beschaving’ ware meer aan te bevelen
geweest. Door zulk een herziening zou de waarde van het geschrift gestegen zijn.
Met de elogie der historische bouwstijlen en met de wijze waarop dit in het
beknopte overzicht is geschied stemt men gaarne in.
Kleine onnauwkeurigheden kunnen bij een volgende uitgave worden herzien, zo
op pag. 145 43/4, dat 44/4 moet zijn en op pag. 221 A.J. dat A. moet zijn.
Doordat de platen in groepen van vier pagina's op kunstdrukpapier zijn afgedrukt
en deze tussen de tekst zijn verdeeld, is een hinderlijke divergentie ontstaan tussen
tekst en afbeeldingen.
B.v.H.
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[Ontmoeting 1954, nummer 10]
Bij de dood van Marius Richters
Toen het Juli-nummer van Ontmoeting reeds op de pers lag, bereikte ons het bericht
dat de schilder Marius Richters was overleden. Marius Richters was onze broeder
in Christo en het is in de eerste plaats dáárom dat wij hem in ons tijdschrift willen
gedenken. Hij was een ‘stille figuur’, die nooit op daverende publiciteit uit was. Hij
exposeerde nu en dan en het was bij die gelegenheden dat wij merkten dat hij er wàs,
dat hij in alle teruggetrokkenheid meedeed, de moeilijke taak trachtte te volbrengen,
die ook wij ons opgelegd wisten: Christen èn kunstenaar te zijn. En dan bleek ook,
dat hij wat hij te zeggen had, minder door woorden dan door daden meedeelde. Want
de schilderijen die wij van hem zagen waren altijd, stuk voor stuk, daden. Ik herinner
mij dat ik als beginneling - in - de kunst dagenlang ‘over de kop’ was toen ik zijn
twee zelfportretten gezien had, ‘De Vreemdeling’ en ‘De onnutte dienstknecht’. Dat
is nu ruim twintig jaar geleden en nog overkomt het mij dat ik al tekenende mij
opeens realiseer: ‘Als je het niet net zo doet als Richters in die zelfportretten, van
binnen uit, dan wordt het niks’. Waarmee gezegd wil zijn, dat het werk van deze
‘onnutte dienstknecht’ eerlijk was, overtuigend getuigde van zijn geloof en van zijn
‘situatie ten opzichte van God’. En overtuigend getuigen, dat is een daad. Hij ging
op zijn daden niet groots, nee, en dat overtuigde misschien nog sterker.
In de tweede plaats willen wij Marius Richters gedenken als schilder, als man van
het métier. Dàt was hij, een ras-schilder, die de hand met de gevoelige tekenvingers
bij tijd en wijle wist te ballen tot een sterke schilder-knuist, die de verftoetsen
rhythmisch naast en tegen elkaar in wist te zetten, met een drift die regelrecht bepaald
werd door de ervaring van oog en hart. Hij zag zijn onderwerp en beleefde het
spontaan-dynamisch en... eenvoudig. Deze kunstenaar was geen filosoof, hij was
een ongecompliceerde reactor, die, zodra zijn oog geraakt was, ook meteen ‘het beeld
achter de ogen’ zag, wist hoe het geschilderd moest worden. Als hij ideeën-kust
maakte, was hij niet op z'n sterkst. Zijn ‘Bespotting’ (1932) en zijn ‘Armen van
Geest’ (1933) bijvoorbeeld, zijn niet zijn belangrijkste werken, al hebben ze
kwaliteiten die respect afdwingen. Maar het realisme er in staat het visionnaire in de
weg en omgekeerd doet het ideeën-bouwsel afbreuk aan het spontaan-eigene van
Rich-
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ters’ schilderstrant. Natuurlijk zijn deze werken uit innerlijke noodzaal ondernomen
en dat wij ze niet kunnen vergeten, is daarvan een bewijs. Maar onze voorliefde gaat,
behalve naar de genoemde zelfportretten vooral uit naar die sterke landschappen en
Maasgezichten, waarin hij zonder omhaal zich uitsprak als een echt mens onder een
echt Hollandse lucht, een echt mens vooral, omdat uit die werken meer dan eens te
en varen valt, hoe hij zich niet alleen heeft gevoeld in die wijde ruimten en Gods
nabijheid hem moet zijn bewust geweest. Zo zullen wij deze vreemdeling in onze
herinnering houden.
Namens de redactie,
HENK KRIJGER
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J.A. Rispens
De danseres
Je moet dansen, m'n lichaam, dansen,
ook nu ons het liefste ontviel;
je moet grijpen je wereldse kansen,
al krimpt van pijn ook de ziel.
Je zult rustig 't toneel betreden
en nijgen decent naar 't publiek,
dan beginnen vol gratie je leden
bij de orkestklank hun wond're mimiek.
Langzaam, sneller steeds, de armen geheven,
een guirlande, tot werv'lend je staat
in een roerloze pose nog even,
eer je buigend de scène verlaat.
Als dan het applaus is verklonken
en bedaard is de klop van je bloed
dan zal wat in schijn was verzonken
in je oprijzen weer als een vloed.
En weer zul je de ruimte doorzweven,
waar de velen je gadeslaan
en vervoerd voor hun ogen doen leven
de dans van de stervende zwaan.
En het laatste, wat zij aanschouwen
vóór de eind'lijke stilte, zal zijn,
hoe je zwaar-matte vleugels zich rouwen
om de korte agonie van je pijn.
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Holland Festival 1955
Ralph Degens
Ondanks sombere voorspellingen die men enkele jaren geleden omtrent de
levensvatbaarheid en het voortbestaan van het Holland Festival hier en daar kon
horen, is dit feest der kunsten nog springlevend. Het is in zekere zin zelfs voorspoedig
gegroeid, want wie het programmaboekje van dit jaar raadpleegt, kan zien dat behalve
in de traditionele speelplaatsen Scheveningen (Den Haag) en Amsterdam, de
festiviteiten ook in Den Bosch, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Middelburg,
Naarden, Utrecht, Rotterdam, Alkmaar, Arnhem, Gouda en Haarlem plaatsvonden.
Dit uitsluitend wat betreft de muzikale manifestaties; toneel en ballet zijn ook nog
in andere plaatsen vertoond. Weliswaar hebben de zoëven genoemde plaatsen zich
met een enkel concert tevreden moeten stellen, maar zij hebben dan toch het prettige
gevoel bij het grote Holland Festival betrokken te zijn. Ik geloof niet dat ik een
geheim verklap wanneer ik hier vertel, dat de organisatoren van het Holland Festival
deze toenemende spreiding niet zo van ganser harte entameren als men wel zou
denken. Men kan hen daarin geen ongelijk geven, want de organisatorische en
administratieve rompslomp welke aan deze spreiding vastzit zou, indien men niet
sterk de remmen aanzette, een dusdanige omvang aannemen dat de kosten en de
moeite niet meer tegen de resultaten zouden opwegen. Voor een belangrijk deel
geschieden de uitvoeringen en voorstellingen in de meeste plaatsen buiten Den
Haag-Scheveningen en Amsterdam dan ook voor rekening en risico van stedelijke
organisaties. De bemoeienis van het Holland Festival gaat dan meestal niet verder
dan het opnemen van het programma in het Festival-folder.
Met dat al wordt hier echter mee bevorderd dat zo tussen 15 Juni en 15 Juli in
Nederland een bijzondere activiteit op het gebied van muziek-, toneel- en
balletuitvoeringen wordt tentoongespreid, direct of indirect veroorzaakt door het
bestaan van een Holland Festival.
Wie de tijd en het uithoudingsvermogen (plus de financiële middelen) zou hebben
voor het bijwonen van alle manifestaties van het Holland Festival, zou kunnen
volstaan met het bezoeken van de uitvoeringen in Den Haag (Scheveningen) en
Amsterdam. Want uitgezonderd de Hohe Messe (volgens traditie in Naarden, en dit
jaar ook in Leiden) en de Elckerlyc (Delft) vinden de belangrijkste gebeurtenissen
in deze twee steden plaats. Men zou zelfs al aardig georiënteerd raken wanneer men
Den Haag en Scheveningen als verkenningsterrein koos; wat daar te zien en te horen
was stond in Amsterdam enkele dagen vroeger of later ook op het programma. Niet
geheel ten onrechte zien de Hagenaars het gehele Holland Festival als een Haagse
aangelegenheid, temeer waar het initiatief daar genomen werd. De officiële opening
vindt dan ook steeds in de Residentie plaats. Ik meen dat alleen het feit dat twee
onmisbare instituten, het Concertgebouworkest en de Nederlandse Opera, hun zetel
in Amster-
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dam hebben, tot de enigszins geforceerde constructie met twee centra heeft geleid.
Dit behoort echter tot de prestige- en beleidskwestie die bij festivals als deze nu
eenmaal onvermijdelijk zijn en waarover de buitenstaander zich niet druk behoeft te
maken, zolang zij geen aanwijsbaar nadelige invloed op het artistieke gehalte der
programma's uitoefenen.
In dit verband zou ik, alvorens enkele saillante punten uit het muziekprogramma
in een beknopt overzicht samen te vatten, nog even willen wijzen op een nog steeds
onvervulde wens van tallozen die het wel menen met het Nederlandse muziekleven,
een wens die meermalen ook mondeling en schriftelijk door muziekcritici kenbaar
is gemaakt. Ik bedoel het jaarlijks verstrekken van tenminste één opdracht aan een
Nederlands componist tot het schrijven van een compositie die tijdens het Holland
Festival ten gehore gebracht zou worden. Tot op heden is daarvan niets terecht
gekomen, en daarmee blijft de leiding van dit festival ernstig in gebreke wat haar
verantwoordelijkheid jegens de Nederlandse toonkunst betreft.
Geen zinnig mens kan van een festival-organisatie verlangen dat zij een programma
voor een maand samenstelt, waarin van dag tot dag uitvoeringen voorkomen die een
ieder in verrukking brengen. Vanzelfsprekend onderscheidt een groot gedeelte van
de muzikale manifestaties in zo'n festival zich in niets van hetgeen men ook tijdens
het normale winterse concertseizoen te horen krijgt. Voor de Nederlandse
Festivalbezoekers is het optreden van het Concertgebouworkest of het Residentie
Orkest op zichzelf geen evenement. Want hoe gaarne men ook zou willen dat het
Holland Festival het concert- en operabezoek stimuleerde bij hen die in het
winterseizoen de concertzaal (om welke reden dan ook) mijden, de realiteit is, meen
ik, dat de Nederlandse festivalgangers in overgrote meerderheid getrouwe
concertbezoekers zijn.
Men rekent hier echter terecht op de buitenlandse gasten, voor wie de kennismaking
met onze ensembles wèl een buitengewone attractie kan zijn. Dat dit bij de concerten
in Scheveningen in de samenstelling van het publiek duidelijk tot uiting komt en dat
in Amsterdam voor dezelfde concerten met dezelfde programma's de belangstelling
kwantitatief veel geringer is, vormt weer een argument tegen het handhaven van
twee centra.
Niettemin hebben de orkestconcerten dit jaar toch voor tenminste één hoogtepunt
in het festival gezorgd: het concert van het Concertgebouw Orkest o.l.v. de 80-jarige
Pierre Monteux. Deze onbegrijpelijk vitale Fransman heeft o.a. van de Derde
Symphonie van Willem Pijper en van de volledige ‘Daphnis et Chloé’ van Ravel een
interpretatie gegeven, die geen der toehoorders ooit zal vergeten. Dat was musiceren
in grote stijl! Een zeer interessante belevenis was ook de uitvoering van de Zesde
Symphonie van Mahler, door het met het Brabants Orkest gecombineerde Rotterdams
Philharmonisch Orkest o.l.v. Eduard Flipse. Het bleek duidelijk dat Mahlers muziek
(althans in deze symphonie) ons weinig meer te zeggen heeft, maar dat doet niets af
van de verdienste van deze uitvoering, die de gelegenheid schonk dit te constateren.
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Het enige nieuwe Nederlandse werk was de Derde Symphonie van Lex van Delden,
die tijdens een concert van het Residentie Orkest door Alexander Krannhals (dirigent
van de Ned. Opera) ten doop werd gehouden. Een goed geschreven stuk, dat echter
te weinig muzikale potentie bezit om het als een gelukkige bijdrage van eigen bodem
in dit festival te beschouwen.
Voor de kamermuziekliefhebbers zijn de concerten door het Hongaars Strijkkwartet
zonder twijfel bijzondere belevenissen geweest. In drie avonden hebben deze meesters
van het kwartetspel de laatste drie kwartetten van Bartók, telkens omlijst door een
Haydn- en een Beethovenkwartet, uitgevoerd. Het werd drie avonden van intens
schoonheidsbeleven.
Voor sensaties van geheel verschillende orde hebben het Teatro alla Scala en The
English Opera-group gezorgd. De Italianen verbluften het publiek met een
overrompelende uitvoering van Rossini's ‘L'Italiana in Algerie’, een opera-buffa
volgens het bekende Rossini-recept gecomponeerd. Een dergelijk stuk heeft alleen
tot doel het publiek een avond van hoogstaand muzikaal amusement te verschaffen
en het mist dat doel nooit, dank zij de geniale muzikale invallen van de componist.
Alleen een keurcorps als dat wat de Scala hier liet optreden kan deze muziek volledig
tot haar recht doen komen. In deze uitvoering werd wel een beetje gechargeerd, zodat
het af en toe leek alsof men een persiflage op Rossini gaf, maar dat deed er de pret
niet minder om zijn.
Britten's opera ‘The turn of the screw’ heeft de gemoederen tegen het eind van het
Holland Festival nog danig in beroering gebracht. Met zeer gemengde gevoelens ten
aanzien van de inhoud en de ‘bedoeling’ van dit werk, dat gebaseerd is op het
gelijknamige verhaal van Henry James, heeft men geluisterd en gekeken naar een
uitvoering waarvan dank zij de beklemmende muziek en de volmaakte bezetting een
onontkoombare suggestie uitging. Ik vind dit een demonisch werk, dat problemen
aansnijdt welke niet op het operatoneel thuishoren. Wat Britten hier echter aan nieuwe
muzikale expressiemogelijkheden laat horen is in de gehele muziekgeschiedenis
zonder weerga. In dit opzicht was de uitvoering een openbaring.
Onze Nederlandse Opera heeft heel aan het begin van het festival de ‘Eugin Onegin’
van Tsjaikowsky ten tonele gebracht. Voor Nederland was dat een première, want
het werk was hier nog niet eerder uitgevoerd. Ondanks de fraaie creatie die Gré
Brouwenstein van de Tatjana-figuur maakte heeft dit werk, dat onder de toegewijde
leiding van Krannhals een verzorgde uitvoering kreeg, geen sterke indruk
achtergelaten. Langademigheid en verbleekte muzikale romantiek, tezamen met een
libretto waarin te weinig actie zit, maken dit werk voor onze tijd eigenlijk volkomen
ongeschikt. Ik geloof dat zelfs verstokte Tsjaikowsky-liefhebbers teleurgesteld zouden
zijn.
Het heeft weinig zin, en het vergt bovendien te veel ruimte, hier ook de minder
uitspringende muzikale gebeurtenissen te bespreken. Uit de recensies in dag- en
weekbladen heeft men over elke manifestatie uit-
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voerige critieken kunnen lezen. Dat het Israël Philharmonisch Orkest op zijn
Europa-tour ook het Holland Festival aandeed was attent, maar het leverde geen
enkel nieuw gezichtspunt op; het bleek een middelmatig goed orkest dat een
doorsnee-programma ten gehore bracht. Iets minder onopvallend, wat de reproductieve
kwaliteiten betreft, was het nieuw geformeerde Nederlands Kamerorkest dat zich
onder leiding van de violist Szymon Goldberg met groot enthousiasme op Bach heeft
geworpen. Het ging allemaal nog een beetje wild toe, en Goldbergs dirigeertalent
was ook niet van het opzienbarendste, zodat men, gehoord enkele geslaagde
vertolkingen met reden de hoop kan koesteren dat hier nog eens een goed en stijlvol
spelend kamerorkest uit kan groeien. Het materiaal is aanwezig.
Uit hetgeen de vele Nederlandse ensembles en solisten, die ook dit jaar weer aan het
festival medewerkten, gepresteerd hebben kan onvoorwaardelijk vastgesteld worden
dat de muziekreproductie in ons land op een zeer hoog peil staat. Om dit te constateren
hebben we echter geen festival nodig. Natuurlijk moet een groot, en wellicht wel het
grootste, deel van de manifestaties in een internationaal georiënteerd festival uit
briljante uitvoeringen van geaccrediteerde meesterwerken bestaan. Anders trekt men
niet voldoende buitenlanders die mede het geld in kas brengen. Maar ik meen stellig
dat de mogelijkheden voor het stimuleren van de productiviteit van ons muziekleven
onvoldoende benut worden. Dat we in ons land geen componisten hebben van het
formaat van een Benjamin Britten, mag geen argument zijn om zelfs de poging tot
het verkrijgen van oorspronkelijk werk voor het festival achterwege te laten. Zeer
terecht merkt Colin Mason in de Manchester Guardian naar aanleiding van de Derde
Symphonie van Van Delden (die hij abusievelijk voor een festival-opdracht hield)
op, dat er in de wereld genoeg ernstige, moeilijk verteerbare en waardeloze
symphonieën worden geschreven en hij verwondert zich er over dat dit festival er
nog nimmer aan gedacht schijnt te hebben de Nederlandse componisten tot het
schrijven van opera's aan te zetten... Ik geloof dat het artistieke prestige van het
Holland Festival belangrijk zou toenemen wanneer men daarmee eens ernstig rekening
ging houden. En wanneer men dan meent, dat men van het eigen creatieve talent
geen werken van internationaal niveau kan verwachten (wat altijd nog bewezen moet
worden) laat men dan gerust opdrachten in het buitenland plaatsen. Het Holland
Festival heeft zich in de loop der jaren een zo vaste positie tussen de andere festivals
van naam verworven, dat het zich, zonder angst voor het teruglopen der publieke
belangstelling, veilig aan enkele experimenten op dit gebied kan wagen.
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Toneel op het Holland Festival 1955
Ev. Grolle
Hét toneelgebeuren van dit Holland Festival is buiten kijf de Herodes van Abel J.
Herzberg geweest. Neen, niet omdat het als toneelwerk zo geslaagd is, ook niet,
omdat de opvoering van Toneelgroep Theater zo sterk was. Integendeel, op stuk,
spel en regie viel nogal het een en ander aan te merken. Toch stel ik het bovenaan
om de boodschap, die het bracht. Deze was de boodschap van Israël. In dit stuk heeft
de Joodse schrijver het antwoord van het Jodendom op de tyrannie geformuleerd.
De tyrannie is een menselijk verschijnsel. Herzberg tekent Herodes dan ook niet
als een ondier, maar als een mens; zij het een ongelukkig mens, een slaaf van zijn
begeerte naar macht. Ja, men heeft de schrijver zelfs verweten, dat zijn Herodesfiguur
steeds sympathieker werd; een mens zoals wij voor en na allen kunnen zijn; die wij
begrijpen, verklaren, met wie wij kunnen medeleven en die wij daarom alleen reeds
zouden willen rechtvaardigen. Want het is menselijk om het onmenselijke te bedrijven.
Van de mens uit er er geen afdoend antwoord op de tyrannie. Macht kan door de
mens alleen met macht beantwoord worden. De tyrannie lokt tyrannie weer uit. Israël
alleen weet van een ander antwoord, want het is de brenger van de boodschap Gods.
Herzberg zegt het in het derde deel van zijn bij de Arbeiderspers verschenen boek:
‘Herodes, - de geschiedenis van een tyran’ zo:
‘Schuift nu de gordijnen dicht. Het drama is uit, de tragedie begint. Herodes is de
meester niet meer van zijn daden; hij is de slaaf van zijn verleden.
Mariamme was dood en de erinyen begonnen hem te kwellen. In Idumea hadden
geen erinyen bestaan, en in Judea kende men haar nog minder. Daar strafte God, en
daar was het mogelijk door inkeer en schuldbelijdenis Zijn barmhartigheid in te
roepen en Zijn vreselijke vonnis af te wenden. Maar hoe moest Herodes dat weten?
Zijn leermeester was Nicolaus Damascenus, en Nicolaus had hem over de erinyen
verteld, die wraakgodinnen, die opstijgen uit de onderwereld, afgrijselijk van gedaante,
met fakkels en slangen gewapend om de misdadiger te vervolgen.’
Bij Israël de barmhartige God; de vergeving, die de ongerechtigheid overwint door
haar te beschamen; - bij de goiim: de erinyen, de strafeisende wraakgodinnen. Bij
Israël: het nieuwe begin der genade; bij de goiim: het eeuwig wentelende
onomkeerbare rad van schuld en straf.
Het hoogtepunt in Herzbergs stuk is ongetwijfeld het laatste en zevende toneel,
waarin Mariamme kort voor haar terechtstelling samen met de wetsgetrouwe Abtalion
het klassieke Joodse gebed der stervenden bidt:
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‘Indien ik heb gezondigd, Heer,
vergeef het mij.
Gij hebt mij zo gemaakt.
Indien ik voor U ben gevlucht,
vergeef het mij,
want tot wien ben ik gevlucht
zo niet tot U?
Indien ik heb gespot, vergeef mij,
indien mijn hart niet zuiver was,
indien ik niet in waarheid heb gediend,
vergeef mij, mijn Vader in de Hemelen.
Neem mij op in Uw vaderhart.’
En plechtig klinkt uit Abtalions mond het aloude sjema' Jisraël: ‘Hoor, Israël, de
Heer onze God, de Heer is één’.
In dit sjema' wordt het onderscheid aangegeven tussen de God van Israël en de
goden. Hij is de God, die luistert; de goden zijn slechts de voltrekkers van het noodlot.
Hun dienst vraagt macht en glorie; Zijn dienst slechts de offerande van het hart.
Mariamme, de dochter uit het geslacht der Hasmoneeën, de priesterkoningen, is
de belichaming van de dienst aan die ene God. Herodes en zijn zuster Salomé zijn
de dienaren van de goden; hun oogmerk is de Aardse macht en glorie; Mariamme
heeft doorzien wat het betekent alle schatten der Aarde te winnen, maar schade te
lijden aan de ziel.
Op de valse aanklacht van Salomé wordt zij van ontrouw beschuldigd tijdens
Herodes' afwezigheid. Hartstochtelijk hoopt Herodes, dat zij hem om vergeving zal
vragen, want hij houdt zielsveel van haar. Maar Mariamme buigt alleen nog maar
voor God. De lichten der Hasmoneeën zijn stuk voor stuk gedoofd, alleen dat van
Mariamme brandt nog en ook nog de kleine lichtjes van haar kinderen. Mariamme
weet zeker, dat na haar dood ook haar kinderen ten offer zullen vallen aan Salomé's
afgunst, maar zij smeekt Herodes niet meer om de gunst haar leven te mogen rekken.
Hem iets vragen zou betekenen de goden te dienen. Zij is echter een
Hasmoneeëndochter; haar roeping is nog slechts de dienst aan de ene God van Israël.
Zij is zich deze roeping sterker bewust geworden. Eens heeft zij Herodes bemind,
zoals een vrouw een brilliante, succesrijke man bemint, maar hij is voor haar hoe
langer hoe meer de belichaming geworden van de dienst aan de afgoden. Een dienst,
waaraan zij zich kon overgeven, zolang zij het het sjema' Jisraël niet hoorde. Maar
dit sjema' is steeds sterker tot haar doorgedrongen, ja, heeft tenslotte alle andere
stemmen het zwijgen opgelegd en met dit sjema' in de oren heeft zij dapper de dood
aanvaard. Mariamme wordt terechtgesteld en Herodes is de rechter. Maar niet zij is
de verworpene, maar hij, die zo machtig was, dat hij zelfs de laatste der Hasmoneeën
vernietigen kon. Met al zijn macht is Herodes echter een ongelukkig mens; in al haar
geringheid blijft Mariamme een Koningskind, want het Vaderhart van God is meer
dan de rijkdom der wereld.
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Jammer is het, dat Herzberg dit gegeven niet die dramatische kracht heeft mee kunnen
geven, die het in zich bergt. Zeker, er zijn vele waarlijk dramatische vondsten in zijn
werk. Maar hij heeft zich niet voldoende vrij weten te houden van de welsprekendheid.
Zijn Herodes is psychologisch goed doorzien, maar hij blijft een klassieke held met
al de traditionele aankleve van dien. Klassieke helden zijn naar onze erfelijk belaste
visie eerst dan echt klassiek als zij goede redenaars zijn. Maar redenaars zijn op het
toneel erbarmelijke stumperds. Ook Herzbergs Herodes was zo'n voortreffelijk orator.
Steeds houdt hij toespraken om te vertellen wie hij is en hoeveel hij wel van
Mariamme houdt. Toespraken tot zijn vrienden, tot zijn vrouw, tot zichzelf... maar
al deze oraties, hoe voortreffelijk ook geformuleerd, maakten hem als toneelfiguur
onmogelijk. Slechts één toespraak deed het: dat was die tot de jonge keizer
Octavianus, maar toen moest hij zich met zijn woorden juist uit een heel penibele
situatie redden.
Herzberg trof het ook niet met zijn regisseur Albert van Dalsum. Deze - dat is
bekend - is tuk op woorden en inplaats, dat hij het rode potlood gebruikte, verlengde
hij de speelduur met allerlei pauzes en opsieringen. Daar kwam nog bij, dat Max
Vredenburg voor een zogenaamde antieke muziek gezorgd had, tot tijdens de
decorwisselingen toe, alsof er niet genoeg gezegd was. Richard Flink beeldde een
martiale Herodes uit, maar vond in Herzbergs woordenrijkdom niet voldoende
uitdrukkingsmogelijkheid en zocht daarom het dramatisch effect in het pathetische
terwijl Elise Hoomans zich te buiten ging aan literaire schoonzeggerij, hetgeen het
rhetorische element nog meer versterkte.
Toch heeft Herzberg met zijn stuks iets zeer waardevols gebracht. Hij had het met
minder woorden kunnen doen, maar hij had in ieder geval iets te zeggen. Hij bracht
een boodschap en dit heeft voorkomen, dat Herzbergs Herodes hetzelfde lot onderging
als die van Friedrich Hebbel, waarvan de decors een honderd jaar geleden na één
voorstelling werden bijgezet op de zolder der vergetelheid.
Als om de wereld der Grieken tegenover die der Hebreeën te stellen bracht de
Nederlandse Comedie Sophokles' tragedie Koning Oidipous. Wij zouden deze de
meest Griekse kunnen noemen. Hier heersen de erinyen onbelemmerd. Oidipous is
hun weerloze prooi. Hoever staat zijn schuld af, van wat in de Bijbel onder schuld
verstaan moet worden. De beschikkingen der goden liggen in een duister verleden;
slechts de blinde Teiresias kan ze zien. De normale ziende mens is hier blind. Oidipous
wordt gestraft om een schuldeloze onwetendheid: had hij geweten, hij zou de daden
niet bedreven hebben, want Oidipous is vroom; het is zijn begeren om naar de wetten
te leven. Langzamerhand worden hem zijn daden duidelijk. Zijn ogen zijn hem van
geen nut geweest; zij hebben hem nimmer de ware wereld achter deze wereld laten
zien, de wereld van de beschikkingen der goden, van het ons toebedeelde lot, maar
wel veel rampspoed. Hij voelt zich door hen bedrogen en rukt hen uit.
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Meesterlijk tekent Sophokles de tragiek van deze schuldeloze schuld. De triomf der
erinyen is volledig. Er is voor Oidipous geen terug; alles is te laat. Er is geen genade;
alleen maar straf. Het woord van Herzberg: ‘In Idumea hadden geen erinyen bestaan
en in Judea kende men haar nog minder. Daar strafte God en daar was het mogelijk
door inkeer en schuldbelijdenis Zijn barmhartigheid in te roepen en Zijn vreselijk
vonnis af te wenden...’ wordt hier in zijn tegendeel omgezet: ‘In het Griekenland
van Sophokles was God niet, heersten alleen de erinyen...’
Op deze opvoering is nog al wat aan te merken geweest. Parijse critici hebben
regisseur Johan de Meester verweten, dat hij de tragedie in een Shakespeariaanse
versie gebracht had. Ik voor mij vind dit niet het ernstigste bezwaar. Een Griekse
tragedie nú spelen is haar overbrengen van het klassieke amphitheater naar de moderne
schouwburgzaal. Zij moet hiertoe niet alleen uit het oud-Grieks vertaald worden in
een modern en begrijpelijk Nederlands, maar ook moeten oude dramaturgische
opvattingen worden overgezet in moderne. M.a.w. de kothurnen en de maskers
moeten worden afgelegd en menselijke bewogenheid worden aangedaan. Wanneer
men dan terecht komt bij Shakespeare is dit niet het slimste, maar integendeel de
beste mogelijkheid. Het vorig jaar was deze dramaturgische ‘vertaling’ aan Johan
de Meester bij de opvoering van de Elektra zeel wel gelukt. Thans miste hij helaas
de roos. De gehele opvoering ging mank aan een tweeslachtigheid: enerzijds het
menselijk bewogen spel van de acteurs der Nederlandse Comedie (Han Bentz van
den Berg, Ank van der Moer, in de eerste plaats) anderzijds het plechtstatig
klassicisme van het Thebaanse koor onder aanvoering van Ton Lutz. Dit koor was
geheel ‘oude’ stijl, met afgemeten ballet-achtige gebaren, ingehouden emoties en al
datgene, wat naar onze opvattingen zo bijzonder ‘klassiek’ is, maar nu eenmaal niet
menselijk meer. De Meester had het met zijn vertaler, Jan Engelman, niet erg best
getroffen. Inplaats dat deze dichter getracht had draaglijk Nederlands te produceren,
was hij zich te buiten gegaan aan ‘klassicistische’ woord- en zinsconstructies,
archaïserende woordinventies en aan al dat gekunstelde, waaraan de vertalingen der
Griekse dramatici op het gymnasium altijd zo rijk zijn (en waardoor menige liefde
voor het oude Hellas op de schoolbanken voor goed en in de kiem gesmoord werd).
Het vorig jaar had Ellen Vogel de koren in de Elektra gesproken; zij deed dit toen
zó muzikaal en met zoveel begrip voor de dramatische betekenis van de tekst, dat
men toen nergens het gevoel had met een z.g. klassiek werk te doen te hebben. Thans
was deze eenheid evenwel niet bereikt; klassicisme en realisme bleven in deze
opvoering met elkander botsen.
De Haagse Comedie was gelukkiger met haar ‘klassicistisch’ stuk. In een brilliante
regie van Karl Guttman bracht zij Jean Giraudoux’ La Guerre de Troie n'aura pas
lieu, door J.W.F. Werumeus Buning voor toneelgebruik voortreffelijk vertaald.
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Duecht en Kennisse bekleden ‘Elckerlyc’ met het smetteloos blanke kleed van het berouw. (Nederlandse
Comedie).
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Nu kan ‘Er komt geen oorlog met Troje’ bij de Oidipous vergeleken nauwelijks
ernstig genomen worden. Toch werd hier de klassieke noodlotsopvatting, zij het
verlatiniseerd en daarmede gesaeculariseerd, vol esprit gebracht. De moraal is in het
kort deze: wat baat het de kleine mens tegen het domme noodlot te vechten; als hij
de loop der dingen met goedbedoelend, tolerant verstand naar wens geregeld heeft,
komt daar het noodlot in de vorm van een of andere kortzichtige heethoofd alles
weer in duigen gooien. De vredesgezinde Fransman Giraudoux dateert München
(peace for our time) terug naar Troje, waar de dappere Hector juist thuis van een
roemruchte veldtocht poogt de Trojaanse oorlog met de Grieken te voorkomen. De
vechtlustige Ajax en de diplomatieke Odysseus, die genoegdoening komen vragen
voor de roof van de schone Helena door Hectors lichtzinnige broeder Paris, weet hij
tot vrede te bewegen met een beroep op redelijkheid en menselijkheid. Juist als zijn
pogen belooft te gelukken en hij triomfantelijk uitroept: ‘Er komt geen oorlog’, roept
de Trojaanse dichter Demokos de Trojanen op tot de strijd. Hector legt de heethoofd
het zwijgen op en steekt hem neer. Stervend beschuldigt Demokos listig Ajax van
de moord en krijgt zo zijn oorlog, die Hector meende voorkomen te hebben. De list
van net noodlot is zelfs de edelsten onder de mensen te rap af.
Het is een speels stuk, scherpzinnig van constructie, met flitsende dialogen. De
Haagsche Comedie bracht het met vaart en verve; in de lichte toets, die het vereiste.
Voor ik overga tot de zeer waardevolle buitenlandse bijdragen tot het Holland Festival
nog even stilgestaan bij de jaarlijkse Elckerlyc-opvoering door de Nederlandse
Comedie in het Delftse Prinsenhof. Zoals Amsterdam zijn Gysbrecht heeft, heeft
Delft zijn Elckerlyc. Een traditie, die wij zeer hoog moeten houden, want hier vindt
de devotie onzer late Middeleeuwen haar schoonste uitdrukking. In haar eenvoud
moet de Elckerlyc gerekend worden tot de kostbaarste schatten van Nederlands
geestesleven.
Deze opvoering door de Nederlandse Comedie is ieder jaar opnieuw een oproep
tot de Lage Ianden om eigen geestelijke rijkdom niet te vergeten. Men moet zo'n
stille avond op de binnenplaats van het Prinsenhof hebben meegemaakt om te
beseffen, hoe devoot de overigens onbekende Pieter van Diest in toneelvorm gestalte
heeft weten te gven aan de weg, die Elckerlyck mensche te gaan heeft, de pelgrimage,
waarvan geen weerkeer is.
Dank zij het Schiller-Theater Berlin en het Shakespeare Memorial Theatre
Stratford-upon-Avon is het toneel van het Holland Festival op internationaal niveau
gebracht. Vooral wat het Schiller-Theater presteerde was een verrassing. Om zijn
patroon te eren had dit theater een stuk gekozen van de op 9 Mei 150 jaar geleden
overleden Duitse toneeldichter.
Met gemengde gevoelens werd de opvoering van ‘Kabale und Liebe’
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tegemoetgezien. Ten aanzien van het stuk bleek dit terecht, ten aanzien van het
toneelgezelschap ten onrechte: het werd een opvoering, die niet licht vergeten zal
worden. De acteurs van het Schillertheater zijn tovenaars: van filosofie weten zij
leven te maken, van de onmogelijkste situaties werkelijkheid. Het geheim van deze
betovering ligt in de regie. Hier was werkelijk niets over het hoofd gezien. Hier werd
de triomf der discipline gedemonstreerd; de spelers waren volkomen gefascineerd
tot dit perfecte samenspel. Als het doek opging liet een projectie zien, wat er achter
het decor gelegen was: achter de kamer van de president b.v. het slotplein; achter
het huis van Luise Miller de straat, waarin het gelegen was. Als de projectie doofde
kwam het sobere decor op de voorgrond, maar door deze projectie had men de
verbeelding een indruk gegeven van welke plaats de medespelenden opkwamen. Zo
was er een levend contact tot stand gebracht tussen toneel en onzichtbare achtergrond,
tussen Bühne en Umwelt. Men wist als het ware, dat het leven in de straat doorging,
dat de tyrannieke vorst (die nimmer op het toneel verscheen) van achter de ramen
van het slot een wakend oog hield op het doen en laten van zijn onderdanen. Het
stuk zelf echter bleek volkomen uit de tijd, hoewel men zich nog wel de
revolutionnaire woede van de 24-jarige Schiller tegen de vorstenwillekeur uit zijn
dagen kon indenken. Ja, wat zou Schiller in onze tijd nog zijn zonder zijn
Schiller-Theater?
Hoeveel makkelijker hebben de Engelsen het dan met hun Shakespeare. Deze is nog
volkomen actueel. Iedere gedachte, iedere zin uit zijn werken is nog springlevend.
Shakespeare hoeft niet voor een modern publiek nog eerst tot leven gebracht te
worden. Men kan hem spelen, zoals hij is; met de middelen, die sinds het begin van
het moderne toneel nog bijkans ongewijzigd zijn. Dit kwam wel overtuigend tot
uiting in de opvoering van ‘Much ado about nothing’ door het Shakespeare Memorial
Theatre. Zij was met recht een feest voor de geest. Ook voor het oog natuurlijk, want
Mariano Andreu had voor heerlijke costumes en decors gezorgd. Schilderachtige
habijten uit de Italiaanse Renaissance, - overwegend laat Quattrocento.
Van de strenge Dante tot de prachtlievende Lorenzo il Magnifico; Beatrice en
Laura, zij allen waren in bonte kleur en vorstelijke snit bijeen. Vernuftige decors,
die met een enkele handomdraai verwisseld konden worden: een tuin met vergulde
maenaden werd plots een kamer in Leonato's paleis; een Middeleeuws marktplein
werd met een enkele handbeweging omgetoverd in een rijzige kathedraal. Maar ook
het oor was niet vergeten: Leslie Bridgewater had gezorgd voor op het oude volkslied
geïnspireerde muziek, waarop het goed viel te dansen en te lachen. En dan spraken
de acteurs de tekst van Shakespeare zo vlot en natuurlijk, dat het oor ook bij de
gesproken taal te gast kon gaan. Zo kwam dit blijeindend spel, waarin Cupido op
alle fronten overwint: bij het ene paar ondanks de laster der mensen en bij het andere
dank zij de welwillende medewerking der omgeving, tot een vrolijke, in alle
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Peggy Ashcroft (links) en Sir John Gielgud in ‘Much ado about nothing’ Shakespeare Memorial
Theatre.

opzichten hart en geestverrijkende vertolking.
Met de King Lear was men minder fortuinlijk. Om nog duistere redenen had
George Devine in zijn regie gemeend te moeten dokteren en in costumes, decors en
speeltrant een uitbeelding van het tijdloze, universele en mythische karakter van het
stuk nagestreefd. De Japans-Amerikaan Isamu Noguchi had hiertoe enkele
surrealistische decors ontworpen: een schuingeknipte lap b.v. duidde een troonzaal
aan. De costumes der heren kunnen niet beter worden vergeleken dan met
maanpakken, welbekend uit Amerikaanse ‘wetenschappelijke’ films. De lelijke
karakters van het stuk waren voorzien van gladde maskers om hun onmenselijkheid
aan te geven (Goneril, Regan, Edmund en Oswald). De dochters Goneril en Regan
(verrukkelijke étalagepoppen) waren in uiterlijke verschijning geïnspireerd op de
Minoïsche cultuur. De muziek van Roberto Gerhard was eveneens uit de stratosfeer
neergedaald. Het gevolg was, dat de acteurs zich even tijdloos en onwennig gingen
gedragen en de plechtstatige kothurnentaal weer invoerden, die bij Much ado about
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nothing, zo verfrissend uitgebleven was. Bovendien was het publiek zo gespitst op
welke bizarriteiten nog meer zouden komen, dat de aandacht door al dit gedoe er
omheen voortdurend van het spel werd afgetrokken.
Neen, laat men Shakespeare alsjeblieft op de oude manier blijven spelen. Men
behoeft zijn ‘timeless, universal and mythical’ karakter niet door dergelijk
ge-experimenteer te beklemtonen. Shakespeare is universeel en geldt voor alle tijden,
juist doordat hij zijn mensen zo goed heeft aangezien en hen naar hun heel bepaalde
individualiteit getekend heeft. Hij heeft mensen uitgebeeld en er nooit naar gestreefd
een tijdloze, universele, en mythische geschiedenis te vertellen.
Toch, - en dit hebben de Duitsers en Engelsen blijkens hun prestaties op het Holland
Festival kennelijk op ons vóór - ook deze regie was weer tot in de miniemste détails
verzorgd. Onze vaderlandse regisseurs kunnen hier nog heel wat leren. Ook van het
Holland Festival 1955 was dit de grote les.
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Poëziekroniek
C. Vermeer
Op 10 Februari dit jaar is de dichter Jac. van Hattum 55 jaar geworden. Dit is de
aanleiding geweest voor de samenstelling van een Liber Amicorum, waarin oudere
en jongere vrienden hun waardering voor hem en zijn werk uitspraken. Tegelijk
verscheen een bundeltje van Van Hattums laatste gedichten: ‘Un an de plus, un an
de moins’. Beide uitgaafjes vestigen nog eens de aandacht op deze dichter, die zich
door een schuwe geprikkeldheid kenmerkt, maar die zich in de eerste tijd vooral in
cynische en van haat vervulde verzen uitsprak. Een beminnelijk mens was hij
allerminst en het lezen van zijn verzen kon alleen gelijkgestemden bevrediging geven.
Maar hij was ook een door en door eenzaam mens, die leed aan zijn tijd en de
verschrikking van de oorlog voorvoelde. Achteraf gezien kan haast gezegd worden,
dat die oorlog, toen hij eindelijk losbarstte, in al zijn afschuwelijkheid voor Van
Hattum een bevrijding moet hebben betekend van de angst die hem beheerst had.
Een angst die weliswaar niet verdwenen is na het uitwoeden van de oorlog, maar die
hem toch niet meer alle geluk vergalt, hoe fel verdriet de oorlog hem ook gebracht
heeft. Zijn na-oorlogse verzen zijn verstilder geworden, ook die in de bundel ‘Un an
de plus, un an de moins’, hoewel daaruit blijkt dat de angst nog leeft:

Angst
Altijd in m'n angst een stapje verder
dan de werklijkheden zijn gegaan,
deed ik meermaals als de domme herder,
roepende: ‘Daar komen wolven aan’.
En toen echt de wolven zijn gekomen,
riep ik tevergeefs, want niemand kwam
en, onmachtig, werd mij dan ontnomen,
door de boze, mijn onschuldigst lam.
‘Huilende, aleer je werd geslagen’
etst verwijt, meedogenloos, mij in;
en, als antwoord op mijn weerloos vragen,:
‘Angst is nog je dierb're vijandin’.

Het ‘Liber Amicorum’, waarin zijn vrienden in verzen en proza iets over hun
vriendschap voor Van Hattum vertellen, zal er ongetwijfeld toe kunnen bijdragen,
zijn literaire werk voor een groter publiek toegankelijk te maken. Het is het waard.
Van Hattum neemt in de jaren tussen de beide wereldoorlogen een eigen plaats in.
En hij is mij door deze uitgaafjes veel nader gekomen.
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Eveneens een opstandige was de vijf jaar jongere Freek van Leeuwen, bij gelegenheid
van wiens vijftigste verjaardag op 27 Februari een keuze uit zijn gedichten verscheen
in de bundel ‘Rood en wit’. Freek van Leeuwen sprak in een dikwijls al te hol
pathetisch vers van de armoede die hij om zich heen zag. Deze verzen konden moeilijk
overtuigen. Hij voegde zich bij de groep socialistische dichters ‘Links richten’ en
schold op de gelovigen die de Christus, die zij beleden, niet volgden in de liefde en
hulpvaardigheid voor de armen. Het gezwollene is vrij spoedig uit zijn verzen
verdwenen en de liefde van Christus heeft er een veel meer overheersende klank in
gekregen. Ook hij is gebleken een mens vol mededogen te zijn. Zijn dichterschap is
misschien niet zo sterk, maar zijn verzen zijn zuiver en doen ons een mens kennen
die door de liefde van Christus geraakt is. Wim J. Simons, die uit oude en nieuwe
verzen een keuze maakte, stelde met ‘Rood en Wit’ een mooie bundel samen en
leidde deze met een waarderend opstel passend in.
De opstandigheid van Marja is van een heel andere aard dan die van Van Hattum
of Van Leeuwen. Het is meer het Forum-cynisme (waar Van Hattum zich kwaad
over maakte), dat nog in de bundel ‘Traject’ tot uitdrukking komt. Dat cynisme heeft
iets steriels, omdat het de keuze schuwt, overtuigd als het is van de betrekkelijkheid
van alle waarden. Ik kan dit echter niet anders zien dan als een verzaking van het
mens-zijn, omdat het mens-zijn uit een voortdurend maken van een keuze bestaat.
Marja vertegenwoordigt nu wel een bepaalde periode van het maatschappelijk leven,
het tijdperk van omstreeks 1930, waarin hij dichter werd, maar hij is in deze periode
blijven staan; zo is hij ook niet kunnen komen tot een vernieuwing van zijn
dichterschap.
Joh. C.P. Alberts is altijd een afzonderlijk staande dichter geweest. Hij heeft iets
recalcitrants, maar maakt daar geen ophef van. Hij behoudt zich alleen de vrijheid
voor, over alles zijn eigen mening te hebben. Zijn vers heeft iets stugs; hij doet
blijkbaar allerminst zijn best om dat wat hij zeggen wil, ‘poëtisch’ te zeggen. D.w.z.
hij gebruikt niet de poëtische modewoorden. Daarbij komt echter nog weer, dat de
stroom waarop het vers beweegt vaak slechts zwak is. Dit maakt dat het herhaaldelijk
aan de rand der poëzie verkeert en dat deze verzen vaak meer op spreuken dan op
gedichten lijken. Geen sterke poëtische figuur dus, maar wel een levend mens die
ons herhaaldelijk door een diepe gedachte en soms door een waarlijk vers verrast.
De bundel ‘De rand van de horizon’, waarin Clara Eggink een verzameling geeft
uit vroeger gepubliceerde en een aantal hierbij nieuw verschenen gedichten, geeft
een duidelijk beeld van de ontwikkeling van haar poëtische persoonlijkheid. Het zijn
verzen van het onvervulde verlangen dat tot berusting groeit. Geen doffe berusting
evenwel. De bundel is in vier gedeelten verdeeld (haar drie eerder verschenen bundels,
aangevuld met nieuwe verzen). Het jonge verlangen in ‘Schaduw en water’ wordt
in ‘Schiereiland’ tot een verwachting, die door de oorlog, ‘Land-
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inwaarts’, fel wordt aangetast, maar die zich in zijn eigenheid toch sterker bewust
wordt. De ‘Nieuwe Verzen’ wenden zich dan tot een aanvaarding van het einde, dat
in de ‘Vijf rondelen voor een zeilschip’ naar een grootse heidense visie opspringt.
Die dan eindigt:
Niets zal onze ziel verlossen
uit het diepe bed van wieren.

De bundel geeft een duidelijk overzicht van het werk van deze dichteres, die haar
menselijke gebondenheid ervaren heeft en hartstochtelijk naar een bevrijding daarvan
op zoek was. De rondelen voor een zeilschip zijn daarvan zeker een hoogtepunt. Of
ze er het eindpunt tevens van zullen zijn? We gunnen haar, die zo eerlijk zocht, een
bevrijdender uitzicht!
Uit de titel van de bundel ‘Twee vaderlanden’, die van Willem Brandt verscheen,
blijkt al, dat van deze verzen ook het verlangen de grondtoon is. Het vaderland beleef
je immers het sterkst en ben je je het hevigst bewust, wanneer je er niet in woont.
En twee vaderlanden te bezitten betekent altijd één ervan te missen. Ongetwijfeld
maakt Willem Brandt zich hier de stem van de vele Nederlanders die, in Nederland
teruggekeerd, hun Indische jaren niet kunnen vergeten. Zijn verzen spreken van het
verlangen, dat daarginds naar het vaderland leefde, maar dat hier weer wordt tot een
verlangen naar het prachtige land, vol van een haast demonische schoonheid, dat zij
verlieten. Willem Brandts vers heeft dat plastische, dat deze schoonheid weet op te
roepen, broeiend van kleur en giftig van geur vaak.
De verzen die Paul Vlemminx in de bundel ‘De groene warande’ verzamelde,
dateren uit de tijd kort voor de oorlog. Dat wat die tijd kenmerkte klinkt er slechts
in een enkel trekje doorheen: werkloosheid en malaise; heel anders dus dan in het
werk van dichters als Van Hattum, Van Leeuwen en Marja. Vlemminx behoort
trouwens tot een iets jongere generatie. De klank van zijn vers wordt geheel gevuld
met de lof van het Brabantse land, het schrale, maar vertrouwde en goede, en in zijn
armoe toch nog speelse leven daarop. De beklemming van werkloosheid en malaise
moet daar minder drukkend zijn geweest. Vlemminx' vers roept inderdaad dit land
op, dat zijn groene warande is. Het heeft soms iets van het zich vermeien in de natuur
van Gezelles poëzie, al is het harder, stugger van klank. Het is voor onze tijd ook te
woordenrijk. Maar het tekent Brabant en de Brabander en wie iets van deze mens
begrijpen wil, ook in zijn religieuze beleving, die vaak zo onvoorstelbaar is voor
ons, protestanten, leze deze gedichten. B.v. dit sonnet:

Vastelavond
Het voorjaar is in 't land en laat de vogels zingen.
De winter is te nacht naar de Noordpool gegaan.
Het ijs smelt in het ven; de sneeuw is naar de maan.
De zon herwint haar warmt, dat de knoppen gaan springen.
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Wie springt er niet vandaag? Wie kan het lijf bedwingen
op 't jaarliks karnaval? Want het vlees blijft bestaan,
na de rotting in 't graf niet langer onderdaan,
om heerlik met de ziel den Mensenzoon t' omringen.
Viert feest vandaag, o mens, met enen ommegang,
met wagenschepen op de dobbring van de keien:
Amor met pijl en boog, vrouw Eva met de slang,
den hoorn van overvloed, de vis der maagre tijen.
De Bossche Maagd, verheugd door der kikvorsen zang,
zal den Dood-met-zijn-zeis met Bossche koek kastijen.

Hein de Bruins ‘Job’ is in een goedkopere editie verschenen. De herlezing stelt ons
weer voor het steeds meer tot ons sprekende feit welk prachtig werkstuk dit gedicht
is en welk een rijp vakmanschap er uit spreekt. Hans Barendregt heeft er in een vorig
nummer van dit tijdschrift een uitvoerige bespreking aan gewijd en ook over de
innerlijke structuur van dit gedicht uitnemende dingen gezegd.
Jan H. de Groot is in vakmanschap de mindere van Hein de Bruin, maar zijn
menselijkheid komt - misschien daardoor? - veel gemakkelijker tot uitdrukking. Hij
is niet zo diepzinnig; zijn hart ligt hem nu eenmaal op de tong. De gedichten die hij
in ‘Vice versa’ publiceert, geven er voor de zoveelste maal het bewijs van. Sinds
zijn ‘Sprongen’ een 25 jaar geleden - een kwart eeuw! - verschenen, is hij in dit
opzicht maar weinig veranderd. Zijn springerigheid is misschien tot een ingetogener
beweeglijkheid verstild. Maar hij blijft iemand die je graag leest om zijn frisse
levenskijk en die telkens in een regel weet door te stoten naar de diepere lagen van
je zelf.
Het is wel opmerkelijk, dat wij in deze kroniek zoveel werk te bespreken hebben
van dichters die reeds vóór de oorlog hun naam gemaakt hebben. Er mag uit blijken
dat deze ‘vooroorlogse’ dichters allerminst afgedaan hebben, al heeft het rumoer van
nieuwe bewegingen hun geluid wat overstemd. Misschien is het een symptoom dat
aanduidt, dat wanneer het rumoer rondom de poëzie der hedendaagse jongeren geluwd
is, zij ook weer aan hun trek zullen komen. In elk geval moet ik bekennen, dat het
lezen van hun poëzie zeker geen onprettige bezigheid was en dat het soms een
verademing was, uit het vaak bizarre en gewild duistere van sommige hierna te
bespreken jongeren, mij in het eerlijke en gerijpte werk der ouderen te verdiepen.
Helemaal eerlijk ben ik hiermee natuurlijk niet, want het nu verschenen werk der
ouderen is van hen die zich tot over de oorlog heen hebben weten te handhaven. Het
is feitelijk al een door de tijd gemaakte selectie; en die selectie is er voor de jongeren
nog niet. Daar bepaalt ook dat wat door de loop van de tijd terzijde komt te liggen,
op het ogenblik nog mee het beeld.
Het beeld van de Nederlandse poëzie tussen de beide wereldoorlogen
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wordt getoond in ‘Facetten der Nederlandse poëzie’, een bundel door Pierre H.
Dubois, Karel Jonckheere en Laurens van der Waals samengesteld. Hij verscheen
als het vijftigste deel van de ‘Nimmer Dralend-Reeks’, waarin tot nog toe uitsluitend
proza was opgenomen. Het is een flinke bundel, die zich niet zoveel van andere
onderscheiden zou hebben, wanneer er niet in ruimer mate dan gewoonlijk gedaan
wordt, uit de in Vlaanderen verschenen poëzie in opgenomen was. Daardoor krijgt
de Nederlandse poëzie toch wel een ander beeld dan men uit gewoonte kent. Wat
van de Vlamingen opgenomen werd, is zeker het opnemen waard.
De verzen die Henriëtte Mooy in het bundeltje ‘Hak dan mijn kop maar af’ uitgaf,
hebben de charme van haar proza: ze zijn levendig, ze hebben iets springerigs en ze
zijn gevat, geestig. Maar ze vechten ook tegen een versomberende ernst, die zij niet
breken kunnen. Ze zijn daarorn anders dan de verzen van Karel Bralleput en Annie
Schmidt, die resp. in ‘Al mijn gal’ en ‘Weer of geen weer’ ieder op hun wijze de
ernst onder de duim houden. Bralleput doet dat raillérend; hij stelt de ernst aan de
kaak en is bovendien nog een tikje sentimenteel; hij drijft graag de spot met goedkope
vroomheid en met levensidealen die te zwak gebleken zijn. En daaronder voelt men
de deernis met het alle heroïek missende alledaagse leven dat wij te leiden hebben.
Annie Schmidt is luchtiger, meer ronduit verontwaardigd of geroerd, en speelser.
Zij is vooral speels in haar bundeltje kinderverzen ‘De lapjeskat’, dat weer laat zien
dat zij de dichteres is van de beste kinderverzen, die wij hebben. Jac. van der Ster
geeft met zijn ‘Lampions en zevenklappers’ wel een sterker bundel dan zijn vroeger
verschenen ‘Mallemolen’, maar hij blijft toch beneden Annie Schmidt. Hij doet
tegenover haar toch te geforceerd aan.
De verzen van de Vlaming Prosper de Smet hebben ook het geestige dat wij in de
hiervóór genoemde bundels vonden. Zijn vers is evenwel sierlijker. Daarbij geeft hij
zichzelf zoals hij is. Wat Karel Bralleput als Kronkel of als Carmiggelt in het proza
is, is De Smet in het vers: zwierig. Hij zou het liefst het leed in schoonheid willen
opheffen; en schoonheid is dan vrolijkheid en lustig leven. En het gelukt hem in zijn
verzen het leed, hoewel het leed blijft, van zijn somberte te ontdoen. Dat leed is
daarenboven nog het leed van ons allen. Deze dichter ontvlucht het leven niet. Hij
is een mens van onze tijd en ondergaat als wij allen die tijd. En omdat hij zo eerlijk
en zonder pose dichter wil zijn, is zijn bundeltje een kostelijk werkje geworden.
J. La Roy noemt zijn bundeltje ‘Bevrijding’ zelf cerebrale gedichten. Verstandelijk
zijn zij inderdaad. En als hij een van zijn verzen begint met de vraag: Wie zou mij
ooit kunnen beletten/mijn verzen in een eigen vorm te zetten? moet ieder weldenkend
mens daarop met ‘Niemand’ antwoorden. Maar die vorm dient dan toch perfect
uitgevoerd te zijn. Wil men cerebrale gedichten schrijven, fiat! Maar wil men een
zanger zijn, zoals hij zichzelf wil zien, dan zal men in zijn vers toch moeten zingen.
En dat doen deze verzen niet. En of hij een tolk is, wat hij ook al wil zijn?
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De mijne zeker niet. Daarvoor is hij mij juist te weinig cerebraal.
Dan is Okke Jager mij toch liever, al aarzel ik zijn gedichten die hij in de bundel
‘Worden als een kind’ uitgaf, tot poëzie te rekenen. Ze zijn gevoelig en ze zijn niet
vrij van een bepaalde soort sentimentaliteit, maar ze zijn toch ook weer te intelligent;
en ze hebben iets geconstrueerds waardoor zij voor mijn gevoel net nog niet de poëzie
treffen. Ik vind dat jammer, want ik heb de indruk dat Jager wel poëzie kan schrijven.
Maar in deze verzen zit m.i. de predikant de dichter in de weg. Weliswaar bevat zijn
bundeltje dominees-verzen van een bijzondere soort en wij misgunnen hem het succes
niet dat zijn bundeltje heeft (nu al de zevende druk!), maar deze verzen drijven
feitelijk op een met intelligentie verbonden sentimentaliteit; ze zijn, of lijken althans
teveel op het effect ingesteld; en vooral missen zij de poëtische lading van het woord.
Jan Wit, evenals Jager predikant, slaagt er in zijn verzen beter in, de poëzie te
naderen. Hij is speelser en zijn vers zweemt meer dan eens naar het volkslied. Zijn
bundel ‘In den mentalen stier’, waarin de met een reisbeurs bekroonde gedichten
zijn opgenomen, hebben die mengeling van ernst en speelsheid die bevrijdend op
elkaar in werken. Opmerkelijk is een vers als ‘Dit is de tijd’, dat herinnert aan de
liedjes in zijn spel ‘Niemandsland’, en een religieuze lading geeft aan in het kinderspel
gebruikelijke aftelversjes. En leert de folklore niet dat veel in deze kinderversjes uit
overoude religieuze gebruiken voortkomt? In verzen als dit wordt m.i. het heidendom
gekerstend. Een heidendom dat hier weliswaar als rudiment aanwezig is, maar dat
ook in andere vormen in onze poëzie nog leeft en waarvan de kerstening tot onze
taak hoort.

Dit is de tijd
Dit is de tijd. Je mag zeven keer raden.
zeven maal zeventig keer heb je de tijd
om gissend en missend, door schande en schade
wijs, te ontkomen aan de kwade
droom van de wenteltrap eeuwigheid.
Dit is de tijd, de tijd om te zorgen,
zorgende staan met je rug naar het vuur,
bloot aan de dood, in het leven geborgen,
lezen de schaduwen van morgen
spelender-, spellenderwijs op de muur.
Dit is de tijd. God zelf staat zonder
zich te verroeren andersom.
Dit is de tijd. Er gebeurt geen wonder,
maar Hij telt langzaam van één tot honderd,
tot honderdtien... en dan: ‘Ik kom’.

De derde predikant-dichter, Guillaume van der Graft, bezit een moge-
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lijkheid zijn geestige, speelse verzen tot poëzie te heffen, die boven het werk van
zijn hiervóór genoemde ambtgenoten uitgaat. Zijn bundel ‘Mythologisch’, herdrukt
en gewijzigd, is een prachtig bezit, waaruit je haast elke bladzijde citeren wilt. Laat
me volstaan met

De schoonheid
De schoonheid zit in de tram,
de vrees aan haar trotse voeten.
Het gaat er niet om, haar de groeten
te doen met mijn eigen stem,
want zij volgt haar eigen route,
de route van alle vlees;
maar wat ik van haar ontmoette
stapt over op wat ik lees.
De schoonheid, een evenwicht
dat ik woord voor woord moet beschermen
om eindelijk in de termen
te vallen van dit gedicht.
De schoonheid is in het gezicht
en men hoort haar hier kermen.

‘Gewijde Tocht’ van Anthonie Stolk is een zeer omvangrijke bundel van niet minder
dan 150 verzen, waarin de auteur, die zichzelf als zwerver door het leven en de wereld
leerde kennen, zich met de bijbel confronteert, teneinde in de Godsopenbaring daarvan
vastheid en levensdoel te vinden. Helaas klinkt uit deze verzen maar zelden iets van
poëzie door. Zij zijn vlot neergeschreven, maar herhaaldelijk stuit men op terwille
van rijm of metrum net niet juist genoeg gebruikte woorden. En bepaald irritant is
het overvloedig gebruik van de herhaling van het begincouplet aan het slot. Bovendien
sluit de toon der verzen zich heel sterk aan de vooroorlogse periode van
protestant-christelijke poëzie aan. Op zichzelf is dat natuurlijk niet te veroordelen;
maar als deze verzen daar dan nog over het algemeen de mindere van blijken, spreekt
daar toch weinig poëtisch vermogen uit.
Een andere soort speelsheid dan we bij Jan Wit en Guillaume van der Graft
aantroffen, verbetener, valt op te merken in de bundels van Hans Warren, die in zijn
daarvóór verschenen werk verzen gaf die aan de vroegere natuurpoëzie verwant
waren. In ‘Vijf in je oog’ doorbreekt hij dit werk; nog sterker evenwel in de bundel
‘Leeuw Lente’, waarin de natuur werkelijk het roofdier is, fel gespannen van leven.
Zo gespannen, dat het soms losbreekt en het vers tot een dronkenschap van woorden
en beelden wordt. Deze dronkenschap is m.i. het gevaar dat de zich noemende
experimentele poëzie bedreigt. Ze herinnert sterk aan de woordenzwijmel waarin de
Tachtiger poëzie is ten onder gegaan.
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Dat is ook mijn bezwaar tegen de verzen van Jaap Harten, zij het dat zijn verzen
minder in woorden dan in een zwijmeling van beelden verzinken. Sommige regels
mogen dan een raak beeld geven, vaak ontraditioneel, maar dan zijn het glinsterende
scherfjes, waaruit geen totaalbeeld van het vers voor mij oprijst. Het wordt tijd dat
wij het beeld als het huiveringwekkende wonder gaan zien van de twee-eenheid,
waarin het beeld en het verbeelde tot een eigen leven ontspringen; een leven dat
verbijsterend van diepte en mogelijkheden is. M.a.w. dat wij het mysterie van de
beeldspraak in de poëzie ontdekken, want wij zijn er niet mee klaar de beeldspraak
psychologisch te beschouwen. M.i. ligt nl. de oorzaak van de opeenstapeling van
beelden die wij in veel poëzie van jongeren waarnemen, in de thans gebruikelijke
psychologische beschouwing. Zoals voor Boutens zingen was een zich verbergen in
een schone vindbaarheid, is ook voor de tegenwoordige jongere dichters het dichten
nog een zodanige verberging, dat alleen gelijkgestemden hen in hun verberging
kunnen vinden. Die gelijkgestemden zijn de poëzie-gevoeligen. Maar nu de
dieptepsychologie zich in de droom en het droombeeld verdiept heeft, meent zij ook,
veelal buiten de poëzie om, de poëtische beeldspraak te kunnen gaan verklaren en
het innerlijke leven van de dichter los van zijn poëzie openbaar te maken. De dichter
gevoelt dit terecht als een ontmaskering. Daarom verbergt hij zich in zulk een verward
struikgewas van beeldspraak, dat de psycholoog er niet in door kan dringen. De
verklaring van het bizarre, het mateloze beeldgebruik, de kolderpoëzie en nog wel
meer andere uitingen van onze hedendaagse dichters, is naar mijn mening niet het
minst te vinden in het verzet (dat daarom nog niet opzettelijk hoeft te zijn) tegen de
psychologische analyse waaraan gedichten thans veelal onderworpen worden. Naar
mijn mening spelen zich bij de waarlijk dichterlijke beeldspraak gebeurtenissen af
die uitsluitend poëtisch te verstaan zijn. Het lijkt mij zó, dat de poëzie in onze dagen
bezig is zich aan haar scherpzinnige phychologische belagers te ontworstelen en dat
wij het best doen de hedendaagse poëzie van dat gezichtspunt uit te zien. Bekijk ik
zo de bundel van Jaap Harten en het werk van vele andere z.g. experimentelen, dan
is hier bij al het ogenschijnlijk negatieve toch een positieve kern te ontdekken van
waaruit een waarlijk poëtische vernieuwing van onze poëzie mogelijk is. Dit houdt
dus in, dat wij het mateloze beeldgebruik wel als verschijnsel, als signaal, maar niet
als wezenlijk poëtisch kenmerk waarderen.
Er ligt in de verzen van Alfred Kossmanns bundel ‘Apologie der varkens’ een
wrangheid, die in feite een weerloze belijdenis van leven is. In het titelvers komt dit
sterk tot uitdrukking.
Denk niet dat wij niet liever aan
De reine pracht van zee en wouden,
De sterke kracht van zon en maan
Ons diep bevredigd wijden zouden,
------------
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Maar de natuur, het lot of God
Gaf aan de anderen het zuivre
En ons het onbeschrijflijk kot
Om in te wroeten en te huivren.

Het leven is niet meer dan het dierlijke leven, een bestaan in de tijd, d.w.z. in modder
en verrotting. Het wordt alles speels gezegd, zonder zelfbeklag, en het is de wrangheid
die het speelse tot ernst maakt, hoewel juist het speelse de ernst tot spel wil bezweren.
Wie als christen hierop een antwoord moet geven, kan niet anders dan stamelend
zeggen: ik geloof; maar hij weet tegelijk dat dit geloof voortdurend door de twijfel
wordt aangevreten. En is het ook voor hem niet waar, wat de dichter zegt:
Dit verfoeilijk bestaan!
Ik vecht iedere avond in schelle nood
Met handen en voeten
Voor de illusie van een surplus,
Voor de waan dat ik aldus
De stap maak van ons naakte vergaan
Naar het onvolgbare, naar het volmaakte,
Naar het groot vanzelf,
Maar de tien ballen die ik in mijn mantel verberg
Worden geen elf,
En de bloemen van ganzeveer en lood
Die ik triomfant
Voortover uit het graf van mijn kleed, van mijn hand,
Al het dode dat ik aanraak met mijn staf
Blijft dood.

Wie ziet hier zichzelf niet in?
Wat Ben Cami in ‘Het land Nod’ van het leven belijdt, ligt in de buurt van
Kossmanns ‘Apologie der varkens’. Maar er is op de achtergrond een besef van
schuld, dat bij Kossmann niet voorkomt. Deze verzen zijn ook niet speels. Er leeft
iets van het gevloekte in. Na de oorlog zijn wij als de broeder-moordenaar Kaïn
uitgeweken naar het land Nod, waar God niet gekend wordt.
Wat is er, dan dit vreemd gebeuren:
Dat in ons het leven eenzaam staat
Vóór zijn geheim, dat in ons het leven
Vraag werd.
Nergens is er voor een antwoord plaats of tijd.
En als gij eenzaam zijt of angstig
Vóór de harteloze eeuwigheid,
Weiger alle troost:
Mens, vlees geworden vraag.

Wie zelf vraag is, kan geen antwoord zijn. Ook niet voor het kind, dat
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pijnlijker nog dan zijn ouders de eenzaamheid beleeft. Er is slechts de liefde voor
elkaar. Misschien was het niet goed, het vermoeden te bewaren van een ander land
dan het land Nod. Er is daarvoor geen troost dan
.... het weten dat gij sterven zult
Gelijk zeer oude stille vrouwen sterven soms,
Berustend om een vreemde reden
Zo teder dat geen woord, geen mens, ze draagt.

Uit deze verzen, minder met poëzie geladen dan die van Kossmann, helaas ook niet
fel dwingend voor de lezer geplaatst, spreekt toch een tijdservaring die ons bij de
materiële welvaart, die wij volgens de kranten heden ten dage beleven, realiseert dat
wij een wereldoorlog van broedermoord als schuld met ons meedragen. En hier ligt
dan weer zulk een verband met de angst van Van Hattum, dat generatiegrenzen er
door vervagen. Want oudere en jongere dichters leven samen in éénzelfde wereld.
In deze kroniek zijn besproken.:
Liber Amicorum Jac. van Hattum, ‘De Beuk’, Amsterdam 1955.
Jac. van Hattum, Un an de plus, un an de moins; idem 1955.
Freek van Leeuwen, Rood en wit, oude en nieuwe gedichten, gekozen door
Wim J. Simons; ‘De Beuk’, Amsterdam, 1955.
A. Marja, Traject, N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1955.
Joh. C.P. Alberts, Laudamus; ‘De Waterman’, Amsterdam, 1954.
Joh. C.P. Alberts, Abriaxas; ‘De Waterman’, Amsterdam, 1954.
Joh. C.P. Alberts, Marginalia; ‘De Waterman’, Amsterdam, 1955.
Joh. C.P. Alberts, Verzen voor vrienden; ‘De Beuk’, Amsterdam, 1954.
Clara Eggink, De rand van de horizon; N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam,
1954.
Willem Brandt, Twee vaderlanden; C.P.J. van der Peet, Amsterdam, 1954.
Paul Vlemminx, De groene warande; Uitgeverij ‘Helmond’, Helmond, z.j.
Hein de Bruin, Job; Bosch & Keuning N.V., Baarn, 1954.
Jan H. de Groot, Vice versa; Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam, 1954.
Pierre H. Dubois, Karel Jonckheere en Laurens van der Waals, Facetten der
Nederlandse poëzie van Martinus Nijhoff tot Herwig Hensen; N.V. Uitgeverij
Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage, z.j.
Henriëtte Mooy, Hak dan mijn kop maar af; ‘De Beuk’, Amsterdam, 1955.
Karel Bralleput, Al mijn gal; N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1954.
Annie M.G. Schmidt, Weer of geen weer; 2e druk, N.V. De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1954.
Annie M.G. Schmidt, De Lapjeskat; N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1954.
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Jac. van der Ster, Lampions en zevenklappers; N.V. De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1954.
Prosper de Smet, Van den os op den ezel: ‘Het Antenneke’, Gent, 1955.
J. La Roy, Bevrijding, Uitgeverij ‘Labore et constantia’, Roterdam, 1955.
Okke Jager, Worden als een kind; J.H. Kok N.V., Kampen, 1954.
Jan Wit, In den metalen stier; De Windroos no XXXI, U.M. Holland,
Amsterdam, 1954.
Guillaume van der Graft, Mythologisch; 2e zeer gewijzigde druk, U.M. Holland,
Amsterdam, 1954.
Anthonie Stolk, Gewijde tocht; J.H. Kok N.V., Kampen, z.j.
Hans Warren, Vijf in je oog; De Windroos nr. XXVIII, U.M. Holland,
Amsterdam, 1954.
Hans Warren, Leeuw Lente, U.M. Holland, Amsterdam, 1954.
Jaap Harten, Studio in daglicht; De Windroos nr. XXIX, U.M. Holland,
Amsterdam, 1954.
Alfred Kossmann, Apologie der varkens; N.V. Querido's Uitgeversmij.,
Amsterdam, 1954.
Ben Cami, Het land Nod; C.P.J. van der Peet, Amsterdam en Uitgeverij ‘De
Sikkel’, Antwerpen, 1954.
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Inge Lievaart
Vernieuwing
Er groeit iets in mijn tuin,
en zaad - vanwaar gekomen? sloeg wortel in mijn pijn
en tilt een vlag erboven
en wuift met handen in het licht
en drinkt met lippen die geloven
wat reeds de donkere wortel wist:
leven, de dood ontnomen.
Een boom vervult mijn tuin
ik drink en word gedronken
want hoger rijst de kruin
naar dat de wortels zonken.
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Afspraak
D. Kilinow
De kellnerin in dit kleine café is nog dezelfde als acht jaar geleden. Ze is nauwelijks
veranderd, misschien alleen iets omvangrijker geworden. Maar ze heeft nog dezelfde
dikke haarknot in haar hals hangen. En natuurlijk heeft ze ook nog die kleine
moedervlek in de vorm van een peer op haar wang. Het tafeltje waaraan ik zit is ook
nog hetzelfde. In het marmer van net blad zit een kras, die op een koortscurve lijkt.
Alleen staat er nu een schemerlampje op de tafel van een afschuwelijk soort
imitatiesmeedwerk. Ik zet het haastig in de vensterbank. Als de kellnerin mij m'n
koffie brengt zie ik dat er nòg iets aan haar veranderd is. Ze draagt een brede trouwring
aan haar merkwaardig slanke rechterhand. Hoe oud zou ze zijn? Ik schat haar op
vijf-en-dertig. Als ze mijn koffie heeft neergezet en naar de tapkast terugloopt, valt
me, evenals acht jaar geleden, weer op, dat ze, ondanks haar brede figuur, een lenige
wiegende gang heeft. Er gaat iets animaals, iets primitiefs van haar uit. Haar haar is
glanzend zwart en ze draagt lange bloedrode bellen in haar oren. Haar goed gevormde
benen onder de zwarte nauwe rok schemeren zwartbehaard door de nylonkousen.
Zo was het acht jaar geleden ook. Er is weinig veranderd. Ook de koffie niet. Ze
smaakt niet slecht maar wel te weinig naar koffie. Ze smaakte ook vroeger al naar
gepofte duivenbonen.
Het is nu kwart voor twee. En het is twaalf Augustus vandaag. Om twee uur heb
ik een afspraak in deze kroeg. Zo staat het in mijn agenda. Bij de twaalfde Augustus
staat ingevuld: 2 uur, café Korevaar. Er zou nog bij moeten staan: Theo. Dat stond
er acht jaar geleden in. Maar nu niet meer. Ook een agenda kan men laten slingeren
en daarom moet die naam er nu niet meer instaan. Acht jaar geleden had ik hier een
afspraak met Theo. Het stond in mijn agenda. Maar ik was die dag op de plassen. Ik
lag op de voorplecht van een zeilboot en Wout was bij me. Hij was vrolijk en verliefd.
Ik liet me door hem kussen en probeerde de afspraak te vergeten. Maar toch keek ik
telkens op mijn horloge en toen het tegen tweeën liep, had ik geen rust meer. Ik
dwong Wout naar de haven terug te zeilen. Ik fietste als een razende naar de stad en
kwam om half vier hijgend dit kroegje binnenvallen. Theo was er niet meer. Hij was
er wel geweest, vertelde de kellnerin. Een half uurtje geleden was hij weg gegaan.
's Avonds belde ik Wout om mijn vreemde gedrag te verontschuldigen en een afspraak
te maken voor de volgende dag. Zo volgden dan de verliefde maanden met Wout.
In Januari maakten we een eind aan het spel. Het ging ons allebei vervelen. We
maakten het afscheid een beetje romantisch met een etentje, een flesje wijn en een
stuk of wat vriendschappelijke kussen. Wout gaf me als afscheidscadeau een luxueus
agenda'tje. Op mijn kamer gekomen bladerde ik daarin nog wat en schreef bij de
twaalfde Augustus: 2 uur café Korevaar, Theo. Dat deed ik daarna
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elk jaar zodra ik een nieuwe agenda had gekocht of gekregen. Het was alleen maar
een soort weemoedig grapje. Maar toch moest ik me, zolang ik studeerde, elk jaar
op de twaalfde Augustus dwingen om uit de buurt van het kroegje te blijven, hoewel
ik nu wel heel zeker kon weten, dat Theo er met zou zijn.
Wout was student, evenals ik. Theo niet. Wat Theo eigenlijk was weet ik niet. Hij
had iets te maken met de handel in gouden en zilveren voorwerpen, die hij opkocht
en weer van de hand deed. Ik vond het nogal duister, maar het interesseerde me
weinig. Voor Theo was, wat mij betreft, iedere broodwinning goed genoeg. Zijn
broodwinning zou geen invloed hebben op zijn persoonlijkheid, die overigens ook
nogal geheimzinnig was. Hij was tien jaar ouder dan ik, dertig toen. Hij ging altijd
onberispelijk gekleed in een donkergrijs pak met een wit overhemd en een
donkergrijze das. Pakken en dassen wisselden slechts met een lichte nuance. Zijn
gezicht was smal en ascetisch, zijn handen waren lang en benig. Zijn haar was
donkerblond. Hij droeg het in een kleine onberispelijk geknipte borstel. Hij droeg
ook een klein roodachtig snorretje dat als een borsteltje op zijn bovenlip stond. De
kleur van zijn ogen kan ik niet definiëren. Als ik zeg dat zij grijs waren heb ik daarmee
niets beweerd. Er zaten ook andere kleuren in, wisselende kleuren. Ik heb trouwens
met deze hele beschrijving nog niets over Theo gezegd. En waarschijnlijk zal het
mij ook niet lukken iets werkelijk typerends over hem neer te schrijven. Ik was razend
op hem met een ordinaire onderworpen razernij, zodra ik de kring van zijn invloed
binnentrad. Ik was ook dikwijls razend nijdig op hem omdat ik vermoedde, dat hij
zich van zijn macht over mij bewust was. Hij maakte daar geen misbruik van.
Integendeel, zou ik haast zeggen. Hij remde mijn hartstocht af en bewaarde mij voor
roekeloosheden. Hij zoende mij met een onbegrijpelijke tederheid en maakte dat ik
in zijn armen stil en tevreden werd. Maar als wij elkaar verlaten hadden schroeide
het verlangen naar hem weer als dorst. Soms had ik het gevoel, dat hij het allemaal
bedreef als een artistiek spel, dat met de grootste zorgvuldigheid gespeeld moest
worden. Dat hij niet werkelijk verliefd op mij was, alleen maar geamuseerd om mij
en om het feit, dat hij zo'n aardig klein, speels diertje als ik was zo leuk naar zijn
hand kon zetten. Wij maakten onze afspraken in het kroegje en daarna wandelden
we in het park of gingen naar zijn kamer. Die kamer was niets bijzonders, een
huurkamer met de gebruikelijke meubelen en het gebruikelijke divanbed. Het enige
ongewone meubel was een kleine brandkast. Aan de wand hing een aantal prenten
van mooie vrouwen met hooggesnoerde volle boezems, reproducties van bekende
schilderijen. Als wij op zijn kamer waren deed hij huiselijk. Hij zette thee, altijd heel
sterke thee, waarvan hij een heerlijk drankje maakte met veel melk en suiker. Hij
had koekjes en bonbons, altijd weer andere koekjes en andere bonbons, die hij
blijkbaar zelf zorgvuldig uitzocht. Soms had hij ook vruchten: peren, perziken, een
kleine meloen. Het divanbed bleef onberoerd. Wel zat ik soms veilig in zijn schoot
en zoende en
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streelde hij me zorgvuldig. Het leek er op dat hij me behalve koekjes en bonbons,
ook kusjes en kneepjes voerde. Waarover praatten wij? Ja, waarover in vredesnaam
praatten wij? Ik geloof dat ik meestal alleen praatte en dat hij luisterde. Ik praat altijd
over alles wat me voor de mond komt. Ik heb gekletst over familie, vriendjes en
vriendinnetjes, over de hoogleraren, de fuifjes en schandaaltjes. En hij luisterde.
Luisteren was bij hem activiteit. Hij maakte er tussen door alleen maar kleine
opmerkingen, die nergens verband mee hielden. Over mijn haar of over de sproeten
op mijn neus of over de kinderen die ik zou krijgen. Het zouden er zeven zijn, dacht
hij, zeven jongens, zes roodharige donderstenen en één zwarte lieve zoeterd. Maar
na zo'n opmerking zei hij: ga maar weer verder. En hij luisterde. Als ik bij hem op
schoot zat legde hij m'n jurk zo, dat hij m'n zijden knieën zag en een streepje van
mijn onderjurk. Hij verdroeg het geduldig als ik hem plotseling aanvloog en zijn
hoofd haast van zijn romp kneep. Daarna strekte hij even zijn pijnlijke hals en legde
m'n jurk weer zoals hij haar hebben wilde. Ik was razend op hem. Hou je van me,
vroeg ik hem, hou je van me, hou je van me, steeds wilder en ik schudde hem door
elkaar. Nee, zei hij dan, eigenlijk niet. Wil je met me trouwen? vroeg ik. O nee, zei
hij. Wil je met me naar bed? vroeg ik. Dat hangt van het bed af, zei hij, is het een
goed bed? - Ben je soms al getrouwd? - Wel geweest, ja. - Met wie? - Met Mathilde.
- Heette ze zo? - Nee, natuurlijk niet. - Ben je van haar gescheiden? - Nee. - Is ze
dood? - Nee. - Dus dan ben je nog wel getrouwd? - Nee. - Hoe kan dat nou, halve
gare. - 't Is een raadseltje. - Och jij, zei ik dan en kroop bij hem weg als een poes.
Wat bezielde hem? Ik weet het niet. Maar ik weet nog minder wat mijzelf bezielde.
Wat trok mij in hem aan en wat betekent het kneepje in mijn hart dat ik ook nu nog
krijg als ik aan Theo denk? Waarom zit ik hier in dit café voor een afspraak, die nooit
gemaakt is? Hoe ben ik met Theo in contact gekomen? Het was in een nacht toen na
een wilde fuif een misselijk en dronken jaargenoot me thuis bracht. Hij werd
vervelend, lastig en handtastelijk. Toen kwam Theo langs wandelen. Hij pakte me
onder de arm en zei: loop maar mee, dan druipt hij wel af. Dat deed de jongen ook.
Hij riep nog een paar gemene woorden en waggelde toen een zijstraat in. Ik houd je
maar vast, dat loopt zo gezellig, zei Theo. En zo liepen we gearmd naar de straat
waarin ik woonde. Bij het afscheid zei hij: morgenmiddag om twee uur ben ik in
café Korevaar, hier vlak om de hoek, kom je ook? Dat kan ik toch niet doen, zei ik
aarzelend. Misschien niet, je ziet maar, zei hij glimlachend en daarmee wandelde hij
weg. De volgende middag wàs ik er en nog tal van middagen daarna. Ik verlangde
naar hem. Doodgewoon. Ik vond het heerlijk als ik bij hem was. Ik vertelde alles van
mij zelf, ook de intiemste dingen. Hij luisterde en vertelde niets. Ik vroeg hem of hij
nog ouders had. Ja, zei hij. Of hij nog broers en zusters had. Ja, zei hij. Waar ze
woonden, vroeg ik. Hij glimlachte. Mijn ene broer heet Adriaan, zei hij. Ik werd
nijdig
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en zei: Je bent gemeen, je speelt maar een spelletje met me. Ja, dat is zo, zei hij met
die glimlach waarbij zijn witte tanden bloot kwamen. Goed, zei ik, ik ga weg. Ja?
vroeg hij, dan zal ik je mantel halen. Maar ik ging niet. Als hij de dag decreteerde
voor de volgende afspraak, zei ik: Nee, ik kom niet meer. Laten we toch maar
afspreken, zei hij. Misschien kom je wèl. En ik kwam. Behalve die laatste keer. Toen
had ik me dagenlang op lopen winden tot een zekere dapperheid. Ik zou ditmaal Theo
trotseren. Ik zou mij niet aan de afspraak houden. Daar was ook wel een aanleiding
voor. Een ordinaire aanleiding overigens. Ik had hem gezien met een andere vrouw.
Het was 's avonds toen ik uit de sociëteit kwam. Ik kwam hem tegen. Hij zag er wit
en wezenloos uit en stond niet vast op z'n benen. Aan zijn arm trippelde een vrouw
van het weelderige type in een nauwsluitend zwart mantelpak met een witte blouse.
Een halve voile voor het fel opgemaakte gezicht, hooggehakte schoenen, witte
handschoenen. Hij grijnsde even toen hij me zag maar gaf verder geen tekenen van
herkenning. Ik liep haastig door, misselijk van schrik. Ik wilde hem nooit meer zien,
ik wilde nooit meer iets met hem te maken hebben. Over twee dagen had ik een
afspraak met hem. Ik zou er niet heen gaan. Hij was een ordinaire viezerik. Ik voelde
een machteloze woede tegen hem. Ik zou hem kwaad willen doen, hem pijn willen
laten lijden, met mijn nagels zijn gezicht open halen. Maar op die middag van de
afspraak ging ik toch naar het café. Hij zat achter het marmeren tafeltje, even
onberispelijk als altijd. Haastig stond hij op om me te begroeten en mijn mantel aan
te nemen. Ik voelde me lacherig en nerveus, deed schutterig met mijn koffie en stelde
me aan als een backfish. Een half uur later zaten we op zijn kamer. Hij praatte nergens
over en ik wist niet hoe ik beginnen moest. Toen vroeg hij: ben je niet wat uit je
doen, hoe komt dat zo? Alsof hij een priester, een dominee, een biechtvader was
tegenover een in zonde gevallen meisje. Ik ga weg, zei ik. We drinken eerst thee,
antwoordde hij. Ik wil je nooit meer zien, zei ik huilend, je bent gemeen. Goed, zei
hij, dan drinken we geen thee, dan ga je nu meteen. Wie was die vrouw? vroeg ik.
Ze heet Annie, zei hij, doodgewoon Annie en hier is je mantel. Hij hielp mij er
zorgvuldig in. Toen zei hij: Laten we afspreken voor overmorgen op de gewone tijd.
Nee, zei ik, ik kom niet, ik kom nooit meer. Goed, zei hij, zie maar, ik zal er in elk
geval zijn. Ik ben er dus toch naar toe gegaan. Maar ik kwam te laat. En sindsdien
heb ik Theo niet meer gezien. Ik heb Wout gehad en later Evert. Ik heb ook hard
gewerkt en ben afgestudeerd. Ik ben lerares Nederlands geworden in een kleine stad.
Elk jaar heb ik in mijn agenda genoteerd bij de twaalfde Augustus: 2 uur, café
Korevaar. Een weemoedig grapje. Maar als die dag aanbrak ben ik toch onrustig
geweest. Ik geloof niet dat het is omdat ik nog zo naar Theo verlang. Ik ben getrouwd
met Kees en ook een beetje met zijn architectenbureau. Hij is vrolijk en sterk en
ongecompliceerd. Ik heb twee zonen van hem, twee donderstenen, even roodharig
als hun vader. Ik verlang niet meer naar Theo, maar het hindert
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mij wel, dat het met hem allemaal zo onaf is geweest, dat ik hem toen niet kende en
hem nooit heb leren kennen. Dat er talloze dingen onverklaard zijn gebleven.
Dat ik hier nu zit is ook slechts een grapje. Ik woon een congres bij in deze stad
van mijn studentenjaren. Ik heb het in mijn agenda genoteerd naast de afspraak met
Theo. Ik heb gedacht: nu kan ik die afspraak houden en daarna kan ik haar voor altijd
schrappen. In iedere vrouw blijft altijd nog een beetje dwaasheid over. Daarom zit
ik hier. Vanwege die dwaasheid. Ik kijk op mijn horloge. Het is nu twee uur. Theo
kan ieder ogenblik binnenkomen. Het is wat voller geworden in het kroegje. Mijns
ondanks heb ik gelet op iedereen die binnenkwam. Maar natuurlijk was Theo er niet
bij. Ik wacht nog vijf minuten en dan ga ik afrekenen. De kellnerin loopt af en aan
met de gepofte duiven-bonen koffie. Een jonge kerel met een pet op brengt met een
dubbeltje de muziekautomaat tot leven. Seven lonely days. Een hels lawaai. Ja en
dan is Theo er ineens. Hij komt niet door de café-deur binnen, maar door de deur
achter de tapkast. Drie pils, zegt de kellnerin en Theo begint te tappen. Hij is in zijn
overhemd, een wit overhemd. Hij draagt een donkergrijze broek. Nog twee pils, Jan,
roept de kellnerin. Hij heet dus geen Theo, hij heet Jan. Aan zijn rechterhand zie ik
een brede gouden trouwring, een pendant van het kleinood aan de hand van de
kellnerin. Ik wenk haar, deze vrouw, om af te rekenen. Hoeveel is 't, vraag ik. Veertig
cent, zegt ze. Ik open mijn portemonnaie en kijk haar nog even aan. Inclusief, zegt
ze dan.
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Duitse kroniek
J.H. Schouten
Voor ik verschillende romans van de laatste tijd bespreek, wilde ik enkele
wetenschappelijke werken aankondigen, die ook in ons land ruime belangstelling
verdienen. Daartoe behoort zeker de monumentale Tragische Literaturgeschichte
van Walter Muschg1) (professor in Bazel), een van de meest omstreden boeken der
laatste jaren, vooral omdat de auteur, wars van het streven naar wetenschappelijke
objectiviteit, de dichters, die hem sympathiek en antipathiek zijn, met grote
bewondering resp. met absolute afwijzing behandelt in een zeer ‘eigenwillige’,
affectgeladen taal. Zo giet hij de fiolen van zijn toorn uit over Thomas Mann, die
‘een verloren wereld amuseert, zonder haar ook slechts een spoor van een reddende
gedachte te geven’, over Richard Wagner, Rilke, George en anderen, bewondert
daarentegen Pestalozzi als een gedrevene door de Heilige Geest, Gotthelf en anderen.
Muschg oordeelt niet uit aesthetische, maar uit morele gezichtspunten, hij accentueert
religieus-metaphysische waarden, waardoor hij tot een zwart-wit techniek komt, die
aan de veelvormigheid van het leven niet voldoende recht laat wedervaren. Hij beperkt
zich niet tot het werk, maar dringt steeds door tot de persoonlijkheid van de man,
die er achter staat, verwacht van deze ook een subjectieve tragiek: zijn zelfopoffering
moet zegel en kroon van zijn scheppend vermogen zijn.
Uitnemend beschrijft hij de ‘daemonische’ achtergronden bij Goethe, de morele
schuld, die deze soms op zich laadt en, vooral later, niet ernstig genoeg meer neemt
(Marianne von Willemer!) en zijn steeds toenemende ‘verburgerlijking’. Fel valt hij
het Duitsland van Bismarck en Hitler aan. Muschg is een man van een formidabele
belezenheid, ook in de klassieke en de niet-Duitse moderne literatuur. Zijn werk is
van een geniale eenzijdigheid, lokt telkens tot tegenspraak uit, maar is overal
belangwekkend, en als tegenwicht tegen zoveel karakterloze kritiek inderdaad (zoals
op de omslag staat) ‘een van de noodzakelijkste boeken, die geschreven moesten
worden’.
Geen oorspronkelijk, maar compilatiewerk (wat geen desappreciatie betekent) zijn
de bundels: Deutsche Geisteswelt2)) van Noach en Hübscher. Het hoofdmotief voor
de zelfvernietiging van de cultuur in onze eeuw is volgens Albert Schweitzer: Das
Versagen der Philosophie. ‘Zo weinig filosofeerde de filosofie over cultuur, dat ze
niet eens merkt, hoe zij zelf, en de tijd met haar, steeds meer cultuurloos werd. In
het uur van het gevaar sliep de wachter, die ons wakker moest houden. Zo kwam
het, dat wij niet om onze cultuur worstelden.’

1) Walter Muschg: Tragische Literaturgeschichte. 747 blz. 2de druk. Uitg. Francke Verlag,
Bern.
2) Hermann Noack: Deutsche Geisteswelt I (von Luther bis Hegel). Arthur Hübscher: id. II
von Schopenhauer bis Heisenberg. Uitg. Holle Verlag, Darmstadt.
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De filosofie draait tenslotte, volgens de formulering van Kant, om de drie hoofdvragen
voor de mens: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen?
In een aantal essays - die alle ingeleid worden door een korte biografie en
karakteristiek van de auteur - uiten Duitse schrijvers van Luther tot Hegel (deel I)
en van Schopenhauer, de stamvader van de ‘ondergangsfilosofie’ tot Heisenberg,
vertegenwoordiger van een natuurwetenschappelijk positivisme (deel II), hun
gedachten over deze fundamentele vragen. We zien ook hier, dat het Duitse denken
een metaphysische speculatieve trek vertoont, en veelal cirkelt om religieuze
problematiek - niet ten onrechte sprak Nietzsche over het Duitse ‘theologenbloed’,
dat trouwens ook door zijn aderen stroomde.
De verzamelaars hebben essays willen uitkiezen, die representatief zijn voor de
auteur, voor de centrale inhoud van zijn leer en voor de geestelijke situatie van zijn
tijd - het komt me voor, dat ze daarin geslaagd zijn. De titel moet ons niet suggereren,
dat we met specifiek Duitse problemen te doen hebben: ze zijn van algemeen
menselijke aard, maar gezien vanuit Westeuropees standpunt.
Nu we op 9 Mei 1955 de 150-jarige sterfdag van Schiller herdachten, is de
verschijning van het tweede deel van Buchwalds biografie: Schillers Weg zur
Vollendung3) ons dubbel welkom.
In mijn bespreking van het eerste deel (Juni 1954) heb ik er reeds op attent gemaakt,
dat voor Buchwald de ‘Bruchstelle’ in Schillers leven op zijn dertiende jaar ligt, toen
de despotische hand van hertog Karl Eugen in zijn leven ingreep en hem tot 9 jaar
van geestelijk isolement in de ‘slavenplantage’ van de Militärakademie veroordeelde,
waar hij onder ‘dankbaarheidsdressuur’ tot arts werd opgeleid. De ‘Vollendung’ is
dus: het genezen van deze ‘Bruchstelle’, de poging, om de verloren harmonie van
zijn jeugd terug te vinden. Dit tweede deel beschrijft levendig, boeiend,
wetenschappelijk gefundeerd, deze ontwikkelingsgang van Schillers 26ste jaar (dus
de vriendschap met Theodor Körner) tot aan zijn dood: de onafgebroken loutering
van zichzelf, die hij in de recensie van Bürgers gedichten als hoogte eis aan de auteur
had gesteld.
Prof. Buchwald verstaat de kunst, ‘Fachwissen’ in ‘Bildungswissen’ te veranderen
zonder goedkope populariteit en ongeoorloofde simplificering van de problemen:
hij heeft ons in dit werk de momenteel beste Schillerbiografie geschonken.
We komen nu tot de schrijvers van de laatste decennia, en wel tot Rilke, die in 1926,
en Franz Werfel, die in 1945 is overleden. Van Rilke werd ons toegezonden zijn
briefwisseling met Katharina Kippenberg4),

3) Reinhard Buchwald: Schiller II (Der Weg zur Vollendung). 500 blz. Uitg. Insel Verlag.
Wiesbaden.
4) R.M. Rilke u. Kath. Kippenberg: Briefwechsel. 720 blz., Insel Verlag.
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van Franz Werfel ontvingen we een bundel nagelaten proza.
Ik lees graag brieven: Nog liever dan gedrukt, zag ik ze in het calligrafisch
verzorgde schrift, de ‘malerischen und mönchischen Schriftzüge’, zoals Katharina
Kippenberg ze noemt, dat Rilke eigen was. In onze tijd van telefoon en schrijfmachine
hebben we geen tijd meer voor een persoonlijke correspondentie, een correspondentie,
waarop Rilkes woord van toepassing is: ‘Er war ein Dichter und hasste das
Ungefähre’.
Maar Rilke behoort nog ‘zu den Menschen, den altmodischen, die den Brief noch
für ein Mittel des Umgangs halten, der schönsten und ergiebigsten eines’. Bovendien
geven brieven vaak een juister beeld van de persoonlijkheid dan het volgens zuiver
artistieke eisen gevormde werk, dat daardoor aan kunstwaarde wint, wat het aan
directheid en openheid verliest.
Rilke had behoefte aan moederlijke vriendinnen, wier ziel een resonantiebodem
was voor zijn woorden, en die tevens hem raad konden geven in de gewone dingen
van elke dag. Naast de Fürstin von Thurn und Taxis had hij zulk een gelijkgestemde
ziel gevonden in de echtgenote van de directeur van de Insel Verlag, Katharina
Kippenberg, en we zijn de kinderen van deze hoogstaande vrouw dankbaar voor de
publicatie van deze brieven, die een waardevolle aanvulling vormen tot het mooie
boek, dat zij over Rilke heeft geschreven.
Welk een eigenaardige wereld stijgt uit deze brieven voor ons op! Niet in de eerste
plaats, omdat die enkele decennia achter ons ligt, maar om de volkomen andere sfeer
dan de alledaagse. Een sfeer, niet aangeraakt door economische zorgen, een water,
waarin de eerste wereldoorlog slechts een steen is, die wat rimpels maakt. Alle
oorlogsproblemen treden op de achtergrond, vergeleken bij de keus van een hotel,
de inrichting van een kamer, de vraag, of de ‘Cornet’ ook met muziek voorgedragen
mag worden (zoals velen zich zullen herinneren, was het een van de repertoirestukken
van Ludwig Wüllner) - kortom, het is een sfeer, beperkt tot een uiterst fijngevoelige
elite, die als hoogste en enige doel heeft de cultivering van de eigen persoonlijkheid,
het luisteren naar de geheimste roerselen der ziel, de trillingen van het eigen Ik, en
dus mèt de jonge Goethe hèm zalig prijst, ‘der sich vor der Welt ohne Hass
verschliesst’.
Zij schrijft d.d. Mei 1914 ‘wie lind plätschert das Leben manchmal um einen’, en
dit broeikasbestaan wenst ze, niet voor zichzelf, maar wèl voor R., uit vrees, dat het
gewone leven hem stuk zou maken. Ze waarschuwt hem, Macbeth niet te lezen, voor
zij bij hem is, zij bezweert hem voortdurend, niet te antwoorden op haar brieven,
maar te rusten, zoals de wijze sparren tientallen jaren doen, en te bedenken, dat deze
rust in de grond niets is dan een hartstochtelijke beweging en het actiefste streven,
ons goed te doen, te kalmeren en te helpen. Ze belooft hem, dat als hij logeert, de
kinderen niet zullen storen, de kleuren van meubels en gordijnen in de torenkamer
goed bij elkaar zullen passen en hij volkomen eenzaam kan blijven. R. had de teerste
zorg voor eigen constitutie, zowel lichamelijk als geestelijk (ook in het laatste
oorlogsjaar 1918 kan hij alleen
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in een slaapwagen reizen) en hij voelt, dat deze volkomen concentratie op en zorg
voor het eigen Ik voor hem nodig is, als een kunstwerk wil ontstaan. Zo weigert hij
eens (6 Sept. 1916), mevrouw Kippenberg op reis te ontmoeten, ‘weil es mein ganzer
Instinkt ist, dass mit mir nicht gerührt werden darf: Sie wissen, mein Geist gehört
zo jener Lösungen, die nur unter vollkommster Immobilität zum Kristall ansetzen,
und ich bin, fast sieben Monate lang, so viel gerüttelt und geschüttelt worden, dass
ich den ärgsten Bodensatz in mir aufzuklären habe. Ich möchte, unverrückt, dort
verwahrt bleiben, wo ich nicht in die Hand irgend eines Eindrucks gerate, der mich
wieder prüft oder schwenkt oder mir etwas beimischt, ach, nur das nicht.’
De taal van deze brieven, ook die van mevrouw Kippenberg, is uitnemend verzorgd
- haar meesterschap in dezen kenden we reeds uit haar boek over Rilke.
Toen deze op zijn sterfbed lag, zei hij tot de behandelende geneesheer: ‘Grüssen
Sie Katharina Kippenberg von mir. Das ist eine edle Frau’. Na de lectuur van deze
brieven zeggen we hem dat van harte toe.
In aansluiting hieraan nog een korte aankondiging der heruitgave van Das Buch
der Bilder5), gedichten uit Rilkes eerste periode, dus nog vóór het beslissende verblijf
bij Rodin. Het zijn niet de diepste, maar toch staan er vele in, die tot ons onverliesbaar
eigendom zijn geworden. Ik schrijf hier het laatste over:
Der Tod is gross.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.

Franz Werfels Erzählungen aus zwei Welten6), door de goede zorgen van Klarmann
uit zijn nalatenschap uitgegeven, zijn in méér dan één zin vertellingen uit twee
werelden.
Uit die van het Jodendom, waartoe Werfel krachtens zijn afstamming, en uit die
van het Christendom, waartoe hij door zijn geestelijke gerichtheid behoorde, al heeft
hij de stap naar het doopvont nooit gedaan. (Een uitvoerige, hoogst belangwekkende
motivering vinden we in het deel essays: Zwischen oben und unten, waarin Werfel
uiteenzet, dat de mensheid niet de keus heeft tussen Amerika en Rusland, rechts en
links, maar tussen boven en beneden).
Werfel, die in zijn aandoenlijke gedicht: Das Bleibende, klaagt: ‘Ich selbst, ohne
Volk, ohne Land’, heeft deze prozastukken geschreven in Oostenrijk, Frankrijk
(waarheen hij na de Jodenvervolgingen de wijk had genomen) en na 1940 in
Californië.

5) R.M. Rilke: Das Buch der Bilder. Insel Verlag. Wiesbaden.
6) Franz Werfel: Erzählungen aus zwei Welten III. 470 blz. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M.
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Ook artistiek heeft hij in twee werelden geleefd: in zijn jeugd was hij een van de
banierdragers van het Expressionisme, later kan men hem niet in een bepaald -isme
invoegen, maar zou men hem door zijn romans een van de nazaten van het Barok
kunnen noemen. Voor al zijn werken gelden de slotregels van het voorwoord bij:
Das Lied von Bernadette:
‘Reeds in de dagen, toen ik mijn eerste verzen schreef, had ik mij plechtig
voorgenomen, steeds en overal door mijn geschriften te verheerlijken het goddelijke
geheimenis in de menselijke heiligheid - onbekommerd om een eeuw, die zich met
spot, woede en onverschilligheid afkeert van deze laatste waarden van ons leven.’
De laatste waarden van ons leven: daarover handelen ook de bovengenoemde
vertellingen.
Een van de omvangrijkste is: Eine blassblaue Frauenschrift. Een man, die door
gebrek aan zwaarte steeds hoger is gezonken en nu - door een huwelijk met een
millionnairsdochter - een schatrijk man en hooggeplaatst ambtenaar is, ontvangt een
brief van een vrouw, die hij vele jaren geleden op de schandelijkste manier heeft
bedrogen.
Zal zij openbaren, wat hij heeft gedaan, met alle gevolgen voor zijn huwelijk en
zijn positie? Zij doet het niet - maar de kans op morele redding, die hem wordt
aangeboden, laat hij glippen: hij blijft in de lauwwarme atmosfeer van rijkdom,
klatergoud en schijneer - ‘En hij weet, dat een nieuw aanbod niet meer zal volgen.’
Evenmin als Sebastian uit Der Abituriententag - ook die zegt ‘neen’ bij een van die
onherhaalbare ogenblikken van de ontmoeting tussen God en de mens.
Een ‘monodrama’ is het toneelstukje van de Joodse ‘Arzt von Wien’, die geheel
in zijn beroep opgaat, en door de rassenwaanzin van het nationaal-socialisme uit zijn
arbeidzaam leven wordt geworpen. Aandoenlijk is Manon, het heengaan van Werfels
stiefdochter (Werfel was getrouwd met de weduwe van Gustav Mahler).
Dit is een waardevolle aanvulling van het oeuvre van Werfel.
We komen nu tot de contemporaire romans en beginnen bij:
Heinrich Böll, een nauwelijks 40-jarig auteur uit het Rijnland, die in zijn prachtig
gecomponeerde roman: Und sagte kein einziges Wort7) een beeld uit het na-oorlogse
Duitsland geeft. De 13 hoofdstukken, alle in de Ik-vorm verteld, zijn verdeeld over
een man en een vrouw, die ondanks de beste verstandhouding gescheiden leven,
omdat de door de oorlogservaringen geestelijk ontwortelde man het in de
éénkamerwoning voor het echtpaar met drie kinderen niet kan uithouden. Afwisselend
vertellen man en vrouw hun belevenissen, in 2 maal 6 hoofdstukken, terwijl hoofdstuk
13, door de man verteld, eindigt met de woorden: Nach Hause. Uit de vele losgeslagen
gezinnen één, dat, dank zij liefde, takt en geduld van de vrouw, dank zij vooral de
verbondenheid van de echtgenoten met elkaar, weer verenigd wordt.

7) Heinrich Böll: Und sagte kein einziges Wort. 215 blz. Verlag Kiepenheuer und Witsch.
Köln-Marienburg.
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Böll schrijft met een aan de naturalistische techniek herinnerende exactheid en
uitvoerigheid: hoe deze man, verbitterd door de oorlog en de ellende daarna, de drank
niet meer missen kan, hoe de zinloosheid van alles hem aangrijnst (Böll is duidelijk
door het existentialisme beïnvloed), en hij in de (R.K.) kerk vergeefs een antwoord
op zijn vragen zoekt - een man, die oneindig gevoelig is voor alle arme-luis-luchtjes
en vuil (‘dat onzichtbare, ondefinieerbare, maar werkelijke stof van de armoede, dat
in mijn longen zat, in mijn hart, in mijn hersens, dat mijn hele lichaam beheerst’) en
daarom stikt in de sfeer, waarin hij moet leven. Een man, die de welgestelden met
hun gehuichelde vriendelijkheid veracht, maar dankbaar is, als een arm meisje uit
een koffietentje hem een eenvoudig menselijk woord schenkt, al is het dan maar over
een pakje boter en een broodje.
Hij maakt een processie mee: de bisschop, bekleed met het rood der martelaars,
schrijdt vooraan.
Als proeve van beschrijving laat ik een alinea volgen:
‘De bisschop was zeer groot en slank, en zijn dik wit haar kwam onder het
nauwsluitende rode kapje uit. De bisschop liep recht, had de handen gevouwen, en
ik kon zien, dat hij niet bad, hoewel hij zijn handen gevouwen had en zijn ogen recht
voor zich uit gericht waren. Het gouden kruis op zijn borst bengelde zachtjes heen
en weer in het rhythme van zijn stappen. De bisschop had een vorstelijke stap. Zijn
benen zwaaiden naar voren, en bij elke stap hief hij de voeten in de rode
saffiaanpantoffeltjes een beetje op, en het zag er uit als een kleine verandering van
de paradepas. De bisschop was officier geweest. Zijn ascetengezicht was fotogeniek.
Het was zeer geschikt als titelblad voor godsdienstige geillustreerde bladen.’
Zo ziet de man alles met een ontstellende scherpte en duidelijkheid, ziet de hele
regie van de processie, de schijn, waarachter hij tevergeefs het wezen zoekt, en dan
plotseling wordt hij aangegrepen door een gevoel van walging, walging van de
mensen, van de maatschappij, de armoede, zichzelf (heeft hij niet zijn kinderen zonder
reden geslagen, hoewel hij een afschuw heeft van elke lichamelijke kastijding?) de
zinloze opdringerige reclame; WAT BENT U ZONDER UW DROGIST?
Zulke zinnen, die treiterend blijven rondrenzen in iemands hersens, laat Böll in
hoofdletters drukken, een variant op de Leitmotiv-techniek in de romans van Thomas
Mann.
Deze man wil zijn vrouw zien, maar moet haar ontmoeten in een vijfderangshotel:
hij kan het niet in de eenkamerwoning, waar je elk geluid uit het hele huis hoort,
maar ook van dit hotel walgt hij.
Ook zijn vrouw Käte heeft die merkwaardige helderheid van blik, waardoor ze
alle details in zich opneemt, zelfs de figuren, die op de bankbiljetten staan, terwijl
haar eigenlijke Ik ergens anders is. Zij heeft één kamer in het huis van een kinderloos
echtpaar, dat over vier vertrekken beschikt: een sukkelige man en een bigotte vrouw,
die in kerkelijke kringen groot aanzien geniet, elke morgen de communie ontvangt,
elke maand de
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ring van de bisschop kust, als hij de leidende dames van de diocese ontvangt, en dus
onaantastbaar is. Haar medegevoel is echter nog beledigender dan haar haat. Van
deze vrouw is Frau Käte afhankelijk. Ze voert een hardnekkige strijd tegen het vuil,
tegen de kalk, die van de muren van het door 't bombardement beschadigde huis
afbrokkelt, en denkt intussen aan de tweeling, die ze gebaard heeft in een kelder, om
ze spoedig daarop te zien sterven, en de drie andere kinderen, die daarna zijn geboren,
en zó murw zijn geworden, dat ze het niet eens meer wagen, luidruchtig te spelen.
Ook zij zoekt troost in de kerk, maar de preken van de bisschop vervelen haar.
‘De vocabulaire van zijn preken schijnt ontleend aan theologische trefwoordenlijsten,
die sedert veertig jaar onmerkbaar, maar gestadig, aan overtuigingskracht hebben
verloren. Trefwoorden, die phrasen zijn geworden, halve waarheden.’
Ze neemt een oppas voor de kinderen en gaat naar haar man in het ietwat louche
hotel, maar ook hier geen rust, ook hier de radio, de honderden-een geluiden.
Is het boek dan alleen een getuigenis van walging en wanhoop? Neen - achter de
duisternis straalt toch telkens een lichtglans. De vrouw heeft eens door de radio een
neger een van de aandoenlijke negro-spirituals horen zingen: He never said a
mumbaling word. Een woord over Christus, die op alle beledigingen en
mishandelingen zwijgt. Op die stem wacht ze steeds. En zo is het eind niet troosteloos:
de man geeft zijn zwerftocht van twee maanden op, gaat ‘nach Hause’ en samen
zullen ze proberen, een werkelijk tehuis voor hun kinderen te scheppen.
Op deze roman ben ik om twee redenen vrij uitvoerig ingegaan: om de
onmiskenbare artistieke kwaliteiten, en omdat hij me symptomatisch schijnt voor de
geestelijke houding van de jonge generatie in Duitsland.
De volgende roman van Böll: Haus ohne Hüter moet ik wegens de plaatsruimte
nu zeer kort behandelen, wat echter niet zeggen wil, dat ik hem minder hoog taxeer.
Ook hier een dimensionale schrijftechniek, die misschien beïnvloed is door de
psycho-analyse of de moderne film: de ‘held’ vertelt, wat hij bewust waarneemt en
ook de halfbewuste beelden, die uit zijn herinnering opstijgen en soms zich vermengen
met de werkelijkheid van het ogenblik.
Het gaat om de ‘bijproducten van de weduwenfabriek’, zoals de auteur ze bitter
noemt, de oorlogswezen, die verwonderd staan tegenover de chaotische werkelijkheid,
de ‘ooms’, die als ‘amants’ van hun moeders elkaar opvolgen, kinderen, die in deze
psychische verwarring hun jeugd moeten bewaren.
Onder de Protestantse auteurs van het tegenwoordige Duitsland neemt Albrecht Goes,
geb. 1908, dominee in een klein Württembergs dorpje, een eervolle plaats in. Hij
dient het woord - woord zowel in de betekenis8)

8) id.: Haus ohne Hüter. 318 blz. Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln-Marienburg.
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van Gods Woord als wel het woord als middel tot het taalkunstwerk. Het laatste blijkt
o.m. uit de vele dankbare getuigenissen ten opzichte van de werken van grote auteurs,
of zijn explicatie van gedichten (zie de schooluitgave: Erfüllter Augenblick9) als ook
uit eigen poëzie en proza.
Van het laatste is de novelle Das Brandopfer10), edel naar vorm en inhoud beide,
een uitnemend staaltje: de geschiedenis van een hoogstaande, eenvoudige vrouw,
die zich bij de Jodenvervolgingen in Duitsland wil offeren voor de zonden van haar
volk - maar God neemt het brandoffer niet aan.
Werner Bergengruen, geb. 1892 in Riga, is een van de beste vertegenwoordigers van
het ‘heimliche Deutschland’; tijdens de Goebbels-terreur gingen de nu in Dies irae
verzamelde gedichten in afschriften van hand tot hand. Als pendant tot: Der letzte
Rittmeister, geeft hij nu ‘wenn man so will, einen Roman’, Die Rittmeisterin11), die
vele autobiografische elementen bevat, vooral over zijn jeugd in Koerland, en met
echte ‘Erzählfreude’, 't plezier in een uitvoerige weergave van humoristische,
tragikomische of ook ernstige episodes geschreven is. Het is genoeglijk en gezellig,
maar bereikt m.i. niet het niveau van zijn novellen (Drei Falken) of romans met
ethisch-religieuze probleemstelling, zoals Der Grosstyrann und das Gericht.
Een van de geestigste en origineelste figuren, het minst bezwaard door de ‘grübelnde’
inslag van zoveel Duitse auteurs, is Carl Zuckmayer, geb. 1896, die, zelf zoon van
een wijnhandelaar, in 1925 o.m. het succesrijke blijspel Der fröhliche Weinberg
schreef, tijdens de Hitlerterreur (hij is halfjood) in U.S.A. als farmer zijn brood
verdiende, na de oorlog als theaterofficier terugkwam en met Des Teufels General
(hoofdpersoon is een generaal van de vliegeniers) de meest gespeelde Duitse
dramaticus is geworden. De herdruk van de sprankelende novelle Die Affenhochzeit12),
(geen bruiloft van apen, maar een feest, waarop een ‘weltfremde’ kunstenaar aan
een bevriend bruiloftspaar een aapje cadeau geeft!) is me een welkome gelegenheid,
nog eens op deze schrijver attent te maken.
Stefan Andres, geb. 1906, heeft zich eveneens een belangrijke plaats onder de huidige
schrijverswereld verworven door een omvangrijk oeuvre van merendeels zeer
behoorlijk niveau.
‘Het vermogen, zich diep en goed te herinneren, is een van de belangrijkste gaven,
die de muze aan de dichter schenkt. Want de herinnering alleen schept de ruimte,
waarin wij leven, en zij is het, die ons bij de hand neemt en terugleidt tot alle stadia
van de ontplooiing onzer persoonlijkheid.’
Zo is hij neergedoken in zijn jeugd, en schenkt ons het vrolijke, sym-

9)
10)
11)
12)

Albrecht Goes: Erfüllter Augenblick. Bloemlezing Schulausgabe. 98 blz.
id.: Das Brandopfer. 74 blz. Beide S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M.
Werner Bergengruen: Die Rittmeisterin. 432 blz. Verlag der Arche, Zürich.
Carl Zuckmayer: Die Affenhochzeit. S. Fischer Verlag. Frankfurt a. M.
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pathieke, onproblematische boek: Der Knabe im Brunnen13).
Steffi, de zoon van de molenaar in het dorpje aan de Moezel, kijkt met voorliefde
in de put bij de tuinmuur, waar zijn moeder en zuster de houten emmer in laten
zakken. Zelf mag hij er niet aan komen, of het zou hem vergaan als die jongen, die
tegen het verbod van zijn ouders er over heen hing, er in viel en toen door de waterman
werd gehaald. Met die jongen - een spiegelbeeld van hemzelf - praat Steffi en ziet
zo zijn jeugd, die hij in het vrolijk R.K. milieu, dat het Rijn- en Moezelland eigen
is, heeft doorgebracht. Een boeiend en mooi boek.
Hetzelfde kan gezegd worden van Die Reise nach Portiuncula14), het eenvoudige
kapelletje aan de voet van de berg van Assisi, de wieg van de orde der Franciscanen.
Drie mensen maken de reis: een rijke bierbrouwer, sympathieke figuur, weduwnaar,
met zijn dochter Felicitas, een fris, oorspronkelijk meisje, en een journalist, die als
gevangene in de oorlog een Italiaan heeft doodgeslagen (naar hij meent) om eigen
leven te redden, een schuld, die hem steeds vervolgt. Maar als hij de doodgewaande
nu ontmoet als een van de walgelijkste individuen, die hij ooit heeft gezien, is dit
schuldgevoel verdwenen. De bierbrouwer, tourist, die het eigen verleden zoekt en
inderdaad vindt: het jonge meisje, dat zijn geliefde is geweest en dat hij heeft verlaten,
ziet hij als oude vrouw terug, maakt het vernederendste ogenblik van zijn bestaan
door, véél erger dan het uur, waarin hij door dienaren van de fascistische staat bont
en blauw wordt geslagen.
Beiden, de bierbrouwer en de journalist, beleven op deze reis zedelijke
wedergeboorte en kunnen zonder angst en vrees verder leven.
Het boek eindigt met de eerste woorden van het onsterfelijke zonnelied van
Franciscus: hoogste, almachtige, goede God.
Ds. Gerner Beuerle geeft in zijn Elmauer Tagebuch15) rekenschap over een ontmoeting,
die zijn leven een beslissende wending heeft gegeven, en wel die met Dr. Müller, de
stichter van Schloss Elmau in het Beierse Wettersteingebergte, en schrijver van tal
van boeken over practisch Christendom (o.a. Die Bergpredigt). Dr. Müller was een
dynamische persoonlijkheid, iemand met een verbazingwekkende, intuïtieve
mensenkennis, waardoor hij spoedig zag, wáár het geestelijk bij iemand haperde (‘U
moet uw leven op een nieuwe basis plaatsen’), iemand, die streed tegen de Christelijke
kerken, omdat die naar zijn mening het werkelijke leven met Jezus onmogelijk hadden
gemaakt, maar tegelijk iemand met een verbluffend zakelijk inzicht, waardoor hij
een economisch lonende exploitatie van zijn grote hotel (ca. 250 gasten) mogelijk
kon maken. Voor Ds. Beuerle is Dr. Müller de afgezant uit den hoge, die getracht
heeft, het Rijk Gods op aarde te verwerkelijken, de feilloze ziele-arts, de vaderlijke
vriend, de harmonische mens par excellence. Op uw recensent, die wel

13) Stefan Andres: Der Knabe im Brunnen. 353 blz.
14) id.: Die Reise nach Portiuncula. 277 blz. Beide Piper u. Co. Verlag, München.
15) Maurus Gerner-Beuerle: Elmauer Tagebuch. 150 bl. Verlag Schloss Elmau, Post Klais. Obb.
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enige tijd op Elmau heeft gelogeerd, maar ná de dood van Dr. Müller († 1949) maakt
het boek op sommige plaatsen een te dithymrabische indruk - zóveel glans en nergens
schaduw? Het wil echter geen objectieve biografie zijn, maar is de uiting van een
hart, dat overvloeit van dankbaarheid aan een zéér bijzondere persoonlijkheid, die
voor duizenden een geestelijk leidsman is geweest.
Een volkomen ongecompliceerd boek is Herbert Rittlingers reisbeschrijving: Das
baldverlorene Paradies.16)
Een reisbeschrijving kan men het nauwlijks noemen: het is een geestdriftig loflied
op de genoegens van paddelbootvaarten door wilde bergstromen in Oostenrijk, bij
de Drau: Hij gaat eerst samen met zijn vrouw, die hij het ‘Aveckle’ noemt, omdat
ze ‘avec’ hem gaat en er als liefkozend aanhangsel toch een verkleinwoord van
gemaakt moet worden, daarna met zijn vrouw en nog twee vriendinnen, sportieve
jonge vrouwen, die de lang niet ongevaarlijke tochten onvermoeid volbrengen. Alle
vier genieten van dit bestaan zonder de belemmeringen van de civilisatie - die hebben
ze mèt hun kleren afgeworpen -, helpen elkaar in trouwe kameraadschap, hebben
een open oog voor de schoonheid van het landschap, de zeden en gewoonten van de
‘Einheimischen’ - kortom, ze zijn probleemloos gelukkig. Het is weldadig, om tussen
al de met problemen geladen boeken ook eens een werk van vrolijke levensaffirmatie
te lezen, dat, zonder literaire pretentie te hebben, toch in aangenaam leesbare vorm
iets van deze zomerzaligheid voor de lèzer doet leven. Of met al de
electriciteitswerken en de ‘Stauseen’ ook dit paradijs spoedig verloren zal zijn? We
vrezen zeer.
Een groot aantal foto's van de schrijver sieren dit sympathieke werk, waarmee we
ons overzicht voor ditmaal willen besluiten.

16) Herbert Rittlinger: Das baldverlorene Paradies. 283 blz. Verlag Eberhard Brockhaus.
Wiesbaden.

Ontmoeting. Jaargang 8

364

A.G. van Melle
Marini's ruiterbeelden
Zijn paarden zijn in hoofdzaak polychroom
en staren ver boven verdwaasde poten,
de ruiters zijn als mannen in een droom
geladen met geduld voor de zeer grote
dingen die al een jaartelling ophanden zijn.
De dierenhoofden reikhalzen brutaal
de ruiters balanceren op de wervellijn,
alleen hun ogen spreken mensentaal.
Hun lijven zijn in vlammend rood gevat
en staan rechthoekig hemelwaarts gebogen,
de weemoed heeft zijn tijd gehad:
de luchten zijn in storm bewogen
waar sterren jagen om de maan
en het voortvluchtig lopen der planeten
voltrekt zich heden langs een nieuwe baan.
Dit is het uur dat men reeds was vergeten.
Bloed vuur en rook zijn nieuwe elementen,
zullen wij radeloos de tekenen verstaan?
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M.H. Rijnsburger
Droom
ik wist niet
dat er trillioenen lichtjaren
nodig waren
eer in een flits
mijn leven
de baan zou kruisen
van jouw leven
net op tijd heeft God
de deur nog willen sluiten
om te voorkomen
dat onbescheiden blikken
getuigen konden zijn
van die ene zoete omhelzing
waarin wij naar de mensen
waren toegevallen
wij
die eenmaal met elkander speelden
in de eeuwigheid
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M.H. Rijnsburger
mijn jongen zucht
ik zou de poes willen zijn
ik wil hem zeggen
dat er geen poes is ginds in 't kozijn
ligt een chinese keizer
met een snor
spinnend in gele zonnen
zelfbehagen
hij glimlacht naar zijn staart
de verstandhouding
is immers goed
maar ik zeg niets de jongen
mocht eens op zoek gaan
naar chinese keizers
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Morgen zie ik je weer, een film over een dominee
Aize de Visser
De zomermalaise in de bioscopen heeft op het ogenblik, dat ik deze regels schrijf,
haar dieptepunt zo ongeveer bereikt. De Tiende Muze houdt uitverkoop en tracht
een aantal niemandalletjes aan de van warmte en vacantiedrukte soezerige klanten
kwijt te raken. De enige, werkelijk belangrijke film, die de aandacht vraagt, is Modern
Times van Charlie Chaplin en het is verheugend te constateren, dat deze uiterst
boeiende tragicomedie van 's werelds grootste filmkunstenaar nog overal grote
belangstelling ondervindt.
Opnieuw is naar aanleiding van deze reprise de vraag opgeworpen of de toepassing
van het geluid eigenlijk niet een verraad aan de cinematografie betekent, of het wezen
van de film, het beeld, niet is aangetast door die andere grootheid, het geluid.
Het is moeilijk in antwoord op deze vraag een positief ja of nee uit te spreken. Ik
ben ervan overtuigd, dat de ‘stomme’ films van Chaplin bij voorbeeld een sprekender
getuigenis van de bedoelingen van de maker afleggen, dan zijn latere werken, als
Monsieur Verdoux en Limelight, dat de oudere werken ook minder snel verouderen
- indien ze dit al doen - dan deze jongere. Het is merkwaardig te constateren hoe
bijzonder ‘actueel’ een film als Modern Times nog is, ondanks de toegepaste
werkwijze, waarbij van dialoog, van technicolor, van wide screen uiteraard geen
sprake is, ondanks de gewijzigde economische en sociale omstandigheden ook. De
oorzaak van deze ‘eeuwige jeugd’ is niet ver te zoeken. Want Chaplin moge dan al
een type geschapen hebben, in wezen zijn zijn werken films van de mens. In dat
beangstigde of overmoedige, vervolgde of in de groteske aanval overgaande mannetje
ontdekken wij onszelf.
Ik kan mij niet losmaken van de idee, dat Chaplin, ondanks zijn grootheid, ondanks
zijn welhaast verbijsterend vakmanschap er niet in is geslaagd het gebruik van de
menselijke stem op de juiste wijze in zijn werk in te passen. Zijn sprekende mimiek,
zijn sprekende spel, de sprekende situaties, die hij schept, verdragen eenvoudig niet
dat er ook nog in zijn films gesproken wordt.
Anders is het met dat ene zotte liedje in Modern Times. Daarin beweert Chaplin
niets en juist omdat hij niets beweert, vertelt hij, beeldend, veel en veel meer dan in
welke tekst ook.
Danny Kaye kan dat ook. Die kan de meest kolderieke waanzin brabbelen en het
beeld (zijn mimiek en gebaar) laten vertellen.
Ik heb vroeger al eens beweerd, dat de dialoog in de film op de tweede plaats staat,
secundair is. En daarbij het voorbeeld aangehaald van het publiek, dat van de Engelse
taal niet meer dan de woorden ‘Ai luw joe’ kan thuisbrengen en week-in-week-uit
naar films kijkt, afkomstig
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Het moment van Peters roeping.

uit het Anglo-Amerikaanse taalgebied, waarbij het zich volkomen tevreden stelt met
(steeds) armetierige en (dikwijls) erbarmelijk slechte dialoogvertalingen, zonder dat
dit het genot ook maar in het minst schijnt te storen.
Toch blijkt in de praktijk, dat deze zienswijze ten aanzien van de dialoog niet altijd
opgaat. De predikatie van de dorpspastoor in dat meesterwerk van Marcel Pagnol,
Manon des Sources, waarop ik in een eerder artikel kon wijzen, was een voorbeeld
van een dergelijke uitzondering. Hier ondersteunde de tekst het beeld niet meer,
veeleer was het omgekeerde het geval en ondersteunde het beeld het woord.
Het mag diegenen onder ons, die nog steeds in gedachten bezig zijn met het
vraagstuk in hoeverre de kerk bij de verbreiding van het Evangelie gebruik kan maken
van het medium der cinematografie, met blijdschap vervullen, dat het blijkens de
praktijk inderdaad mogelijk is het woord in de film een zeer centrale plaats te geven,
zonder dat dit het wezen van de film behoeft aan te tasten.
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Peter Marshall (Richard Todd) en Catherine (Jean Peters).

De Rooms-Katholieke kerk heeft het in dezen oneindig veel gemakkelijker: zij
kan het kerkelijke en niet kerkelijke publiek in de bioscoop iets laten zien.
Daarenboven heeft zij in dramatisch opzicht het grote voordeel dat een priester-figuur
voor de massa zoveel boeiender en interessanter is dan een dominee. De oorzaak
hiervan ligt voor de hand, ik noem slechts het celibaat met zijn in veler ogen sterk
romantische conflicten, de ‘in het oog lopende’ kledij der priesters, enzovoorts. Dat
deze kerk er niet in is geslaagd vele van haar getuigende rolprenten aan de
verwachtingen van waarachtigheid en vakmanschap te laten voldoen, men zie bij
voorbeeld Het wonder van Fatima, doet daar niet aan af.
Natuurlijk kan ook van protestantse zijde wel gewezen worden op enige films van
formaat. Ik denk aan Ordet en Himlaspelet, doch hoewel dankbaar voor deze prachtige
werken, twijfel ik toch aan de betekenis van deze films in de zin als hierboven
bedoeld, dus voor niet-kerkelijke kringen. Maarten Luther, om een recent voorbeeld
te noemen, kwam dichter bij dit doel, maar het was dan ook niet om niet dat men het
nuttig heeft
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In Washington staat Dr Marshall al spoedig midden in de belangstelling.

geoordeeld dit ‘drama van het Woord’ in het Duits nagesynchroniseerd in Nederland
te vertonen.
Uiteraard bestaat er geen enkele reden in de gedachtengang wanproducten als The
Robe, Demetrius en de Gladiatoren en andere dergelijke het christendom
prostituerende films te betrekken.
Een nog duidelijker voorbeeld van de centrale betekenis van het woord in de film
vinden we in de door 20th Century Fox naar het gelijknamige boek van Catherine
Marshall vervaardigde film A Man called Peter, die dit najaar onder de titel Morgen
zie ik je weer in de Nederlandse theaters zal worden uitgebracht.
Laat ik direct zeggen, dat deze film over het leven van een dominee door Henry
Koster met veel vakmanschap is gemaakt en uitermate boeiend is. Dat allemaal nogal
vreemd, want het moge dan waar zijn dat Peter Marshall, een Schot die naar de
Verenigde Staten emigreerde en daar predikant werd, een bijzonder prediker is
geweest, zijn leven is toch te weinig bijzonder, te weinig romantisch en avontuurlijk,
om dit alleen als gege-

Ontmoeting. Jaargang 8

371

Een hartverwarmende scène uit ‘Morgen zie ik je weer’.

ven voor een boeiende rolprent te kunnen laten dienen.
Het mag dan waar zijn, dat het maar aan enkelen is gegeven het ambt van Senate
Chaplain in de Verenigde Staten te vervullen, ook dit is op zichzelf te weinig sprekend
om stof te leveren voor een film, die twee uur duurt.
De kracht van Morgen zie ik je weer is echter de kracht van Peter Marshall zelf,
zijn uiterst suggestieve prediking. En men heeft het dan ook bestaan in deze film een
groot aantal preken op te nemen, die stuk voor stuk niet alleen hoogtepunten zijn
van het werk, maar de peilers waarop dit drama is gebouwd. Ik heb met een aantal
jonge Amerikaanse piloten en hun vrouwen gesproken, die allen zonder uitzondering
deze film hadden gezien en zich sommige gedeelten van Peters preken letterlijk
wisten te herinneren. Dat is mede te danken aan het uiterst suggestieve spel van
Richard Todd, laatstelijk nog te zien in de eerste van de vier vertellingen uit de Franse
film Het bed, waarin hij de rol van de jonge militair op uiterst levendige en subtiele
wijze vervulde.
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Men kan zich hierbij de vraag stellen, en zij zal zonder twijfel gesteld worden, of de
prediking en het gebed ‘gespeeld’ mogen worden. Ik moge, daar een uitvoerige
bespreking van dit vraagstuk ons te ver zou voeren, verwijzen naar wat ik eerder
schreef over ‘Spel en Werkelijkheid’.
Waaraan nu ontleent A Man called Peter haar betekenis in de evangeliserende zin,
als hierboven bedoeld? Aan het woord, dat zulk een centrale plaats inneemt. Het
protestantse geloof is niet in beelden of situaties te vangen. Beelden dienen alleen
om het woord zichtbaar te maken, te onderstrepen. Ik denk hierbij aan die prachtige
scène waarin van een zeer reële gebedsgenezing sprake is.
Het is zonder twijfel, dat Morgen zie ik je weer sterk de aandacht zal trekken. Het
is een de toeschouwer met blijdschap vervullende gebeurtenis dat deze film, waarin
Jean Peters de rol van Peter Marshalls echtgenote Catherine vervult, wordt uitgebracht.
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A. Sterveen
Fragment
Wakker geschud voel ik de koude dag.
Ik zie de lange bladeren zacht
maar met uiterste inspanning trillen,
of ze iets willen
dat niet door kan gaan.
Vóór mij 't meedogenloos geblink
van water, dat in 't karrespoor bleef staan.
En langzaam aan, onder het overwicht
van de kastanjes, raak ik vreemd beklemd.
Rillend van onvoldaanheid ga ik heen,
schoorvoetend, de teleurstelling op mijn gezicht.
Meer dan ooit aan het Leven vreemd.
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A. Sterveen
Sinds kort zingt de vogel niet meer voor mij.
Ik kwam buiten zijn lied te staan.
Al bonst het, dat zijn keel dreigt te breken,
- ik krijg er geen deel meer aan.
Zeker, ik hoor het nog!
Het kan nog ongehinderd bij me komen
(wat kan een lied
op de helling gebracht van snavel naar oor
anders dan stromen?)
maar in mijn gehoorgangen blijft het
ergens, hoe dan ook, steken.
Mijn hart
slaat er geen ogenblik sneller door.
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Kritieken
Go Verburg
De levensgang van Gerben Gervaas
Kampen 1954 - J.H. Kok.
Een goede, natuurlijk gebouwde roman over het dorpsschoolhoofd Gervaas. Hij zal
met pensioen gaan. Hem wordt een album met tekeningen vereerd, een soort
levensalbum. En Gervaas zelf vindt er aanleiding in tot een memorandum, een
autobiografie zo men wil, waarheidsgetrouw. De gebeurtenissen rijen aaneen tot een
levensverhaal, innerlijk opnieuw beleefd; voor de lezer soms onwaarschijnlijk van
feitelijkheid, maar meestal aannemelijk en zelfs meermalen ontroerend om zijn
eenvoud en zuiverheid. Verburg is in dit boek waarlijk aan het ‘vertellen’ toegekomen,
onderhoudend zonder oppervlakkigheid, beschrijvend zonder hinderlijke vertraging.
Ik meen: deze levensgang is met liefde en overgave beschreven.
v. H.

Dolf Kloek
Ergens achter mij
Den Haag - J.N. Voorhoeve.
Dolf Kloek heeft van zijn sympathieke thema veel te veel een ‘echt boek’ willen
maken. Daarom mist het in de meeste gedeelten die eerlijke eenvoud, die overtuigt.
De zieleproblemen worden uitgesponnen op een enigszins ouderwetse manier. De
stijl is mij ook te weinig direct, te weinig op de man af. Dit te weinig directe vinden
we ook in de uitwerking van het geestelijk proces van de hoofdfiguur. Ook al
verbrandt hij zg. alle schepen achter zich, wij weten vanaf de eerste bladzijde dat het
wel weer in orde komt. Daarbij komt dat alles wel heel keurig volgens de plannen
(van de auteur dan) verloopt.
Nogmaals: het thema is sympathiek en zo lijkt mij ook de auteur als mens. Laat
hij daarom eerlijk en simpel nog weer eens een verhaal vertellen zonder geweldige
effecten of heel bijzondere geestelijke processen. Zo maar een verhaal, dat echter
rijk kan zijn aan warme eenvoudige menselijkheid. En dan kan het evengoed (of juist
nog veel eerder) een volwaardige roman zijn in literair opzicht.
K.K.

Hartger Menkman
Laaiende Fakkel
Den Haag - J.N. Voorhoeve
Boeken over belangwekkende persoonlijkheden zijn voor de gezinnen en
volksbibliotheken van groot belang om hun karaktervormende waarde en bezielende
kracht. En als zodanig zijn we blij dat Menkman een boek over Florence Nightingale
schreef. Het is goed vooral aan jonge mensen in deze vaak zo vermaterialiseerde of
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nihilistische wereld mensen te tonen, die door hun geloof en roepingsbesef dwars
door de grootste moeilijkheden heen op hun doel afgingen.
Hoe is het boek nu als boek? Het is een aanvaardbaar werkstuk. Er is echter soms
meer redenering dan diepgang. We hebben verder nog al eens het gevoel, dat door
het vele gepraat door en over Florence, ons net haar juiste beeld en persoonlijkheid
ontgaat.
Het boek had grootser en indringender van visie kunnen zijn. Doch daarmee
vervallen niet de eerder gemaakte opmerkingen.
K.K.

Nel Noordzij
Om en om
Amsterdam - De Arbeiderspers
Om experimentele poëzie te beoordelen moeten wij andere dan ‘gewone’ normen
aanleggen. Welke? Dat weet eigenlijk nog niemand ondanks vele artikelen en studies.
De meeste critici zullen wel afgaan op hun intuïtie.
Soms echter is het - omdat wij er zo dicht op staan - moeilijk een juiste
waardebepaling te vinden. Een enkele maal krijgen we een soort ‘houvast’ als
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de experimentelen bekende thema's nemen, als b.v. bij de herdenking van onze strijd
om de vrijheid in het nummer Nationale Snipperdag. Het is mij echter een veeg teken,
dat dan de verzen juist erg zwak zijn. Dus zo gauw ze wat gaan ‘zeggen’ zijn ze niet
zo veel als vers. Zouden de andere, die geen direct verstaanbare zin hebben dan zo
veel beter zijn? Of moeten ze juist zo wezen? In dit bundeltje, waar verzen en verhalen
om en om staan, wint echter m.i. het experimentele vers aan kracht, ook poëtisch,
als het meer verstaanbare inhoud krijgt. De verhalen zijn minder experimenteel dan
de verzen. Nel Noordzij blijkt beslist intelligent te kunnen schrijven, maar - vergeef
me - je wordt er zo beroerd van. Misschien is dat echter de bedoeling. Knap, maar
zeer naargeestig werk.
K.K.

Pearl. S. Buck
Kom, mijn liefste
Utrecht - Bruna.
320 bladzijden moet de lezer doorwerken, voordat de titel van het boek helemaal
gerealiseerd is. Maar dan wordt hij ook geacht alles te weten over de ontwikkeling
in India in de laatste driekwart eeuw. Pearl Buck, schrijfster met wereldreputatie,
heeft de wereld van het verre Oosten voor een Westers denkend lezerspubliek
geopend, maar persoonlijk betwijfel ik zeer of ze die wereld ook dichterbij gebracht
heeft. Het ruim een jaar geleden verschenen: Wie het leeuwenmasker dragen,
geschreven door de arts Simeons (ook een Amerikaan) heeft mij eindeloos veel meer
gezegd, doordat deze ‘westerling’ trachtte het Oosten te benaderen van het Oosten
uit. Dat doet Pearl Buck stellig niet, ondanks alle schijn van wel. Want hier wordt
toch eigenlijk gecoquetteerd met Gandhi en zijn werk, en bovenal met zijn denken.
David MacArd (multi-millionnair) wordt na de dood van zijn vrouw tijdens een
reis door India zo getroffen door de heersende ellende, dat hij besluit de zaak
Amerikaans aan te pakken: hij wil er een school voor zendelingen stichten.
Dit alles geschiedt op godsdienstige overwegingen, die nogal onzuiver aandoen.
Zijn zoon zet door. Hij gaat naar India met zijn vrouw Olivia, ondanks de
verbolgenheid van Papa, en begint daar een soort van particuliere, hoewel groots
opgezette zendingsactie. De schone voortzetting van het werk geschiedt door hun
zoon Theodore.
Op de achtergrond beleeft de lezer dan het falen van het Engelse bewind en het
ontwaken van het Oosten, waarvoor de Engelse gouverneur en een schatrijke Hindoe
Darya model staan.
Natuurlijk beschikt Pearl Buck over voldoende talent om een wel boeiend verhaal
te schrijven. Alleen - het is net niet echt, in ieder geval veel minder echt dan haar
vroegere boeken, die in China speelden. Tenzij... het is namelijk nog al lang geleden
dat ik haar ‘De goede Aarde’ las.
R-n.
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Hans Hellmut Kirst
08.15 Het Einde
Baarn - De Boekerij
Het derde deel van Kirsts trilogie vraagt om een bespreking. Misschien geeft de
Duitse titel van het boek: Null-acht fünfzehn bis zum Ende iets duidelijker de
bedoeling van het geheel weer. 08.15 is namelijk een Duits begrip voor waardeloze
rommel.
Dus - waardeloze rommel tot aan het einde toe. Inderdaad gold dit voor de
levensgevaarlijke rommel, die Hitler de wereld te bieden had. Het gold ook voor de
twee delen: ‘de kazerne’ en ‘de oorlog’... Het geldt echter niet voor ‘Het Einde’.
Want hoewel ook dit boek nergens allure heeft, vertoont het toch kwaliteiten. Het
talent van Kirst komt in het algemeen tot ontplooiing, wanneer hij de destructie kan
beschrij-
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ven. Reeds in de bespreking van deel 1 en 2 wees ik er op, dat de auteur het best op
dreef is, wanneer hij zwelgpartijen en vuiligheid kan beschrijven, symptomen van
een morele ontbinding.
In ‘Het Einde’ is het hele Grootduitse leger in ontbinding, het hele Duitse rijk, en
nu krijgen alle kleine en grote zwendelaars die Hitler aan de macht hielpen en hielden,
plotseling een achtergrond, al ziet die er niet fraai uit.
In het boek treden voor een deel dezelfde personen op, die de vorige delen
bevolkten en soms bevuilden. Feitelijk doen ze dat nog, en ik kan me er niet aan
onttrekken, dat de schrijver hierin zijn vreugde heeft. Enkele ‘integere’ figuren, als
kapitein Wedelmann (de Nazi uit vorige delen) blijven schimmen. De geestelijke
Westhaus heeft wel een woord, maar het is een leeg woord. Diep ontroerd werd ik
slechts bij het lezen van de dood van Hinrichsen, de man uit Pommeren, die vlak
voor zijn dood biecht, waarom hij zijn vertrouwen aan Hitler gaf en hoe hij
ontnuchterd werd.
En verder zit ik maar steeds te puzzelen: Vrijwel alle Duitsers, intelligent of dom,
zijn hier intriganten en profiteurs. Ben ik zo'n naïeveling, dat deze mentaliteit me te
enen male vreemd is? Of ligt het aan Kirst? Of - ligt het aan de Duitsers? De meeste
mannen zijn geestelijke S.S.-ers, de meeste vrouwen zijn... En hoeveel leed de Duitsers
over de wereld hebben gebracht, ik kan toch moeilijk iets anders aannemen dan dat
het werd aangericht door die kleine schare, waar Kirst zoveel woorden voor heeft.
Bijna altijd maakt hij ze lachwekkend. En eigenlijk vind ik dat het allerergste van
dit drietal boeken: de hoofdpersonen worden lachwekkend in plaats van
afschrikwekkend. Van tweeën een: Kirst is een gevoelig mens, die heel cynisch is
geworden door de hel der jaren die achter hem ligt - òf hij is diep in zijn hart
teleurgesteld, dat alles zo'n beroerde afloop had, en hij lacht nu als de boer die kiespijn
heeft.
R-n.

Joh. Hidding
De Wolvenjacht
Kampen - J.H. Kok N.V.
In de V.C.L.-reeks van Kok te Kampen kwam een boek uit van Joh. Hidding, met
als inhoud een brok Drents leven van omstreeks het jaar 1750. Het is Hidding
toevertrouwd om zijn neus in een stuk historie van het oude Drente te steken en om
uit die toestanden en gebruiken een verhaal te schrijven dat leeft-als-een-hart. En het
is juist bij hèm in goede handen omdat hij met zo buitengewone aandacht de dingen
naspeurt en ook uitschrijft. Eenvoudig en bescheiden als de schrijver is, is ook zijn
roman: zo kan alleen Hidding het. En het is een mooi ding in de wereld van de
literatuur, dat men een eigen aandacht, een eigen geluid heeft en ook een eigen wijze
van schrijven onderhoudt. Wat dat aangaat is er teveel cliché. Maar Hidding ìs iemand
en hij schrijft als iemand. En er waait een geest van meeleven en van mee-beleven
door zijn verhaal, die sympathiek is en weldadig aandoet. Alle opzettelijke
christelijkheid is hem vreemd - alle acrobatiek om grote literatuur te scheppen lapt
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hij onder zijn zolen. En hij voelt meer voor het prachtige snijwerk in een oude
preekstoel dan voor model meisjesbenen.
Misschien sla ik zijn boek even te hoog aan, als ik schrijf, dat deze roman nu juist
een verhaal inhoudt zoals ik dat wenselijk acht voor een uitgave in een boekenreeks.
Het is spannend, het is eenvoudig, het ademt een christelijke geest - en grootvader
die van Drees rookt zal het met even groot genoegen lezen als zijn kleinzoon die
elke avond zit te hannessen met mulosommen. Alleen zij, die bij de goden dezer
eeuw in onze literatuur zweren, zullen waarschijnlijk hun neus ophalen voor het
bekrompen milieu waarin de
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schrijver zijn lezers binnenleidt - laat ik dezen mogen verkondigen, dat de boeren in
Drente avontuurlijker leven dan kunstenaars in Parijs en wereldreizigers in de Sahara.
En men houdt het, wat de geestelijke en lichamelijke gezondheid aangaat, langer in
Drente uit.
Het verhaal zit vrij goed in elkaar: als voorspel een jacht op een echte wolf - daarna
breder een drama van de jacht op een bende dieven en moordenaars, die de buurtschap
onveilig maakt. En als zout in deze hutspot van gezonde romantiek een aannemelijke
strijd van een meisje, dat tussen twee jongens, van wie ze beide houdt, moet kiezen.
Graag zou ik Hidding voor dit boek een tien geven... als hij die ruzie tussen de
twee meisjes om het gezelschap van de schrijnwerker wat meer aanvoelbaar had
beschreven, vooral omdat die ruzie het ene meisje tot zonde wordt. Dit laatste is me
teveel in de schemer gebleven.
G.M.

Bert van Aerschot
Bittere wijn
Utrecht - A.W. Bruna & Zn.
Van Aerschot, een van de jongere Vlaamse auteurs, geeft in deze korte roman het
beeld van John Draes, een man die zich een bijna onaantastbare zakelijke
machtspositie heeft opgebouwd en die deze positie op één dag ondermijnd en tot
ineenstorten gedoemd ziet.
Zo gesteld klinkt het nogal aandoenlijk, maar er is werkelijk niets aandoenlijks
aan. Want deze Draes is iemand, die de levens van anderen voor zich geëxploiteerd
en kapotgemaakt heeft, die ‘zijn Waterloo ontmoet heeft’ en nu, een middag en een
avond lang - herinneringen tussen hartaanvallen en alcoholnevels door - zichzelf en
de waarde van zijn leven probeert terug te vinden. Wàt hij uiteindelijk vindt is dit:
‘John Draes zag geen weg in zijn toekomst, maar dat deed er niet toe. Hij leefde.’
Van Aerschot heeft dit op zichzelf niet zo schokkende gegeven op een
ontraditionele en daardoor wel interessante wijze behandeld. Zijn woordgebruik is
spijkerhard van doelmatigheid, wat dikwijls een sterk beeldende werking geeft. Maar
de atmosfeer in dit boek is er één van leegheid, egoïsme en kille vijandschap tussen
mensen en mensen. Daaruit èn uit de ‘oplossing’ van dit geval, de in wezen
nihilistische aanvaarding van het leven alleen om het leven zelf, kan men de kijk van
de schrijver op zijn medemensen en op het leven wel reconstrueren. Dat geeft dan
meteen aan, waarom dit boek, dat stijl-technisch hier en daar verrassende dingen
geeft, mij uiteindelijk toch volkomen onbevredigd liet.
J.W.V.

Deutsche Erzähler ausgewählt und eingeleitet von Hugo von Hofmannsthal
Wiesbaden - Insel Verlag
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Het is een goede gedachte geweest van de directie van de Insel-Verlag, deze bundel
van novellen, die representatief zijn voor de Duitse literatuur van de 19de eeuw, en
die Hofmannsthal in 1912 heeft uitgezocht, te herdrukken. In zijn inleiding geeft hij
rekenschap van zijn keus, verzwijgt echter, waarom hij van een van de grootmeesters
der Duitse novelle, C.F. Meyer, niets heeft opgenomen, en wèl Wilhelm Hauff en
Charles Sealsfield. Maar afgezien van deze opmerking niets dan lof voor deze naar
vorm en inhoud uiterst waardevolle bundel.
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Hugo von Hofmannsthal Das Salzburger grosse Welttheater.
Heinrich von Kleist Ueber das Marionettentheater.
Friedrich Schiller Briefe.
Ricarda Huch Herbstfeuer. Gedichte. Jahrhundertmitte
Deutsche Gedichte der Gegenwart. Alle vijf bundeltjes uit de bekende Insel Bücherei,
die nu D.M. 2 per stuk kosten. Over elk deeltje een enkel woord.
Het is bekend, dat Hofmannsthal dikwijls zijn onderwerpen aan andere literaturen
ontleende, Jedermann b.v. is een moderne versie van Elckerlyc. Dit geestelijke stuk
is geïnspireerd door ‘Het grote wereldtheater’ van Calderon. Het toont ons de zedelijke
loutering van de bedelaar, die aanvankelijk ontevreden is met de rol, die God hem
gegeven heeft, maar tot innerlijke aanvaarding komt en tot het paleis des konings
wordt genodigd. Ook de wijsheid heeft naar Gods stem gehoord, maar de schoonheid,
de koning, de rijke, de boer, cirkelden om hun eigen Ik en worden naar een eenzame,
koude, donkere plaats verbannen. Voor eeuwig? Het is een stuk vol diepe wijsheid
en grote taalschoonheid.
Kleists diepzinnige opstel ‘Ueber das Marionettentheater’ opent de tweede bundel.
Het behandelt een van de moeilijkste metaphyische vragen: de oorsprong van het
kwaad; Kleist eindigt met de conclusie: We zouden weer van de boom der kennis
(des goeds en des kwaads) moeten eten, om in de stand der onschuld terug te vallen:
dit is het laatste hoofdstuk van de geschiedenis der wereld. Verder een groot aantal
kleinere bijdragen in het merkwaardige geserreerde proza, waarin Kleist en Kafna
grootmeesters zijn.
De brieven van Schiller zijn uitgekozen door de Schillerkenner Reinhard Buchwald.
Voor iedere Schillervriend een waardevol bezit: zij spreken veel directer aan dan
zijn filosofische verhandelingen.
Ricarda Huch heeft in haar lange leven niet alleen voorbeeldig proza, maar ook
‘formvollendete’ gedichten geschreven: deze zijn uit haar laatste tijd.
Hoe ze over oud worden denkt?
‘Schöner wird täglich die Welt, die zärtlich das Abendrot anhaucht.
Trinke, des Abschieds gedenk, selig das näturende Gold.
Dus een blijmoedige levensaanvaarding, ook als zeventigjarige.
In Jahrhundertmitte staan alléén gedichten, die na 1945 zijn verschenen. 't Zijn
de bekenden uit de generatie van de ‘ouden’: Carossa, Gottfried Benn, Bergengruen,
Gertrud von le Fort, en die van middelbare leeftijd (Holthusen, Hagelstange), en
enkele van de jongeren (Heinz Piontek en Ingeborg Bachmann).
De thema's? Verwantschap van liefde en dood (Holthusen), het geen tehuis kunnen
vinden (Hagelstange) maar toch ook vertrouwen en geloof in verzoening. 't Gevoel
van de plicht, ondanks leegheid en verlatenheid, dat van medeverantwoordelijkheid
(Nirgendwo auf der Landkarte liegt Korea und Bikini, aber in deinem Herzen!).
J.H.S.

W. Somerset Maugham
Koek en Bier
's-Gravenhage - Heinemann.
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Deze in de ik-vorm geschreven roman behandelt de opkomst en roem van een
gefingeerd Engels auteur uit het Victoriaanse tijdperk. Die roem zou volgens de
schrijver minder te danken zijn aan genie of zelfs talent, maar bijna uitsluitend aan
‘andere factoren’. Het ontwikkelen en commentariëren van deze factoren biedt
Maugham een heerlijke gelegenheid, de ‘litteraire society’ te hekelen. Hekelen is
een te sterk woord voor de licht-ironische, licht-cynische toon, die niet minder
doeltreffend met litteraire critiek, litterair snobisme en clan-geest afrekent.
Het is echter wel degelijk een roman geworden, waar vooral ook de contacten van
de ik-figuur met zijn hoofdpersoon en niet minder de nog inniger contacten met diens
eerste echtgenote de loop van het verhaal bepalen.
Deze gedeelten zijn, zoals te ver-
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wachten bij deze auteur, voortreffelijk en boeiend. Zijn karaktertekening is in hoge
mate direct en overtuigend. Dit boek is een bewijs te meer, dat Maugham zèlf niet
door ‘bijkomende factoren’ zijn faam verdiende.
Vele van zijn commentaren en losse opmerkingen zijn, hoe simpel soms ook, zeer
de moeite waard, andere bepaald malicieus, sommige uitgesproken kinderachtig (ik
denk in het bijzonder aan zijn breed uitgesponnen voorstel, het Hogerhuis om te
zetten in een letterkundig gilde).
Een onverwachte bijzonderheid bij deze auteur (medicus!) is de onjuistheid van
enkele medische en anatomische opmerkingen (constipatie bij vrouwen, beschrijving
van een vrouwelijk naakt) en zijn soms grove platvloersheid (ik zal hier geen
voorbeeld van geven).
Een andere markante trek (van heel zijn oeuvre) is de gladde negatie van en het
venijn over ‘het religieuze’. En dan te bedenken, dat de schrijver kortgeleden 80 jaar
werd en vermoedelijk wel eens in aanraking is gekomen met ‘het religieuze’ als
drijfkracht in het menselijke leven, soms zelfs wel even brandend als overspel en
andere vormen van ontucht (!).
Deze roman uit zijn omvangrijke oeuvre werd door de auteur zelve uitgekozen,
om ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag in een speciale luxe-editie te
verschijnen. Hij vindt dit dus waarschijnlijk wel zijn beste werk. Ik weet niet, of
iedereen het hiermee eens zal zijn. Het is m.i. zeker niet zijn sterkste. Naar mijn
smaak had men beter een keus kunnen maken uit zijn korte verhalen, komt daarin
zijn groot talent niet het best tot zijn recht? (‘Rain’).
Al met al een niet bijzonder sympathiek werk. Misschien omdat Maughams
cynische commentaren gespeend zijn van werkelijke humor? Er komt, in de vertaling,
een woord voor, dat m.i. een uitgesproken typering is van dit boek: eggig. Ik weet
niet, of dit woord echt bestaat! Het is voor rekening van Clara Eggink, die een zeer
goede vertaling leverde (hoe kan het ook anders) (hoewel: Chique voor Chic!). De
omslag is lichtelijk bespottelijk.
H.H.M.

William Barrett
De Schaduw der Beelden
Utrecht - De Fontein.
Bij het beoordelen van dit boek van de schrijver van ‘Gods Linkerhand’ is het
moeilijk, superlatieven te vermijden. Want deze roman heeft wel zéér goede
kwaliteiten. Reeds bij het doorbladeren treft de opbouw en de indeling; de titulatuur
der hoofdstukken is verrassend. Mag ik enige voor u noemen? Allereerst de indeling
in drie boeken: de duivel, het vlees, de wereld. Als u hierna, en na het lezen van het
‘Voorspel uit Plato’, dat het beroemde stuk uit Politeia vertaalt, - handelend over de
door een vuur geworpen schaduwen van langsgedragen beelden - mocht vermoeden,
dat het hier om een sterk-philosophische roman gaat, lees dan even enkele titels van
hoofdstukken: ‘Antiquiteiten’, ‘Broeders’, ‘De Aanranding’, ‘Gods Tegenstander’,
‘Geen conquistadores meer’. ‘Symphonie phantastique’, Het gelaat van het kwaad',
‘Vrouwen’, ‘Of lig ter neer voor eeuwig’, ‘Drie missen voor Sanchez’, ‘De
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Bokswedstrijd’, ‘Commentaar op de Kuisheid’, ‘De Dag van een Inspecteur’, ‘De
Riten van Pan’, ‘De Engel met één Vleugel’, ‘De Vorm van het Onwerkelijke’, ‘De
Geringste Gave’, ‘De Dag van de Eendjes’, ‘De Zwarte Bliksemstraal’, ‘Corpus
Delicti’, enz., kaleidoscopisch wisselend.
Het boek behandelt een korte episode uit het leven van een middelgrote stad in
het Westen van de Verenigde Staten. In deze periode trekken het leven en de
belevenissen van vele en velerlei, onderling soms sterk van elkander verschillende
personen aan ons voorbij. Het patroon doet erg denken
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aan ‘Hudson Symphonie’ van Rice, dit laatste is echter meer moment-opname, terwijl
Barrett een echte roman schreef.
Een politie-inspecteur en diens studerende broer, twee meisjes, een antiquair en
een priester, zijn wel de hoofdfiguren, waaromheen dan de vele bijfiguren, kostelijk
en treffend, gerangschikt zijn. Er blijft er geen een in het duister. Met nooit aflatende
aandacht voor het markante détail verzorgt de schrijver elk van zijn personen en
figuranten, ze worden alle tot levende en karakteristieke mensen, wij herkennen ze.
In de verschillende levens lopen enkele duidelijke lijnen, deze geven richting aan
het verhaal. Deze lijnen kruisen elkaar, verwarren zich soms in elkaar en worden
dan weer doorgetrokken. De stad leeft voort, ook na de laatste pagina. Er is een stuk
uit het leven van de stad gekapt, dit stuk wordt in het volle licht gezet met alle
gebeurtenissen en mensen, die in deze stad, in deze tijd, voor dit boek, hun betekenis
hebben, niet meer, niet minder. Als een trein, die, tussen twee tunnels rijdend, even
in het volle daglicht komt. We zien hem rijden, we krijgen voldoende tijd om de
détails in ons op te nemen, daar duikt hij weer in het duister.
Toch is er niets schaduwachtigs in dit boek. Er is liefde en moord, wijsheid en
drift, er is geweld en stilte, extase en verbittering, er is een bokswedstrijd maar ook
een kerkdienst, daar is de massa maar ook de enkeling, er is sneeuw en modder, het
zijn alle bouwstenen voor de eenheid van deze superbe roman (daar heb je al bijna
een superlatief!).
Als ik een stukje mag citeren uit het hoofdstuk Jom Hadin, waar de antiquair, in
zijn winkel, zijn eenzame dood sterft (een der prachtige, stille gedeelten uit het boek)
dan is het wel ongeveer duidelijk, wat de schrijver met zijn ‘Schaduwen der Beelden’
bedoelt:
‘God van mijn vaderen, ik dank U, dat gij een Jood van mij hebt gemaakt. Ik ben
onwaardig. Ik heb U maar weinig van mijn leven gegeven, Gij hebt mij veel gegeven.
Ik kan mijn schuld niet inlossen. Ik geef U nu terug, al wat ik geven kan, zonder iets
achter te houden, gehoorzaam aan Uw wil. In Uw genade...!’
Hij glimlachte tegen de winkel, die de zijne was geweest en die hij op dit ogenblik
liefhad, zoals hij alles nu liefhad. Hij hief zijn hand op en streek er mee over zijn
lichaam, tot hij de franje van het gebedskleed aanraakte.
De winkel vervaagde langzaam in een nevel en verdween toen geheel. Hij had
hem niet meer nodig. De winkel bestond niet meer.’
Nu ik, dit boek weer doorbladerend, verschillende bladzijden herlees, kom ik
opnieuw onder de ban. Ik heb dit boek, na eerste lezing en herlezing, een acht maanden
laten liggen. Ik heb het laten bezinken, om te zien of op de duur de indruk nog zo
sterk zou zijn. En inderdaad, als ik het nu weer ter hand neem, is dit toch een
bijzondere en fascinerende roman. Een heerlijk, mannelijk, menselijk, Christelijk
boek, om te hebben en te lezen en te herlezen. Het boeit overal, het is aangrijpend,
meeslepend, verkwikkend, troostend, al deze epitheta.
Het is geschreven met een verbluffende kennis van mensen en toestanden. Het is
geschreven met een vakmanschap, een compositie en een allure, die opvallend zijn.
En met een eerlijkheid, een hartelijkheid en een esprit, die ontwapenen.
Lees dit boek, in de voortreffelijke vertaling van Karel Deenen en zeg mij, of gij
er me niet erkentelijk voor zijt, dat wij er u op attent maakten!
H.H.M.
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Marnix Gijsen:
De Oudste Zoon.
's-Gravenhage, A.A.M. Stols.
Hugo Verbeeck is reeds in zijn jeugd een moederskindje, terwijl zijn jonger
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broertje, Herman, zich meer bij de vader aansluit.
Aanvankelijk leeft in Hugo, - die, zoals zijn moeder zegt, een ‘mateloze hoogmoed’
bezit -, een zekere drang om zichzelf te worden en zich tegen de bestaande orde te
verzetten. Dit komt o.m. tot uiting in de strooptochten, waarop hij zijn naamgenoot
oom Hugo, het zwarte schaap der familie, vergezelt.
Zijn vader sterft echter, voordat Hugo volwassen is, en dan is ‘'t evenwicht in 't
gezin verbroken, de ankersteen weggevallen’.
Het spontane en gevoelige in Hugo wordt onderdrukt door de verantwoordelijkheid,
die hij als oudste zoon op zich voelt rusten; hij tracht zijn moeder tot steun en zijn
broertje tot opvoeder te zijn.
Deze Herman, aanvankelijk gezeggelijk en aanhankelijk, kiest tijdig zijn eigen
weg. Hij volgt schilderlessen aan de Kunstacademie en trekt in bij zijn oom Ernest,
iemand wiens opvattingen over handel en liefde wat al te tweeslachtig zijn. Daar
ontwikkelt zich dan een verhouding tussen Herman en zijn, uiteraard, veel oudere
tante Adèle, die, na reeds lange tijd practisch met oom Ernest gehuwd te zijn geweest,
sinds enkele jaren ook het theoretisch stadium bereikt heeft.
Uiteindelijk vertrekken Herman en Adèle samen naar Parijs.
Hugo, vol vertrouwen dat hij Herman van zijn misstap zal kunnen terugbrengen,
reist hen achterna, maar hij - die nooit heeft durven leven en nooit zelfstandig is
geworden - kan deze dubbele stroom van levenslust en zelfstandigheidsdrang niet
stuiten en onverrichter zake keert hij terug.
Later komt Herman om bij een auto-ongeluk en zo blijft Hugo alleen achter met
zijn moeder, voor wie hij een overmatige liefde koestert en die hij daarom zo weinig
mogelijk verlaat.
Het is verhelderend, ‘De Oudste Zoon’ te vergelijken met ‘De Man van Overmorgen’.
In beide romans beschrijft Gijsen een leven, dat - uiterlijk gelukt - in wezen mislukt
is. Zowel Hugo Verbeeck als Philippe Meeuwissen maken, behalve zichzelf, nog
andere slachtoffers. In ‘De Man van Overmorgen’ is dat in de eerste plaats de zuster
van Philippes vriend die, door Philippe in de steek gelaten, een einde maakt aan haar
leven: een duidelijk aanwijsbaar verband dus tussen oorzaak en gevolg. Hoeveel
vager - maar het had geen nadeel hoeven te zijn! - is dit verband in ‘De Oudste Zoon’.
Hier is het slachtoffer Hugo's broer Herman, die, - al gaat hij ogenschijnlijk uit
zichzelf - in feite uit huis verdreven wordt en dan zijn toevlucht zoekt bij Adèle, minnares èn moeder tegelijk -, doordat in de verhouding tussen Hugo en zijn moeder
voor hem geen plaats meer is. Op eenzelfde wijze verschillen de beide romans ook
in hun einde.
Philippe wordt zich van zijn mislukt leven tenslotte bewust en trekt de conclusie:
zelfmoord.
Hugo vegeteert, afgezien van enkele vage en sporadische onrust-gevoelens, kalm
verder.
Door dit verschil in het scherp stellen der uiterlijke verhoudingen en feiten, had
‘De oudste Zoon’ subtieler geschreven kunnen zijn dan ‘De Man van Overmorgen’.
Maar zo is het jammer genoeg niet geworden: het is minder boeiend, een slecht
geslaagde variatie op een oud thema.
Het gebrek, dat ons het meeste hindert, is wel dat de figuur van Hugo niet genoeg
voor ons leeft: hoe hij van een vrolijk, levenslustig ventje een Piet Lut wordt, blijft
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ons een raadsel; en erger, het wordt nergens aanvaardbaar gemaakt, dat het een raadsel
blijft!
Ik heb de indruk - en de opdracht van het boek versterkt die -, dat in ‘De Oudste
Zoon’ minder feiten uit Gijsens jeugd verwerkt zijn, dan men op het eerst gezicht
zou menen.
Zo heeft Gijsen zelf pas op negen-
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tienjarige leeftijd zijn vader verloren en het is onnodig verder uit te werken, hoe al
door dit ene feit de rol der moeder in de roman en in de werkelijkheid principieel
verschilt. Ook de figuur van de jongere broer, Herman, schijnt, wat de feitelijkheden
betreft, weinig gemeen te hebben met de echte broer, die bijv. in werkelijkheid ouder
in plaats van jonger is.
Zou het tè gezocht zijn, te veronderstellen, dat deze Herman bepaalde trekken
bezit, die Gijsen ook wel bij zichzelf had willen zien?
Wat de hoofdpersoon zelf betreft: Hugo heeft stellig enige eigenschappen, die
Gijsen zelf ook bezit. Ik denk hier met name aan Hugo's hoogmoed en gevoeligheid
en ik grond deze bewering op Gijsens werken met een sterk auto-biographische
inslag, vooral dus ‘Telemachus in het Dorp’ en ‘Klaaglied om Agnes’. Maar toch is
Hugo geenszins Gijsen, zoals die geworden is; Hugo is Gijsen, zoals deze, - en zoals
ieder ander -, bij een constellatie der feiten gelijk aan die van de roman, had kùnnen
worden.
Ook hier dus een vaagheid zonder compensatie: wat beschreven wordt is in hoofdzaak
niet beleefd en evenmin - wat een voldoende, of zelfs meer dan voldoende
compensatie had kunnen wezen - heeft de schrijver zich in het door hem beschrevene
ingeleefd.
De vaak meesterlijk getroffen sfeer in ‘De Oudste Zoon’ is niet in staat het boek, als
een roman die een ontwikkeling weer wil geven, te redden. In het geheel van Gijsens
oeuvre kan dit voortbrengsel niet anders dan als beneden het, - zeer hoge -, gemiddelde
worden beschouwd.
M.B.

Frans Kafka Een Hongerkunstenaar, en andere verhalen. Amsterdam
1955, N.V. Em. Querido Vertaling van
Nini Brunt
naar ‘Erzählungen und kleine Prosa’ (1942).
Frans Kafka, de in 1883 in Praag geboren dichter, liet bij zijn dood in 1924 een
fascinerend oeuvre na, dat - hoe onvoltooid en fragmentarisch letterlijk en figuurlijk
het ook scheen - een groot aantal lezers heeft geïntrigeerd. Vooral na de tweede
wereldoorlog bleek een meer dan gewone belangstelling voor het werk van deze ‘in
Widerspruch’ levende mens. Wij kunnen ons niet wagen aan een karakteristiek van
zijn werk; het is voor te veel uitlegging vatbaar.
Adriaan Morrien zegt er van: ‘Men heeft het gevoel bij het lezen van Kafka's werk,
alsof men zichzelf in twee of meer spiegels tegelijk beziet. In de veelvuldige
weerspiegeling zien wij onze rechterhand aan voor een linkerhand.’
Kafka schreef immer in gelijkenissen, waarin hij zijn moeilijkheden en
verwachtingen symboliseert. Bleek dit reeds in Het Proces, een reeds eerder
verschenen vertaling in de Salamanderreeks, in De Hongerkunstenaar is dit ook voor
de meer gemiddelde lezer duidelijk.
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Deze vertaling van ‘Erzählungen und kleine Prosa’ door Nini Brunt bevat o.m. de
Nederlandse versie van ‘Das Urteil’, ‘Die Verwandlung’ en het minder bekende ‘In
der Strafkolonie’. Met name voor de vertaling van de laatstgenoemde vertelling mag
men dankbaar zijn, omdat hiermede aan een ruimere lezerskring gelegenheid wordt
gegeven kennis te nemen van de meest geniale menselijke verbeelding van alles wat
met schuld, recht en boete te maken heeft. Kafka schreef deze diepzinnige
geschiedenis vanuit een religiositeit, welke de niet-Jood nauwelijks bezit. Ook dit
verhaal van een ‘strafmachine’ kan niet worden geïnterpreteerd. Het roept bij de
christen-gelovige lezer echter gevoelens op, welke zijn vrijspraak nieuwe facetten
verleent.
Dit geldt eveneens, hoewel in minde-
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re mate, voor het kleine proza: ‘Auf der Galerie’ en ‘Eine kaiserliche Botschaft’.
De andere verhalen in De Hongerkunstenaar bezitten meer pregnant het Kafkaiaanse
adagium: ‘Es gift ein Ziel, aber keinen Weg; was wir Weg nennen, ist Zögern’.
De vertaling is redelijk te noemen. Ze mist hier en daar de eerbied voor Kafka's
grote zorgvuldigheid. Overigens vraagt Kafka's werk een oudere taal dan het
Nederlands.
I.K.

Jan Gerhard Toonder
Heksenest
Amsterdam - De Bezige Bij.
Het is voor een lezer niet prettig, wanneer hij van een boek, nadat hij het gelezen
heeft, moet zeggen, dat hij het niet begrepen heeft. Weliswaar geeft de stofomslag
uitsluitsel (gedeeltelijk althans), maar het gevoel blijft. Terwijl het merkwaardige is,
dat Heksenest hem waarschijnlijk tòch wel geboeid heeft, en dat de meer
merkwaardige dan mooie tekeningen van Marten Toonder niet zonder uitwerking
zijn gebleven om de surrealistische sfeer op te roepen, die de schrijver blijkbaar
wenst.
Een erfenis - die er niet is. Drie erfgenamen, die in plaats van een vermogen een
ambtenaar vinden, die steeds maar vraagt en zodoende meehelpt het levensverhaal
van een dode (de erflater) te suggereren. Bedoeld is dat een mens slechts tot klaarheid
kan komen, wanneer hij afrekent met zijn eigen innerlijke heksenest, dat broeinest
van alle mogelijke gevoelens: haat, liefde, begeerten, schuldgevoel enz. Toonder
koos een zeer moeilijke vorm voor zijn verhaal. Men treft er ingrediënten aan,
ontleend aan Bordewijk, aan Kafka, en m.i. niet het minst aan Walter Jens. (In zijn:
Nein. Die Welt der Angeklagten).
Men moet een boek als dit zien als experiment, maar dan niet zoals dit woord
inhoud heeft in de experimentele scheikunde, waar de stof gegeven is. Neen, juist
andersom: Toonder probeert tot de ‘stof’ te komen.
Het boek is bizar, heeft affiniteit met spookverhalen (zonder ook maar ergens
spookverhaal te zijn), een enkele maal slaagt Toonder er in beelden op te roepen, die
Jeroen Bosch in zijn visioenen voor ogen stonden. Maar - in hoeverre hier iets
geschapen is, waarvoor de tijd nog komen moet, vermocht de beoordelaar niet te
doorgronden, zelfs niet te raden.
R-n.
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