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Ontmoeting. Jaargang 9. Bosch & Keuning, Baarn 1955-1956

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_ont003195501_01/colofon.php

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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ONTMOETING
Negende Jaargang - October 1955 - September 1956
* Poëzie - ** Verhalend proza - *** Beschouwend proza
Beinema, M.

W. Bilderdijk
(1756-1831)

***

XI

324

Bendels, Ger

Kleuter

*

XII

357

Knaap

*

XII

358

Neo - natus

*

XII

357

Puber

*

XII

358

*

II

55

Gedicht aan
Rembrandt

*

IX

242

Kerkhof Père
Lachaise

*

II

56

Kerstmis

*

III

65

Nachtstilte

*

III

67

Rembrandtherdenking *

IX

241

Slaapliedje

*

III

68

Tijdnood

*

III

68

Verslapen reis

*

III

66

Verstilling

*

III

66

Zelfportret

*

VI

174

Conduite

*

III

80

De omweg
begrip

*

XI

322

Doeng Ting
Meer

*

XI

323

En hij:

*

X

291

Jang'tse

*

XI

323

Parijs

*

III

81

Braber,
Allerzielen
Marinus A. den

Daen, Frank
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Schepen op de *
Bosporus

III

80

Zij:

X

290

*

Degens, R.N.

Porgy and Bess ***

VII/VIII

225

Eijsselsteijn,
Lidy van

De wacholder

III

69

I

9

Geus, Johanna Toneel in dienst **
de
der blijde
boodschap

IX

273

Goedhart,
Marius

**

Gisteren stierf *
mijn hond

Bruigom en
bruid

**

X

303

Eef

*

IX

268

De Hofkamp

*

XI

343

Door de landen **

X

302

Het afscheid

*

XI

346

Hier zou ik dus *
gelukkig
moeten zijn

IX

269

Honden
spreken

XII

368

Ik heb een
*
standbeeld van
angst
opgeroepen

VI

168

Liebestraum

*

XI

344

Milde
winteravond

*

VI

169

Molens

*

XI

343

O de levende *
dagen met jou

XII

368

Ouders zeggen *
eenparig

VI

167

*
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II

Goedhart,
Marius

Waarheen ging *
het licht

IV

121

Zo luister dus

X

301

XI

345

*

IV

99

Zoekend naar
verzoening

*

IV

98

Zon op de
rivier

*

IV

97

Drie maal Den ***
Haag en drie
maal Rotterdam

VII/VIII

195

Fry
dramatiseerde
de Exodus

***

X

292

Ibsens
‘Spoken’

***

XII

371

Requiem voor ***
een non

VI

163

V.U. studenten ***
speelden ‘Het
Grote Proces’

II

35

XI

328

*

IX

274

*

III

72

Slaap

*

III

73

Theologische
kroniek

***

IV

112

Theologische
kroniek

***

X

306

Jelsma, Auke

Het witte
vervolg

**

IV

100

Krijger, Henk

Een
**
nazomerdag in
1663

IX

242

**

Zomer in Vlist *
Graft,
Het was
Guillaume van morgen
der
geworden

Grolle, Ev.

Hollebeek, Aad Kleine suite der *
cultuur 1-9
Sonate in
mineur
Jacobse, Muus Graf
Jager, Okke
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Punt-komma

**

VII/VIII

205

Harlingen

*

VII/VIII

193

Stads

*

VII/VIII

194

Crisis

*

XII

365

Du bist so
lange da

*

XII

364

Gloriaal

*

XII

364

Als verdwaalde *
duiven

IX

275

Apocalypse

*

V

144

De verre trek

*

V

145

Soms kies ik
mij een schip

*

IX

276

Zelfportret

*

IX

251

De wortelstok
vrede

*

VI

161

Ik wil bij jullie *
zijn 1-3

II

33

Laat mij
luisteren

*

IV

120

Ze zullen het
niet geloven

*

VI

162

Mertens, Anna Kroniek der
***
Franse letteren

III

74

Miedema,
Arjen

Peter
(fragment)

**

IV

118

Monsinga, M.

Het laatste
oordeel

**

XII

354

V

149

Labruyère,
Constant
Leeuw, Freek
de

Lelsz, Jac.

Lievaart, Inge

Overduin, Gert Iemand floot de *
blues
Petit, Nora

Naamgeving

*

X

300

Isolement

*

VI

181

Langzaam
dringt het
wonder

*

I

17

Morgen in Mei *

I

17

Oerwater

II

47

*
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Ondertussen

*

III

88

Vader en
moeder

*

X

312

Veulen

*

III

89

Ploeg, Dirk van Water laat
der
geheimen

*

XII

376

Ravestein, H.

Jeugd

*

X

304

Reugebrink,
Jacques

De vader van
mijn vader

**

VI

182
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III

Risseeuw, P.J.

In memoriam
Job Haantjes

***

XI

321

Nee, zo toch
maar niet...

***

XII

366

‘Bloesemtak’ ***
van Bordewijk

VI

170

En de zee was ***
niet meer...

IV

116

Bruiloft te
Kana

*

I

1

Dode boom

*

I

2

Passietijd

*

V

129

Anna Teresia

**

XI

333

De
geschiedenis
van een
belangstelling

***

I

3

Hoe ontstaat
***
een kunstwerk?

IV

102

Gebeden
sterven niet

***

XII

369

Soms

*

V

137

Schouten, J.H. Kroniek der
***
Duitse letteren

II

43

Kroniek der
***
Duitse letteren

V

138

Kroniek der
***
Duitse letteren

XII

359

Tentoonstelling ***
van het Duitse
boek

VII/VIII

240

Schregel-Onstein, Het instrument *
Francine

IV

111

Schuller, J.C.

IX

253

I

10

Romijn, Aart

Rijnsburger,
M.H.

Rijnsdorp, C.

‘Rembrandt
***
van Rhijn naer
sijn selves’

Schulte
Verbeelding als ***
Nordholt, J.W. belijdenis XI
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Verbeelding als ***
belijdenis XII

II

48

Steggerda,
Herman

Dalwaarts III

*

II

54

Sterveen, N.

In memoriam

*

II

40

Tegen dit hoge *
riet

II

42

Wanneer het
*
anders gelopen
was

II

41

Stoep, D. van
der

Heilloze moed ***

V

146

Stolk, Jan

Herschepping

*

VII/VIII

204

Toonloos

*

VII/VIII

203

Engelen
breken...

*

I

23

Ik moet terug in *
de natuur

I

23

Veerman, Jan
W.

Verslag van een ***
bedevaart

I

24

Vermeer, C.

Poëziekroniek ***

VII/VIII

216

Visser, Aize de De realistische ***
film

III

82

Vliet Fred van Herfst

*

XII

353

Voerman, Dick Lied

*

V

130

Ochtendgloren *

V

131

Mussen en
spreeuwen
(fragment)

**

V

132

Restauratie

**

I

18

C. Vermeer

VII/VIII

222

C. Vermeer

VII/VIII

222

Aalders, Dr. W. Martin Buber

Okke Jager

IV

112

Aken, Piet van Het hart en de
klok

H. Ravestein

IV

126

Storm, Harro

Vreugdenhil,
Jacoba M.

Kritieken
Aafjes, Bertus De blinde
harpenaar
Een voetreis
naar Rome
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Alverdes, Paul Der Widerhall J.H. Schouten

XII
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362

IV

Ammers-Küller, Het scharlaken A. Wapenaar
Jo van
wambuis

VI

191

Anema, Seerp Calvijns
Aesthetica

C. Rijnsdorp

XI

352

Arends, J.

Lente/Herfst

Jan W.
Veerman

IX

285

Arnóthy,
Christine

Ik ben vijftien Frieda van
jaar en wil niet Felden
sterven

II

58

Augustin,
Elisabeth

Labyrint

Jacoba M.
Vreugdenhil

VII/VIII

234

Baardman, C.

Modder is
gevaarlijk

M.H.
Rijnsburger

I

30

Babylon, Frans Privé-feest

C. Vermeer

VII/VIII

218

Baden, Hans
Jürgen

De grenzen van Okke Jager
de
vermoeidheid

X

308

Bakels, Mr.
F.B.

Goed
Jacoba M.
taalgebruik en Vreugdenhil
Het persklaar
maken van
stukken

VII/VIII

236

Bates, Herbart Vandaag is
E.
morgen

Ev. Grolle

III

95

Baudet, Henri

Mijn dorp in
Frankrijk

Dr. J.C.H. de
Pater

VI

190

Beard, Dr.
Rebecca

Een dokter
geneest door
geloof

Ds. J.A.
Wapenaar

X

319

Beaufort,
Henriëtte L.T.
de

Rembrandt

J.C. Schuller

XI

347

Berkouwer, Dr. Conflict met
G.C.
Rome

Okke Jager

IV

113

Beyen, Prof.
Dr. G.H.

Klassieke en
nieuwere
Schilderkunst

Henk Krijger

XII

379

Bibesco,
Princesse
Marthe

La Vie d'une
Amitié II

Anna Mertens III
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74

Biernath, Horst Vader heeft het Joh. van
moeilijk
Hulzen

X

316

Bloem, J.C.

Terugblik op de C. Vermeer
afgelegde weg

VII/VIII

216

Blijstra, R.

De stem in de
woestijn

IX

283

XII

382

Jan W.
Veerman

Boeye, Eugenie Het Kind en de Aart Romijn
Ster
Bokma,
Toussaint

Catastrophe

G. van Heerde VI

188

Choeria, de
kleine slavin

G. van Heerde IX

285

Sneeuw in
Augustus

Aart Romijn

XII

380

Böll, Heinrich Huizen zonder Jacoba M.
vaders
Vreugdenhil

I

32

Boon L.P.

Wapenbroeders M. Beinema

II

59

Bordewijk F.

Bloesemtak

Aart Romijn

VI

170

De laatste eer

P.J. Risseeuw

XII

382

IV

126

Boland, John

Bosch, Dr. J.

Mr. W.
M. Beinema
Bilderdijks
briefwisseling

Bouman, Prof. Roep en
Dr. P.J.
roeping

Dr. J.C.H. de
Pater

III

96

Bovet, Dr. Th. Practische
zielszorg

Okke Jager

X

306

Breton de Nijs, Singel 262
E.

C. Rijnsdorp

VI

186

Brillenburg
Wurth, Dr. G.

Heroriëntering Okke Jager
t.a.v. de
ontmoeting
tussen Kerk en
wereld

IV

115

Brod, Max

Armer Cicero

XII

360

J.H. Schouten
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V

Buddingh', C.

Liederen en
romances

C. Vermeer

VI

175

Campert,
Remco

Met man en
muis

C. Vermeer

VII/VIII

218

Cassou, Jean

Le livre de
Lazare

Anna Mertens III

75

Colette

Als het jonge
koren rijpt

Jan W.
Veerman

IX

283

Corinth, Lovis Gert von der
Osten

J.C. Schuller

VI

185

Daisne, Johan

M. Beinema

XI

350

Jan W.
Veerman

I

29

De vier
heilsgeliefden

Daninos, Pierre De majoor en
Marianne
Dekker, Joh.

In de schaduw G. van Heerde VII/VIII
der
molenwieken

230

Delen, Ary

Niemand
ontsnapt aan
zijn noodlot

M. Beinema

I

30

Aart Romijn

VII/VIII

237

IX

278

VII/VIII

236

X

315

Dierenverhalen wereldliteratuur Jacoba M.
uit de
Vreugdenhil

VII/VIII

239

Dis. L.M. van

X

318

Joh. van
Hulzen

X

317

Aart Romijn

XII

380

Dendermonde, De dagen zijn
Max
geteld

Dermoût, Maria De tienduizend Hans
dingen
Barendrecht
Nog pas
gisteren
Dessel-Poot,
Marie van

Joh. van
Hulzen

Het einde wordt H. Ravestein
het begin

Den Bloem-hof M. Beinema
van de
Nederlantsche
Jeught

Dorp-Ypma, Jo Daar ligt
van
Jeruzalem
De vrijgezelle
ouderling
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Dozy, C.M.

Op
Kees Klap
aantrekkelijke
voorwaarden

V

157

Roemenië,
Joegoslavië,
Boelgarije

Dr. J.C.H. de
Pater

XI

352

Joh. van
Hulzen

X

316

Drentse
schrievers
Dubois, P.H.,
e.a.

Facetten der
C. Vermeer
Ned. poëzie
van W. Elschot
tot M. Nijhoff

VI

176

Duinkerken,
Anton van

Het goud der
gouden eeuw

C. Vermeer

VI

175

Zeven eeuwen C. Vermeer
Katholieke
poëzie

VI

175

Nihilisme of
Koninkrijk
Gods

Okke Jager

X

309

Onder de
vijgeboom

Okke Jager

X

309

Ebner, Jeanine Sie warten auf J.H. Schouten
Antwort

V

140

Edinga, Hans

XI

349

X

307

Okke Jager

X

307

Enklaar, D.Th. Lezende in
buurmans hof

M. Beinema

IX

280

Enzinck,
Willem

Rembrandt in
de spiegel

J.C. Schuller

VI

185

Escure, Pierre
de l'

Sans savoir qui Anna Mertens III
je suis

76

Estang, Luc.

Als een
briesende
leeuw

233

Dijk, Ds.
A.F.L. van

Het zomerhuis Ds. J.A.
Wapenaar

Elderenbosch, Gebedsmoeilijkheden Okke Jager
Dr. P.A.
Vergeving en
genezing

M. Beinema

VII/VIII
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VI

Eijsselsteijn, B. Verweerde
v.
stenen

Mr. G.E.
Mulder

V

158

Fabricius, Joh. Setoewo de
tijger

Joh. van
Hulzen

XII

381

II

43

Faesi, Robert

Thomas Mann J.H. Schouten

Feuchtwanger, Spanische
Lion
Ballade

J.H. Schouten

V

141

Fleming, Willi Epik und
Dramatik

J.H. Schouten

V

142

Fry,
Christopher

Ev. Grolle

VII/VIII

232

Gann, Ernest K. Het bamboe
gordijn

Joh. van
Hulzen

V

156

Gans, Dr. A.

C. Vermeer

VII/VIII

222

Gerlach Royen, Latijn en
Prof. Dr. K.J.
Prof. Dr. D.
Grieks dat wij Popma
allen spreken

IX

287

Gids, De

III

95

V

150

X

315

Het was een
Joh. van
vreemde nacht Hulzen

I

29

Der Herr
J.H. Schouten
Geheime Rath

II

44

Droom der
gevangenen

De wever

Toneelnummer Ev. Grolle

Ginneken, Kees De eenzame
van
weg

Jan W.
Veerman

Goes, Albrecht Het brandoffer Okke Jager

Goetz,
Wolfgang

Gogh, Vincent Verzamelde
van
brieven

J.C. Schuller

XI

349

Gonda, Prof.
Dr. J.

Ds. J.A.
Wapenaar

X

320

Goris en Jan
Marnix Gijsen M. Beinema
Greshoff, René

VI

186

Graaff, Barend Werkend wacht Joh. van
de
ik
Hulzen

XII

375

Graaff, Chr. de Klagend loflied C. Vermeer

VII/VIII

222

Graft, Dr. C.
Catharina van
de

XI

279

De Indische
godsdiensten

Een boecxken M. Beinema
gemaket ende
beschreven van
Suster Bertken
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Greef, Etienne Mr. Maury,
de
Rechter

XII

383

Homerus, vier Prof. Dr. K.J.
kanten van zijn Popma
persoonlijkheid

IX

286

Grote, Ludwig Deutsche Kunst J.C. Schuller
im zwanzigsten
Jahrhundert

III

90

Hammacher,
A.M.

Beeldhouwkunst J.C. Schuller
van deze eeuw

X

314

Hardenberg,
Jan

De laatste
eenzaamheid

Ds. J.A.
Wapenaar

XI

348

Harkness Jr.,
Albert

De
Amerikaanse
cultuur in
vogelvlucht

J.E. Niemeijer III

Groningen,
Prof. Dr. B.A.
van

Aart Romijn

94

Haslund, Ebba Midzomerwende Jacoba M.
Vreugdenhil

XII

376

Heering, Dr.
G.J.

IV

114

De menselijke Okke Jager
ziel

Heine, Heinrich Werke

J.H. Schouten

IX

282

Heiseler, Bernt Versöhnung
von

J.H. Schouten

XII

361

Hellinga, Prof. Rembrandt
Dr. W. Gs.
fecit 1642

J.C. Schuller

XII

375

Helman, Albert Hart zonder
land

J.E. Niemeijer I

27

Henn, Friedrich Matthias
August
Jorissen

J.H. Schouten

V

155

Herberghs, Leo Met aarden
vingers

C. Vermeer

VII/VIII

219

VII/VIII

238

Hofstra, J.W.

Het oog van de P.J. Risseeuw
naald
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VII

Holbeins Oude
Testament

J.C. Schuller

III

91

Hoogte, Albert Huis in de
van der
nacht

Joh. van
Hulzen

IX

277

Hoornik Ed.

Ev. Grolle

II

58

Hunter, E. van De tuchtelozen Aart Romijn

VII/VIII

237

Jacobs, Jan W. Paard gevonden Jacoba M.
Vreugdenhil

I

32

James, Henry

In de greep

V

151

Jancke, Oskar

Kunst und
J.H. Schouten
Reichtum
deutscher Prosa

II

46

Jaspers, Peter

Waarom speel Anna Mertens V
je niet Vincent?

De zeewolf

Jong, David de Rembrandt,
vorst der
schilders

Jan W.
Veerman

XII

377

Kamphuis, Wil Problemen,
N.P. Veerman
beesten en wat
liefde

V

152

Karst Jr., E.

Van liefde en Aart Romijn
een rode kater

XII

382

Kaufmann,
Richard

En alleen ons
hart weet
waarom

Frieda van
Felden

III

91

Kazantzakis,
Nico

Kapitein
Michalis

Dr. S.H.
Spanjaard

II

60

Keller, Tina

In Gods smidse Okke Jager

X

309

Keller e.a.,
Tina

Panorama der
wereldkerk

Okke Jager

X

309

Keogh,
Theodora

Adieu Félice,
Adieu Parijs

Dr. J.C.H. de
Pater

XI

351

Kesten,
Hermann

Die Blaue
Blume

J.H. Schouten

II

45

Ein Sohn des
Glücks

J.H. Schouten

V

141

VII/VIII

217

Khayyam,
Omar

Henk Krijger

157

Rubaiyat (vert. C. Vermeer
J.A. Vooren)
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Klaas, Joe

XII

382

Klooster, W.G. Zonder het
M. Beinema
genadige einde

XI

350

Knap, Henri
A.A.R.

III

93

Knap en Annie De man zus, de Jacoba M.
M.G. Schmidt, vrouw zo
Vreugdenhil
Henri

VI

192

Knaurs
Lexikon

Moderner
Kunst

J.C. Schuller

VI

187

Kossmann,
Alfred

De linkerhand Ds. F. Vroon

III

91

Kristensen,
Prof. Dr. W.
Brede

Inleiding tot de Okke Jager
godsdienstgeschiedenis

IV

113

Kuyle, Albert

Kinderen der
mensen

VI

187

Langeveld, Dr. Kind en religie Okke Jager
M.J.

X

306

Laurey en Ton Onder de Roos C. Vermeer
Neelissen,
Harriet

VII/VIII

221

Leendertz, Dr. Søren
Kierkegaard,
Fragmenten

Okke Jager

X

309

Leeuw, Dr. G.
van der

De Bijbel als
boek

Okke Jager

X

308

Dogmatische
brieven

Okke Jager

X

308

Het christelijk Okke Jager
onsterfelijkheidsgeloof

X

310

Leeuwen, Dr.
P.J. van

Misschien ben Aart Romijn
ik dood

Bent U ook van Dr. S.H.
gisteren?
Spanjaard

P.J. Risseeuw
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VIII

Leeuwis, Leo J. Vrouw en
verten
Lier, Ton van

Joh. van
Hulzen

Tussen kerk en Okke Jager
pastorie

IV

127

IV

113

Linde, Raf van Vaarwel aan
de
Gertrude

Jan W.
Veerman

VI

198

Linden,
Catharina van
der

De visgier

C. Veerman

VII/VIII

221

Lissens, Dr.
R.F.

Balans en
bezinning

M. Beinema

V

150

C. Vermeer

VII/VIII

218

Handboek voor Ev. Grolle
het
Amateurtoneel
I

III

94

Handboek voor Ev. Grolle
het
Amateurtoneel
II en III

IX

279

II

57

Lodeizen, Hans Leda (Paul
Eluard)
Loggem, M.
van

Loon, Foka van De man zonder Frieda van
feestkleed
Felden
De wondere
weg

Frieda van
Felden

II

57

Lopez, Esteban De vrienden
van vroeger

Frieda van
Felden

I

31

Lüther,
Maarten

Door het geloof Okke Jager
alleen (Prof.
Dr. Kooiman)

IV

113

Lutz, Luc.

Open doekjes

Ev. Grolle

VII/VIII

231

Maass, Edgar

Keizerlijke
Venus

Dr. J.C.H. de
Pater

IV

122

Dr. S.H.
Spanjaard

III

93

Der Erwählte

J.H. Schouten

XII

360
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M.H. Rijnsburger
Bruiloft te Kana
de siervaas van ons feest
is in stukken gevallen
men brengt haar rozen reeds
in 't vuilnisvat van morgen
zoals de schaduw
over een zonnig dorpsplein
groeit angst over ons heen
wij eisen radeloos wijn van elkaar
wij hebben lang genoeg
elkanders droes gedronken
geef ons de moed Heer
om op Uw bevel
de vaten van ons huis te vullen
met het nederige water
van elke dag
laat ons ervaren Uw aanwezigheid
die fonkelt in het opgeheven glas
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M.H. Rijnsburger
Dode boom
ik sta reeds maanden te luisteren
of er een stem zal komen
die het wonder van de derde scheppingsdag
aan mij herhaalt
het is om te huilen
met dode wortels
in de grond te staan
waar het leven nu
geen raad weet met zijn kracht
het is om weg te zinken van schaamte
wanneer de maan
in 't netwerk van je bladerloze takken
meewarig glimlacht
omdat je als een schaakstuk
van het leven naar de dood
geschoven bent de enige verkeerde zet
in 't spel van een volmaakte zomer
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De geschiedenis van een belangstelling
C. Rijnsdorp
In verhalen of romans met een sterk autobiografische inslag, waarvan een kleine
jongen of een klein meisje de hoofdfiguur is, bestaat altijd het gevaar, dat de auteur
het kind, dat hij of zij geweest is, beziet met een zekere vertederde eigenliefde. Het
is geoorloofd over zichzelf of over zijn eigen ontwikkelingsgang te schrijven (wie
zou het trouwens verbieden? Men kan hoogstens weigeren het te drukken of het
gedrukte te lezen), maar er zijn twee ongeschreven voorwaarden: men moet zich in
de loop van de jaren een zeker ‘detachment’, een zekere onthechting, hebben
verworven, èn men dient zich zoveel mogelijk aan de nuchtere feiten te houden. Nu
zit niet in ieders leven stof voor mémoires. Het zijn vooral de naar buiten gekeerde,
beweeglijke en bewogen levens, die daartoe geschikt zijn en natuurlijk moet de mens,
die zoveel beleefd heeft, en die daarvan vertellen wil, op een of andere manier de
moeite waard zijn. De gemoedsgeschiedenis van de naar binnen gekeerde mens is
veel moeilijker te beschrijven - dit verklaart voor een deel de uitvoerigheid van
Augustinus en de moeizaamheid van Rousseau.
Wie zichzelf wil beschrijven staat zichzelf bijna naar het leven: een meesterlijk
uitgevoerde autobiografie, tenminste zulk een die psychologische diepte heeft, is het
resultaat van een attentaat op het eigen ik. De bekering van Augustinus en de
onnatuurlijke helderheid van Nietzsches geest enkele maanden voor zijn psychische
ineenstorting, zoals die blijkt uit zijn Ecce Homo, bewijzen de enorme spanning, die
voor zulk een onderneming voorwaarde is.
Zichzelf grijpen kan men niet, maar men kan wel iets van het eigene grijpen.
Natuurlijk beeldt een scheppende kunstenaar zichzelf in al zijn werk af, maar dat is,
van autobiografisch standpunt gezien, een indirecte en een niet-reflectieve methode.
Men kan feiten registreren en liefst zulke, die met de buitenwereld in betrekking
staan. Misschien heeft het zin de geschiedenis na te gaan van een belangstelling,
gericht op de aesthetische en culturele sfeer. De onderneming is opzettelijk vluchtig
en fragmentarisch, niet meer dan een schets van één bepaald aspect van een aantal
autobiografische gegevens. Het mogelijke belang van zulk een schets ligt in de reactie
bij de lezer.
Mijn vroegste aesthetische indruk is een soort dagdroom geweest: de voorlezende
stem van een verhaal over een ruiter op een hoogvlakte. De stem rees tot een climax,
waarna een volgend hoofdstuk begon (ik zàg meteen ergens onder aan de bladzijde
een onbegrepen Romeins cijfer boven het nieuwe hoofdstuk staan), doch op een veel
lagere, effen toon. Er was geruis in bomen of struiken, dat men zich bewust werd
doordat het juist ophield. Het paard was donkerrood tegen een duistere achter-
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grond, maar de klankzijde van de dagdroom was duidelijker dan de kleurzijde.
Vermoedelijk zijn de stem van een dominee in de kerk, of van een voorlezende
onderwijzer, met de aanblik van een opengeslagen leesboek dooreengelopen en door
de fantasie vervormd.
Muziek werkte op mij het meest suggestief wanneer ik ze maar nauwelijks hoorde:
aangewaaide klankfragmenten van een harmonieorkest in het Park; pianopassages,
vaag vernomen in de hal van het 17e-eeuwse Rotterdamse Entrepôtgebouw; of later
het vage keren en wentelen van orgelmuziek op een hoorbare pedaalpartij uit een
nabije bioscoop. En in de rammelende paarden-omnibus uit het Rotterdam van
omstreeks 1904 vernam het kind spontaan muziek van een groot gemengd koor, dat
bij elke halte ophield en weer inzette onder het verder rijden.
In een Dordts museum zag ik voor het eerst impressionistische schilderijen en
omdat ik bijziende was (dit werd pas later ontdekt) sprak mij deze visie toe als
natuur-echt, want precies zó zag ik de binnenschepen in de havens of de paardentram
op een besneeuwd plein. De eerste kennismaking met de literatuur kwam door middel
van ‘Het Boek in 1904’, een voorloper van het tegenwoordige boekenweek-geschenk.
De religieuze twijfelingen van Anna de Savornin Lohman verontrustten mij hevig;
het precieuze van Couperus ontging mij niet. Aan Jacques Hartog, een kort te voren
gestorven Schiedamse onderwijzer, werd een in memoriam gewijd - fel realist, ‘was
hij een innig idealist’. De overledene stond er bij afgebeeld met snor en geklede jas
op een glanzende foto. Maar het meest imponeerde mij Querido met een fragment,
ik meen uit Mensenwee.
Ja, en dan moet ik met een zekere schaamte bekennen, dat een reeks verslagen
van lezingen over filosofie in een neutraal plaatselijk blad de neuswijze aandacht
van het kind hadden. Met een rood potlood zette hij hier en daar strepen bij de tekst.
Maar een feit is het, dat namen als Locke, Berkeley, Hume, Descartes, Spinoza,
Leibniz en Kant, en termen als tabula rasa, substantie en Ding-an-sich voor mij nog
steeds die eigenaardige bijklank hebben, die aan de lectuur van die onbegrepen
verslagen herinnert. Gelukkig is iets dergelijks ook met dagelijkse woorden als
limonade, examen, disponibel het geval. Omstreeks diezelfde tijd kwam ik eens op
een Zaterdagmiddag in de Academie van Beeldende Kunsten en Technische
Wetenschappen terecht en zag daar in een zaal gipsafgietsels van Romeinse copieën
van Griekse beeldhouwwerken, voornamelijk naakte mannen in allerlei houdingen,
een bos van witte lichamen, die ik alleen maar griezelig vond.
Prachtig en geheimzinnig was op de ‘jongeheren-school’, waarheen ik met mijn
tiende jaar gestuurd werd, het zingen op do-re-mi van de kleine jongens enkele
lokalen verder, terwijl onze onderwijzer uit een jongensboek voorlas. Thuis werd
harmonium gespeeld en bij het luisteren daarnaar had het naïeve stadium al
plaatsgemaakt voor een willen opgaan in een bepaalde verdroomde stemming, waartoe
een schemerlamp en een paar oleografieën links en rechts boven het ‘orgel’ met
romantische spelevaar-
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ten, alsook een gelegen zijn op de buik bij de kachel, moesten medewerken.
Maar de echte, bevrijdende schok van gegrepen zijn door muziek en al het
aesthetische kwam enige jaren later, toen ik in de oude Lutherse kerk aan de
Wolfshoek voor het eerst een zangeres hoorde. Ze zong o.a.:
‘...Du hörst ihn im brausenden Sturm,
in des Waldstraums laut aufrauschendem Ruf!’

Een lied van Schubert, als ik me goed herinner. Dat liep me koud over de rug. Als
het orgel zacht speelde, hoorde men het knarsen van de tramwielen in de bocht bij
de Vismarkt. Een violist speelde, begeleid door het orgel, een gedragen melodie van
Bach en op een ogenblik kwam dan de dissonant van een halve toonsafstand, verzacht,
boeiend, interessant geworden door de wijde ligging van het accoord. Juist omdat ik
niet precies wist wat het was, intrigeerde mij dat bovenmate. En de Parkconcerten,
waar ik als kleinste van de broers bij stond, doodmoe soms, verlangend ergens te
kunnen zitten, werden steeds begrijpelijker. We hadden het uitgeknipte programma
bij ons. De marsen namen we op de koop toe en we verbaasden ons over de uitwerking
van deze primitieve muziek op de grote meerderheid van het publiek. Het rechte
kwam pas voor of vlak na de pauze, meest bewerkingen van Wagner, wiens
mythologie en romantiek al behoorlijk vat op ons begonnen te krijgen. En in het
Doelenstraatje, als 's zomers in de tuin van de Doelen geconcerteerd werd, terwijl
de bomen zwaar ruisten en de lantarens het groen van het lommer eigenaardig
kleurden, stonden we achter de muur volkomen in concentratie en vervoering te
luisteren, bij voorbeeld naar de ouverture Wilhelm Tell; populaire, maar
onvergankelijke muziek met een eigen gezicht, waaraan menig hedendaags componist
niet nippen kan.
Ook echte concerten maakten we mee, in het oude Circusgebouw bij het Delftse
Poort-station. Voor mij was het luisteren altijd een hunkeren naar de climax. Bij de
finale van een simfonie van Havdn, met haar doorwerking, modulaties, gefigureerde
bassen en fortissimo's brak in de jongen een groot enthousiasme los, een innerlijk
juichen van toe-maar, toe-maar! En ook de mars uit Tannhäuser, waar aan het eind
bij de terugkeer van de melodie eveneens de bas in de lage blaasinstrumenten
gefigureerd wordt, kon mij altijd weer tot een verrukkelijke razernij opzwepen.
Enige jaren te voren had ik op school een stapeltje afgedankte verzenbundels
ontdekt. Merkwaardig hoe ik weliswaar intuïtief de echte poëzie herkende, maar toch
geïmponeerd werd door het onechte en geposeerde. Afgezien van flauwe humor als
van, ik geloof J. van der Hoop Czn.:
Haarden, kachels weggenomen,
Kiespijn, zinkings van de tocht, enz.

stond er een lang vers in van J.P. Heije, de beschrijving van een
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wandeling langs het zeestrand met een soort eschatologische achtergrond, want elke
strofe eindigde met de woorden ‘Het worde licht, het worde licht.’ Op gezag van het
gedrukte woord nam ik aan, dat dit nu dichtkunst was, maar het Najaarslied van Beets
had toch mijn stille voorliefde door zijn kleurigheid en muzikaliteit:
Dan spelen alle verwen
dooreen met stille pracht,
totdat zij, schoon en zacht,
versmelten en versterven
en zeggen: het wordt nacht.
Weer is een dag vervlogen,
welhaast een jaargetij;
een jaar gaat voor onze ogen
gelijk een damp voorbij.

Met opzet citeer ik uit het hoofd, want lief is mij de herinnering aan dat oude boekje
met de zware, toen al ouderwets aandoende letters, dat weer in het vak gelegd moest
worden en dat ik nooit heb weergezien.
Nu ik iets moet zeggen over wat de muziek voor mij in mijn puberteitsjaren heeft
betekend, heb ik de keus tussen een lyrische en een constaterende manier van
beschrijven. De lyrische schiet onvermijdelijk tekort. Hoogstens kan men enkele
sprekende trekjes releveren - hoe ik het Park zag als een Wagner-decor, of liever als
een woud uit de Germaanse mythologie. Een gazon bij een vijver, wat groter dan de
andere, was het toneel van het verzamelde volk bij de aankomst van Lohengrin. Het
spel van de wind in het voorjaar met rijdende schaduwen en glinsterende regenbuien
suggereerde mij volkomen het zelfgenoegzame, mensverlaten leven van een oerbos.
Bij avond, onder de sterren, luisterend naar Walküren-rit of Feuerzauber, hadden we
visioenen van mythologische wereldcatastrofen. Het hoogtepunt was de
Tristan-muziek met zijn voor ons toen volkomen nieuwe, gedurfde chromatiek, een
eindeloos deinende zee van passie (er is verwantschap met de gevoelswereld van
Kloos en de zijnen!), of later de levenszatte klanken van de Valse des fleurs uit de
Notenkrakersuite van Tsjaikofski. Want er voltrok zich zo tussen het vijftiende en
het zestiende levensjaar een verandering van licht naar donker - van een visioen van
Ariadne op Naxos in een heldere mediterrane sfeer, naar de sombere romantiek van
Beethovens Appassionata, de Zondebok van Hall Caine en de gedempte, maar
periodiek opstandige melancholie van Schumann. Een tijdlang was mijn
muzikaal-aesthetisch ideaal een synthese van Händel en Schumann, en inderdaad
zijn er raakpunten tussen de dynamiek en de exuberantie van de barok en de
bewogenheid en periodieke uitzinnigheid van de romantiek.
Maar nu ik van een afstand van een kleine halve eeuw op die periode terugzie,
kan ik alleen maar met dankbaarheid constateren, dat dit alles
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voor mijn geestelijke ontwikkeling van eminent belang is geweest. Hoe vreemd het
klinken moge: deze muzikale dweep-periode betekende voor mij het leren kennen
van alle hoeken en gaten van de binnenkant van het leven, het labyrinth van het
menselijk hart. De romantische muziek was (en is), vreselijk nuchter gezegd, een
systematische samenvatting van alles, wat in het menselijk gemoed maar met
mogelijkheid kàn omgaan. Systematisch, dat wil zeggen volgens een systeem, dat
al het verstandelijke bewust had geëlimineerd, maar niettemin een eigen vormentaal,
een eigen betoogtrant, een eigen logica bezat. Ik ben in mijn latere leven in de
mensenwereld en in de kunst nooit meer gevoelens tegengekomen, die ik niet
herkende. Het kwam neer op een complete inventarisatie, maar binnen de grenzen
van het toenmaals mogelijke, want buiten het intuïtieve was ik volslagen kind. ‘Je
bent niet dom, maar je hebt geen gezond verstand’ heeft in die tijd eens iemand tegen
me gezegd en ik begrijp dat nu.
Hier ziet men de betekenis van de kunst als opvoedingsmiddel, maar ook het gevaar
van de geestelijke infectie door middel van muziek van hen die daarvoor gevoelig
zijn.
Nadat mijn leven de grote, beslissende wending genomen had en ik het bijna
verloren geloof van mijn kinderjaren voorgoed had hervonden, begon, eerst
onmerkbaar, daarna steeds duidelijker, het bewuste leven mijn aandacht op te eisen.
Lezen was voor mij altijd een levensbehoefte geweest, nu werd het dit recht. Hiermee
evenwijdig liep de ontdekking van de literatuur. Oncritisch nog laafde ik mij aan
Gezelle zowel als aan de tachtigers en ik doordrenkte mij volkomen met de
impressionistische kunstopvatting. Tegelijkertijd ben ik nooit zo goed in de Bijbel
thuisgeweest als toen, al leed ik bijna physiek onder een Nederlands, dat de aandacht
voortdurend vermoeide doordat het zich aldoor bewoog op de grens van de
verstaanbaarheid. Ik haat archaïsmen, die een plechtigheid aan de Bijbel willen
verlenen, die deze niet nodig heeft, omdat de inhoud alle menselijke plechtigheid
oneindig te boven gaat. Als God op menselijke wijze tot ons spreekt, zullen wij dan
proberen de boodschap halverwege in het goddelijke terug te vertalen? Ik had in de
muziek de plechtige klank, die op niets wezenlijks berust, leren signaleren en haten
(denk b.v. aan de finale van de 3e Simfonie van Saint Saens). Er is een distantie der
plechtigheid, waarmee men zich de Bijbel van het lijf houdt door hem op hoger
niveau te isoleren.
Veel moet ik overslaan. Lectuur van Goethes werken en meer nog van zijn
briefwisseling met Schiller en anderen hebben mij van de eenzijdige instelling van
het impressionisme bevrijd. Mijn verdere ontwikkeling ligt op het literaire vlak en
het zelf bezig zijn. De beeldende kunst gaf mij om zo te zeggen de contour terug,
die door de impressionistische zienswijze verloren was gegaan.
Het kennen speelt bij mij ten aanzien van de kunst een grote rol. ‘Laat mij begrijpen,
laat mij ook heden iets begrijpen’ schreef Van Deyssel ergens in een dagboek. Die
woorden zijn mij uit het hart gegrepen, ‘uit
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de ziel gesneden’ zou Querido zeggen. Ik maak mij altijd kwaad als in onze kringen
gesproken wordt over al of niet geoorloofd kunst-‘genot’. Kunst is synthese van
leven en ligt aan gene zijde van wat men geniet of lijdt. Belachelijk is de voorstelling
van een rood glimmend gezicht, lekker ‘genietend’ van Dante, Shakespeare, Mozart;
wat een intens verburgerlijkte opvatting! ‘Die Geisterwelt ist nicht verschlossen:
dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot!’ Ademen ligt toch immers ook aan gene zijde van
genieten of lijden; tenzij men halverwege stikt.
Einstein heeft een zekere ouderdom ‘de verrukkelijke leeftijd’ genoemd. Het is
inderdaad een hoogst curieuze tijd. Het is eigenlijk al bedtijd, maar men mag nog
een poosje buiten spelen. En zo ziet men ook de dingen aan. Bepaalde aspecten van
de belangstelling sterven af. Die kant van de muziek, die men het ‘zinnelijk’ aspect
zou kunnen noemen, verliest haar bekoring. Massale klank, het volle werk van het
orgel, kortom alle volume imponeert niet meer.
De verhuizers zullen spoedig komen,
kasten en laden zijn al geleegd,
en langs het pad met de kale bomen
zijn de blaren al weggeveegd.

Heersend is de stemming van het slotdeel, het Rondo van de sonate pathétique van
Beethoven, een aan het klassieke herinnerende helderheid met een elegische
ondertoon. De smaak heeft zich van het romantische bevrijd en vindt zijn rustpunt
in de muzikale barok en in de rijpe Mozart. Hier is voornaamheid en stijl, al wordt
daarin ook een dunne maatschappelijke bovenlaag weerspiegeld, terwijl op veel lager
niveau de onderdrukte volksklasse kreunt en dreigt. Op aarde moet alles immers duur
betaald worden. Maar soms kijkt men ook door die verfijnde vormentaal heen. ‘Niets
is er waar ik in kan rusten.’ De volgeling van Heraclitus Kratylos beperkte zich in
latere jaren, naar men vertelt, ertoe niet meer te spreken, maar met de vinger de
kringloop van het eeuwig stromen aan te duiden. Job legde de hand op de mond, wat
nog zinrijker is, want met hem had God gesproken.
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Lidy van Eijsselsteijn
Gisteren stierf mijn hond.
Oren, grappig wit van ogen
neusrug van blond fluweel
hart fel en sterk
voorpoten slank en snel
achterpoten verlamd compleet met wolfsklauw
de hele hond alles stierf.
Ik denk ik heb hem verraden
liefkozend overredend
moord met voorbedachte rade
moord keine organische Lösung.
Ik denk ik heb nooit geweten
hoe heimwee tegen je opspringt
bij elke deur die zich opent.
Ik denk ik denk weinig anders meer
dan oudtestamentisch wraak
op de stok die hem sloeg
die dag in Maart
die hem deed kreupelen tot aan zijn klein graf
in een Octobertuin.
Ik zie nog het water dat de bodem bedekte.
Mijn hond
overal zal het incompleet zijn
incompleet nu en later
of ik heb niet de juiste deur
als jij mijn hond er niet voor ligt,
langzaam voornaam overeind komt van wachten
om in cirkels te rennen op de weide van weerzien
als je weet ik ben het.
Ach, jij en ik los van de lijn
verwonderd dat het ooit gisteren kon zijn.
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Verbeelding als belijdenis (XI)
J.W. Schulte Nordholt
‘de wederopstanding des vleses’
Als de engel op de bazuin blaast staan de doden op. Het is zo'n triomfantelijke vogel
des levens, de bazuin als een tas om de hals gedragen, als hier is afgebeeld uit de
kathedraal van Vézélay. Het kleed gaat al haast over in de veren van zijn vleugels
Hij strekt de armen uit, om te vliegen, om te zegenen, om te verkondigen? De dag
des oordeels is aangebroken, de doden staan op.
In het zevende artikel is al over hetzelfde gesproken. De rechter bestijgt dan zijn
troon, staat daar. Hier wordt van onze kant uit het nog eens beleden: met lichaam en
al verrijzen wij. Paulus moge ons vermanen er over na te denken wat voor een lichaam
het wel is waarmee wij worden opgewekt, de kunstenaar neemt dit dogma, evenals
trouwens de gemiddelde gelovige, zo letterlijk mogelijk. Paulus moge spreken van
de korrel die eerst in de aarde sterven moet, de vrome dode ligt toch het liefst, zo
kant en klaar als maar mogelijk is, te wachten op de wederkomst. Zo, languit

Jacopo della Quercia
Sarcofaag van Ilario Carretto
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Engel
Kathedraal van Vézélay
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Lucas van Leiden
Opstanding der doden
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gereed, laat hij zich ook vereeuwigen in steen boven zijn eigen gebeente en wie een
dergelijk graf aantreft in de één of andere kathedraal, herinnert zich de woorden van
Jezus: Zij is niet gestorven, maar zij slaapt. Ik tenminste moest denken aan het
dochtertje van Jaïrus, toen ik bij de sarcofaag stond van Ilario Carretto in de kathedraal
van Lucca. Het is een werk van de Sienese beeldhouwer Jacopo della Quercia uit
het Quattrocento. Ik kan mij voorstellen dat men meent dat dit beeld toch wel een
andere geest ademt dan het Bijbelverhaal. Het voorname meisje met de modieuze
hoofdtooi en het onmisbare hondje is, uiterlijk gezien, een beetje te veel vertoon
misschien. Maar daar moet men toch even doorheen kijken om de volmaakte vrede
te ontdekken die er ligt in deze slapende gestalte, de handen rustig gevouwen, het
edele gelaat licht en schoon, buiten de tijd aanwezig. Het wachten duurt niet lang.
Uit de vele, zeer vele uitbeeldingen van de opstanding der doden heb ik er hier
twee gekozen die, beide van grote kunstenaars, beide ook een indrukwekkende
verbeelding zijn van het gebeuren. Ten eerste het monumentale schilderij uit de
Leidse Lakenhal van de zestiende-eeuwse schilder Lucas van Leiden, eenmaal in
opdracht van een koopman in de Pieterskerk ten toon gesteld in al zijn glorie, daarna
verkommerd in een donkere zaal, thans weer gerestaureerd en het glansrijk middelpunt
van het museum. Het is een drieluik met in het midden boven de Drieëenheid: God
de Vader aan de top, - Hem hadden onze overvrome vaderen overgeschilderd en
vervangen door de Jahwe-naam, maar thans is gelukkig de oorspronkelijke toestand
weer hersteld, - daaronder de Duif en de Zoon. Christus, die om met Gezelle te
spreken ‘tronend op de regenboog, ons toelacht met vergevend oog’, heeft rechts en
links de olijftak en het zwaard, genade en oordeel. De apostelen zijn gezellig in de
wolken daarnevens gerangschikt, en daarachter doemen, in wijde regionen van licht
andere wolkengalerijen op, vol met zaligen en engelen. Zo is het een geheel dat
gemakkelijk door zijn letterlijkheid komisch zou kunnen werken, en dat eigenlijk
ook doet, tenminste van vlakbij. Maar de grote gave van deze Hollandse schilder is
zijn uitbeelding van het licht en daarmee suggereert hij de ruimte en geweldigheid,
het heilig licht van de eindeloze hemelen daarachter, op overtuigende wijze. Met de
aardse voorgrond is het net zo gesteld. De met zorg gevulde naakten op de voorgrond
herinneren aan Signorelli, maar missen de Zuidelijke klaarheid en kracht. Het gaat
trouwens allemaal wat dorps toe hier, zelfs aan de kant der verdoemden; de
verschrikkingen der hel zijn daar heel wat gematigder en minder aangrijpend dan bij
de iets vroeger levende late Middeleeuwer Jeroen Bosch. Maar de achtergrond is
geweldig, is kosmisch: wijd welft zich de grote aarde, zware rook drijft over het
naakte land en daardoor heen bewegen zich de grijze stoeten der doden, door engelen
naar de hemel geleid, of vluchten eenzame verdoemden voor het toch onontkoombare
vuur, waarheen felle duivels ze opdrijven. Een adembenemend drama van immense
macht is hier aanschouwelijk gemaakt in één der meest grootse
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Stanley Spencer
Opstanding
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schilderijen van onze kunst. Alleen een schilder op de grens van twee werelden, nog
bezield door het religieus élan van een voorbije tijd en reeds open voor de ruimte
van een juist ontdekte wereld, kon dit indrukwekkende visioen zo waar maken. Het
is niet vaak dat ik als ik eens in Leiden moet zijn, oversla om even in de Lakenhal
het te gaan bekijken, het is altijd groots en telkens weer nieuw.
Wat een heel andere benadering vinden we bij de moderne schilder. Enkelen slechts
hebben zich in onze tijd met de religieuze kunst bezig gehouden, in Frankrijk Rouault
en de zijnen, in Engeland de eenzame zonderling Stanley Spencer, voorlopers
ongetwijfeld van een weer bredere toewijding en belangstelling die zich in onze tijd
beginnen af te tekenen. In Engeland is er op dit gebied ongetwijfeld een traditie van
half religieuze, half pantheïstische aard, die haar rijke wortels heeft in de kunst van
Blake en Palmer en haar schrale bloei in de school der Prae-Rafaëlieten. Na de
Romantiek is de Engelse kunst in veel imitatie verzonken en pas in onze tijd doet zij
weer van zich spreken. Stanley Spencer is daarin een grote, maar alleenstaande figuur.
Zijn kunst is bepaald door twee factoren, het plaatsje Cookham-on-Thames in
Berkshire waar hij het grootste deel van zijn leven doorbracht, en de Bijbel. En het
is de merkwaardige combinatie van deze twee die zijn kunst zo boeiend maakt. Net
als de Middeleeuwers plaatst hij nl. het Bijbelse gebeuren in zijn omgeving, Christus
draagt zijn kruis door de straten van Cookham, engelen bezoeken mejuffrouw Sarah
Tubb aldaar, en op het kerkhof van Cookham denkt zich de kunstenaar de opstanding.
En evenals de Middeleeuwse kunstenaar heeft hij een grote voorliefde voor het détail
en juist dat geeft aan zijn werk die merkwaardige geheimzinnigheid, juist die
combinatie van het visionaire en het zeer alledaagse. Al de zorgvuldig-gebouwde en
lelijke graven staan open, en langzaam ontwaken de doden. Sommigen liggen nog
in hun graven, anderen zijn er al op gekropen, één ontwortelt terwijl hij verrijst een
rozenstruik, een moeder draagt haar kind in de armen. Over alles heen ligt een
wonderlijke magische sfeer, een bloeiende stilte en heerlijkheid. Voor mij ligt in
deze kunst een essentieel stuk verkondiging, juist door haar wonderlijke eenvoud.
Diezelfde combinatie van het wonder en het alledaagse is er immers in de woorden
zelf: wederopstanding van het vlees. Dat zich ter plaatse voorstellen van de opstanding
- ieder van dat simpele kerkhof waar zijn familie hem heendroeg - mag rationeel
uitgedacht wat naïef aandoen, het vindt juist daarin zijn kracht. Tot slot sta hier een
gedicht van Rilke dat in zijn ongelofelijke eenvoud en directheid op dezelfde wijze
over hetzelfde onderwerp spreekt. De adellijke familie die uit het gezamenlijke
familiegraf stijgt, nog altijd in het hechte familiepatroon - de graaf wekt zijn zonen,
- maar gereserveerder nu tezamen - ‘ehrerbietig von weit’, - de beide elders begraven
en dus nu daar opgestane kinderen, het is een uitbeelding, die naar mijn gevoel dicht
bij die van Stanley Spencer staat. De majesteit van het werk van Lukas van Leyden
heeft hier plaatsgemaakt voor typisch
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moderne terughoudendheid, het mythische voor het magische, een andere kant van
hetzelfde geheim.

Auferstehung
Der Graf vernimmt die Töne;
er sieht einen lichten Risz;
er weckt seine dreizehn Söhne
im Erbbegräbnis.
Er grüsst seine beiden Frauen
ehrerbietig von weit -;
und alle voll Vertrauen
stehn auf zur Ewigkeit.
und warten nur noch auf Erich
und Ulriken Dorotheen,
die sieben- und dreizehnjährig
(sechzehnhundertzehn)
verstorben sind in Flandern,
um heute vor den andern
unbeirrt herzugehn.
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Nora Petit
Morgen in mei
Bloesem! Opwaartse vogels in een vlindervlucht,
de morgen ligt te glanzen als een edelsteen.
Men wordt aan haar gelijk en wandelt langzaam heen
met bloemhart, vogelstem en morgenregenlucht.
Wat later staan de blote voeten in het gras,
twee jonge madelieven in een krans van wit.
En proevend overweegt men dat er vreugde zit
in kleine dingen die men vergeten was.
Een Meise morgen hoger kan men horen:
‘de liefde is een daaglijks winterhard gewas’.
Dan slaapt men klein en warm in het gezegend gras
en is gelukkig en nog niet geboren.

Nora Petit
Langzaam dringt het wonder
van het eeuwige leven
alle poriën binnen.
Nu pas kan men danken
voor gisteren en morgen
in het éne nu.
Christus, Licht van mijn licht
- ik die nog beneden bid voor mij in 't lijden.
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Restauratie
Jacoba M. Vreugdenhil
Of ik nog wel eens bij ons huis kom? Waarom je dat vraagt, waarom je dat mij vraagt,
begrijp ik wel zo ongeveer. Maar ik kan je alleen vertellen, dat het huis waarin wij
woonden nu wordt verbouwd. Toen ik er langs kwam zag ik, dat er een stelling
omheen stond; bij het hek lagen stapels bakstenen; een man in een vuilwitte overall
zat op het dak en er liepen nog andere werklui rond. Vermoedelijk zijn ze die nieuwe
goot aan het leggen, die al jarenlang nodig was; jij lachte om de pannen en teilen die
we als het regende op de zolder moesten zetten, maar mij verveelden ze tot en met.
Die stapels bakstenen wezen er op, dat er nog meer aan het huis gebeurt; de bewoners
die na ons komen zullen alles beter in orde hebben dan wij. Jij zei altijd, dat er nodig
naar de schoorsteen gekeken moest worden en ik vond, dat er ruimte genoeg was om
er een zolderkamer bij te bouwen; wie weet worden die wensen van ons nu voor
anderen vervuld. Wij zijn weg gegaan zonder dat we hebben laten bijverven en
repareren wat we aan het huis bedorven en kapot gemaakt hadden; jij vond het dwaas,
dat ik me in die tijd nog geneerde om de brandplek in het parket, van de electrische
ketel die jij vergeten was. Nu kan ik me troosten, dat alles toch wordt opgeknapt,
vermoedelijk ook het parket. Wat er precies aan het huis gedaan wordt kon ik in het
voorbijgaan niet goed zien en blijven staan durfde ik niet. Net zo min als jij.
Je schrijft dat je daar niet meer durft te komen, je schaamt je voor de buren
enzovoorts, maar voor mij moet dat allemaal heel anders zijn, want ik heb niets
gedaan waarvoor ik me hoef te schamen; ik heb weinig of niets kapot gemaakt. Mijn
dank voor de erkenning, die wel een beetje laat komt, maar wat een begrip. Dat je
je niet eens kunt indenken hoe ik me voel als de buren me met hun sympathie en hun
medelijden overladen. Armoedig. Onverdraaglijk armoedig. Door jouw schuld. Jij
en die advocaat van je willen beweren, dat jij degene bent die armoe lijdt. Laat het
je tot troost zijn, dat we het allebei doen, zij het dan niet samen en niet op dezelfde
manier.
Je denkt dus nog vaak terug aan het schoolplein, waarop wij jarenlang hebben
uitgekeken. Jaja. Dan dien je te weten, dat de school een nieuw stenen fietsenhok
heeft gekregen. Wanneer dat er gekomen is heb ik aan niemand kunnen vragen (zie
boven); het stond er zomaar kant en klaar. Inderdaad was dat schoolplein een
herinneringsbeeld, dat we samen hadden, iets dat we nog met elkander deelden. Maar
dat is nu ook anders geworden. Voor het grauwe houten rek, zoals wij dat uit onze
huiskamer zagen, heeft zich een ding van nieuwe metselstenen geschoven, iets waar
wij niets meer mee te maken hebben. Daardoor is de afdruk, die ik van het
herinneringsbeeld heb meegenomen, niet meer identiek aan de jouwe. Als je er prijs
op stelt iets met me te delen, zal je
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naar het schoolplein moeten gaan om in het voorbijgaan naar het nieuwe fietsenhok
te kijken en dat durf je niet voor de buren. Je zou dan alleen de achterkant zien. De
stenen zijn rood, vijandig-rood.
In de hoektuin stond nog steeds die witte bank. Met de zwarte kat uit het hoekhuis
hebben we een enkele keer samen gespeeld, mijn compliment dat je het nog weet.
Verbeeld je niet dat we het nog eens kunnen doen. Die kat is er namelijk niet meer.
Op de witte tuinbank lag een gestreepte kat, die ik niet kende. Toen ik hem zachtjes
riep keek hij heel even op; in zijn blik was de geringschatting van degene die daar
thuis hoort voor wie voorbij moest lopen, bij voorkeur onherkend.
Omdat je in een sentimentele stemming schijnt te zijn zal je er ook belang in stellen,
dat ze op de Mesdaglaan die grote oude iep hebben omgehakt. De winkel vlak bij
het station, waar je soms bloemen voor me kocht, is weg; daar is een reisbureau
gekomen. Het station zelf wordt vergroot; er stond een hoge schutting om.
Toen de trein al reed zag ik bij de overweg nog dat leuke meisje - de blondste van
haar klas. Dat moet nu onderhand de hoogste klas zijn; ze was weer veel groter
geworden.
Dat is het. Je wilde weten hoe het met alles en iedereen gaat en ik kan je maar
weinig vertellen, al heb ik min of meer voor jouw genoegen die hele reis gemaakt.
Op de een of andere manier gaat alles dóór. Onweerhoudbaar, onherroepelijk. Zonder
jou en zonder mij.
Eigenlijk was ik van plan je alleen met een briefkaart te antwoorden; dat zou duidelijk
genoeg zijn geweest. Al op de Mesdaglaan begon ik de koele nietszeggende zinnen
te formuleren, die je op je vragen - op zùlke vragen - van mij verwachten kunt. Maar
al met al zijn het teveel zinnen voor een briefkaart geworden. En daar is nog iets
bijgekomen ook. Zo iets dat ik vroeger aan jou verteld zou hebben. Voor ieder ander
is het niet belangrijk genoeg.
Bij het overstappen had ik ruimschoots tijd om even het station uit te gaan en aan
de automaat bij de ingang drie briefkaarten te kopen. Met een van die briefkaarten
in mijn hand en een ballpoint in de zak van mijn mantelpak stond ik op de volgende
trein te wachten. Het moet acht of negen uur in de avond zijn geweest en het perron
was stampvol: midden in de vacantietijd. Zoals je me geleerd hebt drong ik niet naar
de dichtstbijzijnde ingang toen de trein binnenkwam, maar ging ik een paar meter
achteruit tot ik zien kon waar de tweede en de derde klasse in elkaar overliepen.
Daarna wandelde ik op mijn gemak door de tweede klasse de volkomen lege
restauratie binnen. Een paar complete families van man, vrouw, tassen en koffers en
kinderen drongen zenuwachtig achter mij aan.
‘Buffet gesloten’ stond er op het ronde raampje. Dat schrikte al dadelijk de
kinderrijkste van de families af. De andere vader nam de voorzorg bij mij te
informeren of er ook aan tussenstations werd gestopt. Ik kon hem inlichten, dat sinds
de nieuwe dienstregeling die trein tot het eindstation
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door ging. En ik keek hem na toen hij zich en de zijnen over het derdeklassebalcon,
dus tegen de stroom in, naar het perron terug worstelde. Dat is, geloof ik, de eerste
reden waarom die briefkaart niet geschreven werd. Ik had gemakkelijk voor de trein
reed een briefkaart vol kunnen krijgen als ik maar direct begonnen was. Maar ik
verdeed mijn tijd met kijken.
Sinds mijn bezoek aan de automaat leek het buiten opeens aardedonker geworden.
Voorzover ik dat vanaf het overdekte perron zien kon tenminste. Boven alle
stationsgeluiden uit hoorde ik regen op de overkapping neerkletteren. Een stortbui.
Voor de uitgang bleven de mensen staan om regenjassen, paraplu's, regenkapjes en
regenhoofddoeken tevoorschijn te halen. Sommigen schenen niets van dat alles bij
zich te hebben; misschien in de hoop dat de bui op zou houden voor ze buiten waren
gingen ze langzamer lopen, maar de anderen drongen hen mee de contrôle door;
onder de luifel dromden ze opeen.
Het geeft dan een veilig gevoel, dat je zelf in het bezit bent van een regenjas met
regenhoofddoek en dat je bovendien nog drie kwartier droog en wel in de restauratie
kunt blijven; ik vond het de moeite waard daarvan te genieten. Veilig en droog als
anderen buiten staan - dat overkomt mij niet meer alle dag.
Ik ging pas zitten toen de trein begon te rijden - precies op tijd. Door er mijn
briefkaart op te leggen had ik direct bij het binnenkomen het achterste van de twee
kleine tafeltjes in beslag genomen, maar ook de andere waren vrij gebleven. Ze waren
alle vier keurig schoon en droog. Flesjes met water stonden er nog op; de bloemen
waren weg. Het waren gewone flesjes van Hero, niet van die sierlijk-gevormde
bronwaterflesjes, die sommige kellners voor hun bloemen weten uit te zoeken. Maar
evengoed voelde ik een zekere dankbaarheid tegenover de man die uit het buffet
naast me naar huis was gegaan; op zijn manier deed hij zijn best om dat nauwe
gangetje voor zijn gasten op te sieren. Waarom halen ze die bloemen 's avonds
eigenlijk weg? Omdat het publiek ze anders mee kan nemen?
Nog vóór we de stad uit waren verscheen de conducteur. ‘U zoekt de eenzaamheid’,
zei hij tegen mij. Ik nam de moeite hem te vertellen, dat ik niet de eenzaamheid had
gezocht, maar dat mijn gezelschap van mij was weggegaan. Daar lachte hij om;
waarom ook niet. Daarna zag ik niemand meer voor het eindstation. Bijna drie
kwartier had ik in een volle trein de hele restauratie met drie lange en vijf korte
banken, twee lange en twee korte tafeltjes voor mij alleen. Zo wil ik nog eens reizen,
al zoek ik dan niet de eenzaamheid.
Schrijven in een rijdende trein is niet gemakkelijk, zelfs niet in de restauratie. Je
nieuwe adres kwam er in nogal beverige letters op te staan. Ik zal er als P.S. onder
zetten: ‘In haast in de trein’ nam ik me voor toen ik de briefkaart omdraaide. Niet
dat ik me voor jou groot wil houden, maar 't is immers mogelijk dat een ander dan
jij zo'n kaart van mij onder ogen krijgt.
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Reeds over de aanhef moest ik uitgebreid nadenken. Jij kan makkelijk ‘Lieve Ina’
boven je brief zetten, want ik heb tegenover jou niets gedaan waarvoor ik me hoef
te schamen; dat erken je zelf. Ik kijk wel uit (het coupéraam) voor ik jou nog ‘lieve’
noem. En weer was er buiten iets, dat mij ervan weerhield verder te schrijven. Ditmaal
een onweer: bliksems en donderslagen.
Ik ga niet proberen je dat onweer te beschrijven. Wij kennen elkaar zo goed, dat
je als je dat wilt je kunt voorstellen wat ik meegemaakt heb als ik maar een paar
bizonderheden opnoem. Zoals ik me voor kan stellen hoe jij je voelt als je mij een
paar vragen stelt.
We hadden de stad een behoorlijk eind achter ons. De trein reed door het vlakke
polderland. Het was niet meer zo aardedonker als onder de stationsoverkapping;
meer tussen licht en duister in. De wijde hemel was vol zwarte wolken; als ik uit het
raam naast me keek zag ik de bliksems flitsen. De donderslagen waren dichtbij en
overstemden het gedreun van de wagenwielen; de bestuurder minderde vaart. Voor
mij was het merkwaardigste, dat er ook aan de andere kant een onweersbui zat. Dat
zag ik toen ik langs het buffet naar voren liep, naar de lange banken. De trein reed
langzaam tussen twee onweren in; voor wie in de lege restauratie zit een heel
bizondere sensatie; in het vlakke polderland een machtig schouwspel! In een huis
heb ik het nooit zo beleefd, omdat ik dan een school of andere huizen tegenover mij
had, die het uitzicht belemmerden.
Je weet dat ik altijd bang voor onweer ben geweest. Daar in de trein was ik het
voor één keer niet. Ik kan dat aan jou ook min of meer verklaren.
Reden om aan het leven te hechten is er voor mij niet meer zo veel, ondanks jouw
vragen. Als er daar in de restauratie iets met mij gebeurde zou het in geen geval mijn
schuld wezen; ik had geen verantwoordelijk heid; ik werd gevoerd. Ik wist niet of
een trein die door vlak, nagenoeg boomloos land rijdt, de bliksem al of niet aantrekt
- zulke dingen kon ik vroeger als het te pas kwam altijd van jou horen; waarom zou
ik ze onthouden. Nu mijn gezelschap mij verlaten had was er niemand, die mij kon
vertellen of ik tussen twee onweren in veilig was. Toch voelde ik me op de een of
andere manier geborgen en niet alleen. Ik vertrouwde de bestuurder, een hele trein
ver van mij vandaan, en dankbaarheid voelde ik ook.
Ik was natuurlijk op de terugreis; van de plaats waar ik met jou gewoond heb ging
ik naar de stad waar ik geboren ben. Maar voor mijn gevoel was ook het reisdoel
anders komen te liggen; misschien niet voor me uit, maar ergens opzij of omhoog;
ik werd gevoerd.
Zodra het onweer minderde vermeerderde de trein zijn vaart. Toen hij met
misschien de maximum-snelheid een flauwe bocht omstoof viel het eerste
bloemenflesje. Het was dat van het achterste tafeltje, waar nog de briefkaart lag met
jouw adres. Ik liep er naar toe om het halfleeggelopen flesje rechtop te zetten en viste
de kaart uit het water. Te lelijk gevlekt
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om hem nog te versturen, zag ik, en ik begon hem te verscheuren. Ik had nog twee
briefkaarten in mijn tas; als het in de restauratie door het schokken van de trein niet
lukte kon ik er in de stationswachtkamer één vol schrijven en hem dan in de
brievenbus naast de uitgang posten; dan ging hij nog diezelfde avond weg. Maar
eerst moest ik het tafeltje droog maken. Bij afwezigheid van de kellner was ik de
enige die dat doen kon en toen ik binnen kwam was het óók droog geweest. Met mijn
veel te kleine zakdoek kreeg ik het ongeveer voor elkaar.
Daarna ging bij een volgende bocht het flesje op een van de lange tafels om; ik
was er zó vlug bij, dat er nog maar een paar druppels uitgelopen waren. Ook het
flesje op het andere lange tafeltje kon ik nog bijna vroeg genoeg grijpen. De rest van
mijn drie kwartier in de droge veilige restauratie heb ik met heen en weer lopen
tussen de tafeltjes doorgebracht. Wel kwam ik tenslotte op het idee, dat ik ze alle
vier op één tafeltje voor me kon zetten, maar toen waren we al bijna in de stad. De
trein begon snelheid te minderen en dus bleven de flesjes zonder mijn tussenkomst
naar behoren staan. Ik kreeg gelegenheid de snippers van mijn briefkaart in het
asbakje weg te werken. Omdat mijn zakdoek drijfnat was droogde ik alle vier de
tafeltjes voor de laatste keer met mijn hoofddoek af.
Je weet dat elke treinreis in jouw richting me de gelegenheid geeft, het huis waarin
ik geboren ben terug te zien. Het staat vlak bij het station; op den duur zal het wel
worden afgebroken als ze het emplacement nog verder gaan vergroten. Toen we er
langs kwamen had ik de flesjes weer elk op een tafeltje gezet, zoals ik ze gevonden
had.
De trein was precies op tijd aan, zag ik op de klok van het zesde perron; de
vertraging van het onweer hadden we dus ingelopen. Buiten de schutting, die ook
hier het station omgeeft, stond de brievenbus, die als enige van de hele stad na negenen
nog wordt gelicht. Ik liep er voorbij. Het was nu donker geworden. Regenen deed
het niet meer.
Vanuit de stadsbus, die op het plein stond te wachten, had ik het uitzicht op het pas
voltooide zesde perron en op het restauratiewerk aan het station, dat bij voorkeur 's
avonds en 's nachts wordt gedaan. Er lagen stapels stenen en hopen zand. In het licht
van de schijnwerpers zag ik een man in een vuilwitte overall boven op het voorlopige
gebouwtje zitten, waar de kaartjes worden verkocht, en er liepen nog meer werklui
rond. Ook het verhoogde zesde perron was fel verlicht. Moet je zien, die trein waar
wij net uitkomen, is nu alweer halfvol, hoorde ik een dame voor me zeggen.
Op het moment dat onze bus begon te rijden zag ik een vrouw de restauratie
binnengaan. Als nu de trein straks om de een of andere reden op maximum-snelheid
komt, zal zij dan de flesjes rechtop zetten, zoals ik ze heb achtergelaten? vroeg ik
me af. Dat zal ze niet, dat zal ze niet, wist ik met volkomen zekerheid. Maar ik kon
niet terug. De bus die me mee voerde was pas het plein omgereden en zou voorlopig
niet stoppen.
Nog even zag ik boven de schutting in neonlicht de sneltrein op het zesde perron.
De chef gaf het sein voor vertrek.

Ontmoeting. Jaargang 9

23

Harro Storm
Engelen breken
met hun zangen
van violen en fagotten
werelden open
in muziekfestijn.
God kijkt toe en lacht
als Hij me stomverbaasd
ziet staren
in de Regenboog.

Harro Storm
Ik moet terug in de natuur,
om een plaats te zoeken
waar het stil is en blauw
waar vogels zijn
die van de hemel komen
met Gods boodschap
geschreven op hun veren.
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Verslag van een bedevaart
Jan W. Veerman
Wanneer men Stratford-upon-Avon, Shakespeare's geboorteplaats, per trein nadert
in de verwachting een met poëzie overtogen wereld te zullen aantreffen, komt men
wel bedrogen uit. Het landschap in de omgeving is weinig interessant, licht golvende,
wat verwaarloosde weilanden en bouwland, dichter bij het stadje plaats makend voor
de gebruikelijke loodsen en opslagplaatsen. Bepaald geen entourage voor een
Midsummernights Dream. Het stationnetje ziet er uit als alle andere Engelse
stationnetjes, zo futloos lelijk dat er zelfs geen inspiratie tot schelden vanuit gaat,
stijlloos vervuild en uniform volgesmeerd met een doodgeslagen bruin, dat geen
kleur meer mag heten.
Maar eenmaal buiten het station begint men toch wel wat vriendelijker trekken te
ontwaren, de onvermijdelijke Shakespeare-souvenirwinkels, de Shakespeare Inns en
Tea Houses dragen er het hunne toe bij om de juiste stemming te kweken. Wanneer
men nu maar gewoon achter de andere mensen met foto-toestellen aanloopt, komt
men vanzelf in de Henley-Road, een brede geasfalteerde weg, waarin een flink aantal
auto's en bussen geparkeerd staan.
En - om met de radio-reporter te spreken - daar zijn we dan bij Shakespeare's
Birthplace, een klein complex oud-Engelse huisjes, midden in de straat. Een groot
gezelschap Amerikanen stapt juist uit een autobus en de eerste fotoschoten worden
onverwijld gelost. Maar alles gaat rustig in zijn werk, we betalen onze anderhalve
shilling en staan even later in het huiskamertje, waar een gids op tamelijk
onderhoudende manier iets over het huis vertelt. Hij maakt er niet veel tam-tam over,
maar er klinkt in zijn stem toch wel een lichte graad van heilige eerbied door. Gemeten
naar Engelse maatstaven moet zijn toewijding dus tot een delirische hoogte gestegen
zijn. Hij legt precies uit welke balken wel en welke niet origineel zijn en we nemen
welwillend aan, dat die zekerheid bestaat omtrent een huis anno circa 1500. Hij
vertelt dat de hele straat oorspronkelijk aan weerskanten met een aaneengesloten rij
van zulke huisjes bebouwd was, maar, zegt hij: ‘we broke down the other ones on
both sides of the street, to lessen the fire danger.’ We broke down, dat klinkt nogal
zelfbewust. Gezien zijn leeftijd en het uiterlijk van de omliggende bebouwing zal
hij er heus niet veel deel aan gehad hebben. Daarna geeft hij aan, hoe het huis in
elkaar zit, huiskamer, keuken en slaapkamertjes. Van de laatste ligt er één juist boven
de ruimte waar wij staan. Het is met zekerheid komen vast te staan, zegt hij - en wij
geloven het alweer - ‘that this was the bedroom in which Shakespeare actually was
born’. Actually is een woord met een sterk sfeerbepalende werking, het is werkelijk
en actueel tegelijk en geeft me even het indecente gevoel, of we met zijn allen om
het kraambed gezet worden om getuige te zijn. Ik vind dat tegenover mevrouw
Shakespeare niet fijngevoelig. Wat later staan
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we dan in de slaapkamer, maar het bed is niet hetzelfde als dat waarin Shakespeare
‘actually was born’, wat natuurlijk wel jammer is.
In een naastliggende ruimte is een kleine verzameling ingericht van voorwerpen,
die op Shakespeare en op het huis betrekking hebben: oude tekeningen, wat
handschriften en eerste drukken van Shakespeare's werken. De verzameling is nogal
reliquie-achtig en draagt niet zoveel bij tot beeldvorming van Shakespeare, minder
zelfs dan de simpele wetenschap, dat de man hier tot zijn 22ste jaar woonde. In een
vitrine ligt wat rommel, een paar stukken glas, een paar kiezelstenen, brokken van
een oude aardewerk pijp en nog wat doodgewoon vuil. Een bijschrift vermeldt, dat
dit alles gevonden is achter een weggebroken schoorsteenmantel en dat het van de
oorspronkelijke woning afkomstig moet zijn. Voor de liefhebbers om van te smullen,
maar ik ‘ruik’ Shakespeare liever ‘uit zijn werken’.
In de tuin zijn alle struikjes netjes van naambordjes voorzien. Ook van hier uit is
Shakespeare's Birthplace zeer fotogeniek en een aaneengesloten rij van schutters
wisselt elkaar op het ideale punt af. Begrijpelijk overigens, want het oude huisje van
metselwerk tussen zware balken ziet er tussen de bomen heel romantisch uit. Hierna
komen we in een lokaliteit, waarin Shakespeariana worden verkocht, handzame
uitgaven van zijn spelen, bloemlezingen met citaten en ansichtkaarten. Koppeling
tussen cultuur en commerce. Of tussen religie en commerce misschien wel. Maar op
dat gebied ben ik wel wat gewend. Wordt niet, dicht bij mijn woonplaats, de
geboortestulp van de plaatselijke heilige Peerke Donders aan één zijde geflankeerd
door een Kruisweg en aan de andere zijde door een kapel èn een café met een
levensgroot reclamebord: Bier, Limonade, Tabak, Cigaretten en PETRUS
DONDERS-artikelen?
En dus - noem het banaal als u wilt - loop ik wat later weer door
Stratford-upon-Avon, met een bij Shakespeare's geboortehuisje gekocht en van een
dienovereenkomstige aantekening voorzien exemplaar van zijn Sonnetten in mijn
zak.
Het riviertje de Avon ziet er volgens de folders heel aantrekkelijk uit. Aan dat riviertje
is het Shakespeare Memorial Theatre gebouwd, waar de gehele zomer voorstellingen
van zijn werken worden gegeven. Verbonden aan dit theater is een kleine verzameling
voorwerpen en schilderijen, die op Shakespeare en zijn plays betrekking hebben. Als
ik binnenga wekt een bewaker - met zoveel warmte als ik in een Engelse stem niet
voor mogelijk gehouden had - mij op, om speciaal mijn aandacht te wijden aan
catalogusnummer 5. Zijn motivering kan ik niet helemaal volgen, maar de climax is
weer helemaal duidelijk:... so the painter has actually seen him in his life. Alweer
die verheviging met actually. Overigens verliezen de andere schilderijen door de
beklemtoning nogal wat van hun waarde. Wanneer ik de trap opga hoor ik de man
de volgende bezoekers dezelfde raad meegeven met dezelfde warme toewijding, die
ik voor mij persoonlijk bestemd had gedacht. Zo heeft men zijn teleurstellingen.
Daarna blijkt het
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beroemde schilderij zo opgehangen te zijn, in een hoek naast een zijwand met een
raam, dat men ongeveer een meter buiten dat raam in de vrije lucht zou moeten
zweven om de peinture zonder hinderlijke reflexen te zien.
Ook hier liggen in vitrines allerlei bezienswaardigheden, snuisterijen en
herinneringen aan acteurs en actrices. Het meest wordt mijn aandacht getrokken door
twee doodskoppen. Het kaartje bij de ene vermeldt, dat dit is: Yorick's Skull, used
by Sir Henry Irving at the Lyceum Theatre in October 1874 enzovoorts... Yorick's
Skull? Ach so..., zou ik willen zeggen. De schedel van de een of andere onbekende
dunkt me, een eens levende man, die nu zo nietig geworden is, dat zijn doodskop
niet eens meer van hemzelf is. Tot nul gereduceerd en in tweede afgeleide beroemd
omdat Irvings beroemd was omdat Shakespeare beroemd was. Zo weinig kan er van
een mens overblijven. En zo groot kan een ander mens worden.
Nog treffender is het bijschrift bij de tweede schedel, die gebruikt werd door een
andere grootheid, John Kemble en later in handen kwam van de heer Kean en - dan
komt het - ‘after Kean's death, it passed into the possession of his factotum Mac
Kintosh who, falling upon hard times, sold it for £ 10.-. to Mr Carter of the Lyceum
Theatre...’ Het zou humoristisch zijn, wanneer het hier ging om de doodskop van
een beroemdheid, maar nu net de restanten betreft van een naamloze arme drommel
vind ik het nogal schrijnend. Wanneer ik ooit nog eens de Hamlet zou moeten spelen
- waarschijnlijk is dat niet - dan zou ik als Prins van Denemarken het gebeente van
Kean of Kemble in de hand willen hebben om daarbij te filosoferen over de
vergankelijkheid van al het aardse.
Maar buiten het theater stroomt de Avon, een vriendelijk, mooi riviertje, dat voor de
folders niet onderdoet. Er is een kerktorentje dat boven de bomen uitsteekt in de
verte. Het is een mooie, zachte najaarsmiddag, de eerste herfstbladeren hebben zich
al losgemaakt en in het water drijven zwanen. Engelse zwanen, die van Engelse
kindertjes stukjes brood krijgen. Dat maakt nog verschil. Het is allemaal zo rustig
en verkwikkend, dat ik er lang naar kan blijven kijken.
En Shakespeare zelf? ‘Well, I said to him, it could be done, but I didn't think he
would stand it.’ Dat was wat ik opving, toen ik op de terugweg naar het station drie
Engelse dames passeerde, die zich beijverden om met klemtonen goed te maken, wat
ze aan uitdrukkingsvermogen tekort schoten.
Misschien, dacht ik, is het niet zo'n wonder, wanneer men trots is op iemand, die
zoveel kleurrijk schoons geschapen heeft in een taal, die van to en do aan elkaar
hangt, waarin met duizend woorden alles gezegd kan worden en die gemáákt schijnt
te zijn speciaal voor dat soort dames van een zekere leeftijd en wat ouder, dat we bij
Agathe Christie al eens ontmoet hadden.
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Kritieken
Aart Romijn
De laatste Ansman
Baarn - Bosch & Keuning N.V.
Lang na de lezing van dit boek kom ik pas aan het schrijven van een bespreking toe.
Dit heeft in het algemeen zijn nadelen. Een oordeel, meent men, is het zuiverst, onder
de verse indruk van de aanraking met het te beoordelen werk. Daarna zal de indruk
dermate vervaagd zijn, dat het oordeel noodwendig daaronder lijden moet, want
vervloeid is. De billijkheid betrachtend, gaat men dan soms over tot herlezing, tot
herbeschouwing en dan kan het tegen- of meevallen, naar gelang het weerklank vindt,
want uw gemoedsstemming en ontvankelijkheid zijn gisteren en vandaag niet eender.
Maar in dit bijzondere geval, met De laatste Ansman, behoefde ik mijn aantekeningen
van maanden geleden niet nader te toetsen en te verifiëren, omdat alles van die man
in dat stadje mij bijgebleven was. Toegegeven, de tijd heeft voor de afstand gezorgd
- en de eerst zelfs bevreemdende, monogame verknochtheid van Florentijn aan ‘het
meisje, dat je nooit vergeet’ bevreemdt, want interesseert u al lang niet meer - nochtans
ervaart ge tot uw verrassing, dat ge geen afstand gedáán hebt van die Ansman, die
‘laatste’, noch van zijn doorleefd dilemma en de onherroepelijkheid der negatieve
oplossing voor de ‘twee geloven op één kussen’. Pastoor en schrijver hadden het
ditmaal bij het rechte eind. Alleen herinner ik mij nog goed, dat er in het Brusselse
théatre du rire weinig te rieren viel - en dat Romijn deze concessie aan de romantiek
voor minder entree elders had kunnen doen. Men vindt ook stilistische verschrijvingen
(‘hij keek in een groot zwart niet,’ en derg.) en, voor het gave thema van het verhaal,
overbodige verwikkelingen en intermezzo's met de figuranten, maar deze gebreken
konden de wezenlijke waarde niet hinderlijk schaden. Onderhoudende vertelkunst
kan veel verdragen, mits de mensen maar het herkennen waard zijn. En dit is stellig
met De laatste Ansman het geval.
v.H.

Albert Helman
Hart zonder land
Amsterdam - Em. Querido.
De eerste druk van deze bundel korte verhalen is in 1929 verschenen. Voor velen
zal deze tweede druk een eerste kennismaking zijn, voor anderen een ophalen van vermoedelijk dierbare - herinneringen. Maar - mirabele dictu - zullen deze verhalen
voor welhaast allen een verrassing zijn. Verwonderd zal men zich afvragen, hoe het
mogelijk is, dat we in zo korte tijd zo vervreemd konden raken van de geest, die deze
literatuur ademt. Bij enig nadenken realiseren we ons, dat het niet alleen de laatste
wereldoorlog is geweest, die een ingrijpende wijziging heeft teweeg gebracht, maar
dat ook het klimaat van de dertiger jaren, die van de uitzichtloosheid van de
economische wereldcrisis en toenemende internationale spanningen, van grote invloed
is geweest.
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Ook nu waarderen we deze bundel korte verhalen nog. Ze behoren inderdaad tot
het beste, wat in deze periode van nabloei der romantiek is geschreven. Maar onze
waardering wordt meer beheerst door de welhaast weemoedige bewogenheid om de
schoonheid van iets dat bijna, doch nog niet geheel antiek is geworden, dan door de
louterende herkenning van een actualiteit, waaraan wijzelf deel hebben.
J.E.N.

Françoise Sagan
Bonjour Tristesse
Nederlandse vertaling van Hubert Lampo
Brussel - Uitg. Mij. A. Manteau
Wanneer wij ons afvragen wat nu toch wel de oorzaak kan zijn dat van deze
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korte roman in acht maanden tijds 200.000 exemplaren werden verkocht en dat dit
debuut de aandacht trok van de meest vooraanstaande critici, dan zal deze ongetwijfeld
moeten worden gezocht in de jeugd van de schrijfster.
Françoise Sagan is een 18-jarig meisje, dat na een jaar studie aan de Sorbonne
zakte voor haar examen en daarna Frankrijk verbaasde en verraste met een voor haar
leeftijd ongemeen rijp literair product.
Het is een niet alledaags verschijnsel dat een meisje van 18 jaar over liefde en
sexualiteit schrijft met de wereldwijsheid van een oudere door het leven gerijpte
vrouw.
Het verhaal - in de ik-vorm geschreven - behelst het relaas van een zomervacantie
aan de Cote d'Azur van een vader (weduwnaar) en diens zeventienjarige dochter. De
vader heeft zijn zoveelste minnares en Cécile, de dochter, stapt ijverig in de
voetstappen van haar vader.
De innige kameraadschap tussen die beiden dreigt echter te worden verstoord door
de komst van Anne, een vroegere vriendin van de overleden moeder. Deze Anne is
een wilskrachtige, knappe vrouw, die het stellige voornemen heeft met Céciles vader
te trouwen en zowel hem als Cécile tot een meer geregeld leven te brengen.
Ten einde te voorkomen dat aan hun ‘dartel bohémienleven’ een einde komt,
brengt Cécile een geraffineerd plan ten uitvoer, waarvan Anne het slachtoffer wordt.
Na de catastrofe wordt dan het oude leven (na een korte onderbreking) weer
voortgezet, zij het met de dreiging van een ‘blijvende herinnering’ op de achtergrond.
Onder de critische reacties die op de omslag van het boek zijn vermeld, is er een
van Mauriac, die Françoise Sagan, ronduit, een klein monster noemt. Mauriac kan
het weten - hij heeft al heel wat monsterachtige mensen beschreven.
Hoe het zij - de inhoud van het verhaal heeft mij niet verbaasd, noch geschokt. In
de eerste de beste Nederlandse badplaats, in het eerste het beste Hollandse villadorp
wonen mensen als Cécile en haar vader. Daarvoor behoeft men niet naar het
‘goddeloze’ Frankrijk te wijzen. Datzelfde Frankrijk presenteerde trouwens onlangs
de vier en twintigjarige calvinistische auteur Jean Cabries met zijn zeer originele,
indringende roman over Jacob de Uitverkorene.
Ook verbaast het ons nauwelijks dat van Bonjour Tristesse een film zal worden
gemaakt met Audrey Hepburn in de hoofdrol. Maar wat ons terecht kan verbazen is
de vroegrijpheid van dit talent, want ieder die dit kleine romannetje leest zal moeten
toegeven dat het uitstekend is geschreven. Ook is het nergens, ondanks de vaak
ontstellende openhartigheid vulgair geworden. Men staat eenvoudig voor het raadsel
hoe het mogelijk is dat een zo jonge schrijfster op deze wijze heeft gereageerd op
haar omgeving. Dat het verhaal volkomen vreemd is aan enige religiositeit vermeld
ik volledigheidshalve.
Ik gevoel niet de minste roeping de schrijfster met haar ik-figuur te vereenzelvigen.
Ik zou mij ten aanzien van Mauriac's kwalificatie ‘klein monster’ dan ook willen
beperken tot de door Françoise Sagan in het leven geroepen romanfiguur van de
zeventienjarige Cécile.
P.J.R.

Job Sytzen
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Gods Ravijn
Leiden - A.W. Sijthoff.
Deze tweede roman van Sytzen brengt ons, evenals zijn eersteling (‘Niet iedere
soldaat sneuvelt’) naar het Java van de politionele acties. Het is het verhaal van de
O.V.W.-er Gijs Kotting, een sexueel ontspoorde jongen, die na een val met zijn motor
in een ravijn zwaargewond in het hospitaal
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wordt opgenomen en daar tot een begin van inkeer komt.
Uit de naam, die de auteur aan dit boek heeft gegeven, mogen we afleiden, dat de
situering op het na-oorlogse Java hier niet essentieel is, maar dat hij centraal heeft
willen stellen de val in het ravijn als rechtstreeks ingrijpen van God in het leven van
de hoofdpersoon Kotting.
In deze moeilijke opzet is Sytzen niet overtuigend geslaagd. Want het is niet zozeer
de val in het ravijn, maar veel meer de ontmoeting - en later het conflict - met het
meisje Noortje Delhaas, waardoor Kottings ogen opengaan. Anders gezegd: de
bekering ligt meer in het menselijke dan in het religieuze vlak. Maar bovendien, wat
weet de auteur weinig met deze bekering te beginnen. Daar waar we zouden willen
zien, hoe God iemand kan laten léven in het verlossende besef van de vergeving van
zonden, daar breekt het verhaal abrupt en onopgelost af in de dood van Kotting tijdens
een hulpactie, waarvan de overbodigheid ons in de laatste regels van het boek nog
even geopenbaard wordt.
Hieruit blijkt al, dat Sytzen dit probleem eigenlijk niet aan kon. Datzelfde blijkt
ook uit de wat pathetische toon van dit boek, uit het dik aanzetten met allerlei in
details ongeloofwaardige hevigheden, uit de wonderlijke redeneertrant van Kotting,
die te hinderlijker is, daar de schrijver zó weinig afstand neemt van zijn hoofdpersoon,
dat we dikwijls niet kunnen onderscheiden wie van de twee er eigenlijk aan het woord
is. En tenslotte blijkt het, ten overvloede, nog eens uit de geringe geestelijke
spankracht van dit verhaal, waarin de verleiding tot genotzucht, het berouw tot
onbehagen en de tragiek tot zelfbeklag verslapt.
De eindindruk die er zodoende van deze roman overblijft is er één van onverwerkte
problematiek en iets te luid sprekende onrijpheid, die desondanks - om de onbevangen
eerlijkheid waarmee ze zich als zodanig kennen laten - het waard zijn om gelezen
en beluisterd te worden.
J.W.V.

Pierre Daninos
De Majoor en Marianne
Voorhout - Foreholte
Door een in Frankrijk levende Engelse majoor zijn visie op de Fransen te laten geven,
heeft Daninos zich de gelegenheid verschaft enkele typische gewoonten van beide
nationaliteiten tegenover elkaar in het zonnetje te zetten. Het blijkt wel weer, dat de
Engelse eigenaardigheden zich daarvoor nog altijd het beste lenen, de Franse zijn
lang niet zo stijlvol en liggen veel meer in de burgerlijke sfeer.
Overweldigend geestig kan ik het boekje niet vinden. Het geeft wel eens aardige
karakteristieken, maar het blijkt door zijn opzet wat tweeslachtig (tenminste voor
derden) en de grappigheid is te opzettelijk nagestreefd, vooral in de veelheid van
voetnoten. De vertaling is duidelijk ‘uit het Frans’. En zouden we eens verlost kunnen
worden van het toenemend misbruik van het adjectief ‘geliefkoosd’ voor allerlei
zaken die in werkelijkheid alleen maar ‘geliefd’ zijn?
J.W.V.
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Albrecht Goes
Het was een vreemde nacht
Amsterdam - W. ten Have.
Dit is een bijzondere Duitse oorlogsnovelle, verschenen in November 1954 (Unruhige
Nacht). Ze vond weerklank. In Duitsland verschenen binnen korte tijd acht drukken
en spoedig kwamen de vertalingen los. Thijs Booy verzorgde de Nederlandse
vertaling. Het gaat in deze novelle niet om het oorlogsgebeuren zelf. Dit is voor de
schrijver slechts de aanleiding om zich uit te spreken over de diepe menselijke nood
in de apocalyptische tijd, die hij als het ware mee-beleefde in de hospitalen en
gevangenissen, toen hij als
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veldprediker dienst deed. Na de lezing is men even stil: te midden van veel ellende,
macabre smarten, angsten en onmenselijkheid heeft men naar een stem der
menselijkheid geluisterd. Deze novelle is een literair kleinood, dat te recht waardering
vond.
v.H.

Ary Delen
Niemand ontsnapt aan zijn noodlot
's-Gravenhage - A.A.M. Stols.
Juist doordat de Vlaamse romans, die de firma Stols uitgeeft, bijna steeds behoren
tot het beste, wat in het Nederlandse taalgebied te vinden is, valt deze roman van
Ary Delen dubbel tegen.
Dit boek is, door het absolute gebrek aan oorspronkelijkheid, haast weer origineel.
De talentvolle schilder Karel Meijvis wordt, - hoe zou het anders kunnen? - door zijn
leermeesters op de Academie miskend. Tot overmaat van ramp miskent Karel
aanvankelijk zichzelf ook. Maar om nu het verhaal niet gelijk uit te maken, is er 'n
vriend, de revolutionnair Weemaes, die Karel tot zelfbewustzijn brengt. Natuurlijk
ontmoet Meijvis de onontbeerlijke dakloze lichtekooi, Lisette genaamd, die hij vol
medegevoel meeneemt en met wie hij tenslotte zelfs trouwt. Zoals te verwachten is,
begrijpt Lisette Karels anarchistische schilderkunst niet, en hecht zij meer waarde
aan conventionele schilderijen, die geld opbrengen. Het feit, dat Karel Lisettes
gewoon-menselijke behoeften niet begrijpt, is in deze ‘kunstenaars’-roman van
minder belang, maar moet toch even vermeld worden, omdat het de oorzaak vormt
van Lisettes heengaan. Zo ontsnapt Meijvis nooit aan zijn noodlot: in kunst noch in
liefde vindt hij voldoening. En dit steeds mislukken culmineert in zijn miserabele
dood: pogend zijn ellende te verdrinken, verdrinkt hij zichzelf.
Vele gedeelten van dit boek doen bijna denken, dat het dertig of veertig jaar geleden
geschreven is.
M.B.

C. Baardman
Modder is gevaarlijk
Den Haag - J.N. Voorhoeve.
In de jaren 1944 en 1945, in een tijd dat het er op of er onder ging en toen het leek
dat er voor de mensen in het bezette Westen alleen maar ‘onder’ bestond, was de
Biesbos vrijwel de enige plaats waar er nog mogelijkheden waren om naar het bevrijde
Zuiden te trekken en waar duizenden kilo's kostbare levensmiddelen en medicijnen,
post en niet te vergeten oorlogsberichten werden overgebracht van Zuid naar Noord
en van Noord naar Zuid. En dit werd mogelijk gemaakt door de terreinkennis en de
heldenmoed van naamloze boeren, arbeiders en studenten. Van wat zij deden geeft
de schrijver van ‘Modder is gevaarlijk’ een onopgesmukt relaas. Hij moet er bij
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geweest zijn, en het gebied van de Biesbos wel door en door kennen om zo vakkundig
en boeiend te kunnen vertellen over de honderden kreken en de vloedbossen, de
grienden en de rietgorsen en over het bedrijf van de mannen die zich in dit waterland
genesteld hadden, soms in de meest letterlijke zin van het woord, en daar leden,
lachten, ploeterden, en... vochten met de Duitsers die op hen loerden als de jagers
op het wild.
De verzetsliteratuur wordt in het algemeen niet gretig ontvangen en vrijwel niet
meer gelezen. Misschien is een van de oorzaken, dat velen hun zin voor sensatie en
romantiek hebben botgevierd in het schrijven van allerlei bloederige oorlogsverhalen.
Dit boek is een gunstige uitzondering. Het is echt en recht van inhoud. Het is een
eenvoudig monument voor de Jannen en de Pieten van de Biesbos. De enkele
stijlfouten worden de schrijver daarom gaarne vergeven. Het boek is keurig uitgevoerd
en gedrukt met een kloeke duidelijke letter. Ook de vele foto's zullen de liefhebbers
van de riet- en waterlandschappen veel genoegen doen.
M.H.R.
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J. Visser-Rozendaal
Eerst ik
Baarn - Bosch & Keuning N.V.
Een bekend, wat ouderwets onderwerp: de rijke boerenzoon die zich een poosje
vermaakt met een burgermeisje zonder geld, hier de aardige Ella van de koster. Het
loopt op misère uit, ze betekent niets voor hem; hij laat haar zelfs opdraaien voor
een door hem gepleegde diefstal. Om hem te sparen zwijgt ze, trekt naar de stad en
sterft levensmoe na de geboorte van een dochter, waarvan de vader het bestaan zelfs
niet vermoedt. Daar komt hij pas een kwarteeuw later achter, als hij in zijn kwaliteit
van president-kerkvoogd haar en haar man het kostershuis afhandig wil maken. Dan
bindt hij in.
Mevrouw Visser vertelt zeer rustig, zonder enige poging tot mooidoenerij,
onderhoudend. Toch stelt de uitwerking van het gegeven teleur. Juist op de
voornaamste punten die de loop van het verhaal bepalen, speciaal rond de diefstal,
overtuigt schr. niet. Ook haar gewoonte, de feiten achteraf uitvoerig te belichten in
overpeinzingen van de betrokkenen, is niet altijd gelukkig, zeker niet wanneer er een
verkeerd moment voor gekozen wordt zoals bij de laatste ontmoeting van de twee
jonge mensen. Hoogtepunten, op deze manier meegedeeld (de dood van Ella, het
weerzien van de koster met zijn oudste dochter) worden tweedehands. Jammer.
Het meest heeft me getroffen de mooie figuur van de bescheiden, sympathieke
stiefmoeder Neeltje en de geestelijke armoede van al deze kerkgaande mensen, voor
wie het geloof zo bitter weinig betekent in het leven van alle dag.
Fr. v. F.

Estaban Lopez
De vrienden van vroeger
Baarn - Wereldvenster.
Het debuut van een 22-jarige, volgens de omslag.
Eerst maakt de lezer, in momentopnamen, kennis met de vertellende ik als
opgroeiend joggie bij een onmogelijke pleegmoeder. Medelijden is niet gewenst: de
schrijfster heeft er een kwaadaardig kereltje van gemaakt. Dan volgen de vrienden
en Marian. Waarom hier de briefvorm gebruikt wordt, is me niet recht duidelijk. Wel
dat de ik een bijzonder mens is. Hij houdt van Marian o.a. omdat ze nooit haar nek
wast en zich slordig kleedt. Dat het met deze jongeman in de burgermaatschappij
niet vlotten wil, is logisch, hij ligt met vriend en vijand overhoop en eigenlijk wenst
hij het niet anders. Een kunstenaarskring ontfermt zich tenslotte over de berooide
broeder, maar ook hier loopt het spaak.
De schrijver zal zich plezierig opgelucht voelen, nu hij zijn grieven gespuid heeft.
Voor hem was dit alles heel belangrijk, voor de lezer niet. Bovendien is de opzettelijk
luchtige verteltrant dikwijls hinderlijk, vooral in de brieven. Hij had beter gedaan te
wachten tot hij iets bezat, dat de moeite van het doorgeven waard was.
Fr. v. F.
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Edward Streeter
Meneer Hobbs neemt vacantie
Bilthoven - H. Nelissen.
Het was een genoegen dit geestige vacantieverhaal, dat we reeds in feuilleton-vorm
genoten hadden, als boek terug te zien. En het bleef een genoegen, het weer over te
lezen, nu met de knappe illustraties van Dorothea Warren Fox ernaast.
De beheersende figuur van dit drukke Amerikaanse familietafereel is de vader Meneer Hobbs, een welvarend zakenman, trouw echtgenoot, liefhebbend vader en
teder grootvader. Hij heeft zich van zijn vacantie van alles voorgesteld: lezen, vissen,
zeilen, wandelen met zijn kleinzoon, gesprekken met zijn kinderen, enzovoort. Maar
omdat hij niet alleen met vacantie is, maar met zijn vrouw, zijn ene ongetrouwde
dochter en zijn twee getrouwde dochters met hun aanhang van
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schoonzoons, kleinkinderen en rashonden, gaat het allemaal een beetje anders dan
hij het zich heeft ingedacht. Het komt er op neer, dat meneer Hobbs zich van de
vroege morgen tot de late avond uit moet sloven, dat hij zich aan één stuk door ergert
aan de tekortkomingen van het vacantieverblijf en aan alles wat de anderen, kleinen
en groten, zeggen en doen. En als hij tussen het kamers opruimen en eten aanslepen
door eens een uurtje uit vissen gaat maakt zijn vrouw zich boos...
De schrijver heeft het niet gezocht in het bedenken van komische verwikkelingen.
Er gebeurt eigenlijk niets bizonders in die vacantie van meneer Hobbs; het zijn zo
maar de kleine teleurstellingen en ergernissen van alledag. Maar als meneer Hobbs
op de terugreis is beginnen die kleine teleurstellingen en ergernissen reeds in
herinneringsbeelden over te gaan, die hij mee naar huis zal nemen. En hoe zijn die
herinneringsbeelden? Vol zon en zomerwind, lachende kinderstemmen en
vertrouwende kinderhandjes. De humor ligt in de tegenstelling tussen het van te
voren gefantaseerde en het werkelijk beleefde. Tegen het eind wordt de werkelijkheid
weer fantasie. Hier krijgt Streeters humor het tikje weemoed, dat alle echte humor
eigen is.
J.M. Vr.

Jan W. Jacobs
Paard gevonden
Amsterdam - Van Holkema & Warendorf.
De knappe eerste bladzijden, over het van zijn meesteres weggedwaalde paard, roepen
al dadelijk de sfeer op, die voor dit boek zo belangrijk is. Het rijpaard is niet alleen
mooi en goedverzorgd, maar ook lief en vertrouwend. De trompetblazende zwerver
Klaas Boetje, die het dier vindt, heeft óók iets van die argeloosheid; daarom passen
zij bij elkaar. En dan voegt zich nog een andere zwerver bij hen en met hun drieën
brengen ze iets goeds en moois in het leven van de mensen en de kinderen, die ze
ontmoeten. Natuurlijk moet het gevonden paard tenslotte weer naar zijn eigenaar
terug, maar het laat iets achter. Het slot van deze speelse fantasie is weer even blij
en charmant als het begin. Bantzinger tekende het omslag en de illustraties. Ook het
verrukkelijke paardje, dat de band versiert?
J.M. Vr.

Heinrich Böll
Huizen zonder vaders
Amsterdam - Allert de Lange.
De oorspronkelijke uitgave van deze merkwaardige roman werd reeds besproken in
de Duitse kroniek in een vorig nummer. Jan Blokker verzorgde de goede vertaling.
J.M. Vr.
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Errata
De voorlaatste regel van het gedicht van J.A. Rispens op bladzij 323 van het vorig
nummer moet luiden:
hoe je zwaar-matte vleugels zich vouwen

De tweede regel van het vers van Inge Lievaart op bladzij 348 moet luiden:
een zaad - vanwaar gekomen? -

De dichter van de verzen op bladzij 373 en 374 is N. Sterveen, niet A. Sterveen.
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Inge Lievaart
Ik wil bij jullie zijn
Water dat niet kan stromen
Ik wil bij jullie zijn
ik wil bij jullie horen
maar wat is bijzijn
wat is bijeenzijn
en dan niet één zijn
water dat niet kan stromen
zonder spiegeling
zonder onderkomen voor het licht
het loopt weg
het is er
en is er niet meer
nooit geweest

Alles of niets
Ik wil bij jullie zijn
ik wil bij jullie horen
maar alles of niets
en alles is veel
veel te weinig
steeds hef ik opnieuw
mijn hand aan mijn oor
maar een muur van geluid
laat niets door
nog sta ik en luister
of daar iets achter is
of jullie daar zijn
de duif van mijn groet
komt niet aan
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Nog niet
Ik wil bij jullie zijn
ik wil bij jullie horen
in de langgerekte pijn van de straat
kom dat wij hand in hand
haastig de winkels
met feestmutsen maskers
grafkransen en lintjes
en vooral die met anti-mot
voorbijgaan
tussen hun tanden door
halsreikend voorbijgaan
turend naar het einde waar
het ronde
witronde
zonder lampen verlichte
plein van Gods liefde ons binnenlaat
Ik moet bij jullie zijn
ik moet bij jullie horen
nu al
in de pijn van de straat daarheen
doch alleen maar die pijn
en daarin alleen
en nog niet
waarom niet met ons allen
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V.U. studenten speelden Het Grote Proces
Ev. Grolle
Vierhonderd jaren heeft het sinnenspel van de Antwerpse rederijker Jan van den
Berghe, genaamd ‘De Wellustige Mensch’, gerust in het stof der eeuwen. Nu ja, men
kan het ook nuchterder zeggen, want het is al die tijd bewaard gebleven in het archief
van de Haarlemse rederijkerskamer Trou moet Blycken. Tot voor kort was dit stuk
alleen van naam bekend, doordat het voorkwam op de repertoire-lijst van de
Antwerpse kamer De Violieren uit 1551, van welke kamer Jan van den Berghe, alias
Jan van Diest, toen de facteur was. Het manuscript van de Haarlemse kamer achtte
men niet identiek met Van den Berghes spel. In de laatste Winkler Prins rekent de
zeer deskundige dr. Van Eeghem het nog onder de zoekgeraakte spelen van de
Antwerpenaar. In 1950 echter heeft dr. C. Kruyskamp in zijn bij Nijhoff verschenen
studie ‘Dichten en Spelen van Jan van den Berghe’ het zeer waarschijnlijk gemaakt,
dat het Haarlemse stuk inderdaad mag gelden als een nauwgezet afschrift van Van
den Berghes spel.
Op initiatief van de heer W.H.M. Hummelen hebben nu de studenten van de Vrije
Universiteit dit stuk voor het eerst na 400 jaar weer ten tonele gevoerd ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van hun academie. Een daad, waarvoor letterlievend
Nederland hun zeer dankbaar moet zijn. De studenten voorzagen het van een nieuwe
naam: ‘Het Grote Proces’, - men vond dat ‘wellustig’ waarschijnlijk te frivool.
Onwillekeurig gaat men dit spel vergelijken met de Elckerlyc. Beide hebben de
bekering van de wereldse mens tot onderwerp. Hiermede houdt echter een verdere
vergelijking op, want beide verschillen èn naar uitwerking èn naar geestelijke
betekenis hemelsbreed. De onbekende schrijver van de Elckerlyc heeft zich een
meester betoond in de beperking. Hij begint zijn werk middenin het hart der zaak.
Zijn spel is als het ware de dramatisering (en een meesterlijke) van de Christelijke
trias: ellende, verlossing, dankbaarheid. Elckerlycs ellende is zijn verlatenheid: niet
hij laat aanvankelijk de wereld los, maar de wereld laat hem in de steek, want hij is
een door de dood getekende. De wereld kent de schrijver in zijn stuk nog maar één
functie toe: het adieu zeggen aan Elckerlyc. Zijn spel is verder één uitbeelding, hoe
Elckerlyc dit adieu der wereld innerlijk moet verwerken. Het toneelgebeuren dringt
de auteur terug tot dit innerlijk beleven, tot een psychologie der zaligheid. Hij ziet
naar binnen, tot in de ziel en ziet af van alle uiterlijk vertoon. Dat hiermede het gehele
zwaartepunt verlegd is naar de geestelijke betekenis, behoeft geen nader betoog.
Hoe geheel anders gaat Jan van den Berghe in zijn Wellustige Mensch tewerk.
Hij moet een door en door extraverte persoon zijn geweest aan wie iedere introspectie
vreemd was. De levendige realiteit boeit hem in
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hoge mate. Is het wonder, dat hij in zijn stuk de vrolijke brasserijen van zijn wellustige
mensch met kennelijk genoegen heeft uitgebuit? De boze wereld met haar pomperijen
schildert hij in felle kleuren. De verdorvenheid wordt zo breed uitgemeten, dat er
voor het ingrijpen van Gods gramschap nog maar een heel klein plaatsje overblijft.
Eerst in de laatste 300 verzen van dit ruim 1100 tellende spel besluit Dopperste
Mogentheyt een einde te maken aan het gebras in de herberg van de Eertsche
Solaesheyt. Dat is tamelijk laat om dan nog aan de tekening van de weg ter zaligheid
te beginnen. Jan van den Berghe, die zolang in de herberg heeft verwijld, laat de
bekering van de Wellustige Mensch dan ook zeer snel geschieden, nadat hij de Gratie
Goods voor de troon van Dopperste Mogentheyt tegen de Gramschap Goods voor
de arme zondaar heeft laten pleiten. Driekwart voor de boze wereld en één kwart
voor de bekering, - - het is wel der waarheid getrouw, maar niet bevorderlijk voor
de diepgang van het stuk. De schrijver van de Elckerlyc is ongetwijfeld een bewoner
geweest van een stille kloostercel, een man van innerlijke beschouwing. Jan van den
Berghe daarentegen moet zich thuis hebben gevoeld op de drukke markt van het
dagelijks leven, waar hij zijn ogen niet in de zak had. Beiden hebben hetzelfde
onderwerp gedramatiseerd, maar een ieder op zijne wijs: als bewoners van twee wel
heel verschillende werelden.
Natuurlijk heeft Jan van den Berghe een zeer onderhoudend toneel weten te creëren,
zoals dat een realist is toevertrouwd. Zijn mooiste vondst zijn ongetwijfeld de twee
sinnekes Quaet Gelove en Vleijschelijcke Sin; twee duvelkens, die de schuld van
alles zijn. Hun visitekaartje dragen zij op hun achterste: Quaet Gelove een duvelkop
en Vleijschelijcke Sin een doodshoofd. Over hun herkomst hoeft men niet in het
duister te tasten. Al dadelijk weten zij de Wellustige Mensch in het zwakke punt te
treffen door hem hogelijk te vleien. Zij halen hem over zich te gaan vermaken in de
vrolijke herberg van Eertsche Solaesheyt, waar Die Hant vol Sonnen uithangt. Als
de duvelkens onder elkaar zijn, bakkeleien zij kostelijk, want ruziemaken is het
ambacht van de duivel. Terwijl Eertsche Solaesheyt haar herberg in orde maakt voor
de rijke klant, tronen de sinnekes de Wellustige Mensch mee naar de kerk, want het
staat altijd goed om mooi uitgedost zich in de kerk te vertonen. Van wat de predikant
zegt hoeft men zich toch niets aan te trekken. Hoewel Jan van den Berghe
Daegelijckxse Predicaetije een zeer toepasselijk woord laat spreken zit de Wellustige
Mensch under de hand te bedenken, dat zijn pachters hem die dag geld en koren
zouden komen brengen. Als de woorden van de predikant dreigen werkelijk tot hem
te zullen doordringen, fluistert Quaet Gelove hem in, de zaken niet zo ernstig te
nemen: ‘God is bermhertich, hij salt al vergeven’; ‘Ghij sijt rijck genoech, ghij moecht
te meer allmissen besetten. Naer u doot, so sijdi toch wel bewaert’ en Vleyschelijcke
Sin voegt hieraan toe: ‘Jae, ghelijck een turck die nae den hemel vaert’.
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Trouwens beide duvelkens weten voortdurend met listig en vroom klinkende woorden
en Bijbelcitaten de ernst van de Wellustige Mensch weg te wuiven. Zij hebben het
vaak moeilijk met een persoon, die ik u nog niet genoemd heb: De Gratie Goods,
een geestelijcke parsonage int blau (de kleur der trouw) gecleet. Deze persoon laat
de Wellustige Mensch nooit in de steek, maar staat altijd achter hem, ook al ziet hij
haar niet of veinst haar niet te zien.
Eertsche Solaesheyt heeft inmiddels gezorgd, dat het de Wellustige Mensch aan
niets ontbreekt. Drank en vrouwen, vertier en muziek: het is alles rijk voorhanden.
Daar is b.v. de pompeuse Eergierichheyt, een vrouwe costelijck ende lichtveerdich:
‘Noijt vermaeckelijcker hoere,
Bij pausen, cardinaelen die meest gesienste,
Keijsers, Coningen comen haer ten dienste’.

Dan komen er bij Luxurie, een hoere gecleet ende is een vrouwe; met haar kamenier
Overdaet, een vrouwe als een hoere gecleet en bovendien komen twee gilden meedoen
aan het feest en Corte Weelde, een man met een luijte.
Men hoeft niet veel fantasie te hebben om te kunnen begrijpen, hoe vrolijk Jan
van den Berghe het laat toegaan in Die Hant vol Sonnen. Natuurlijk probeert de
Gratie Goods voortdurend tussenbeide te komen en de Wellustige Mensch tot inkeer
te manen, maar de duvelkens zijn haar te slim af, totdat... Dopperste Mogentheyt
besluit krachtdadig een eind te maken aan dit goddeloos gefeest. Sittende in eenen
throon gebiedt hij de Gramschap Goods om de Dach van Tribulatie, een gewaepent
man, naar de herberg te zenden om de Wellustige Mensch met de geessel van plaegen
en 'tsweert der wraecken te tuchtigen. Wanneer die Gramschap Goods, - een man int
root gecleet, het aensicht bloedich - samen met de Dach der Tribulatie de herberg
binnenkomt weet het lustig gezelschap niet hoe gauw het benen maken moet: Eertsche
Solaesheyt wil naar Rome en Luxurie naar Italië (daer ben ick verheven als eenen
sant), Overdaet wil naar Denemarken of naar Oostland (daer volle buijcken selden
sadt zijn). Ook de anderen zijn verdwenen en terwijl de Gramschap Goods de Dach
der Tribulatie beveelt de Wellustige Mensch te ontdoen van zijn kleed, hem een zak
om de hals te werpen en hem te geselen, staan de beide duvelkens enigszins confuus
dit plotselinge oordeel gade te slaan. Quaet Gelove heeft het eerst zijn positieven
weer bij elkaar en stelt voor weg te gaan ‘tot den Dach der Tribulatie gepasseert is,
dan willen wij weer ons netten spreijen’. Men kan zich de schrik en ontsteltenis op
het toneel voorstellen, temeer omdat Jan van den Berghe de Wellustige Mensch tot
het laatste toe, toen het gerucht van de naderende Godsgezanten reeds tot het vrolijk
gezelschap doordrong, nog liet vertrouwen op zijn goed: ‘Daer is gelts genoch, wie
mach mij hinderen?’
Als alle feestgenoten en verleiders vertrokken zijn en de Wellustige Mensch alleen
is achtergebleven met de Gramschap Goods, de Dach der Tribulatie en.... de Gratie
Goods, de trouwe stille getuige, die hem
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nooit in de steek zal laten, begint voor de troon van Dopperste Mogentheyt het grote
proces. In statige verzen ontvouwt Gramschap de aanklacht, maar ontroerend pleit
Gratie: ‘Ghij en sult niet in tween wrijven tgecrookte riet’. Maar Gramschap laat niet
af, noch houdt Gratie op te pleiten en zij overwint:
‘Siet daer den soon des vaders staan
Diet al heeft voldaen door sijn bloedige wonden.
Hij is den getrouwen pellicaen
Die sijn jongskens sal affdwaen alle quaele der sonden’.

In een ontroerend gebed belijdt de Wellustige Mensch knielende zijn zonden:
‘Al heb ick met eertsche solaesheyt geconkebijnt,
In alder ijdelheijt in wellust geslaepen,
Al ben ick vanden verdoolden scaepen:
Ontfangt mij als den sondigen publicaen,
End laet mij der honden brokxkens opraepen.
Ick roep om genaede, heer, want ick heb misdaen.
O vader, laet mij een vanden uwen werden!’

Dopperste Mogentheyt laat dan genade gelden en spreekt:
‘Ick sie dat broossheijt is sijn affectie,
Dolende in ijdelheyt als tschip in de zee.
Dus steeckett tsweert der wraecken in de schee,
Met den geessel van plagen cesseert,
Van sijn misdaet is hij geabsolveert’.

De Wellustige Mensch in genade aangenomen richt zich ten besluite tot het publiek
met de vermaning:
‘Neempt den boeck des levens, studeert daer innen,
Ghij sult troost vinnen voor armen en rijcken’.

Men zal bemerkt hebben, dat er in enkele citaten, het is 1551, Reformatorische
klanken doorklinken. Het is niet mijn bedoeling thans hierop nader in te gaan. Ik
wilde slechts aantonen, dat de V.U.-studenten met dit stuk, hoezeer het ook bij de
Elckerlyc ten achter moge staan, op een waardige wijze hebben bijgedragen aan de
viering van hun jubilerende universiteit. Hier is het ook niet de plaats nader in te
gaan op de individuele verrichtingen der spelers. Wel wil ik nadrukkelijk in het licht
stellen, dat Sieto Hoving gezorgd had voor een zeer prijzenswaardige regie: het was
met eenvoudige middelen een levendig toneel, waaraan alle medespelenden zich met
een oprechte vreugde gegeven hebben.
Na 400 jaren vergetelheid werd dit boeiende rederijkersstuk terecht weer in zijn
volle glorie op het toneel gebracht.

Ontmoeting. Jaargang 9

40

N. Sterveen
In memoriam
zijn lange leven
zijn korte sterven
beide dekken elkaar
ik heb geen traan
geen veer geen slaap
om hem gelaten
hij was een bloedverwant
hij was een vreemde
met twee jaloerse ogen
kijk ik hem na
deze vis
in onze poolzee
deze walvis
met zijn speklaag
van geloof
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N. Sterveen
wanneer het anders
gelopen was
had ik veel beter gelachen
was ik een geestverwant van
aart van der leeuw
had het me blij gemaakt
wanneer in februari
de wolken scheuren
en zonlicht uitstroomt als
wit vrolijk bloed
ik was
een vogel geweest in 't voorjaar
een vogel die zonder moeite
het leven door kwam met
speelnesten bouwen en
doodgewone muziek
een appel in de zomer
was ik een vrucht die met een
minimum aan zorgen hing
te soezen over de zon
over de rust van
rijp worden
- laat ik nu ophouden zo
is het niet geworden zo
had het toch kunnen zijn
wanneer het anders
gelopen was
wanneer ik anders was
minder bereikbaar
nu sta ik in de kou
buiten de eigen deur
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N. Sterveen
Tegen dit hoge riet,
aan de rand van dit grauwe water wie heeft geweten dat
wij hier een middag lang
onszelf konden vergeten
om alleen onszelf to zijn?
O de herinnering
doet gronden openbreken.
Een zout stijgt naar de mond:
wellust gemengd met pijn.
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Kroniek der Duitse letteren
J.H. Schouten
In de afgelopen maanden heeft Thomas Mann ook hier in het centrum van veler
belangstelling gestaan, om zijn tachtigste verjaardag, zijn Schiller-voordracht en nu
zijn overlijden. Ter gelegenheid van het eerste feit is de uitmuntende biografie van
de Züricher hoogleraar Robert Faesi verschenen.1. Volkomen terecht noemt hij Th.M.
een ‘meester der vertelkunst’, analyseert dus vooral de romans en novellen, niet de
essays. Merkwaardig en ingenieus gevonden zijn de parallellen, die hij trekt tussen
zijn landgenoot C.F. Meyer en Th.M.; beiden nakomelingen van aristocratische
geslachten, die vóór hun ondergang nog een laatste bloei hebben in een nazaat, die
niet recht tegen het gewone leven is opgewassen. Faesi verliest nergens de eerbied,
die hij de grootmeester schuldig is, uit het oog, maar is evenmin blind voor de soms
bedenkelijke kanten van Manns werk, speciaal in de Joseph-romans en Der Erwählte,
maar ook in Dokter Faustus. Hij heeft er begrip voor, dat iemand bij tijd en wijle
door Th.M. geïrriteerd wordt, maar doet steeds alle moeite, het standpunt van Th.M.
begrijpelijk te maken, vooral ook zijn principiële weigering, überhaupt een standpunt
in te nemen. In zijn biografie (met kostelijke bladzijden over Nietzsche en Burckhardt)
heeft hij een grote hoeveelheid literatuur verwerkt, jammer genoeg zonder de
vindplaatsen op te geven. Voor ieder, die het oeuvre van Th.M. meer dan oppervlakkig
kent, een voortreffelijk boek.
Zowel in de nieuwere als in de wat oudere literatuur worden we ingeleid door de
bejaarde, hoogbegaafde dichteres en essayiste Margarete Susman2. in: Gestalten und
Kreise. Op uiterst fijngevoelige en wetenschappelijk volkomen verantwoorde wijze
ontleedt zij verschillende figuren uit de Duitse literatuur, zoals we dat reeds kenden
uit haar prachtige boek over Goethe en Frau von Stein. (Deutung einer grossen Liebe).
De bovengenoemde bundel bevat essays, die zowel figuren (Kafka, Tolstoi,
Dostojewski, Nietzsche, Freud, Bergson, Stefan George, Moses Mendelssohn) als
onderwerpen (Goethes verhouding tot de schoonheid, zijn verhouding tot de dood;
het Hamlet-probleem; veranderingen van de vrouw) behandelen. Vergelijkt men dit
werk met een overeenkomstige verzameling als b.v. Stefan Zweig: Baumeister der
Welt, dan ziet men, op hoeveel hoger niveau het eerstgenoemde werk staat. Het zou
te ver voeren, hier elk essay apart te bespreken: met buitengewoon genoegen heb ik
gelezen ‘Wandlungen der Frau’, de vrouw, die een reservoir van kracht, voor een
nieuwe oriëntering voor de wereld moet worden, van wie volgens haar overtuiging
de grote historische katharsis moet uitgaan, Als kenschetsend één citaat: ‘Geen grotere
zonde in een wereld, waarin wet en norm niet meer begrijpelijk zijn, dan het
niet-luisteren naar een roep van de overzijde, om het even in welke vorm deze de
mens bereikt. Geen grotere zonde dan het vertrouwen van de mens op zichzelf en
het
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zichzelf willen bewaren tegenover het onbekende onvoorwaardelijke’.
Ruim een kwart eeuw geleden heeft zij een ‘Deutung Kafkas’ geschreven, die nog
steeds zeer waardevol is. K. wordt daar gekarakteriseerd als de man, die evenals Job
met God twist, als de man, die zijn werken niet voor de mensen, maar voor God heeft
geschreven. Haar Kafka-interpretatie is oneindig beter dan die van Josef Mühlberger3.:
de manier, waarop hij K. idealiseert, overschrijdt elke redelijke grens.’ K. leed
zinnebeeldig en plaatsvervangend het noodlot der huidige menschheid’. ‘De grenzen
van tijd, landen, talen, belijdenissen en rassen doorbrekend, is K. de homo religiosus
zonder meer’. Een diep religieus mens was K. ongetwijfeld, maar de godsdienstige
mens par excellence, neen, dan zijn er nog wel anderen te noemen. ‘Het komt bij K.
aan, aldus de auteur, op de Johanneïsche, de Messiaanse worsteling, om in een
spookachtige wereld de levensonschuld en de wereldharmonie te vinden’. M.i. had
Mühlberger veel van het wijze en bezonken oordeel van Margarete Susman kunnen
leren. De lezing over Hofmannsthal lijdt eveneens aan een gebrek aan kritisch
vermogen.
Zoals ik reeds zei, behandelt Marg. Susman enkele aspecten van Goethes
persoonlijkheid. Een zeer merkwaardig boek over hem is Goethe und die deutsche
Gegenwart, verschenen in de serie: Glaube und Forschung, waarin een positief
Protestantse visie op allerlei problemen wordt gegeven. De auteur gaat uit van de
vraag: Heeft het Duitse klassicisme, zoals we dat kennen uit Kant, Herder, Goethe
en Schiller, bijgedragen tot de ontkerstening van West Europa? ‘De elementen van
de humanistische geesteshouding’, zegt R.A. Schröder, ‘zijn het dagelijks brood van
ons Westers denken en voelen, en in de vierde bede van het Onze Vader vragen wij
ook daarom, maar het blijft een ondoorgrondelijk geheim, waarom het God heeft
behaagd, deze humanistische lading met Zijn Evangelie te verbinden’. Georg Müller
tracht aan de centrale figuur van Goethe te verklaren hoe de secularisering van het
godsbegrip zich heeft ontwikkeld, het ‘goddelijke’ in de natuur (Spinoza, Goethe),
in de zedelijkheid van de mens (Kant, Schiller) of in de geschiedenis (Hegel, Marx).
Hij doet dit met enorme kennis, belezenheid en filosofisch inzicht: een belangrijk
boek, waarvoor we zeer dankbaar moeten zijn, maar dat alleen bruikbaar is voor
lezers, die het hele werk van Goethe vrij goed kennen.
Een aardig boekje met pretentieloze anecdotes, die over en om Goethe spelen, is:
Der Herr Geheime Rath5. (G. had de titel: Geheimrat), hundert kleine Geschichten
von und um Goethe, erzählt von seinen Zeitgenossen, gesammelt von Wolfgang
Goetz. Soms geven deze korte geschiedenissen een praegnanter beeld van G. dan
menig zwaarwichtig boek. Aardige plaatjes met passende, maar soms ook met
ongepaste en misplaatste onderschriften, die ik een enkele maal scherp moet afkeuren,
b.v. als ik me de echtelijke tragedie tussen August von Goethe en Ottilie von Pogwisch
voorstel, en onder hun portretten lees: Holder Friede-süsse Eintracht. Wolfgang
Goetz weet ook wel, dat dit citaat uit Schillers Glocke
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ten eerste niets met het huwelijk te maken heeft en verder bij Goethes zoon alleen
wrange ironie is.
Een boek van wetenschappelijke allure is echter de monographie van Wolfdietrich
Rasch over: Goethes Torquato Tasso die Tragödie des Dichters.6. Het Tasso-probleem,
‘die Disproportion des Talentes mit dem Leben’, heeft sedert Goethes meesterlijke
uitbeelding velerlei vormgeving gevonden. We denken aan Grillparzers Sappho, en
vooral aan het hele oeuvre van Thomas Mann. Heeft Antonio, representant van de
hoofse kring, gelijk, of Tasso, die zijn individualiteit geheel wil uitleven? G. ziet af
van de dialectische en antithetische toespitsing van dit probleem: hij leidt ten slotte
de dichter Tasso naar de beschuttende armen van de staatsman Antonio. Heeft Tasso
nu nog een levensmogelijkheid? Na de onderzoekingen van Gustav Roethe is over
deze vraag reeds zeer veel geschreven. Maar Tasso is ongetwijfeld ‘ein dichterisches
Totenopfer’, de poëtische vormgeving van de weemoedige waarheid, die de oude
Goethe als volgt formuleerde: Die Muse versteht wohl zu begleiten, aber nicht zu
leiten.
Een van Goethes novellen, Die Neue Melusine, het eerst verschenen als ‘Einlage’
in ‘Wilhelm Meisters Wanderjahre’, is opgenomen in de omvangrijke anthologie
van Herman Kesten: Die Blaue Blume7..
Kesten heeft hier een prachtige verzameling gegeven van romantische vertellingen
- de verzameltitel is natuurlijk ontleend aan de droom van Heinrich von Ofterdingen
in Novalis' roman - 9 Franse, 8 Engelse, 9 Duitse, 3 Russische, 4 Amerikaanse, 2
Engelse, terwijl Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Denemarken en Spanje ieder met
één novelle of sprookje zijn vertegenwoordigd.
In ons nuchtere Nederland heeft de verzamelaar blijkbaar geen enkele
representatieve romantische vertelling kunnen vinden. Het zou een dankbare arbeid
zijn, - maar het zou op zichzelf een uitvoerige verhandeling kosten, - om de
verschillende trekken van de romantiek in deze bijdragen na te gaan, ook de
vervorming door de volksaard. Een prachtig boek, geschikt om telkens weer op te
nemen. Aan het slot vinden we korte biografische notities over de auteurs.
Over de roman van Gerhard Menzel: Kehr wieder, Morgenröte8.), die om Pontius
Pilatus cirkelt, kan ik helaas niet zoveel goeds zeggen: (en hij heet zelfs: Der Roman
des P.P.)
Om welke reden is Pilatus voor ons belangrijk? Uitsluitend om zijn ontmoeting
met Christus op die naast Pasen gewichtigste dag van de wereldgeschiedenis, op de
morgen van de Goede Vrijdag. Elke auteur, die dit centrale punt uit het oog verliest,
is m.i. op een dwaalspoor. Of - zoals Menzel dit ons wil doen geloven - Pilatus
tegenover de Joden als zulk een krachtmens is opgetreden (bij een dreigende opstand),
en tegelijk in sexuele slavernij van de verleidelijke Claudia verkeerde - van deze
‘liefdes’ avonturen worden onnodig gedetailleerde beschrijvingen gegeven - lijkt me
problematisch. Waarom de auteur zich verder niet aan de overlevering heeft gehouden,
is me evenmin duidelijk: deze biedt aan-
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knopingspunten genoeg. De Alg. Bijb. Encyclopaedie (Servire, den Haag 1954) zegt:
Pilatus werd verhoord te Rome, gevangen gezet en heeft waarschijnlijk zelfmoord
gepleegd, om terechtstelling door Caligula te ontgaan of is door Nero onthoofd. Bij
Menzel sterft hij een zachte dood uit levensmoeheid. Zijn vrouw Claudia Procula
werd door de Grieks-Orthodoxe kerk heilig verklaard, omdat ze een volgelinge van
Jezus zou zijn geworden: bij Menzel eindigt ze als prostituée.
De titel wordt in de slotalinea verklaard. De auteur spreekt daar over de dood van
Hem, die het morgenrood van een nieuwe dag heeft opgeroepen. Ach, keer weder,
gij morgenrood!
Ten slotte nog twee boeken, die beide willen opvoeden tot nauwkeurig en verantwoord
lezen. Voor velen is dit niet nodig. Zij savoureren een gedicht als een glas kostelijke
wijn, zij ondergaan de schoonheid ervan, zonder zich rekenschap te geven van het
Waarom. Voor dezen is elke poging om het gedicht naar vorm, inhoud en
gevoelswaarde nader te brengen overbodig, misschien zelfs heiligschennis. Er zijn
ook anderen. Lezers, die blij zijn, wanneer een fijngevoelig en kundig raadsman hun
ter zijde staat, hen op menige verborgen schoonheid wijst, eventueel hun ogen opent
voor wat ‘Kitsch' is’.
Wilhelm Schneider9.) is zulk een betrouwbare gids. Hij heeft 35 grotendeels
beroemde Duitse gedichten uitvoerig besproken (meestal lyriek, ook balladen) en
als welkom aanhangsel aan een ‘Gegenbeispiel’, het overbekende: Hab' Sonne im
Herzen van Cäsar Flaischlen getoond, hoe een gedicht niet moet zijn. Een waardevol
boek, niet alleen voor ieder docent die deze of soortgelijke gedichten moet behandelen,
maar voor iedere vriend van poëzie
Zo doet ook Oskar Jancke10.) met zijn verzameling Duits proza uit de laatste twee
eeuwen. Zijn boek is niet alleen een anthologie, maar voor de helft karakteristiek
van de stijl. Eerst komt een (de auteur kenmerkend) stuk proza van 6 tot 8 blz., dan
een bespreking van dezelfde omvang, uitgaande van het opgenomen gedeelte, maar
menigmaal zich uitbreidend tot het gehele oeuvre van de auteur. Het is dus een boek,
dat naast een goede Duitse literatuurgeschiedenis een uitnemende functie kan
vervullen. Van schrijvers uit deze eeuw worden uitvoerig besproken Hofmannsthal,
Kafka, Hesse, Carossa, Kraus, Ernst Jünger en Thomas Mann. De aan hen gewijde
bladzijden zijn uitermate verhelderend, getuigen van grote scherpzinnigheid en
bijzonder kritisch vermogen.4.

Eindnoten:
1. Robert Faesi: Thomas Mann. Prijs Zw. fr. 9.40. 194 blz. Atlantis Verslag. Zürich 1955.
2. Margarete Susman: Gestalten und Kreise. 366 blz. Diana Verlag. Stuttgart-Konstanz, geb. D.M.
19,80.
3. Josef Mühlberger: Hugo von Hofmannsthal. Franz Kafka. 70 blz. Bechtle Verlag. Esslingen.
5. Wolfgang Goetz: Der Herr Geheime Rath. 163 blz. Prijs DM 3,20. Frundsberg-Verlag.
Berlin-Wien.
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Nora Petit
Oerwater
Oerwater, taal van voor het woord
ik zoek vergeefs de oorsprong van uw stroom.
Alleen een kleine ondergrondse toon
bereikt het stapvoets ingespannen oor.
Ik kan de brug naar het begin niet slaan,
de tussentijdse ruimte is bewoond
met stemmen die ik niet kan verstaan,
onmachtig tot een taal die mij niet meer behoort.
Ik vind alleen het rimplend oppervlak
en diep daaronder schaduw van niet weten.
Het licht is tot de bodem uitgesleten,
wat bovendrijft is zinnebeeld en zwak.
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Verbeelding als belijdenis (XII).
J.W. Schulte Nordholt
En een eeuwig leven
Wat een majestueus slotaccoord is het zinnetje dat hier boven staat, van de twaalf
artikelen. Vergezichten van godzalige fantasie openen zich, prachtige landschappen
met paradijselijke bomen en helder water, blinkende steden aan rivieren des levens,
gouden paleizen en een glazen zee, het is één en al licht en vrolijkheid, die eeuwige
toekomst. Het zou goed zijn zich even te bezinnen op de achtergronden van dit alles.
Te bedenken b.v. dat deze heerlijkheden niet een specifiek-christelijke aangelegenheid
zijn, maar een menselijk patroon, waarop alle volken gaarne hebben voortgeborduurd.
In de Egyptische riet- en spijsvelden groeit het graan in gouden overvloed en
abnormale afmetingen, in het Griekse Elysium waait de zachte zephyr en bespelen
de zaligen heldere harpen, enzovoorts, enzovoorts. Het is een in-menselijke
aangelegenheid eigenlijk, dat paradijs, en het bestaat gesaeculariseerd voort in de
Pastorale en het Luilekkerland.
En om ons zal der aarde goede schoot
Opnieuw de dieren en 't geboomte baren
en de fonteinen van het paradijs.

Zo parafraseert de moderne dichter Jan Wit deze oeroude gedachten in een vers over
het Orphische paradijs. Want het is een aardse aangelegenheid, dit alles.
Een tweede bedenking komt daarbij. In het Oude Testament vinden wij hiervan
niets. Er is wel een groots Messiaans toekomstvisioen maar nergens en nimmer wordt
het armzalig bestaan heerlijk voortgezet. Voor een boom als hij afgehouwen is, is er
verwachting, maar de mens geeft den geest: waar is hij dan? zegt Job tot zijn vrienden.
En Hizkia zingt: Die in het graf neerdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De
levende, de levende, die zal U loven, zoals ik heden doe. Pas langzamerhand komt
de gedachte dat de God die zo onmetelijk trouw is, ook in de dood getrouw zal zijn.
Maar een visioen wordt het nergens. Het Christendom eerst - door hoeveel invloeden
bepaald, dat mogen de theologen uitmaken, die over dit alles al een hele litteratuur
hebben geschreven - geeft gestalte en omtrek aan de wereld die wij met een allernaarst
woord het hiernamaals noemen. En de Christelijke kunst gaat er dan van getuigen
de eeuwen door, daarbij beelden van de eindtijd en van de hemel vermengend.
Daardoor is één van de voornaamste voorstellingen van die andere wereld de
hemelse stad Jeruzalem, in de visioenen van de Openbaring zo prachtig beschreven.
In het grootse pelgrimslied van Johannes Mayfart wordt zij bezongen, een stad vol
zaligheid en muziek.
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Mozaïek uit de San Vitale in Ravenna
De stad Jeruzalem
Jerusalem, du hoch gebaute Stadt,
Woltt Gott, ich wär in dir!

Toch vindt men dit motief in de beeldende kunst uiterst zelden. Hierbij gaat een
afbeelding van de symbolische stad naar een mozaïek uit de San Vitale in Ravenna.
Eigenlijk heeft het daar nog niet eens helemaal de waarde die wij bedoelen, het is
symbool van de ecclesia ex circumcisione, de kerk uit de Joden en het heeft dan zijn
pendant in de ecclesia ex gentibus, Bethlehem. De gedachte aan de zalige stad ligt
daar toch al in besloten, dit is de ecclesia triumphans. In een streng en schoon rhythme
heeft de kunstenaar zijn mozaïek opgebouwd, boven de van ramen voorziene muren
uit rijzen simpele gebouwen, sommige duidelijk van klassieke herkomst, maar het
geheel tot een bijna abstracte eenheid van lijnen en kleurvakken samengevoegd. Er
is een interessante lijn te trekken van deze voorstelling naar de uitbeelding van
Jeruzalem op de fresco's van Piero della Francesca in Arezzo en van daar weer naar
sommige schilderijen van Cézanne. De symboliek vraagt grote eenvoud, wil zij niet
vervallen in opgelegde allegorie. Hier is inderdaad iets waar gemaakt van de schone
heiligheid van de urbs Syon aurea, zoals het Middeleeuwse kerklied Jeruzalem noemt,
een stad van stilte en vrede.
Naast de stad is er het landschap, een veel meer voorkomende voorstelling.
Beroemd genoeg is de schitterende tuin met middenin de fontein en het Lam Gods
van Jan van Eyck in de St. Bavo in Gent. Vaak vindt men in die zelfde tijd Maria
afgebeeld in een ‘Paradiesgärtlein’, en daarmee zijn wij in een oeroude
gedachtenwereld, waar het paradijs een schone omheinde tuin is in het midden der
aarde. Tenslotte betekenen de woorden tuin en paradijs beide omheining. Het heilige
is het afgezonderde, het andere, eerst ergens op aarde, dan ook in het Jenseits ge-
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Paul Klee
Landschap met gele vogels

dacht. Wat dat paradijs mag zijn, wie zal het zeggen. Ik heb het gewaagd hier een
afbeelding bij te zetten die helemaal niet uit de wereld der kerkelijke kunst stamt,
maar die voor mij een volmaakte uitbeelding is van het geheimzinnige, wonderlijk
schone geheel dat men paradijs noemt. Het is een schilderij van de grote moderne
meester Paul Klee, landschap met gele vogels, gemaakt in zijn gelukkigste tijd, het
midden der jaren twintig. Klee was bezield met de wens de achtergronden van het
bestaan uit te beelden, het rhythme van de groei der planten te doorvorsen en het
bewegen der vissen in de zee. Hij wilde zo, schrijft één zijner biografen, langs een
andere kant het paradijs weer binnengaan. Telkens weer schildert hij wonderlijke
tuinen vol magische glorie, en het hier getoonde landschap is daar een prachtig
voorbeeld van. Planten naar eigen wetten opgebouwd, in vreemde harmonie, verheffen
zich tegen een donkerblauwe hemel, waarin lichtere wolken drijven. Vogels en
plekken zonlicht bewegen zich daardoorheen, de maan is een witte vrucht van al dit
bloeien. Oerwerkelijkheid wordt zichtbaar, het begin en het einde groeien ineen, het
paradijs is hervonden.
Maar als het over een eeuwig leven gaat, gaat het niet alleen over de aarde, maar
vooral over de mens. Wij zien elkander zalig weer, is een zin uit een versje dat ik op
school leerde en waarvan ik de theologische mérites maar niet zal gaan overwegen.
Die vrolijke begroeting is vaak genoeg in beeld gebracht, zo op het schilderij van
Giovanni di Paolo
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Giovanni di Paolo
Het zalig weerzien

uit Siena, hier afgebeeld. Het stamt uit de vijftiende eeuw, toen in Siena, in
tegenstelling tot Florence, nog een mystieke sfeer van vroomheid haar invloed deed
gelden op de beeldende kunst. In een weide vol bloemen dansen de zaligen, vrouwen
begroeten elkaar met tedere schroom, een monnik knielt voor een engel die hem
weer opricht, met warme vreugde omhelst een andere zijn weergevonden kameraad
die juichend de armen opheft. Kinderen bewegen zich tussen de groten door, lachend
en gelukkig.
De zaligen lachen. Een zo menselijke en vrolijke aangelegenheid, dat men verbaasd
is het al te vinden in tamelijk vroege Middeleeuwse kunst. In één van de portalen
van de prachtige Dom in Bamberg in Frankenland, daterend uit het begin der dertiende
eeuw, op de overgang van Romaans naar Gotiek, bevindt zich de indrukwekkende
Abraham met de zaligen in zijn schoot. Een vreemde gedachte eigenlijk, ons
vertrouwd door het verhaal van Jezus, maar in de kunst aan beperkingen onderhevig.
Vijf zaligen zijn er hier bijeen in de schoot van de streng-goedhartige vorstelijke
gestalte van de vader der gelovigen, en van twee daarvan is het hoofd nog maar
bewaard. En zij lachen, zoals alleen een kunstenaar dat kon afbeelden, die juist de
mogelijkheden van menselijkheid ontdekt had en ze daarom wel wat extra
beklemtoont. Misschien doet het daardoor de moderne beschouwer, met een door
zoveel realisme geoefend oog, wat overdreven, ja krampachtig aan, maar als men
zich daar even van kan losmaken, ontdekt men toch wat een inderdaad diepe en
aardse vrolijkheid er op deze gezichten ligt. Ik zeg met opzet aardse, een ogenblik
deden deze mannetjes mij denken aan de vroege beeldjes van aard-
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Dom te Bamberg
Zaligen in Abrahams schoot
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mannetjes van John Raedecker, zij hebben werkelijk iets zeer chthonisch. En juist
in die combinatie van hemels en aards ligt hun geheimzinnige bekoring.
Wij zijn aan het einde. In een lange wandeling door de kunst der eeuwen hebben
wij werken uit allerlei landen en van allerlei opvattingen onder ogen gekregen.
Telkens op andere wijze werd het heilige benaderd. Meer niet dan benaderd, kan
men zeggen. Maar wat is dat al veel, wat een geweldige mogelijkheid is daarin de
mensen gegeven. Natuurlijk, het moest telkens anders geprobeerd worden, het was
immers telkens omgrenzing, benadering van dat wat uiteindelijk onbegrensd en
onbenaderbaar is. Waar het woord en het beeld gelijkelijk te kort komen begint
immers pas wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Maar wel zou ik
de conclusie durven wagen dat het beeld evengoed als het woord, terwijl het vastlegt,
ook losmaakt, terwijl het benadert, ook verten opent. Juist de veelheid van
uitdrukkingswijzen laat dat goed zien. De grootsheid van God is in een beeltenis
naar Michel Angelo, de lijdende Christus in een Middeleeuws crucifix, maar dat is
telkens maar één raakpunt, één samenvallen (symbool!) van wat oneindig wijder en
dieper is. Maar wij, naderend van onze menselijke kant, benaderend, kunnen immers
alleen maar dat en ook niet weinig is het wat ons daarmee gegeven is. Wij verwoorden,
wij verbeelden, en misschien herkent God zich soms in dergelijke combinaties. Dat
ligt eraan, voor zover wij weten en naar wij geloven mogen, in hoeverre deze
verwoording en verbeelding belijdenis is. En, dat hebben wij zo gaandeweg gezien,
met hoeveel hartstocht en liefde en geloof is inderdaad de eeuwen door beleden in
beelden, wat al in de klassieke twaalf artikelen der Geloofsbelijdenis verwoord was.
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Herm. Steggerda
Dalwaarts
Ik heb geen hoop meer, dat je nog zult komen,
Het plein wordt angstig leeg, de bomen
staan peinzend aan de zwarte gracht.
De laatste trein passeert de brug naar middernacht.
Het heeft geen zin de hoop te voeden.
Ik ben voorbij het vaag vermoeden
En weet: met droom heb ik mijn pijn verzacht.
Dit wreed ontwaken had ik reeds verwacht.
Een herfstboom naakt en uitgeschud,
Voor elke levensdroom te dor en uitgeput
En eenzaam als de wind die door zijn takken gaat
Zo wacht ik in het hart der stad. De enkeling
Die hier passeert vermoedt slechts mijn ontreddering
God ziet een man, die kansloos aan de laatste halte staat.
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Marinus A. den Braber
Allerzielen
Vanavond
zal ik mijn dagboeken
openslaan
en een verterend vuur
liefde
zal u treffen
in dit jongste gericht,
o gij mijn gestorvene,
die zijt in het hiernamaals;
mijn hart.
Ik weet
tussen mijn bloedvaten
wacht ge op het geluid
van bazuin-engelen
gedichten
om te verrijzen
tot dit laatste oordeel
liefde
uit mijn mond.
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Marinus A. den Braber
Kerkhof Père Lachaise
Wormen graven gehoorgangen
naar de bazuinrecitals
in de tuinen
van de wachtende lichamen,
onder de bloemen
bewegen zuigmondjes
smaklippen hoop
oostwaarts,
's avonds dansen de glimwormen zacht
lichtmuziek op de maanmaat
boven de hazenslaap
van de aardwormen,
wachtend,
alles wachtend....
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Kritieken
‘Het boek voor Sinterklaas’
samengesteld door D. van der Stoep en Aize de Visser
Baarn - Bosch en Keuning N.V.
Bevattende: klassieke en moderne verhalen en verzen, alsmede raadgevingen,
recepten, wijzen, leisen en al hetgeen men voor een richtige Sinterklaasviering dient
te weten en daarna ook weer spoedig te vergeten.
Dat is niet weinig wel? Nu, als u dit alleraardigste Sinterklaasboek hebt gelezen,
zult u, nee niet weer geloven in het bestaan van Sinterklaas, maar stellig zult u weer
geloven in de waarde van het Sinterklaasfeest. Dat is dan ook hetgeen de samenstellers
in alle vrolijke ernst beogen.
Daar zij ons zelf het voorbeeld van boeteling geven, valt het ons niet al te zwaar
toe te stemmen, dat we in de regel menen dat we onze tijd wel wat nuttiger kunnen
besteden dan om dit feest goed voor te bereiden. Als u dit boek gelezen hebt, neemt
u zich voor, dat dat van nu aan beslist anders wordt. Het verging de samenstellers
van dit boek en daarna de schrijfster van deze regels zo. Ook hebt u dan een keur
van wenken en raadgevingen bij de hand om u te helpen uw voornemen tot betering
van uw leven uit te voeren. O.a. betreffende het bisschopsgewaad, surprises,
sinterklaaslekkernijen en de organisatie van het feest.
Maar wat let u om het nòg anders te doen dan voorgesteld? Op uw manier? De
samenstellers geven u groot gelijk, als het maar geen feest uit blik wordt.
De Sinterklaasliedjes van Jan E. Niemeijer smeken eenvoudig om toonzetting.
IJ. L.

‘Het nieuwe Kerstboek’
samengesteld door Aize de Visser
Baarn - Bosch en Keuning N.V.
Toen wij dit boek vorig jaar ontvingen, was het al te laat om nog voor de Kerstdagen
een bespreking te kunnen publiceren. Nu wij echter opnieuw het Kerstfeest
voorbereiden, brengen wij deze bundel Kerstverhalen en -gedichten enz. nog graag
onder uw aandacht. Het heet trouwens ook nu nog ‘Het nieuwe Kerstboek’!
Tussen de vele andere kerstboeken die wij al rijk zijn valt dit boek op door de
goede compositie van het geheel en de verantwoorde keuze van het samengebrachte
werk.
I.L.

Foka van Loon
De wondere weg, 2de druk
De man zonder feestkleed
Groningen - Jan Haan N.V.
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De wondere weg is bekend. Het Jodinnetje Rieta duikt in de laatste oorlogswinter
op een Drentse boerderij onder. Zij en de zoon des huizes worden het eens; ook komt
ze tot het christelijk geloof. In het tweede boek is ze getrouwd. Haar vader heeft de
Duitse terreur overleefd en trekt bij de Drentse familie in. Van zijn Joodse geloof is
niet veel over, maar de Redder der wereld kan hij niet aannemen. Hij blijft de man
zonder feestkleed.
Foka van Loon vertelt haar verhaal vlot, opgewekt, pittig en met benijdenswaardige
humor. Haar mensen, ook de bijzonder aardige kring van nevenfiguren, leven.
Kostelijk is vooral de oude Geertien, die stijf door de rheumatiek vanuit haar bedstee
bijna als een despoot de zaak regeert, een wijfje met een scherpe tong en een hart
van goud; zij zal de lezer het langst bijblijven.
Het christendom van deze Drentenaren is aantrekkelijk. Ze kunnen alleen bij hoge
uitzondering over hun geloof spreken, maar hun daden bewijzen de echtheid. Nergens
heeft de schrijfster het er te dik opgelegd, op dit terrein is ze voorbeeldig voorzichtig.
Met Rieta's aanpassingsvermo-
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gen minder. Het lijkt me tenminste nog al sterk dat een verfijnd stadsjuffertje, in een
slepende, gewatteerde kimono en op kamermuiltjes, blijmoedig assisteert bij de
moeilijke geboorte van een eerste kalf. Ik las er Jo van Dorp-Ypma ‘Boven de polder
de hemel’ nog eens over na. Die stelt het heel anders voor. Maar dat doet niets af
aan de waarde van deze onderhoudende, plezierige, geslaagde boeken.
Fr. v. F.

Anne H. Mulder
Een ruiker camelia's
Amsterdam 1955 - Em. Querido.
Waneer Anne Mulder vanuit de zeven eeuwen Nederlandse levenskunst een uitstapje
naar het buitenland gaat maken, blijkt het, dat zij het Franse verleden even virtuoos
hanteert als het Nederlandse. Als centrale figuur van het door haar opgehangen
tafereel van ‘Parijs van de Romantiek’ koos zij Alphonsine Plessis, (Marie Duplessis,
la Dame aux Camélia's), en daaromheen wist zij het hof van Louis Philippe te
rangschikken, maar ook een keur van de bekende straattypen, de kunst en het carnaval,
met nog allerlei wetenswaardigheden en anecdoten er bij. Alles heel interessant - en
heus niet alleen omdat het Anne Mulder is, die het met zoveel exclamaties en pathetiek
vertelt. Parijs is eeuwenlang het centrum van de cultuur geweest. Het
twintigste-eeuwse Parijs trekt nog steeds bezoekers uit de hele wereld, ook uit
Nederland. Wie het twintigste-eeuwse Parijs wil begrijpen moet het Parijs van de
Romantiek leren kennen - en daartoe biedt dit boekje een uitgezochte gelegenheid.
J.M. Vr.

Ed. Hoornik
De Zeewolf
Amsterdam - Em. Querido.
Toen de Nederlandse Comedie Ed. Hoorniks toneelstuk De Zeewolf opvoerde, was
menigeen getroffen door de ijle, verstilde sfeer van de Midi, die de auteur in dit werk
had weten te leggen. Hiermede bewees Hoornik opnieuw een dichter van formaat te
zijn. Maar hiermede ook alleen, want inhoud bevat dit leeghoofdig heen en weer
praten van een troepje mensen, die in de vacantietijd aan de Middellandse Zeekust
verblijven, hoegenaamd niet. Het stuk vermocht bij opvoering niet te boeien en bij
lezing doet het dit evenmin. Het is bij een impressie van enkele daagjes aan zee
gebleven. Op zichzelf sfeervol weergegeven, maar dit is niet genoeg voor een drama.
Op het toneel is het niet voldoende als mensen praten, lachen, zitten, liggen, lopen,
hollen, kauwen, huilen. Een toneelhandeling vraagt om een geestelijke achtergrond,
die de toeschouwers weet te activeren; hun de lijdelijke rol van toeschouwers weet
te ontfutselen en de actieve rol van medespelende toebedeelt. Dit wist dit
vacantiekiekje van Hoornik niet te bereiken. Al was het goed genomen, het bleef een
snapshot. Noni Liehtveld ontwierp de flap voor deze uitgave. Deze voorstelling is
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beter dan het stuk zelf, want het vertoont naast de attributen van de Midi: palmboom
en kinkhoorn, ook nog een klassiek karakter en wil zo iets aanduiden, wat het
toneelstuk mist: inhoud.
Ev. G.

Christine Arnóthy
Ik ben vijftien jaar en wil niet sterven
Uit het Frans vertaald door Line Kamp-Kan
Rotterdam - Ad Donker.
Christine Arnóthy vertelt over het beleg van Budapest zoals ze dit aan het eind van
de wereldoorlog zelf beleefde. Met haar ouders en de andere bewoners van een groot
huis brengt ze die tijd, meer dan twee maanden, opeengehoopt in de kelder door. Te
voren kent men elkaar nauwelijks, nu speelt zich daar het hele leven af, zonder dat
men een ogenblik van elkaars bijzijn verlost is. Het gezelschap bestaat uit heel
gewone, nette mensen, maar de maskers zijn afgevallen, het
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egoïsme overheerst bij de meesten, men is elkaars vijand geworden. Het verblijf,
afgezien nog van de bombardementen, is een kwelling. Met de onzelfzuchtige,
hulpvaardige optimist Pista keert tijdelijk de naastenliefde terug, er komt een andere
geest in de kelder waardoor het ondraaglijke weer draaglijk wordt. Men gaat weer
naar de mis verlangen en maakt er, als het zover is, een hoogtijdag van. Hier ziet de
protestant wat de mis voor de r.k. gelovige betekenen kan.
Tenslotte komt de bevrijding, maar tegelijk het einde van elke illusie: de Rus is
erger dan de Duitser, de gemeenschapszin is dood als de stad zelf. Als na drie jaar
het bestaan bedreigd wordt, redt het gezin zich door de vlucht.
Het is een verhaal geworden van ellende, verschrikking en lijden van mens en
dier. Eerlijk maar nooit rauw, sober, aangrijpend. De beschrijving van het gedwongen
samenzijn in de kelder is bewonderenswaardig, evenals de opmerkingsgave van de
toen vijftien-jarige. Het geheel, maar vooral het eerste gedeelte, laat een sterke indruk
na. Het verwondert dan ook niet, dat deze novelle in Parijs bekroond werd met Le
Grand Prix Vérité.
Fr. v. F.

Frances Gray Patton
Goede morgen, juffrouw Duif
Amsterdam - Ploegsma.
Kent u juffrouw Duif met haar hoedje en haar knoetje en haar eenvoudige donkere
japon? Juffrouw Duif, op wier komen en gaan de klok gelijk gezet kan worden?
Ze is het ‘klassieke portret van de eeuwige schooljuffrouw, die door klein gepeupel
generatie na generatie op schuttingen en trottoirs wordt getekend met vieze kleine
krijtstompjes’.
Juffrouw Duif is een vrouw van zeer vaste methoden en stelregels. Ze is ervan
overtuigd, dat de opgroeiende jeugd niet is gebaat met het hebben van een eigen wil.
Daarom denkt en ziet en beslist zij voor haar leerlingen en zo oefent ze een grote
invloed op hen uit. Haar karakter wordt eigenlijk alleen door haar mannelijke
oud-leerlingen naar waarde geschat. De bridgende en pasteitjes etende dames van
het stadje Reigersplaat, waar zij haast iedereen heeft helpen opvoeden, vinden haar
maar een zielige oude vrijster. Maar hoewel ze dat nu niet bepaald is, helemaal leven
doet ze naar onze mening ook niet. Ze is ons te consequent getekend. Nooit en te
nimmer met zichzelf in tegenspraak. Ze is meer een verzameling eigenschappen dan
een levend mens. Maar daarom is ze dan ook een ‘klassiek portret’. Toch volgen we
haar doen en laten met belangstelling. Mede om de humoristische wijze waarop dit
ons wordt beschreven. Wat de vertaling betreft, die doet de figuur van juffrouw Duif
in al haar ‘planmatigheid’ volkomen tot haar recht komen.
N.P.V.

Louis Paul Boon
Wapenbroeders
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Amsterdam - N.V. De Arbeiderspers.
Louis Paul Boon kan zich nu wel Boontje noemen, maar niemand, die zijn boeken
kent, zal zich door dat verkleinwoord laten misleiden: de schrijver is geen ventje,
doch een vent, die gerust vloeken en vieze woorden durft neerschrijven.
Dit heeft hij weer laten blijken in zijn laatste product ‘Wapenbroeders’, zijnde
‘een getrouwe bewerking der aloude boeken over Reinaert en Isengrimus’. Deze
aloude boeken zijn dan het twaalfde-eeuwse Latijnse dierenepos ‘Ysengrimus’ van
de Gentse magister Nivardus (voor sommiger gemak in 1946 door prof. van Mierlo
in het Nederlands vertaald), de ‘Roman de Renart’ van Pierre de Saintcloud en ‘Van
den Vos Reynaerde’ van ‘Willem, die Madoc maecte’.
Wat de gebeurtenissen betreft, heeft Boon getrouwelijk zijn bronnen gevolgd;
desondanks is zijn bewerking
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meer dan alleen maar een navertellen: zijn persoonlijke visie komt met name zeer
duidelijk tot uiting in de hoofdpersoon, Reinaert.
De middeleeuwse Reynaerd is van 't begin tot het eind steeds dezelfde loze schelm.
Boons Reinaert daarentegen maakt een ontwikkeling door: aanvankelijk is hij een
idealist, die de wereld wil verbeteren, pas later komt hij door schade en schande tot
de ontdekking, dat ‘de idealen werden uitgevonden om er een stuiver aan te
verdienen’, en dat men beter bedriegen kan, dan bedrogen worden, ‘zoals Isengrimus,
de tragische, die het gelag en de gebroken potten had te betalen’.
Om ons deze les te leren, verhaalt Boon ons de geschiedenissen van de vos Reinaert
en hij doet dit op een wijze - boertig, grof, soms tot het godslasterlijke toe - die ons
attendeert op kenmerkende verschillen tussen hem en zijn middeleeuwse voorgangers.
Vergelijken we Boon b.v. met ‘de meest spirituele’ van het drietal: ‘Willem, die
Madoc maecte’. Beiden leveren tijdscritiek, beiden schrijven plastisch, realistisch,
spottend.
Toch vertonen ze daarin fundamentele verschillen.
Willem brengt critiek uit op een maatschappij, de feodale, die hij in hoofdzaken
niet anders zou willen zien; hij parodiëert een stand, de geestelijkheid, waartoe hij
zelf behoort; hij bespot bepaalde verwordingen van de Kerk, zonder de kern van de
zaak, het geloof, te verloochenen. Zijn werk is, gezien in het geheel van zijn tijd en
cultuur, fijnzinnig en verre van primitief.
Boon echter valt de burgerlijke maatschappij aan, die hij stellig anders zou wensen,
terwijl hij zich verbonden voelt met het proletariaat, dat zich tegenover deze
maatschappij stelt; hij tracht niet alleen de vormen, maar mede de inhoud belachelijk
te maken van het geloof in een God, die hij zelf loochent. Zo is zijn werk van een
hartstochtelijke primitiviteit geworden, die tegelijkertijd afstoot en aantrekt.
Want bij Willem is het alleen het verstand, dat spot, maar bij Boon is het vooral
het hart, dat rebelleert.
Al de obsceniteit en immoraliteit van de ‘Wapenbroeders’ kunnen niet verbergen,
dat hier nog, - zij het meer cynisch en minder idealistisch - dezelfde liefde voor de
medemens spreekt, die het eerst tot uiting kwam in ‘De voorstad groeit’ (1943) en
zo verder de gehele reeks van Boons werken doorstroomde.
Wel wil Boon ons ‘Reinaert, die sluwe’ laten bewonderen, maar zelf voelt hij zich
‘Isengrimus, de tragische’.
M.B.

Nico Kazantzakis
Kapitein Michalis
Utrecht - De Fontein.
Dit boek over de opstanden op Kreta tegen de Turken is boeiend, soms meeslepend.
Enkele natuurbeschrijvingen zijn zéér schoon, terwijl hier en daar fijne en indringende
karaktertekeningen voorkomen. Het is een combinatie van een historische en een
avonturen-roman, doch het verheft zich boven het geijkte niveau van dit genre, al
kan het geen meesterwerk worden genoemd. De kleuren zijn telkenmale te dik
opgelegd. De verbinding die gelegd is tussen de Kerk en het Evangelie enerzijds en
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de vrijheidsdrift van de Kretenzers anderzijds roept vele vragen en bedenkingen op.
Het laat zich, in een uitstekende vertaling, goed en prettig lezen.
S.H. Sp.

Franz Werfel
Cella
Utrecht - De Fontein.
26 Augustus 1945 stierf in Amerika, in ballingschap, de schrijver Frans Werfel. Nog
na zijn dood werd zijn uitgebreid oeuvre verrijkt door publicatie van de roman ‘Cella
oder die Ueberwinder’, die nu in een Nederlandse vertaling onder de gehalveerde
titel ‘Cella’ verschenen is.

Ontmoeting. Jaargang 9

61
In ‘Cella’ verhaalt de advocaat Bodenheim - Oostenrijlkse Jood, zoals Werfel zelf zijn belevenissen vlak voor en na de ‘Anschluss’ van 12 Maart 1938.
Doordat Bodenheim - die in de (eerste) wereldoorlog een zeer verdienstelijk officier
geweest is in het keizerlijke leger - een rol gespeeld heeft in het verzet der
oud-strijders tegen de ‘Witkousen’, de Oostenrijkse Nazi's, wordt hij na de interventie
der Hitler-horden gearresteerd.
Bodenheim bezit echter een vriend, Zsoltan Nagy, die het leven reëel bekijkt en
tijdig gekozen blijkt te hebben voor de partij der toekomst, de Nazi's.
Nagy weet te bewerken, dat Bodenheim naar Zwitserland kan vluchten. Zijn vrouw
en zijn geniaal-muzikale dochter Cella, wier succes het voornaamste doel van zijn
leven is, zullen hem daarheen volgen.
Deze uitermate boeiende roman is allereerst de directe weerslag van Werfels eigen
vlucht voor de Nazi's: hij begon aan dit werk in September 1938.
Maar dit aangrijpende boek is veel meer dan een feitenrelaas, het is een aanklacht
tegen de tijdgeest, tegen de realistische keus voor het succes, tegen de robots, de
beesten uit de afgrond, die niet alleen de aanhangers van Hitler zijn, want ze ‘kunnen
losgelaten worden door iedere andere partij of overtuiging’.
Werfel beschouwt deze opkomst van de beesten uit de afgrond als onvermijdelijk;
toch is het lot van hen, die zich verzetten niet zinloos, want in dat lot openbaart zich
de relatie met God.
In deze roman brengt een der meest betekenisvolle figuren, de Joodse industriëel
Weil, deze overtuiging tot uiting: ‘Ze kunnen ons ombrengen, verjagen, beroven,
maar niet buigen, zelfs al zouden wij daarbij willen helpen. Wij zijn nu eenmaal
immuun, geheel en al. Deze door God gewilde immuniteit is de reden waarom zij
ons zo verschrikkelijk haten.’
Werfels aanvaarden van het lot, dat hij door God gegeven acht, openbaart zich
ook in zijn verhouding tot het Christendom.
Stellig is hij van een vage, pantheistische religieuziteit gekomen tot een concreet
aanvaarden van Christus als Gods zoon.
Hij heeft zich echter nooit laten dopen omdat hij dat beschouwde als desertie.
Zo zegt Rabbi Fürst tot kapelaan Felix: ‘Wat zou er gebeuren als alle Joden zich
nu eens lieten dopen? Israël zou verdwijnen. Maar daarmee zou ook de enige
werkelijke getuige van de Goddelijke openbaring uit de wereld verdwenen zijn’.
‘Ik ben ervan overtuigd, dat zolang de Kerk bestaat, Israël zal bestaan, maar ook
dat de Kerk moet vallen als Israël valt...’
‘Hoe bent u op die gedachten gekomen’ vroeg de kapelaan.
‘Door ons lijden tot op heden toe’, antwoordde de rabbi.
‘Gelooft u soms dat God ons twintig eeuwen nutteloos zou hebben laten dulden
en doorstaan?’
Wie goed luistert hoort in dit boek de stem van de profeet Jesaja: ‘Het volk, dat
in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de
schaduw des doods, over dezelven zal een licht schijnen.’
M.B.

Th. Troll
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De Naakte Waarheid over het Autorijden
Baarn - Uitgeversmaatschappij Hollandia
Geïllustreerd door F. Afflerbach
Bewerkt door Harriët Freezer.
Geforceerde humor, dus grapjassigheid-door-dik-en-dun, dus net geen humor en
bijna grappig. Sommige illustraties zijn wel aardig. Misschien zijn er
mopjes-maniakken die dit boekje leuk vinden. Mij ‘doet het niets’.
H. Kr.
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Fernando de Rojas
Celestina
Amsterdam - Uitgeverij Contact
Vertaald en ingeleid door Albert Helman.
In de reeks ‘De Onsterfelijken’, Keurbibliotheek van meesterwerken uit de
wereldliteratuur, vormt deze uitgave wel een van de meest waardevolle. Niet in de
laatste plaats door de voortreffelijke inleiding van Helman, die 55 bladzijden telt.
Met deze ‘Tragicomedia de Calisto e Melipea’ doet het werelds drama zijn intrede
in West-Europa. Ontstaan in de overgangstijd tussen Middeleeuwen en Renaissance
heeft het iets van een ‘voorloper’ van het oeuvre van Shakespeare. Dit drama is
zonder ingrijpende bewerking voor modern toneel onspeelbaar en zal, anders dan in
een middeleeuwse toneel-inrichting, voor de regisseur onhandelbaar zijn en daarin
valt het met Shakespeare's werken niet te vergelijken. Wij, twinstigste-eeuwers,
moeten het genieten als leesstuk, als een roman. Maar, zoals de drama's van de
grootmeester uit Stratford-on-Avon, tekent het een tijd (en wat een tijd!), houdt het
zich bezig met de mens, met het menselijk tekort, en daarin toont het zich, door alle
middeleeuwse aspecten heen, een echt Renaissancestuk. In aandacht voor en inzicht
in het menselijk-navrante doet het niet onder voor de spelen van Shakespeare. Zelden
zal men al lezende zo sterk het gevoel hebben mensen te ontmoeten, met mensen
mee te leven, als bij de lectuur van dit stuk van hartstochten en tederheden, van
cynisme en bewogenheid-tot-de-dood. Inderdaad, een onsterfelijk meesterwerk,
zogoed als King Lear en Hamlet. De uiterlijke verzorging van het boek is helaas niet
op peil. Ik trof grijze bladzijden naast vet-zwarte en verwonderde mij toen ik las dat
de druk van Meyer in Wormerveer is. En de band... lichtcrème kunstleer met veel
goud! Kitsch! Jammer...
H. Kr.

Gerard Walschap
Salut en Merci
Antwerpen 1955 - Uitg. Ontwikkeling.
Onlangs verscheen in het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’ (jrg. 8, nr. 8) een artikel van
Gerard Walschap, getiteld ‘Salut en Merci’, waarin hij, na de kerk, ook de cultuur
vaarwel zei en mededeelde voortaan in plaats van de pen, de (kunst)schilderskwast
ter hand te zullen nemen.
Dat W. deze kennisgeving nog publiceerde en zelfs, onder gelijke titel, in boekvorm
liet herdrukken is stellig niet overmatig consequent, maar hiervoor zal moeten gelden:
‘Het gebruik van de pen leek mij slechts te rechtvaardigen met wat ik werkelijk te
zeggen heb’, (blz. 12).
Wat W. dan te zeggen heeft begint met:
‘Zon op mijn papier maak mij helder. Wind, die in die zon vendelzwaait met
wasgoed, leer mij vrij zijn. Helpt mij schrijven wat ik werkelijk te zeggen heb, de
schaamte overwinnen, dat het zo weinig is, zo overbodig.’

Ontmoeting. Jaargang 9

Na dit te hulp roepen van de natuur en na de aankondiging ‘Nu word ik afvallig
van de cultuur’ is men niet meer verbaasd, een citaat van Rousseau aan te treffen:
‘J'entreprends une tâche qui n'a jamais encore été entreprise.’
Bescheidenheid en nuchterheid behoren kennelijk niet tot de gaven van W.'s natuur;
men zou trouwens haast wensen, dat, nu de zon hem toch niet helder heeft gemaakt,
de vendelzwaaiende wind hem zijn schaamte ook maar niet had helpen overwinnen.
Immers, het weinige dat hij te zeggen heeft, is een reprise van de in 1940
verschenen brochure ‘Vaarwel dan’, afgezien dan van zijn zogenaamde afscheid van
letterland - waarom eigenlijk dat artikel over ‘Vlaams literair
minderwaardigheidsgevoel’ nog gepubliceerd? (Nieuw Vlaams Tijdschrift, 8ste jrg.,
nr. 12).
En toch acht ik de herhaalde verant-
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woording van W.'s ongeloof belangrijker dan deze nieuw aangekondigde
cultuurmoeheid. Want dit laatste is slechts een begeleidend verschijnsel van het
eerste.
De wijze waarop W. ten tweeden male de kerk vaarwel zegt, is beneden zijn peil:
kortzichtig en eigendunkelijk.
W. spreekt b.v. over priesters, die het aantal kinderen beschouwen als graadmeter
van geloof en deugd der ouders; dat komt voor, maar men kan goed Katholiek zijn
en toch die mening afwijzen, zoals Van Duinkerken o.a. deed (‘Mensen en Meningen’,
1951, blz. 397 e.v.).
En - om een belangrijker punt te noemen - als W., na Kant ontdekt te hebben, alle
Godsbewijzen voor eeuwig vernietigd acht en daarna concludeert dat God totaal
overbodig is, maakt hij - behalve een, in 't geheel van zijn geschrift niet opvallende,
serie denkfouten - naïevelijk dezelfde vergissing als sommige der door hem zo
verafschuwde R.K. theologen, die teveel nadruk leggen op de redelijke godskennis.
Immers, het Vaticaans concilie stelt wel, dat God door het natuurlijk licht der
menselijke rede uit de geschapen dingen zeker gekend kan worden, maar daarmee
wordt van deze natuurlijke Godskennis alleen gezegd, dat ze mogelijk is; 'er wordt
niet gezegd dat zij ook bestaat, er wordt zeker niet gezegd, dat zij ook bestaat zonder
inwendige bovennatuurlijke bijstand (P. Schoonenberg S.J., ‘Geloofsinhoud en
Geloofsbeleving’, 1951, blz. 153).
Het is echter juist de heftigheid van deze poging tot verklaring en verantwoording
van ongeloof, die er de zwakte van vormt. Deze herhaalde loochening van God is
emotioneel en verward doordat ze in wezen is een nog steeds niet willen loslaten van
Hem.
Ik geloof W. nog te mogen vereenzelvigen met de ongelovige Nicodemus uit zijn
roman ‘Bejegening van Christus’ (1940), die niet zegt, maar krijt: ‘O God, ik laster
U niet, ik zoek U. O priesters, ik verwerp geen gezag, ik zoek een gezag, dat mijn
afgemartelde geest geruststelt!’ (blz. 54).
M.B.

Annie Oosterbroek-Dutschun
De lege plaats
Kampen - J.H. Kok N.V.
De lege plaats is de plaats die Ethel, de vrouw van Harry van Haersdonck, achterliet
toen zij, tegelijk met haar twee kinderen, door een ongeluk om het leven kwam.
Aan de ene kant van deze lege plaats vinden we de door zijn verdriet verbitterde
en ontspoorde weduwnaar, aan de andere kant Jennie, de domineesdochter, die zijn
moeder komt verzorgen en die, na veel strijd van weerskanten, de lege plaats gaat
innemen.
Dat een groot verlies iemand tot een losgeslagen mens kan maken, dat een vrouw
gaat houden van een man, wie of hoe hij ook is, het zijn psychologisch zuivere
gegevens waaruit een goede roman op te bouwen zou zijn. Jammer genoeg worden
deze gegevens door de schrijfster uitgewerkt op een wijze, die ons meer van haar
zin voor romantiek dan van haar werkelijkheidszin overtuigt. Zij jaagt haar personen
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voort van de ene spanning in de andere om haar boek toch maar boeiend te doen zijn.
En al is dit laatste haar volste recht, ten koste van haar personen mag het toch niet
gaan.
Deze zin voor romantiek heeft ook tot gevolg, dat zij het Christelijk element in
haar boek niet altijd zuiver heeft kunnen houden, getuige de passage over het met
rood omlijnde gedeelte van 1 Cor. 13 en de gedroogde rode dahlia die op die plaats
uit Jennies Bijbel komt vallen.
Het genoemde Bijbelgedeelte moet veel meer dienen om de hevigheid van Jennies
zielestrijd te accentueren dan om over deze bepaalde situatie in haar leven te heersen.
En hierdoor wordt niet alleen aan
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het Woord, maar ook aan de figuur van Jennie alle kracht ontnomen.
Terugblikkend op het boek zien wij dan ook geen Harry en geen Jennie maar een
lawine van gebeurtenissen, die ons enkele uren in spanning hebben gehouden.
N.P.V.

Bernard Nordh
De zon gaat op in Gulbrandstal
Baarn - De Boekerij.
Een Scandinavische roman van het bekende recept.
Laten we beginnen met de ingrediënten op te sommen: een jong witblond energiek
boerenmeisje; een knappe minnaar met zigeunerbloed; een vader die geen nietsnut
op zijn hoeve wenst te dulden; een tocht naar de onherbergzame gebieden van het
Noorden waar de Lappen hun rendierkudden drijven; moeizame ontginningspogingen
plus moedig trotseren der ontberingen van de jonge vrouw tegenover ontrouw van
de man. Natuurlijk ontbreekt ook de èchte pionier niet; hij is het die de beproefde
jonge vrouw bijstaat en redt en die haar tenslotte de zijne mag noemen. Het geheel
vermengd met alinea-doses van een goedbedoelde en goedklinkende
levensbeschouwing.
En toch is daarmee niet alles genoemd wat Bernard Nordh hier te genieten geeft.
Ook suggestieve beschrijvingen van de woeste landschappen behoren daartoe en een
beklemmende weergave van wat zich de eeuwen door aan heidendom wist te
handhaven. Ze maken deze goedgeschreven en goedvertaalde roman ook voor de
niet-liefhebbers(sters) van de Scandinavische romantiek lezenswaardig en interessant.
Karel Thole heeft op het omslag de Scandinavische schone uit het land der Lappen
een modieus zonnebad-bloesje aangetrokken. Dat hoefde nu wel niet.
J.M. Vr.

Walter Paatz
Die Kunst der Renaissance in Italien
Stuttgart 1953 - W. Kohlhammer Verlag
Een poging om de kunst van de ‘rinascita’ - Giorgio Vasari, de levensbeschrijver
(1511-1574) van de italiaanse kunstenaars gebruikte dit woord ‘wedergeboorte’ voor
de eerste maal - ‘Kultur der Renaissance in Italien’ (1859) weer eens opnieuw
systematisch te karakteriseren. En inderdaad, in een strak gebouwde opzet vat de
schrijver, die tien jaar lang aan het kunsthistorisch instituut in Florenz gewerkt heeft,
zijn grote kennis over deze periode samen.
Na een uiteenzetting over het wezen van de Renaissancekunst gaat hij de invloed
van de Staat, de gemeenschap en de godsdienst op deze kunst na, om daarna zeer
gedetailleerd te behandelen achtereenvolgens de architectuur, de monumentale
versieringskunst, de boetseer- en beeldhouwkunst en de schilderkunst; terwijl tot
slot de toegepaste kunst nog een beurt krijgt. Door de schrijver wordt verondersteld,
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dat de lezer min of meer thuis is in de materie en de voorbeelden bij de hand heeft
teneinde het betoog van de schrijver met vrucht te kunnen volgen. Het aantal
afbeeldingen, 48 in totaal, is voor zulk een deskundige tekst natuurlijk ten enen male
onvoldoende; maar dat kan men bij een uitgave als deze ook niet anders verwachten.
Men mag er zich alleen maar over verheugen, dat dergelijke inleidingen voor zulk
een luttel bedrag te verkrijgen zijn.
J.C.S.
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Marinus A. den Braber
Kerstmis
Ik spel op een leesplank
woorden vervulling
met letters uit de Logos
en leg de vocalen
cursief tussen de dieren
in de stal.
Hun medeklinkende
hoefslag in de klas
verleent aan mijn woorden
reliëf.
In het lokaal hierboven
breken engelen
het koperen plafond
van de hemel
stuk
en leggen het accent erop.
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Marinus A. den Braber
Verslapen reis
Klaarwakker nu bij de ruiven
van de dag in de Provence,
versliep ik vanmorgen de blauwe druivenvelden bij Valence.
Maar o, de laatste somnambule
te zijn in de slaapwagon,
zacht gewikkeld in het tulen
dwangbuis van de morgenzon!

Verstilling
Ik heb het geluid
gedempter van toon gemaakt
ik heb er de stilte
van verzen
over uitgestrooid.
Het is nu of ik
met onbereikbare oren
luister aan een schelp.
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Marinus A. den Braber
Nachtstilte
't Is of de kamermuren, zacht bewegend,
van het belendend huis zijn losgeraakt
en of ik zelf, pas los van de navelstreng,
langs de lage kanten van de nacht vaar
en enkele luchtledige uren
het zachtmoedig waaien meemaak
van wind uit het verloren paradijs....

Tijdnood
Ik zit klem in een schema
van broodmagere
toegemeten seconden.
O, een glas te hebben
dat de tijd vergroot
tot tijdzeeën
in het tekort rantsoen
eindigheid
of een groot mes
dat het uur scherp uitholt
tot een dun vlies
eeuwigheid.
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Marinus A. den Braber
Slaapliedje
Slaap liefste,
slaap,
je bent avond;
moede gezichten ervaring
en kubistische
mondhoeken verleden
oud
in de spiegel.
Vlucht de kant
van de oervertrekken
van de nacht op
en slaap,
slaap zacht
tussen de onderbewustzijnen
op kussens
droom
tot je morgen bent.
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De wacholder
Lidy van Eijsselsteijn
Een paar honderd meter buiten het dorp, waar de weg van veldkeien eindigde en
overging in een slingerpad dat door de duinen naar zee leidde, stond een jeneverbes
aan de berm van de weg. De struik leek wel wat op een mens: hij was kort, breed en
zwaar. Bij daglicht bleef hij onopvallend. Bij avond werd hij een man van gezag,
vooral uit de verte. De boeren noemen een jeneverbes wacholder, of ook wel: wakel.
Op een avond ontmoetten God en de duivel elkaar daar bij de berm. De duivel
wist, dat God zich vaak in de schemer in de struik verborg. Dan maakte hij een
omweg, want de schemer is het uur van de oude vete. In de eerste schemer vielen de
eerste kaarten op tafel om het eerste mensenpaar, viel de eerste twist. Nog altijd deed
de herinnering daaraan hem deugd, ofschoon hij een ommetje maakte. Maar die
avond werden zijn nieuwsgierigheid en verveling hem te sterk. Omdat het hem toch
niet geven zou als hij zich verdekt opstelde, kwam hij als toevallig aanlopen, een
wandelaar als ieder ander, die alleen aan de linkerkant van de weg af en toe een glimp
uit een veldkei sloeg.
‘Vermoei je niet onnodig’ zei God. ‘Het terrein is hier niet vrij.’
‘Verboden is het ook niet,’ zei de duivel. ‘Ik zit hier wat dikwijls. Eigenlijk is die
struik een lievelingsplekje van me.’
Vrees en overmoed maakten hem breedsprakig.
‘U en ik betrekken de wacht om beurten. Ja, zo zou je 't kunnen noemen. De boeren
noemen die jeneverbes immers de wacholder. Nu, er is hier genoeg wacht geholden.
Al de verliefde paren kennen hier de berm’ - grinnikte hij.
God gaf geen antwoord, en daarom praatte de duivel verder, bevreesd voor de
stilte. ‘Veel valt er anders tegenwoordig niet te beleven’ zei hij. Het leek, of hij zich
trachtte te excuseren. ‘Ik ben zo'n beetje in retraite. Ik hang wat rond, gooi stenen
naar de vogels, hits de kinderen in de straat op, wacht op iets dat niet komt... Een
soort windstilte.’
Omdat God nog steeds zweeg, werd hij zenuwachtig, en steeds vrijpostiger.
‘Trouwens, U zelf lijkt me ook in retraite’ zei hij. ‘Ik let altijd op wat er hier gebeurt,
maar er gebeurt niets. Misschien laat U de vogels op Uw hand vliegen, knikt de
kinderen toe, en glimlacht de paartjes na. Over die paren en de berm zal ik maar
zwijgen. Anders heet het toch maar: jij lastert weer!’
Verschrikt ging hij een pas achteruit, want God had zich even bewogen. Maar
antwoord kreeg hij nog steeds niet.
‘Als er maar 's wat gebeurde!’ schreeuwde hij. ‘Zo'n stomvervelende tijd als deze
heb ik zelden meegemaakt. Die windstilte zal zelfs mij gek maken. Mannen, vrouwen,
kinderen, het materiaal wordt steeds slapper en slechter, voor U evengoed als voor
mij...’
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God was in de struik gestapt en had een gebaar gemaakt. De duivel wist wat dat
betekende: om de jeneverbes lag de heilige cirkel, en hijzelf stond er juist buiten.
Hij staarde naar de grond rondom de struik, maar er was niets bijzonders aan te zien.
Gelaten ging hij aan de overkant van het pad op de helling zitten en daar hij, als een
aap, aan imitatiezucht lijdt, bakende hij voor zich ook een plek af, vierkant, om toch
ook iets te doen. Juist toen hij er mee klaar was en verveeld op zijn staart zittend de
duinen bestaarde, zag hij een man en een vrouw het duinpad afkomen, in de richting
van het dorp. Hij spitste zijn oren, want een flard van hun gesprek drong tot hem
door, als de echo van zijn eigen woorden. ‘Als er maar eens iets gebeurde!’ Hij
herkende het timbre van de stem, het verveelde en twistzoekende. ‘Net goed’ dacht
hij. ‘Hij dáár, in zijn cirkel om de jeneverbes, die zich altijd verbeeldt dat de aarde
nog steeds van Hem is, kan met eigen oren horen hoe het hier toegaat. We kennen
beiden die twee van vroeger. Vaste bezoekers van de berm, jaren geleden. Zou Hij
werkelijk niet weten dat Hij aan het kortste eind trekt met de jaren?’
Waar de weg van veldkeien begon, tussen de jeneverbes en de helling, bleven ze
beiden staan. Een verliefd paar was het, zo te zien, niet bepaald. Niet meer. De man
geïrriteerd, de vrouw vermoeid. Boven hen de avondlucht als een enorm brok opaal,
dat snel verdonkerde.
‘Wat zou je dan willen dat er gebeurde? vroeg zij.
‘Definiëer dat maar 's. Iets. Iets dat je uit de sleur en de halfheid trekt, uit het rotte
alledaagse leven. Iets dat de leegte in je wegbrandt. Wat zocht jij eigenlijk hier, in
dit godvergeten oord? Veertien dagen lang zand, en zee, en weer zee, en weer zand,
en om de dag regen. Noem je 't soms vacantie? Enfin, morgen de laatste dag. Dat je
ook per se naar dit gat aan zee wou!’
‘Ik geloof dat ik heimwee had,’ mompelde ze. ‘'t Was lang geleden dat we hier
samen waren.’ Eigenlijk had ze willen zeggen: weet je het nog? Maar ze slikte het
weg. De duivel, op zijn helling, bewoog zich ongeduldig. Zwijgend staarde de vrouw
naar de wacholder.
‘Waaròm zou er eigenlijk iets moeten gebeuren?’ zei ze langzaam. ‘Trouwens,
als de leegte je te pakken heeft, is het, of er nooit iets wèrkelijk gebeurt, zelfs een
ramp gaat langs je heen. Er zou hoogstens iets in jezelf kunnen gebeuren. Kijk, die
ouwe jeneverbes staat er ook nog. Hij lijkt zo in 't halfdonker precies op een mens.
Maar hij zou ook een engel kunnen zijn, of een duivel, of op zijn tijd: beide. Geloof
eens voor de variatie dat de grond om hem heen heilig is, en hij: de brandende
braambos! Als je dat werkelijk gelooft, gebeurt er wel wat, al was 't alleen maar in
jezelf!’
‘Heilig? Bedoel je soms om vroeger? Praat geen nonsens.’
‘Dat doet de schemer,’ zei ze, verontschuldigend. ‘De schemer is net een oven,
iemand sluit de deur, en het heimwee wordt gaar. In de schemer verlangt elk mens
naar iets dat hij toch nooit kan definiëren, het is, of een hand naar je hart tast. Weet
je nog, die plek daar, bij de wacholder?’
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‘Kom mee,’ zei hij kort.
Maar toen hij zag, hoe ze naar de struik liep, en bukkend een beetje zand in haar
zakdoek knoopte, glimlachte hij toch.
‘Misschien is het toch dat handjevol liefde, waar het om gaat’ dacht hij. Maar
zeggen deed hij het niet, want de duivel hield vanaf zijn helling een oog in het zeil.
Ze waren al lang in de schemer verdwenen toen God uit de jeneverbes stapte.
‘Zie je wel dat het terrein niet vrij was?’ zei Hij tegen de duivel. Die dorst geen
antwoord te geven, maar: wie het laatst lacht, lacht het best, dacht hij hoopvol, terwijl
hij terugslenterde naar het dorp, een wandelaar als ieder ander, die alleen, - nu aan
de andere kant van de weg, - hier en daar een glimp uit een veldkei sloeg.
Maar ook God had nog hoop.

Ontmoeting. Jaargang 9

72

Muus Jacobse
Graf
Rijk graf der kinderen, der onverbruikten,
In de omtuining van hun spel gestoord
En tussen zachte pluizen weggescheurd,
Hun hart bleef vol van wat zij nooit bereikten
En afgesneden bloeien zij nog voort.
Hoe zou het regenen zonder hun tranen,
Hoe de wind fluisteren zonder hun namen,
Zo vol van leven tot de dood gekeerd?
Maar die verteerden tot de wortelstronken,
Wat was er dat zij aan de aarde schonken
Dan het dun stof van een gestorven faam?
Onvruchtbaar blijft het graf der goddelozen:
De hyacinthen geuren en de rozen
Bloeien vergeefs over een lege naam.
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Muus Jacobse
Slaap
Hij ligt zo zalig in zijn eigen rijk
Geborgen bij zijn dieren en zijn poppen,
Zijn slapend hoofdje naast hun stijve koppen.
Hij keert zich af, als ik zijn haren strijk.
Ik houd zijn leven in mijn handen vast.
Zijn tegendruk is in mijn vingertoppen.
Ik voel zijn hartje diep en verend kloppen,
Omspannen door zijn kleine ribbekast.
O klein, weerbarstig toegewijd bestaan,
Jij was ook warm en vol tegen mij aan,
Maar jij werd ver en niet meer te bereiken.
Je lag met dichte oogjes, wit en zacht.
Ik heb je opgetild en weggebracht.
Je dieren zaten er stil naar te kijken.
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Kroniek der Franse letteren
Anna Mertens
Van de, in de loop van dit jaar verschenen, belangrijke of belangwekkende Franse
werken, moesten er enkele in deze kroniek nog onbesproken blijven. Ik hoop die,
mèt de onlangs door respectievelijk de Prix Fémina en de Prix Goncourt bekroonde
boeken, in een speciale kroniek te behandelen.
In het hier gegeven overzicht wilde ik aandacht besteden aan enige andere in 1955
verschenen boeken van min of meer uiteenlopend karakter.
Om te beginnen vraag ik gaarne attentie voor het tweede deel van ‘La Vie d'une
Amitié’, waarin de Prinses Bibesco het verhaal geeft van haar vriendschap met de
oude abbé A. Mugnier, die in 1944 overleed. Dit tweede deel geeft correspondentie
tussen de schrijfster en abbé Mugnier, met uitvoerige toelichting, en laat zich zeer
goed afzonderlijk lezen. Het doet de figuur voor ons leven van deze hoogbegaafde
zielzorger, die voor armen en groten der wereld beide van veel betekenis was. Hoe
hoog hij zijn taak opvatte, blijkt uit het feit, dat hij, bij een enquête over Victor Hugo,
geen afkeurend oordeel over een deel van diens werk wilde uitspreken, omdat hij
zeide slechts priester te zijn geworden ‘pour louer, admirer, pardonner et bénir’. Een
andere typerende anecdote is de volgende, zoals ze door Prinses Bibesco op blz. 13
van haar boek wordt verhaald:
‘On savait qu'un protestant anglais faisait chaque année la traversée de la Manche
pour venir se confesser à l'abbé. Quelqu'un lui dit:
‘Mais monsieur l'abbé, faites-en donc un catholique!’
‘Ah non, monsieur,’ répondit l'abbé, ‘car alors je ne confesserais plus un protestant!’
Ook zijn woorden toen hij, na lange tijd gehoopt te hebben veel te kunnen lezen,
als hij priester-in-ruste zou zijn, op dat tijdstip volslagen blind was, zijn
indrukwekkend:
‘Je m'étais réjoui longtemps à l'avance; je me disais: un jour viendra où je pourrai
goûter quelques loisirs, où je disposerai de mon temps, où je pourrai relire tous les
livres que je préfère, où je pourrai me tenir au courant des livres nouveaux qui
paraissent. J'allais en jouir avec l'indépendance que donne la sérénité de l'âge, avec
le recul des années, dans la paix de ma retraite. Lire enfin tout ce que je n'avais pas
encore lu! Songez donc! Eh bien, monsieur, savez-vous ce que Dieu a fait pour moi,
le jour de mes quatre-vingts ans? Je suis aveugle, monsieur! Dieu m'a dit: “Eh bien!
Tu ne pourras plus lire.” Voilà ce que Dieu a fait pour moi!” Et levant les mains au
ciel, il ajouta: “Quel artiste!”.’
Behalve de tekening van deze boeiende persoonlijkheid, geeft het boek
belangwekkende bijzonderheden over Prinses Bibesco zelf, haar Roemeen-
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se en Griekse familie en voorouders, haar leven in Frankrijk en Roemenië, het
Roemeense koningshuis, waarbij o.a. het bezoek, dat de kleine 8-jarige Michaël,
weer (tijdelijk) koning-af na de terugkeer van zijn vader, haar op haar landgoed
bracht, op charmante wijze beschreven is. Bovendien komen er tal van auteurs in
voor, zoals haar nicht de dichteres Anna de Noailles, Paul Valéry, van wie men hier
een zeer sympathiek aspect te zien krijgt, en die, om haar op haar ziekbed op te
vrolijken ‘les seuls vers de mirliton’, die hij ooit gemaakt heeft, in haar album schrijft,
Rilke, Proust, en vele anderen, politici als Ramsay Macdonald, enz.
Een en ander is op frisse en intelligente wijze weergegeven, en wij leren ook hier
Marthe Bibesco kennen als een vrouw, voor wie haar (katholieke) geloof een
essentiëel bestanddeel van het leven vormt. Daarnaast zien we ook de zwakheden
van dit werk: b.v. de wijze waarop ze over haar verhouding tot Anna de Noailles
spreekt, een m.i. te grote openhartigheid in andere zaken, e.d. Ondanks of misschien
juist mede door deze dingen, is dit boek een levend geheel geworden. De figuur van
de oude abbé Mugnier wordt ons echter onvergetelijk.
‘Le livre de Lazare’ van de veelzijdige auteur Jean Cassou heeft een Bijbelfiguur,
de door Christus opgewekte Lazarus, tot hoofdpersoon. Het is geschreven in de vorm
van een soort ‘Journal’, en heeft een sobere, doch sterk beeldende schrijftrant, en
boeit in veel opzichten. Deze Lazarus komt echter allerminst overeen met de in het
Evangelie ons getekende figuur. De auteur heeft nl. alleen de naam en het feit van
zijn sterven en opwekking overgenomen. Maria en Martha komen er niet in voor.
Lazarus is hier de enige zoon van een door Christus genezen melaatse vader, en zijn
moeder is de overspelige vrouw uit Joh. 8:1-11. Dit geeft de schrijver gelegenheid,
om te ‘laten zien’, dat de aan deze mensen door Christus bewezen weldaden geen
blijvend nut hebben gehad. Tussen de genezen melaatse en zijn teruggekeerde vrouw
blijft het leven zwaar en moeilijk. Lazarus ondervindt na zijn opwekking ramp op
ramp want... ‘les miracles n'arrangent rien. Bien plus, ils dérangent tout. Car il y a
un ordre de la nature, et l'on n'y peut contrevenir que selon cet ordre mème.’
Hij komt tot een soort geestelijk nihilisme, en eindigt als bedelaar, welbewust
zonder hoop en zonder doel levend.
Naar vorm en inhoud herinnert de kleine roman enigszins aan Gide's Immoraliste.
Hij bevat schone en suggestieve fragmenten, o.a. het huwelijk van Lazarus met Jéza
vóór zijn opwekking, zijn ontmoetine met de demonen in de woestijn, enz.
Het is echter onnodig te zeggen, dat de uitwerking van het betreffende Bijbelse
motief teleurstelt, en ons vrij ‘arbitraire’ voorkomt. M.i. heeft de auteur dit werk
verzwakt, door zowel Lazarus als zijn beide ouders als door Christus geholpenen
voor te stellen, en daaruit een zo gecompliceerde situatie te ontwikkelen. Een boek
als ‘Saint Jacob’ van Jean Cabriès steekt in dit opzicht hierbij wel zeer gunstig af.
Op de achterzijde van de omslag leest men het volgende:
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‘Bien entendu, on ne trouvera ici aucun effort de reconstitution des temps
évangéliques, mais ce personnage et ses aventures délibérément imaginées, un roman
poétique et un poème romanesque, sinon un poème tout court.’ Spreekt men echter
van ‘poème’, dan is mij het eveneens onbijbelse, maar sober-aangrijpend gedicht
‘Lazare’ van de nobele Parnassien Léon Dierx nog liever.
Van de stichter der ‘Groupe du Roman’, Pierre de l'Escure verscheen ‘Sans savoir
qui je suis’, een korte roman, die met het hierboven besproken boek gemeen heeft,
dat het ons enigzins aan Gide's werk doet denken, door onderwerp en uitwerking, al
is er bij De l'Escure naar mijn mening meer bewogen menselijkheid aanwezig (en
een bescheiden heenwijzing naar het katholicisme?). Het is het verhaal van een jonge
vrouw, die door haar persoon zonder het te willen een gevaar voor zichzelf en anderen
is. Zeer knap is beschreven, hoe langzamerhand de sluiers van de tragiek van haar
bestaan worden weggeschoven. Stap voor stap komt zij tot het moment, waar niets
haar meer overblijft, en ze als in een visioen haar ‘dode leven op het water ziet
drijven’. Ook hier weer de misère de l'homme ‘sans Dieu’, al zou ook ‘avec Dieu’
dit leven bijzonder begenadigd moeten zijn, om de opgelegde last te torsen.
Een moedig en sober boek, al zal mijn voorkeur er niet naar uit kunnen gaan. Het
is met boeken, die men 't liefst bezitten wil, als met schilderijen, die men in eigen
milieu wil ophangen: ‘men moet er voortdurend naar kunnen kijken’. Dit zou voor
mij met dit overigens voortreffelijke boek, niet het geval kunnen zijn.
Evenmin ben ik voldaan over de volgende twee romans: ‘La Chute du Grand Chimu’,
van de Belgische auteur Lucien Marchal, en ‘Tamerlan des Coeurs’ van René de
Obaldia.
Het eerste boek beoogt een reconstructie te geven van de val van het rijk van de
grote Chimu, een Zuid-Amerikaanse staat, die in 't eind van de 14e eeuw door de
Inca's werd veroverd, en in beschaving niet veel voor de min of meer totalitaire
Inca-staat onderdeed. Volgens de inleiding heeft de auteur de gegevens voornamelijk
ontleend aan de beeldende kunst uit die tijd. Men mag respect hebben voor de grote
kennis, die Marchal van deze voorbije culturen heeft, maar de schrijver bezit een
zeker ‘sécheresse’ in zijn schrijftrant, die, hoewel men hem met niemand minder dan
Stendhal heeft vergeleken, weinig boeit. De figuren en taferelen komen slechts zelden
uit de verf. Ook heeft men af en toe, zoals bij de uitbeelding van het meisje Chestán,
het idee, dat de auteur halverwege minder belang in zijn figuur gaat stellen, wat
natuurlijk ook de aandacht van de lezer doet verflauwen. Een te verstandelijke
instelling is daar m.i. schuld aan. Hoe weet daarentegen een auteur als Werfel ook
de meest incomplete naturen en karakters als mensen te doen leven! Een ander storend
gebrek in dit boek is het feit, dat de auteur bij herhaling
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zinnen en fragmenten invoegt als: (blz. 9) ‘A cette époque, la civilisation Chimu,
déjà vieille de plusieurs siècles, touchait à sa fin car il y a une moyenne de vie des
civilisations comme il y a une moyenne de vie humaine. Et comme dans toutes les
civilisations à bout de course, on ne choisissait plus les chefs d'après leurs talents,
leurs capacités, leurs intelligence mais selon l'importance de leurs relations; c'est ce
qui explique l'élection de Canchu.’
Dergelijke fragmenten horen m.i. meer thuis in historische verhandelingen dan in
een roman. Het boek boeit dan ook meer uit historisch oogpunt, al doet de opzet in
de verte enigszins aan Flauberts monumentale ‘Salammbô’ denken.
René de Obaldia's ‘Tamerlan des Coeurs’ bevat eveneens een belangrijk historisch
element, doch 't hoofdverhaal speelt zich af in de tegenwoordige tijd. Het betreft een
literair criticus, uiterst begaafd, van Spaanse afkomst, Jaime Salvador genaamd, die,
evenals Tamarlan, of Timoer Lenk volken en landen veroverde en vertrad, - dit met
vrouwenharten doet, echter niet uit wreedheid, neen, slechts uit innerlijke noodzaak
pour ‘se découvrir soi-même et échapper au désespoir’.
Ook zijn lot en leven wordt echter opgeslokt door de tweede wereldoorlog. Hij
sneuvelt en ziet in zijn sterven ‘le visage ineffable de la Vierge qui le contemplait
avec la douceur et la sévérité de l'Esprit. Et Jaime sut qu'il était sauvé.’
In dit boek schijnt de auteur mij evenmin op de juiste wijze tegenover zijn
onderwerp te staan. Het is alsof hij bij de ‘rehabilitatie’ van zijn held persoonlijk
belang heeft, wat het geheel natuurlijk minder aanvaardbaar maakt. Verschillende
der historische fragmenten, vooral waar deze meer ‘geregeld’ verhaald worden, zijn
echter uitstekend, al bespeurt men, evenals in 't vorig boek een zekere hang om
barbaarsheden (misschien uit een krampachtige behoefte aan eerlijkheid) nog eens
extra aan te dikken. Een merkwaardig en goed geschreven werk, waaraan ik echter
persoonlijk geen grootse toekomst zou durven voorspellen. Maar men kan nooit
weten...
Om op iets vriendelijkers over te gaan, de kleine ‘Itinéraire des Légendes Bretonnes’
van Henri Weitzmann geeft een aardig overzicht van bekende en onbekende Bretonse
Legenden, en de plaatsen, waaraan deze verbonden zijn. De verteltrant is ietwat
nuchter en beknopt, vooral in het begin. Later schijnt het, of de auteur zelf meer
gepakt wordt door zijn onderwerp, en spint hij deze bekoorlijke verhalen wat meer
uit. In het bijzonder troffen mij: Les jongleurs de Kermartin, La fleche de Tréguier,
La ville mystérieuse de Noël, de bekende legende van Les Cloches d'Ys met La feé
Mary Morgane, La Chapelle de Sainte Barbe, Sainte Anne d'Auray, Les Korrigans,
La tour Mélusine. Onder de legenden zijn er ook van minder mystieke aard, en zelfs
van meer recente datum. Het aardige verhaal van ‘la Barberine bretonne’ kan wel
de stof voor Mussets charmante comédie
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geleverd hebben, ‘La petite soeur des Pauvres’ roept de herinnering op aan Jeanne
Jugau en haar armenzorg, waaruit de ‘Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres’
is ontstaan - ‘on raconte qu'un jour, ayant été souffletée par une brute qu'elle ne
pensait pas avoir importunée en ‘mendiant’, Jeanne lui dit: ‘Mon bon monsieur, la
gifle est pour moi... et je vous remercie. Maintenant, pour mes pauvres, qui me
donnez-vouz?’
Aan Chateaubriand herinnert ‘La Tour du Chat’ van het kasteel de Combourg,
terwijl ‘Une rencontre imprévue: Napoleon I er’ verhaalt over het gerucht, als zou
Napoléon niet te Ajaccio, maar ‘au manoir de Penanvern’ geboren zijn! Dit gerucht
is volgens de auteur te verklaren uit het feit, dat Napoleon, als leerling van de école
militaire de Brienne wel op genoemde manoir heeft gelogeerd! Zo zou er meer
belangwekkends te noemen zijn; al denkt men zich soms wel even in, wat b.v. Bédier
van de oudere legenden zou hebben gemaakt. Het boek is met goede illustraties van
Jean Mordant voorzien.
Tot slot nog enige werkjes van de bekende auteur André Maurois, nl. ‘La France et
les Français’ en ‘Hollande’. Het eerste biedt een helder en overzichtelijk beeld van
karakter en activiteit van het Franse volk, en van de problemen, die 't in deze eeuw
bezighouden. Maurois wijst op de van nature voor vreemdelingen weinig toegankelijke
en onafhankelijke aard van de Fransman. ‘Pas d'exotiques, me disait mon grand-oncle
industriel, quand je lui proposais des clients non français’ schrijft Maurois, en in een
andere passage zegt hij: ‘Tout Français, m'a dit un préfet, se croit l'égal de ses
supérieurs, et le supérieur de ses égaux.’ Dat deze individualistische instelling zijn
gevaren heeft, laat Maurois duidelijk uitkomen. Men begint die trouwens al meer en
meer als een overwonnen standpunt te beschouwen, vooral voor wat de handel betreft.
Volgens de auteur is na de laatste oorlog in Frankrijk veel verval, maar ook (vooral
industriële) vooruitgang te bespeuren, wat hij met concrete gegevens aantoont. Met
de grote geestelijke rijkdom, die het volk bezit, is het echter mogelijk tot meerdere
welvaart, grootheid en innerlijke kracht te komen, want ‘La France de Giralldoux
ressemble en ses grandes heures à celle de Péquy.’
‘Hollande’ is een bijzonder geslaagd album met gekleurde en ongekleurde foto's van
Gérald Maurois, voorafgegaan door een uitvoerige inleiding door André Maurois.
Het is altijd belangwekkend en leerzaam te vernemen, hoe buitenlanders ons land
en zijn inwoners zien. André Maurois heeft een helder en scherpziend, maar
vriendelijk, dikwijls geamuseerd oordeel over beide. Sprekend over het Calvinistisch
stempel dat Nederland draagt zegt hij: ‘Un curé catholique, en Hollande, prèche un
sermon que l'on attendrait en France d'un pasteur’ en iets verder: ‘Les agnostiques
eux mêmes le sont calvinistiquement’. Maurois heeft veel oog voor de Nederlandse
industrie, de strijd tegen het water, het natuur- en stedenschoon, de schilderkunst,
de wederopbouw na de oorlog (Rotterdam), enz. De foto's zijn, zoals gezegd, ook
bijzonder fraai en laten verschillende facetten van het Neder-
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landse leven, evenals van landschappen en stedenschoon zien. Wij noemen b.v. het
Amsterdamse Begijnhof, de Amsterdamse havens, de lichting van de
trambrievenbussen in Amsterdam, het kasteel Radboud te Medemblik, de Noordzee
te Scheveningen, Landschap bij Nijkerk, Bloemenveiling te Aalsmeer, verscheidene
foto's van Rotterdam, o.a. met het monument van Zadkine, de Afsluitdijk, Emmeloord,
de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, een meisje in Fries costuum, enz. enz.
Verklarende aantekeningen van een en ander vindt men bovendien aan 't eind van
het boek. Het is inderdaad een prachtig album, ook al zouden er nog dingen te noemen
zijn, die begrijpelijkerwijs voor buitenlanders in de schaduw moeten blijven, zoals
onze muziek en literatuur, en al zouden er vooral in 't Oosten en Zuiden van ons land
nog mooie landschappen te over zijn, die de samenstellers echter misschien minder
typerend voor Nederland hebben geacht.

Besproken boeken:
Princesse Marthe Bibesco: La vie d'une Amitié II - Paris, Libraire Plon.
Jean Cassou - Le livre de Lazare - Paris, Librairie Plon.
Pierre de l' Escure - Sans savoir qui je suis - Paris, Librairie Plon.
Lucien Marchal - La Chute du Grand Chimu - Paris, Librairie Plon.
René de Obaldia - Tamerlan des Coeurs - Paris, Librairie Plon.
Henri Weitzmann - Itinéraire des Légendes Bretonnes - Paris, Librairie Hachette.
André Maurois - La France et les Français - Paris, Librairie Hachette.
André Maurois et Gérald Maurois - Hollande - Paris, Librairie Hachette.
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Frank Daen
Schepen op de Bosporus
Schilderachtig als de dracht der sarracenen
nachtzilver sprankelend om de boeg
halfhoog het zeil en zonverweerd
het touw verteerd
verdroogd in voeg
en onbetrouwbaar als de vrouwen der Roemenen
schuiven de sprakeloze silhouetten
langs 't lido en de lage minaretten,
waar de iman oproept tot het laatst salaât.

Conduite
God, die ons leven onvoldaan beschouwt,
Zie, hoe het zorgend wachten ons benauwt.
Splijt ons van onze zelfgespletenheid,
verjong ons door Uw dag. Wij worden oud.
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Frank Daen
Parijs
Op veel terrassen zat ik met een zegen
en Christus vond ik in de bioscoop.
In geen theater heeft de Geest gezwegen
en achter een Pernod geldt ook de doop.
O vreugde van in vrijheid zich bewegen
geborgen in een blijheid boven hoop
God, met geen situatie ooit verlegen,
al liggen wij er soms mee overhoop.
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De realistische film
Aize de Visser
Het realisme van de film is wel het meest kenmerkende van de cinematografie. Wij
hebben reeds meerdere malen gezien, dat voor de verbeelding van de toeschouwer
weinig of geen plaats overblijft. In de meest zuivere vorm vinden we dit realisme in
de documentaire, de film pur sang, weergave van wat het oog ziet, fixering van wat
in voortdurende beweging is, het merk van tijdloosheid geven aan wat aan een
ononderbroken verandering onderhevig is.
Het is merkwaardig dat, waar Nederland met een aantal voortreffelijke
documentaires in de loop der jaren op filmgebied naar voren is gekomen - we denken
hierbij aan het werk van Joris Ivens, Ballade van de hoge hoed, Bert Haanstra, Spiegel
van Holland, Herman van der Horst, 't Schot is te boord, e.a. - de speelfilm nog steeds
een armoedig en kwijnend bestaan voert. Gelukkig zijn we met Ciske de Rat bevrijd
van het snorrenen baardenplakfeest alsmede van de gekke mannetjes die steeds maar
weer gekke dingen moeten doen - men denke aan Het wonderlijke leven van Willem
Parel - en tevens van het idee, dat in ons land geen goede acteurs zouden huizen.
Een goed manuscript - en bewaar ons voor Piet Bakker - en een goede regisseur,
van wie men niet gedwongen wordt te denken, dat hij iedere morgen begint met de
halfmontere uitroep: Komt jongens, duikt nog es in de baardenkast, en wie heeft er
nog een idee dattemekunnelache - en het moet beslist binnen het raam der
mogelijkheden liggen een beperkt aantal goede Nederlandse speelfilms te
vervaardigen.
Doch dit terzijde.
Door de bank wordt onder de realistische film verstaan het product dat diegenen
trekt, die zich voorheen bij voorkeur in de vrij uitvoerige werken van de heer Zola
verdiepten. Zij kunnen in de bioscoop te kust en te keur terecht. De rolprenten, waarop
zij afstevenen, dragen veelal titels, die zijn opgebouwd rond de woorden ‘zonde’ en
‘zondares’, welke woorden ook al een zeer aparte betekenis hebben gekregen. De
makers van deze films hebben, als men hen geloven wil, dikwijls geen andere dan
de zeer nobele bedoeling een rij ontzagwekkende misstanden te lijf te gaan of te
onthullen, en zijn dan ook, weer als men hen geloven wil, in een of andere voor de
buitenstaander wel is waar ietwat vreemde, doch verbeten strijd met allerlei duistere
elementen gewikkeld. Nu ja, er wordt inderdaad wel iets onthuld, onder meer dat de
producenten niet veel blanker gewetens kunnen hebben dan de figuren die in hun
producten tenslotte steeds aan het kortste eindje trekken.
Crime doesn't pay mag waar zijn, het geldt zeker niet voor de filmmagnaten.
Het zou overigens de moeite waard zijn een aantal van deze rolprenten
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Een sfeer van wanhopige uitzichtloosheid

de revue te laten passeren en te zien welk een merkwaardige overeenkomst er tussen
de verschillende producten bestaat; het zou niet minder interessant zijn de psychische
gesteldheid van de geregelde bezoekers dezer zonde-realisaties onder de loupe te
nemen.
A la bonheur, de aard van deze gesteldheid zal wel iets te maken hebben met de
mogelijkheid, die de film nu eenmaal heeft, om de toeschouwer de suggestie te geven
dat wat op het witte doek afgebeeld wordt niets minder is dan la verité, toute la verité,
waaraan men zelf deelgenoot is, waarbij men lijfelijk aanwezig is. Een groot aantal
mensen lijdt in de bioscoop blijkbaar aan bewustzijnsvernauwing. Naar wordt het
echter als deze psychische gesteldheid buiten de bioscoop niet meer gecureerd kan
worden; als de jongeman, die in het buurttheater geregeld in een wereld verkéért
waar moord en doodslag normaal zijn, geen ‘normale’ samenleving meer kan
herkennen.
Het hangt voor een belangrijk deel van de toeschouwer af hoe hij een bepaalde
situatie op het witte doek, zal verwerken. Zo zal het de maker van het tweede deel
van 08.15, dat tussen haakjes veel beter is dan het
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eerste deel van de verfilming van Kirsts bestseller, niet euvel geduid mogen worden,
dat een aantal mensen, na dit vervolg gezien te hebben, tot de conclusie zal komen,
dat het Duitse leger in de grond van de zaak toch niet de zwijnentroep was, waarvoor
we het lange tijd hielden. Ik geloof nl. - maar ook dit is uiterst subjectief - dat de
maker van deze film alleen maar heeft willen aantonen, dat ieder leger altijd een
zwijnentroep is.
De Amerikaanse ambassadeur in Italië is ook bang geweest voor een dergelijke
bewustzijnsvernauwing met betrekking tot de Italiaanse bezoekers van de film
Blackboard jungle, welke op uiterst indringende wijze bepaalde misstanden op
bepaalde Amerikaanse scholen behandelt. Haar advies Blackboard jungle niet in
Italië uit te brengen grondde zij op de overweging dat men in het buitenland wel eens
het idee zou kunnen krijgen, dat de hier getekende toestanden normaal zouden zijn
in haar geboorteland.
Heeft dan de maker van een film niet een bepaalde verantwoordelijkheid voor de
inhoud van zijn product? Kan hij dus iedere situatie op het witte doek brengen, zonder
zich zorgen te maken over de eventuele reacties bij de toeschouwer?
Tot deze vraag worden we geïnspireerd door het jongste werk van Henri-Georges
Clouzot, Les Diaboliques. Clouzot, bekend door zijn vroegere werken Quai des
Orfèvres, Manon, doch vooral door Le salaire de la peur is typisch een man, die zich
weinig aan anderen gelegen laat liggen.
De geschiedenis speelt zich af in een jongensinternaat, geleid door madame
Delasalle, die zich echter geheel heeft te onderwerpen aan de wil van haar man, een
bruut, die bovendien nog een verhouding heeft met een lerares. Hetgeen madame
Delasalle weet.
De hele film draait in de grond om de moord die de beide vrouwen op initiatief
van de bovengenoemde lerares op monsieur Delasalle plegen en de gevolgen die
deze misdaad in beider levens heeft.
Clouzot heeft zelf, na de première van zijn film o.m. het volgende gezegd:
‘Les Diaboliques heeft in Frankrijk een bijna verbijsterende première beleefd. Ik
ben de critici zeer erkentelijk voor de importantie, die zij mijn film hebben
toegeschreven, ik ben zeer trots op de ruimte, die de pers eraan heeft gegeven. Zo ik
al - als iedereen - de voorkeur geef aan loftuitingen, aan de andere kant weet ik ook
te berusten in critische aanmerkingen of zelfs uitroepen van verontwaardiging.
Toch is mijn vreugde vermengd met verwondering: men heeft wel eens gezegd,
dat ieder succes te danken is aan een reeks van misverstanden. Ik weet het. Ik weet
ook, dat niets in mijn films uiteindelijk die vorm krijgt, zoals ik die in mijn
verbeelding voor mij heb gezien. Dat de marge, die er bestaat tussen het scenario en
de montage, gedurende het opnemen van de film zich nog steeds vergroot. Ik weet
dat mijn oorspronkelijke ideeën niet bestand zijn tegen de mogelijkheden, die zich
voordoen en waarvan ik iedere dag in de studio profiteer.
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Realisme tot in de perfectie

Ik weet dat ik mij, hoewel steeds persoonlijk aanwezig in de studio, een enkele
maal een aardig eind laat wegslepen van mijn uitgangspunt. Ik weet dat allemaal en
toch sta ik opeens verbaasd tegenover de reacties van enkele ‘beroeps’-toeschouwers.
Het komt mij voor alsof ik een film gemaakt heb en zij een andere gezien hebben.
Misschien sta ik nog te dicht bij Les Diaboliques om mij een oordeel te kunnen
vormen of misschien heb ik onbewust in details dingen gelegd, die ik niet opmerk.
In elk geval, indien men in deze film meent een ethisch probleem te kunnen
onderkennen, dan zweer ik, dat dat er ingekomen is zonder dat het mij opgevallen
is. Voor zover ik weet behelst Les Diaboliques geen enkele boodschap, noch wijsgerig
noch sociaal. Indien de - overigens elementaire - karakters zwart zijn afgeschilderd
dan is dat gebeurd, omdat het moeilijk is om moordenaars een zacht rose kleurtje
mee te geven en omdat iedere politiefilm een geschiedenis is van een of meer
moorden.
Zo enkele details afschuwelijk mochten lijken, zij benaderen slechts van verre de
gruwelen van het meest alledaagse gemengde bericht.
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Vera Clourot als de ten dode beangste madame Delasalle

De film is een prachtig middel om zijn tijdgenoten toe te schreeuwen wat men op
het hart heeft, maar zij is ook een prachtig uitdrukkingsmiddel wanneer men heel
eenvoudig een verhaal te vertellen heeft, waarmee men wil verstrooien.
Dit keer heb ik alleen maar wat verstrooiing willen brengen aan het kleine jongetje
en het meisje, die - op één oor - in het hart van iedere bezoeker en bezoekster slapen.
Het kind verbergt zijn hoofdje in het kussen en smeekt: Papa... papa..., fais-moi peur.
Clouzot ontkent dus, dat zijn nieuwste film een boodschap heeft. En - aannemende
dat hij deze bedoeling niet heeft gehad - toch bezit zij deze wel. Want zijn film tekent
een stuk leven, weliswaar ontsproten aan de verbeelding, doch daarom niet minder
waarneembaar gerealiseerd. En deze verwerkelijking is dan ook het verschil met elk
krantenbricht. Iedere film heeft een boodschap, want het is een stuk leven dat
appelleert aan het bestaan van de toeschouwer. Uit de confrontatie van het
gevoelsleven van de bioscoopbezoeker en het leven, dat zich afspeelt op het
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witte doek, dat door het witte venster wordt waargenomen, ontstaat een spanning,
die door de bezoeker, en door hèm alléén, verwerkt dient te worden.
Vader, maak me bang... De reactie die ontstaat uit de confrontatie tussen het
gevoelsleven van het kind en de wereld geboren in de fantasie van de vader, wordt
door vader en kind beiden beleefd en opgelost. Een vader die zijn kind in de angst
alleen laat is een ontaarde vader.
En nergens is de mens zo alleen als in de bioscoop. Hij staat eenzaam, niet alleen
tegenover de andere bezoekers maar ook tegenover het leven, dat zich voor hem
afspeelt.
Hitchcock weet in zijn films, neem bijvoorbeeld Rear Window, ook het instrument
van de suggestie en de angst prachtig te bespelen. Maar hij spéélt, terwijl het bij
Clouzot allemaal bittere ernst is geworden. Als Clouzot de zwarte zijde der menselijk
ziel gaat verbeelden, dan is er ook niets dat niet sneuvelt onder zijn genadeloosheid.
Dan moet het scheepje, dat een kind van een krant vouwde en dat drijft in een
waterplas, ‘natuurlijk’ ook kapot. Dan kan er nergens meer liefde bestaan en is ieder
op jacht naar eigen ondergang.
En dan zijn er tenslotte nog steeds een aantal grenzen, die men niet straffeloos kan
overschrijden. De tot in alle details uitgewerkte verdrinkingsmoord in Les Diaboliques
is zulk een overschrijding van de grenzen.
Zou dan Les Diaboliques wel een aanvaardbare film geworden zijn, als deze
grenzen niet waren overschreden? Wij betwijfelen het ten zeerste. Want haar kracht
schuilt in het macabere, in het tot het uiterst doorgevoerde lugubere van het ‘geval’.
Het is niet te verwonderen dat er zulk een dringend beroep op de toeschouwer gedaan
wordt het ‘geheim’ van deze rolprent niet te verraden.
Zonder het trucje, dat tenslotte prijs gegeven wordt aan de bekendheid, zou wellicht
geen mens zich al te zeer interesseren voor het realisme in dit jongste product van
de kùnstenaar Clouzot.
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Nora Petit
Ondertussen
Balanceren naar het uiterst dunne einde
elke nacht wachten op morgen
vragen: kom je niet wonen
in een nest een hol een kooi?
Ik woon ook liever in mijn ogen
dan in het daglicht buiten.
Op een vierkante meter ademen
de ledematen wrijven
en slapen gaan.
's morgensvroeg klapwieken
met het hoofd omhoog
verantwoord lachen
onder het voorhoofd
maar ondertussen
de tenen krommen
voor de sprong.
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Nora Petit
Veulen
Als je van mij was hield ik van je ogen
je speelse aldoor fluisterende oren
je grappig staartje met de krul naar buiten
je vier kordate kleine hoeven
maar 't meest van alles hield ik van je ogen.
Maar je bent van een boer, hij maakt je wel een lastdier
met achter je de dreiging van het slachthuis.
Als je van mij was ik maakte je een paard
sterk en waakzaam zoals God het bedoelde.
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Kritieken
Robert Oertel
Die Frühzeit der Italienischen Malerei
Stuttgart 1953 - W. Kohlhammer Verlag
In de pocketserie, die Urban Bücher, verscheen dit boek, dat een antwoord wil geven
op de vraag, wanneer de Italiaanse schilderkunst begon. Zoals de literatuur in Italië
aanvangt met Dante, begint de beeldende kunst met Giotto. Terwijl Dantes invloed
echter beperkt bleef tot het Italiaanse spraakgebied, reikte de kunst van Giotto reeds
zeer vroeg ook over de Alpen heen naar het Noorden en liet daar haar sporen achter.
Reeds zijn tijdgenoten erkenden zijn grote betekenis: ‘Giotto brengt de kunst uit de
Griekse naar de latijnse sfeer over en maakt haar modern.’ (Cennino Cennini ± 1400).
De geleerde schrijver - denk vooral niet dat dit boekje ‘maar’ een pocket is; het is
een volkomen wetenschappelijk verantwoorde inleiding met uitvoerige
bronvermelding en registers - geeft na een beschrijving van de kunstuitingen in de
vroege middeleeuwen een doorwrochte verhandeling over Giotto en zijn leerlingen.
Wie zich door de veelheid van gegevens niet laat afschrikken, beleeft aan deze
boeiend geschreven inleiding ongetwijfeld zijn plezier. 56 illustraties verduidelijken
de bedoeling van de schrijver.
J.C.S.

Ludwig Grote
Deutsche Kunst im Zwanzigsten Jahrhundert
München - Prestel Verlag
Dit is een inleiding in de moderne duitse kunst, geschreven door een bij uitstek
deskundig kunsthistoricus als Dr. L. Grote, eerste directeur van het Germanische
National Museum te Neurenberg, in ons land o.a. bekend als adviseur voor de
tentoonstelling ‘De triomf van het Maniërisme’.
Het boek geeft een overzicht van de duitse kunst in de laatste vijftig jaren, een
tijdvak waarin figuren als de schilders Emil Nolde, Paula Modersohn-Becker,
Kirchner, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff, Oscar Kokoschka, Franz Marc,
Auguste Macke, Kandinsky, Paul Klee, Beckmann en de beeldhouwers Barlach en
Lehmbruck (de trouwe bezoekers van het Stedelijk Museum te Amsterdam en
Sonsbeek nu wel meer dan oppervlakkig bekend) zich een wereldnaam verwierven.
Het wordt de lezer van dit helder geschreven boek opnieuw duidelijk welk een
grote rol de duitsers in het begin van deze eeuw in de kunst gespeeld hebben.
Stromingen als de ‘Jugendstil’, die zich kenmerkte door de verfijnde smaak en het
decadente dandyisme; ‘Die Brücke’, waarin het verlangen naar oorspronkelijkheid,
naar elementaire uitdrukkingskracht naar buiten trad; ‘Der Blaue Reiter’, genoemd
naar een schilderij van Kandinsky, gekarakteriseerd door het zoeken en analyseren
van de grondslagen der schilderkunst, weergegeven in vorm en kleur; ‘Das Bauhaus’,
waarop de geometrische oervormen een magische aantrekkingskracht uitoefenden,
deze alle worden beschreven en in elk daarvan worden de kunstenaars aan de hand
van puntige karakteristieken gesitueerd.
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Hier en daar frappeert een uitspraak als: ‘Mit Novalis spricht Klee das Tiefste in
der Form des Märchens und Spieles aus.’ Klee is, meen ik, niet met een figuur als
Novalis, deze veel zuiverder, transcendentaal gerichte geest te vergelijken. Voor
mijn gevoel heeft deze schilder iets onguurs en is hij teveel op het demonische en
sensuele belust. Waarom wordt Käthe Kollwitz niet besproken? Slechts bij
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de behandeling van haar vriend Barlach wijdt de schrijver één regel aan deze grote
kunstenares.
Een groot aantal reproducties en typerende uitspraken van de behandelde
kunstenaars verhogen de waarde van dit verzorgd uitgegeven boek.
J.C.S.

Holbeins Oude Testament
tekstbewerking Gabriel Smit
Bussum 1954 - Moussault's Uitgeverij N.V.
Het boek heeft in de kunst van Hans Holbein een grote rol gespeeld. Beroemd zijn
z'n randtekeningen in ‘De Lof der Zotheid’ van zijn tijdgenoot Erasmus. Voor de
bekendste uitgevers, verspreiders van de reformatorische literatuur en bevorderaars
van de humanistische gedachte maakte hij meer dan 1200 houtsneden. Zijn grafische
cycli voor het gebedenboek ‘Hortulus Animae’ - eerst sedert enige tientallen jaren
bekend - en z'n ‘Dodendans’ gingen aan de 90 hier afgebeelde houtsneden vooraf.
Holbeins houtsneden verschenen in een latijnse bijbel bij de gebroeders Frechsel in
Lyon in 1538. Reeds een jaar later was een herdruk nodig, waarin onder de
afbeeldingen franse gedichten werden geplaatst. De ‘icones’ waren niet gesigneerd.
Indien men deze afbeeldingen vergelijkt met Dürers Apocalips of diens Maria-leven,
dan treedt men uit de schemer van de duitse wouden plotseling in het helle licht van
het zuidelijke landschap. Tot in de verste hoeken heerst licht en helderheid. Het
laatste zweempje gotische vormgeving, dat nog in de ‘Icones mortis’, de Dodendans,
te vinden was, is hier door de geest der renaissance verdrongen. Klaar en duidelijk,
maar ook koel en harmonisch, vertelt zijn potlood (de houtsneden zelf zijn door een
onbekende houtsnijder vervaardigd) de geschiedenis van Abraham of Mozes, Judith,
Ruth, Tobias of Job. Holbein houdt zich stipt aan zijn stof; hij interpreteert niet; hij
illustreert. Voor 'n ieder, die visueel is ingesteld - en wie is dat in deze tijd niet? - is
dit boekje een bron van vreugde. De tekstbewerking was bij Gabriel Smit in
vertrouwde handen.
J.C.S.

Alfred Kossmann
De linkerhand
Amsterdam - Uitg. Querido
Ziehier het gegeven: een meneer, Jacques Vrede is zijn naam, is impotent. Hierdoor
ontstaat bij hem een minderwaardigheidscomplex, waar hij een diepe strijd mee te
voeren heeft. Tot zover ga ik volledig accoord. Maar dan... deze meneer Vrede
probeert zichzelf te handhaven, door zijn toevlucht te zoeken bij een zeker sadisme:
het is zijn diepste begeren vrouwen aan zich te onderwerpen, om ze daarna weg te
stoten. De ene overwinning na de andere behaalt hij, maar steeds is het een
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Pyrrhus-overwinning, want meneer Vrede vindt de vrede niet, ook niet in zijn
machtsvertoon.
Wat wil de schrijver eigenlijk met dit boek? Een soort psychologische analyse
geven van impotente mensen? Als dat zijn bedoeling was, dan is zijn poging goed
mislukt. Wilde hij een constructieve bijdrage leveren in hun strijd? Nog meer mislukt.
Het zou mij een lief ding waard geweest zijn, als Kossmann die meneer Vrede
naar een goede psychiater had gestuurd; dan waren wij tenminste bewaard voor dit
slecht soort realisme.
F. Vr.

R. Kaufmann
En alleen ons hart weet waarom
Vertaling Gerrit Kouwenaar
Zaltbommel-Antwerpen - Jan van Tuyl
Een jong Berlijner, Roderich Stamm. vertelt zijn levensloop; tegelijk geeft hij zijn
kijk op opkomst en invloed van het nationaal-socialisme zoals hij deze meemaakte.
In zijn studententijd begrijpt hij al, dat de Partij, onder
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schone leuzen, het land willens en wetens naar de oorlog voert, maar tot protest komt
hij niet: mèt de grote massa capituleert hij en volgt gedwee. Daarna is er de
verschrikking en zinloosheid van de oorlog, tenslotte de chaos na de nederlaag:
onscrupuleuze en handige knapen, die zich tijdens de oorlog buiten schot wisten te
houden, zitten al gauw weer op de beste stoelen. Totaal vereenzaamd, invalide, niet
verhard maar onverschillig, moet hij verder leven, zonder enig geloof, zelfs niet aan
een noodlot of aan een samenhang der dingen. De naar de hemel opkijkende en met
open handen wachtende figuur op de omslag - door Karel Thole - slaat jammer genoeg
niet op de levenshouding van deze Rodie Stamm, enkel op de oorspronkelijke titel:
Der Himmel zahlt keine Zinsen.
Kaufmann is een boeiend verteller, zijn voorstelling van zaken is helder, zijn
dialogen zijn pakkend en natuurlijk. De aantrekkelijkste figuur is Jewgenja geworden,
buurvrouw en pleegmoeder van Rodie. Zij en haar dochters - om beurten neemt een
van de drie meisjes een plaats in Rodies leven in -, zijn uitstekend getekend,
duidelijker dan vader en zoon Stamm. Een uitstapje, nog vóór de oorlog, helemaal
naar de Färöer om een Joodse buitenlander gelegenheid te geven zijn Duitse dochter
te spreken, is wat ver gezocht, maar verrijkt het boek met een interessant brok folklore.
Goed vertaald en de moeite van het vertalen waard.
Fr. v. F.

Bert Schierbeek
De derde persoon
Amsterdam 1955 - De Bezige Bij.
Het valt moeilijk te voorspellen, welke betekenis kunsthistorici eens zullen toekennen
aan deze (nu nog ‘experimenteel’ genoemde) roman. Het is mogelijk, dat dit boek
met enige misprijzende woorden zal worden afgedaan, maar ik acht het evenmin
uitgesloten, dat men er uitvoerig bij zal stil staan en het hogelijk zal prijzen als een
besliste stap op een weg die nadien door velen is ingeslagen. Hoe het ook zal zijn,
men zal dit boek later onmogelijk kunnen doodzwijgen. Daarvoor is het zonder twijfel
te belangrijk.
Experimenteel noemt men het, omdat het in een voor het overgrote lezerspubliek
nieuwe schrijftrant is geschreven. Zij echter, die de moeite hebben genomen de
ontwikkeling in de literatuur van de laatste jaren en in het bijzonder het aandeel
daarin van Bert Schierbeek te volgen, zullen dit boek niet eens vreemd vinden.
Schierbeek is eigenlijk het experimentele stadium te boven. Hij heeft de vorm die
hij zocht gevonden. Hiermee zij niet voorspeld, dat de auteur nu wel in deze trant
voort zal schrijven, evenmin dat een volgende roman, van meer traditionele stijl en
compositie een neergang zou betekenen. Een dergelijke ontwikkeling is zeer wel
mogelijk maar het zou een gevolg zijn van een voortschrijden in ontwikkeling van
de auteur en niet van zijn werk in dit genre. Met de roman ‘de derde persoon’ heeft
Sch. nl. mijns inziens een doel bereikt. Hij heeft aangetoond dat het mogelijk is, door
middel van de weergave van een aaneenschakeling van aan de peripherie van het
bewuste bovenkomende, niet nader omschreven en uitgewerkte gedachtenspinsels
(‘flarden van invallen’ zou men ze kunnen noemen) een werkelijk gave roman te
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schrijven; een roman waardoor een duidelijk waarneembare draad loopt, waarin men
inderdaad het verhaal herkent, waarin men talloze elementen, dus niet alleen 't
psychologische, maar evenzeer het sociale, biologische, tragische, lyrische en zelfs
het humoristische element van het traditionele genre terugvindt. Uit deze
omstandigheid is het ook te verklaren dat de schrijver is vervallen in sommige fouten
die ook meer conservatieve auteurs

Ontmoeting. Jaargang 9

93
maken. Hij is niet steeds vrij te pleiten van overdrijving, van een neiging tot het
melo-dramatische, van spitsvondige grappigheid als surrogaat voor humor en van
hoogdravendheid. De fragmentarische werkwijze maakt het echter veel moeilijker
deze - overigens niet ernstige - foutjes te onderkennen. Het boek laat zich trouwens,
niet alleen door het gevolgde procédé, maar mee door de verwondering wekkende
belezenheid en kennis van Schierbeek, die door de stof ‘heengespeeld’ is, toch al
moeilijk lezen. Niettemin beveel ik het graag aan. Hoe men ook moge staan tegenover
deze soort van literatuur, hetzij positief dan wel afkeurend, het boek is stellig de tijd
en de moeite waard en men moet al zeer bevooroordeeld zijn wanneer men uitsluitend
bedenkingen en geen waardering heeft.
J.E.N.

Henri A.A.R. Knap
Bent U ook van gisteren?
Amsterdam 1955 - Uitg. Bezige Bij.
Men leest met genoegen en plezier deze goed geschreven schetsen. De auteur weet
mensen, dingen en gebeurtenissen voor de lens van zijn camera te krijgen en slaagt
er in een gevoelig en speels portret te maken. Het heeft allemaal niet veel om het lijf,
maar dat behoeft ook niet: deze niemendalletjes zijn zeker boeiend en amusant.
S.H.S.

Thomas Mann
Charlotte in Weimar
Amsterdam-Antwerpen 1955 - Wereld-Bibliotheek.
Dit werk van een der groten onder de groten laat zich, in een wat stroeve en zeker
niet onberispelijke Nederlandse vertaling, niet zo gemakkelijk lezen. Boeiend en
groots zijn de bespiegelingen en monologen van Goethe, uitingen van een
universaliteit des geestes, welke weergaloos knap en met verbijsterend meesterschap
door Mann zijn weergegeven en neergeschreven. De tekeningen der karakters en de
schildering van het milieu vormen uit der aard der zaak slechts een achtergrond voor
de gestalte van de grote dichter-denker te Weimar.
Men vraagt zich wel even af, voor wie dit boek vertaald is, omdat men bij de lezer,
die zich in het dikwijls moeilijke en zware oeuvre van Thomas Mann wil verdiepen
toch wel kennis van de Duitse taal mag veronderstellen.
S.H.S.

Dr J. van IJzeren
Een vergeten Letterkundige
H.J. Polak (1844-1908).
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Groningen 1955 - J.B. Wolters
Het is stellig Knuvelders herontdekking van de negentiende eeuwse criticus H.J.
Polak geweest, die er toe geleid heeft, dat van staatswege aan dr J. van IJzeren
opdracht is gegeven tot ‘het schrijven van een studie over de betekenis van Polaks
opvattingen met betrekking tot de klassieke letteren en de daaruit voortvloeiende
aesthetica op zijn essays over Nederlandse en buitenlandse geschiedenis en
letterkunde.’
Aan het eind van zijn geschrift komt dr van IJzeren tot de volgende slotsom:
‘Slechts zeer weinig sporen zijn in Polaks essays te ontdekken van zijn klassieke
studiën, die in geheel andere richting liepen; van enige stilistische of aesthetische
invloed is geen sprake.’
Inderdaad wijst veel er op, dat Polak als classicus een ander mens was dan als
criticus van moderne literatuur. Maar de hier gegeven bewijsvoering is toch wel zeer
oppervlakkig. Een enkel voorbeeld uit de behandeling van Polaks debuut ‘De heer
Busken Huet en Klaasje Zevenster’, dat typerend is voor de gevolgde werkwijze,
moge voldoende zijn, om dit aan te tonen. Reeds het onderwerp vindt dr van IJzeren
van gespletenheid getuigen: het is zo moeilijk enig verband te ontdekken met de
problemen der Griekse tekstcritiek! Vervolgens gaat
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hij zich erover verwonderen dat Polak bij een bespreking van de waarde van
monologen, ‘niet de monologen van Sophocles, Euripides en Seneca naar voren
haalt. Zonderling is het ook dat de schrijver naast de rhetorische vraag: wat is de
moraal van de Ilias en de Odyssee? Wat van de Electra?, niet in positieve zin verwijst
naar Aeschylus' Oresteia, naar Sophocles' Antigone, naar Euripides' Phoenicische
Vrouwen.’
Gemeten met deze maatstaven is - om een willekeurig voorbeeld te noemen - een
geniaal theoloog als prof. dr G. van der Leeuw, die in zijn studies over de romantiek
of over de detectiveroman zijn godgeleerdheid er ook niet dik boven oplegt, in
wetenschappelijk opzicht een gespleten persoonlijkheid. En zo beschoolmeestert dr
van IJzeren alle publicaties van Polak, vrijwel nergens komt hij dieper dan de
oppervlakte, steeds is de eigen neiging tot het spuien van vakkennis maatstaf;
werkelijk, hij is wel de aangewezen man, om Polak te verwijten, dat deze als
hoogleraar in de klassieke letteren ‘te veel aandacht aan taal en tekst en te weinig
aan de inhoud’ besteedde!
Er is hier enig materiaal verzameld, waarvan de toekomstige schrijver van het
essay, dat Polak waard is, dankbaar gebruik kan maken; dr van IJzeren zelf is blijven
steken in zijn aantekeningen.
M.B.

Albert Harkness Jr.
De Amerikaanse cultuur in vogelvlucht
Ned. bew.: Jacques de Haan
Den Haag - Servire.
Dit is een aardig boekje voor hen die weinig of niets weten van de ontwikkeling van
de kunst in de Verenigde Staten. Op de naam ‘beknopte kunstgeschiedenis’ kan het
nauwelijks aanspraak maken. De auteur noemt een in dit bestek betrekkelijk groot
aantal namen van kunstenaars op het terrein van literatuur zowel als architectuur,
beeldende kunst en toonkunst, karakteriseert hun werk met één of enkele zinnen
kernachtig, noemt hun naar zijn oordeel belangrijkste werk en past hen in in de
geschiedenis die mee door hen is gemaakt. Deze geschiedenis is in forse lijnen
aangegeven en het verband tussen de godsdienstige, de politieke, de economische
en de artistieke constellatie in elk der perioden van ontwikkeling wordt duidelijk
uiteengezet. In alle bondigheid worden meer dan eens opmerkingen gemaakt die te
peinzen geven. Pag. 15: ‘De belangstelling van de Amerikaan in de werkelijke en
stoffelijke wereld om zich heen, de practische aanpak van een Benjamin Franklin of
een Thomas Edison, het pragmatische van een John Dewey, het realisme van een
Thomas Eakins of een Faulkner zijn alle manifestaties van een puriteins ethische
erfenis.’
Voor hen die meer wensen is aan het slot een literatuurlijst opgenomen. Vier en
twintig reproducties en foto's op kunstdruk, voor het merendeel scherp afgedrukt,
vormen een illustratieve completering.
J.E.N.
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Manuel van Loggem
‘Handboek voor het Amateurtoneel I’.
Amsterdam - De Bezige Bij
Het belooft een zeer waardevolle uitgave te worden dit ‘Handboek voor het
Amateurtoneel’, waarvan het eerste deel ‘Spel’ verscheen bij De Bezige Bij te
Amsterdam. Het werk komt tot stand in samenwerking met de Ned. Amateur Toneel
Unie en het Werkverband Katholiek Amateurtoneel en staat onder redactie van
Manuel van Loggem, de begaafde leraar aan de Amsterdamse Toneelschool. De
voorzitter van de N.A.T.U., mr P. Cleveringa, schreef het voorwoord en Manuel van
Loggem het leeuwendeel der bijdragen, zoals over: de oorsprong van het toneel; het
weergeven van
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emoties; mimiek, solospel en samenspel (samen met Ton Lutz); de opbouw van een
rolfiguur; de weergave van een rol en de psychologie van de rolstudie. Met name de
psychologische beschouwingen zijn voortreffelijk.
Andere medewerkers zijn: Arend Hauer (elementaire studie en practische
raadgevingen); Karel Poons (plastiek) en Inez van Dullemen (dietie). De beide
volgende delen van dit handboek zullen resp. gewijd zijn aan regie en aankleding.
De opzet van dit handboek is geheel practisch van aard; theoretische beschouwingen
zijn slechts in zoverre opgenomen als zij kunnen bijdragen tot een beter begrip voor
een juiste weergave. Wellicht is dit voor het amateurtoneel voldoende. Maar ik heb
zo het idee, dat ook intensiever geinteresseerden dan amateurs met vrucht dit werk
zullen bestuderen. Vooral dezulken zullen echter de behoefte gevoelen aan een meer
theoretische behandeling van het onderwerp. Ik denk in de eerste plaats aan een
goede dramaturgie, die zich ook met een filosofische bezinning op de toneelproblemen
bezighoudt en voorts aan een instructief overzicht van de toneelliteratuur. Mij dunkt,
de uitgever is met dit handboek reeds op de goede weg, wellicht kan men te zijnertijd
met zo'n theoretisch gedeelte deze zo voortreffelijk opgezette reeks voortzetten. In
ieder geval: ook nu reeds is dit handboek een uitgave, waarmee de geïnteresseerden
in het toneel ten zeerste gebaat zijn.
Ev. G.

Arthur Miller
‘De Vuurproef’
W. Somerset Maugham,
‘Mrs Dot’
Herbert E. Bates
‘Vandaag is morgen’
Amsterdam - A.J.G. Strengholt's Uitgeversmaatschappij
Wat moeten de oprechte toneelliefhebbers de toneeluitgeverij Maestro (A.J.G.
Strengholt) te Amsterdam toch in goede gedachtenis houden voor haar uitgaven van
goede buitenlandse toneelstukken in Nederlandse vertaling. Dit wordt een
indrukwekkende bibliotheek.
Nu wederom drie nieuwe uitgaven: Van Arthur Miller het meesterlijke: ‘De
Vuurproef’ (Heksenjacht). Miller (denk ook aan De dood van een handelsreiziger)
is van de huidige Amerikanen ongetwijfeld de brilliantste toneelschrijver; wat Anouihl
is voor Frankrijk, is hij voor de V.S. De lezing van zijn Vuurproef in een uitnemende
vertaling van Alfred Pleiter bracht mij geheel en al de voortreffelijke opvoering door
de Nederlandse Comedie van twee jaar geleden weer voor de geest. Al lezende beleeft
men zo'n uitzonderlijke toneelgebeurtenis weer opnieuw (no. 111 van het fonds).
Van W. Somerset Maugham verscheen als no. 187 het verrukkelijke blijspel: ‘Mrs
Dot’, in een helaas niet smetteloze vertaling van J.C. van der Horst. Voor de
onvergetelijke Cor Ruys was dit stuk ongetwijfeld een kolfje naar zijn hand.
Als derde no. 185: Herbert Bates: ‘Vandaag is morgen’, een stuk over een Engelse
oorlogsvlieger, die in een vlucht tegen de vijand het leven laat. De vertaling is van
Jan van Oyen, maar wat mij betreft, had dit stuk gerust onvertaald kunnen blijven.
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Het bewijst slechts, dat de Engelsen op het toneel maar al te vaak nog te veel aan de
praatziekte lijden. De meest dramatische momenten vallen hier totaal in het water,
doordat deze of gene juist op zulke ogenblikken hoog nodig een uiteenzetting moet
geven van zijn of haar inzichten.
Ev. G.

‘De Gids’
(Toneelnummer)
Amsterdam - P.N. van Kampen.
Het is een lijvig nummer, dat De Gids speciaal aan het toneel heeft gewijd: 150
pagina's, 21 medewerkers, 17 illustraties. Bij zo'n overvloed moet
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toch menig goed graantje kunnen worden opgepikt. Zeker, die zijn er. Bespiegelende,
die doordringen tot de kern der zaak, als de uitnemende bijdrage van Manuel van
Loggem: De psychologie van de acteur; of van David Koning: Grensgebied van het
toneel. Practische, als de overzichten van Michel van der Plas: Toneel in Engeland,
of van Jan Walravens: Vlaams en Frans toneel in België (beide beter dan het overzicht
van B. Hunningher: Toneel in Amerika). Zakelijke als van W.Ph. Pos: Vorming voor
het toneel of van Wim Vesseur: Het open toneel. Geestige als van Luc Lutz: De
souffleur (uitstekend) of van A. Pitlo: Waarom ik van toneel houd. Er is een zeer
sympathieke herinnering van Louis Saalborn aan Willem Royaards en een aardige
anecdote van Johan de Meester: Tragische schapen. Voorts een interessant
Aristophanesachtig eenactertje van de Haagse heer G.A.M. Eickholt: Twee zielen...
één obool (terecht bekroond). Daarnaast zijn er echter volmaakt ongenietbare, als
van A. Koolhaas: Na de zekerheid de hoop (waarvan ik de taal...) en van Jeanne van
Schaik-Willing: Van gemengd bericht tot drama (waarvan ik de gedachtegang niet
begrijp).
Maar wat het meest opvalt is, dat er ondanks de veelheid der bijdragen niemand
is, die nu eens een poging onderneemt om systematisch (voor mijn part historisch)
na te gaan wat het wezen is van het toneel en direct daaropvolgend: waaraan de
dramaturgie dient te voldoen. Bij ons schijnt ten enenmale te ontbreken, wat onze
oosterburen onder Theaterwissenschaft verstaan. Hoe wil men iets steekhoudends
over het toneel naar voren brengen, zolang men er het wetenschappelijk a.b.c. niet
van kent. Praten zonder systeem heeft nog nooit tot iets anders geleid dan tot geklets
in de ruimte, waarvan dit toneelnummer van De Gids, ondanks de vele waardevolle
graantjes, weer een bewijs is.
Ev. G.

Dr. P.J. Bouman:
Roep en Roeping. De levens van Jaurès, Wilson en Rathenau
Amsterdam, 1955 - H.J. Paris.
Dit boek is een herdruk van een in 1936 onder andere titel verschenen werk. Het
geeft een heldere, zeer lezenswaardige schets van de drie genoemde figuren, die allen
een zo tragisch einde vonden, Jaurès, die op de ontwikkeling van het socialisme in
Frankrijk zo grote grote invloed had, werd vermoord bij het uitbreken van de eerste
wereldoorlog door een overspannen nationalist. Rathenau, de begaafde Duitse Jood,
die als minister in de eerste jaren van de Republiek van Weimar streefde naar
verzoening tussen de vijanden uit de eerste wereldoorlog, werd vermoord door
fanatieke volgelingen van het opkomende Nationaal-Socialisme, en Wilson, de
Amerikaanse president stierf van uitputting in de vergeefse strijd om zijn landgenoten
mee te krijgen op de weg van Volkenbond en wereldvrede. Alle drie volgden zij de
roep van hun politieke roeping in een tijd, dat dit begrip nog een geestelijke inhoud
had, zoals uit de beschrijving van hun levensgang duidelijk blijkt. In onze dagen,
waarin dat besef steeds weer verloren dreigt te gaan en soms idealen van humaniteit
ternauwernood meer aan bod komen, nu politiek beleid steeds meer gelijk dreigt te
worden gesteld met realistisch beleid, is het niet alleen aantrekkelijk maar ook
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buitengewoon nuttig zich te verdiepen in hun levenswerk. Voor wie zich daartoe
aangetrokken voelt, is dit goed geschreven niet te omvangrijke boek, dat voorzien
is van een beknopte bibliographie, een betrouwbare gids.
J.C.H.-de P.
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Guillaume van der Graft
Zon op de rivier
Water noopt mij te schrijven
het stroomt als een gedicht
ik voel het aan den lijve
ik zie met mijn ogen dicht
hoe tussen de oevers
van wat men zeker weet
iets veel laters, veel vroegers
iets dat nog niet heet
een naam begint te krijgen
een naam onder de zon
want water noopt mij te schrijven
de woorden blijven drijven
de dromen komen om.

doopbesef in de middag
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Guillaume van der Graft
Zoekend naar verzoening
Misschien dat ik de steen
de steen van wijn in de avond
van het zoetvloeiende bloed
en van het graan te malen
misschien dat ik de steen
de altaarsteen met kerven
waar Abraham onder begraven is
nog vind voordat het pasen is
zodat ik niet hoef te sterven
misschien dat ik hem vinden zal
onder de drempel
van de vier winden
of in de mond van de dood
misschien is de steen te groot
om afgewenteld te worden.

schuldgevoelens in de avond
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Guillaume van der Graft
Het was morgen geworden
Jezus, de honing uit de morgenraat
glanst als goud op het water
er waren de ogen van twee engelen
in meer dan een opzicht op dieren gelijkend
niet enkel door hun vleugels
die zeiden: de steen van de nacht
is van de tijd afgewenteld
gij moet hem hier niet meer zoeken, hij is
een en al licht geworden
Toen kwam hij, het hoorbare licht
en sprak tot de droom Maria
aan wie als water vormloos was
geef ik mij zichtbaar gewonnen
een naam in de vorm van een maaltijd
een roeping die dronken maakt
honing en dageraad.

genadebewijs in de morgen
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Het witte vervolg
Auke Jelsma
je kunt er met de zon spelen zij is minder warm dan je eerst dacht. het eigenlijke licht
is een mantel om de aarde heen. God is aan alle kanten om de aarde heen. elke heuvel
loopt op Hem toe als je meeloopt wordt het steeds lichter tot de glimlach in je
openberst als een rijpe vrucht. je denkt dat je droomt zo mooi is het. luchtkastelen
staan stevig gebouwd van blokken hemel. ze vallen niet in elkaar ze vallen ook niet
om. de bomen zijn illusies die plotseling vaste wortels blijken te hebben waar je niet
op durfde hopen. nachtmerries zijn allang weggesteigerd daar hoef je dus niet meer
bang voor te zijn.
eigenlijk hoef je hier nergens bang voor te zijn dat is een gekke gewaarwording,
je moet er eerst wel aan wennen.
er gaat een rivier langs je voeten. de golven spatten witte vissen boven het water, af
en toe een mensenhoofd als je glimlacht komt er een arm bij ook al een witte vis die
je toewuift.
de struiken draaien hun takken voor je langs tot de vruchten vlakbij je mond komen
te hangen. je hoeft hem maar open te doen en toe te bijten natuurlijk. als je geen zin
hebt schud je gewoon maar van nee dan gaan ze wel naar een ander toe. overigens
is het gras een spelletje aan het doen met je tenen. dat is een behaaglijk gevoel en
mocht er een leeuw op je afhollen loop dan alsjeblieft niet weg. hij zou bedroefd het
hoofd laten hangen hoe heb ik het nou met je.
de kleuren leven dat moet je maar niet vreemd vinden. ze wandelen om je heen
altijd in een verrukkelijke harmonie zodat het landschap geen ogenblik eentonig is.
trouwens als je op je rug gaat liggen zijn je ogen twee blauwe vogels in de lucht.
dat heeft het voordeel dat je veel meer zien kunt.
om de haverklap kom je kennissen tegen. dat is zo gek nog niet alle mensen zijn hier
kennissen vrienden familie van elkaar. die vrouw met die mooie borsten is je moeder
en elk kind is jouw kind elk kind noemt je vader.
nu eens loop je met je zuster dan met je broer dan met een heel stel tegelijk en je
staat versteld van de blijde geest en van al de goede moppen die je hoort. je staat er
versteld van dat moppen zo geestig kunnen zijn zonder dat ze schuin tegen de mensen
aan moeten leunen.
maar hoe gelukkig je ook bent de stemming is toch het best als Jezus erbij komt.
dat gebeurt dikwijls ook al een broer van je. hij loopt een eind mee op ieder verdringt
zich om hem net als vroeger maar nu om een andere reden. nu weet iedereen wat
Jezus voor iedereen gedaan heeft nu is iedereen dankbaar en zo gelukkig dat je soms
op de knieën valt.
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allen op de knieën de kleuren komen er voor de aardigheid bijliggen daartussen groot
Jezus.
je voelt hoe de mantel van licht zich toespitst op deze plaats een pijl van licht op
het hart van de aarde. je luistert naar het gesprek tussen Jezus en zijn Vader.
ondertussen maken je knieën kleine putten in de grond en als je opstaat zing je een
nieuw lied al weer één.
de woorden die je tegen elkaar tegen Jezus tegen God zegt zijn nooit weg zoals
vroeger. ze blijven bestaan en soms ontmoet je ze weer dat is een blij herkennen ook
al in tegenstelling met vroeger. ze vliegen als bloemen als vlinders geurend en strelend
van het ene hoofd naar het andere.
de woorden van Jezus zijn sterren. als je één plukken wilt mag dat maar wees er
voorzichtig mee ze zijn erg kostbaar.
je denkt natuurlijk nog wel eens aan vroeger. je wordt er trouwens vanzelf wel aan
herinnerd want je werken volgen je na ze lopen je op de voet. als je omkijkt zeg je
o ja maar je hoeft je niet ongerust te maken ze zijn niet zo lelijk als vroeger ze hebben
geen waterhoofden meer. God heeft ze namelijk aangekeken achter de mantel van
licht.
het is nu een aangename bezigheid aan het verleden te denken. elke keer denk je
Jezus je maagzweer denk je Jezus je rheumatiek denk je Jezus de kanker en de
watersnood denk je Jezus een gouden stralenkrans om de toppen van je herinnering.
je verwondert je alleen dat je Jezus er vroeger niet steeds bijgedacht hebt. wat zou
alles veel gemakkelijker te dragen geweest zijn als je dit in het oog gehouden had:
Jezus heeft je lief heeft je Golgotha lief.
je denkt natuurlijk aan vroeger. dit is het witte vervolg. wat daar begonnen is dat
zie je nu pas duidelijk.
je krijgt nooit genoeg van deze heerlijkheid en als de zon je in de weg staat dan duw
je haar maar opzij. ze is veel minder warm dan je eerst dacht en je geniet samen met
Jezus samen met je broers je zusters samen met de kleuren en de werken van vroeger
want je weet dat God in een mantel van licht om je heen is. o het is hier zo heerlijk
je krijgt er tot in der eeuwigheid geen genoeg van. Jezus en God Jezus en God je
komt hun liefde constant tegen.
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Hoe ontstaat een kunstwerk?
C. Rijnsdorp
Op de Brabantse hei, ongeveer negentig jaar geleden, kort een herder zich de lange
uren door met groot geduld en behendigheid uit een stuk ivoor een bolle, zotte
mannenkop te snijden, die straks dienst moet doen als knop voor de wandelstok van
mijnheer pastoor. Uit verveling, uit een leegte, ontstaat hier een staaltje van
volkskunst.
Omstreeks diezelfde tijd werkt in een Brussels cafétje de veertigjarige Multatuli
als een bezetene aan zijn Max Havelaar. Hij schrijft zo snel, dat hij zich soms na
twee dagen niets meer van het geschrevene herinnert en het overleest alsof het van
een ander kwam. Hier ontstaat een merkwaardig specimen van literaire kunst uit een
overvloed, waarvan het pak van Sjaalman maar een bescheiden neerslag vormt.
En ongeveer veertig jaar later, in de gevangenis van Reading, ontstaat de ‘epistola
in carcere et vinculis’, zoals Oscar Wilde dit zijn geschrift noemde, waarvan lange
tijd slechts nauwelijks een derde bekend was, en wel onder de door Robert Ross
gegeven titel ‘De Profundis’. Als om te bewijzen, dat men ten aanzien van de kunst
nooit met een entweder-oder schema kan werken, is dit laatsgenoemde kunstwerk
geboren uit de samenwerking van leegte, verveling, gemis enerzijds en een overvloed
van herinneringen, gevoelens en gedachten aan de andere kant.
Zo kan dus de aanleiding tot, het begin van een kunstwerk zowel een leegte, een
overvloed, als een combinatie van die beide zijn.
Men kan het begin van een kunstwerk ook bezien uit het oogpunt van opdracht of
vrije aandrift. De geschiedenis van de beeldende kunst is rijk aan voorbeelden, om
te bewijzen hoezeer een opdracht tot het ontstaan van een belangrijk kunstwerk kan
leiden, denk alleen maar aan de talloze portretstukken, die op bestelling geschilderd
zijn. Ook voor het ontstaan van muziek is van oude tijden af de opdracht een
belangrijke factor geweest. Missen, kamermuziek, kerkelijke cantaten danken hun
ontstaan aan een incidentele bestelling, of aan een functie, die de geregelde leverantie
van muziek meebracht. De namen van Bach en Haydn dringen zich hier onmiddellijk
aan ieder op. En we herinneren ons de lugubere stemming, waarin Mozart, met de
dood in zijn schoenen, de compositie van zijn Requiem ter hand nam, dat bij hem
door een geheimzinnig iemand besteld was, met de eerst veel later gebleken bedoeling
het stuk onder eigen naam te doen uitvoeren. In de literaire kunst komen we minder
opdrachten tegen, maar het verzoek van de Engelse uitgevers Chapman and Hall in
1836 aan Charles Dickens, om bij platen van Robert Seymour een prozatekst te
leveren, wat tot het ontstaan van de Pickwick Papers heeft geleid, maakt veel goed.
Men weet dat ook Da Costa's Hagar op een soortgelijke manier is ontstaan.
In de laatste jaren is de kwestie weer actueel geworden door verscheidene
opdrachten, die het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten-

Ontmoeting. Jaargang 9

103
schappen aan scheppende kunstenaars, ook aan literatoren, heeft gegeven.
Maar het kan ook anders. Niemand vroeg in 1881 aan Nietzsche een boek te
ontwerpen. En toen het later klaar was, interesseerde voorshands niemand zich er
voor. Maar in Augustus van dat jaar, terwijl hij met zijn bijziende ogen eenzaam
door de bossen aan het bergmeer van Silvaplana wandelde, hield hij stil bij een
machtige opeenstapeling van rotsblokken, die een soort natuurlijke pyramide vormden.
Hier overviel hem de opzet van zijn Zarathustra. ‘6000 Fuss jenseits von Mensch
und Zeit’. Men proeft in die enkele woorden de schuldige en tragische hybris, maar
men komt tegelijk onder de indruk van de echtheid van deze spontane en
overweldigende inspiratie.
Van een entweder-oder is evenwel ook hier geen sprake. Rembrandts Nachtwacht
bewijst, hoe een opdracht insloeg, maar geheel anders dan de opdrachtgevers zich
hadden voorgesteld en hoe de inspiratie zich op een souvereine manier van het
gegeven meester maakte.
Ook ten aanzien van de omstandigheden, waaronder het kunstwerk ter hand
genomen wordt, is het niet moeilijk twee uitersten te noemen. Misschien kunnen we
hier het beste de Engelse woorden ‘leisure’ en ‘pressure’ gebruiken. Bij ‘leisure’
denken we aan een aangename vrijheid, die de kunstenaar vergunt zijn luim te volgen
en hem niet hindert, inperkt of afleidt. Bij ‘pressure’ denkt men aan tijdnood,
geldgebrek, ziekte of zorgen van allerlei aard, die samenspannen om het de kunstenaar
moeilijk, zo niet onmogelijk te maken zijn werk te voltooien, zoals hij het zich heeft
voorgesteld.
Er is onder alle mogelijke variaties van leisure en pressure kunst tot stand gekomen.
Er is sombere kunst van een Zondagskind als Rhijnvis Feith, die zich erbij liet
portretteren met een huilerig gezicht, en er is zorgeloze, levensblije kunst van een
honger en kou lijdende Mozart, waarbij ik natuurlijk het tragische karakter van
sommige werken niet over het hoofd zie. In ieder geval klinkt de uitspraak van een
Engelse schrijver over kunst, Herbert Read, dat ‘he works who works under pressure’
niet zomaar overtuigend. Men constateert veeleer overal een verbazingwekkende
verscheidenheid, die ons zou kunnen doen zeggen: men komt door twaalf poorten
tot kunst.
Belangrijk is ook de vraag, in hoever de kunstenaar zich bewust is, of zich
verbeeldt, een kunstwerk te gaan scheppen. Ook hier komen uitersten voor. In tijden,
dat alle nadruk viel op het ambachtelijke enerzijds en op de bestemming, de functie
van het werkstuk aan de andere kant, is er door schilders, beeldsnijders en
beeldhouwers, glazeniers, smeden in ijzer, zilver, brons of goud, ontzaglijk veel
gemaakt, dat we nu kunst noemen, zonder dat die typisch-moderne gevoelsinhoud
destijds aan dat begrip verbonden zal zijn geweest. Ook bouwers van stadspoortjes,
hofjes en boerenbehuizingen uit vroeger eeuwen zullen daarbij niet veel artistieke
pretenties hebben gehad, al zullen ze op het punt van hun vakmanschap terecht zeer
gevoelig zijn geweest. En aan het andere uiterste van
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de lijn iemand als Nietzsche, die zich al vóór er een letter van zijn Zarathustra op
papier stond, 6000 voet boven mens en tijd verheven voelde.
Men krijgt bij dit alles toch de indruk, dat de moderne psychologie, gepaard met
wat Da Costa ruim een eeuw geleden reeds noemde de eredienst van het genie,
rondom kunstenaar en kunstwerk een atmosfeer heeft geschapen, die talloze boeken
en artikelen heeft doortrokken en die door de ontwikkeling, welke de moderne
maatschappij te zien geeft, er niet beter op is geworden. Bij de verering, die figuren
als Rembrandt, Bach, Beethoven, Vincent van Gogh en vele anderen ten deel valt,
de literatuur, die rondom hen is ontstaan, dreigt bij de voortbrengende kunstenaar
elke rest van gezonde, ongekunstelde eenvoud teloor te gaan, terwijl aan de andere
kant de maatschappelijke constellatie, o.a. door het wegvallen van het maecenaat,
ongunstig is geworden. Het hoog opgevoerde, artistieke zelfbewustzijn, gevoed door
bewonderende, psychologische ontledingen van kunstwerken en persoonlijkheden,
maar tevens bedreigd door een maatschappij, waarin aan de kunstenaar geen
organische plaats is ingeruimd, verstoort bij voorbaat al de verhouding van de
scheppende kunstenaar tot het werk, waartoe hij zich geroepen voelt.
Er is nog een andere factor, die in dit verband van belang is, nl. de factor van de
vruchtbare illusie. Zoals in de handel de verkoper overvraagt om aan zijn prijs te
komen, zo kan een kunstwerk tot stand komen doordat de maker ten opzichte van
zijn eigen talent schromelijk overvraagt. Het lijkt wel een psychologische wet te zijn,
dat men, om zeg zestig delen geestelijke energie vrij te maken, er honderd van zichzelf
moet eisen. Wanneer Nietzsche zichzelf tot taak gesteld had werk van belangrijk
letterkundig en wijsgerig gehalte te scheppen, dan zou de Zarathustra ongeschreven
gebleven zijn. Maar nu hij voor zijn eigen besef de mensheid het grootste geschenk
zou gaan bereiden, dat haar ooit ten deel was gevallen, nu gaf hij haar althans een
werk op hoog literair en filosofisch niveau.
We zijn nu op het punt gekomen, dat de kunstenaar zijn werk ter hand gaat nemen.
Want wat daaraan voorafgaat, het dromen, broeden, ontwerpen, de schetsen en de
voorstudies, deze gehele ongemeen belangwekkende fase, al dit prae-natale moeten
we wel overslaan, wil deze beschouwing niet al te uitvoerig worden.
Wat ons nu bezighoudt is de vraag: hoe verhoudt de kunstenaar zich tot de
middelen, die hem ten dienste staan? Ja, stáán zij hem werkelijk ten dienste, beheerst
hij zijn vak wel? In hoeverre wordt het product mee bepaald door zijn technisch
niveau? Is er misschien een te weinig aan vakbeheersing, dat door enthousiasme en
bravour moet worden bemanteld? Of brengt een wijze zelfkennis op dit punt mee,
dat de kunstenaar zich een beperkte taak oplegt, die binnen het bereik van zijn kunnen
valt? Of weet hij zelfs van de nood een deugd te maken?
Al deze dingen komen voor. Vakmensen weten in de muziekpartituren van b.v.
Robert Schumann en Alphons Diepenbrock passages te ontdekken, die blijk geven
van onvoldoende beheersing, hetzij van de compo-
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sitie-techniek, hetzij van de instrumentatie. En wekt de muziek van Richard Wagner
niet vaak de indruk van een zekere stunteligheid wat de vorm betreft? Niemand
twijfelt aan de kunstwaarde van de betrokken werken; op een of andere wijze weet
de componist een zeker tekort aan vakbeheersing met een zeker overschot aan gevoel
of geestdrift te compenseren. En zijn de negro-spirituals niet daar om te bewijzen,
dat onder bepaalde omstandigheden van de nood een deugd kan worden gemaakt,
zodat primitieve mensen magistrale kunst voortbrengen?
Zelfkennis is hier een belangrijk ding. Zo zullen er wel schilders geweest zijn van
stillevens of landschappen, die moeite hadden met de menselijke figuur;
liedercomponisten zoals Hugo Wolff, die de grote vorm misschien onvoldoende
beheersten; componisten voor piano zoals Chopin, die moeite had het orkest het zijne
te geven. Op deze wijze kan uit een tekort aan algemene bedrevenheid een waardevolle
specialiteit ontstaan. Of we nu in dit verband met de Engelse schrijver over kunst,
Bernard Berenson, kunnen spreken van oorspronkelijkheid, voortspruitend uit
onbekwaamheid, ‘originality deriving from incompetence’, is een tweede. Het lijkt
mij te sterk gezegd.
In ieder geval is het zo, dat de beheersing van het vak vertrouwen wekt. Wij geven
iemand als Picasso een zeker crediet, omdat we weten, dat hij op de traditionele
manier voortreffelijk werk leveren kan. Een moderne componist, die men in diens
doolhof van hardheden moeilijk kan volgen, wekt meer vertrouwen, als men weet
dat hij op knappe wijze een schoolse fuga of een sonate in de klassieke vorm kan
schrijven. Het hardnekkig achterwege blijven van een voldoende vakbeheersing kan
voor sommige talenten mislukking betekenen. Ik ken wel enkele voorbeelden van
zulk een Trägheit, niet des Herzens, maar der Intelligenz.
Zoals er dus een klasse van scheppende kunstenaars is, die meer emotioneel dan
technisch begaafd zijn, zo is er ook een klasse, bij welke het omgekeerde voorkomt,
b.v. bij Franz Liszt en Richard Strauss. De virtuoze vakbeheersing, waarover zulke
mensen beschikken, kan natuurlijk een gevaar voor het welslagen van hun
onderneming vormen. Het is merkwaardig, dat bij de eerste rangs-figuren in alle
kunsten de behoefte bestaat aan een technisch peil, dat het peil van de natuurlijke
vindingrijkheid evenaart. De Amerikaanse psycholoog en Behaviorist J.B. Watson
moet eens gezegd hebben: ‘De weinige genieën, die ik heb leren kennen, waren taai
en hard werkende mensen.’ Of men op grond hiervan kan concluderen: Genie ist
Fleiss, is natuurlijk een andere vraag.
Het is verleidelijk om, op dit punt aangeland, zich te begeven in beschouwingen
over de verhouding tussen inspiratie en techniek. Een zodanige beschouwing ligt
echter hier niet in mijn bedoeling. Dat ook hier een zeer grote verscheidenheid van
verhoudingssituaties gevonden wordt, is ook zonder meer duidelijk. Hier komen
uitersten voor als het gevoel van een inblazing van buiten de menselijke levenssfeer,
en de eenvoudige, ambachtelijke aandacht; inspiratie als spits en inspiratie als
grondlijn; inspiratie in groot tenue en inspiratie in burger.
***
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We zijn nu zo ver, dat we kunnen gaan vragen: Wat wil de man, die wat moois gaat
maken, eigenlijk? Wil hij bij zijn vak blijven of wil hij eigenlijk in zijn vak iets
maken alsof het tot een ander vak behoorde? Of, in voorbeelden gesproken: wilde
Alma Tadema oudheidkunde doceren, of schilderen; wilde Claude Debussy met
pianostukjes als ‘Pas sur la neige’ en dergelijke, impressionistische schilderijtjes
leveren of musiceren; wilde Van Deyssel met zijn Adriaantjes interieurschilder zijn
of prozaist; wil de abstracte beeldende kunst wijsbegeerte of zielkunde mededelen,
muziek zichtbaar maken, of beeldende kunst zijn; willen de experimentele dichters
letterkunde of diepte-psychologie beoefenen?
Het rukken aan de tralies, die de ene kunst van de andere scheiden, is een
belangwekkend en leerzaam schouwspel; het herinnert ons aan de eenheid van alle
kunst en van alle menselijk leven, aan de betrekkelijkheid en begrensdheid van elk
kunstmateriaal en aan de eeuwigheid in het hart van de mens, waardoor de mens in
de kunst nooit stilstaat, maar altijd het onmogelijke probeert. Dit behoeft van huis
uit geen zondig overschrijden van door God gestelde grenzen te betekenen, want de
grenzen tussen de kunsten zijn zwevend, omdat ieder kunstwerk zich richt tot de
totale mens en niet maar tot een afzonderlijk zintuig. De kunstgeschiedenis zou
zonder dergelijke grensgevallen een stuk armer zijn en excessen worden tot op zekere
hoogte vanzelf gecorrigeerd. Want onder de scheppende kunstenaars komen als vaste
typen niet alleen voor de zoeker en experimenteerder, maar ook de behouder, de
traditionalist, en bovendien de zuiveraar, de purist, die zijn collega's altijd weer
terugroept naar het centrum van het eigen kunstgebied. Zo iemand was in de muziek
b.v. Willem Pijper, die zijn kunst van ‘literatuur’ wilde zuiveren, als reactie op allerlei
buitenmuzikale invloeden bij luisteraars, componisten en critici.
We komen steeds dichter bij het hart van ons thema en vragen ons nu meer in
bizonderheden af: Wat wil de scheppende kunstenaar: beheersing of ontlading, het
vele of het weinige, navolging of oorspronkelijkheid, spanning of bevrijding,
onderwerp of visie, werkelijkheid of gedachte, respectievelijk symbool; tendens of
kunst om de kunst? Elk van deze polaire mogelijkheden zou natuurlijk een uitvoerige
behandeling vereisen, maar ik zal ook hier met enkele schetslijnen en voorbeelden
moeten volstaan.
Beheersing of ontlading ligt natuurlijk niet precies in hetzelfde vlak als de kwestie
van het weinige of het vele. Bij beheersing of ontlading gaat het om de
hevigheidsgraad van de uiting; immers een consequent doorgevoerde beheersing
zou tot zwijgen leiden. Ieder kunstwerk is een uiting, of, zo men wil, een ontlading,
maar de vraag is: wil de kunstenaar zich uiten op de wijze van een storm, of van een
zachte koelte? Delacroix schildert een zwaargebouwd paard, dat schrikt van de
bliksem; Berlioz eindigt zijn Symphonie Phantastique met een heksensabbat en het
Dies irae. Beiden willen duidelijk het hevige, wat zij voor een deel proberen te
bereiken met het vele. Breughel met zijn schilderijen van honderd Vlaamse
spreekwoorden en van kinderspelen, wilde daarbij ook het vele,
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maar zeker niet het hevige; zijn geest is niet op ontlading, maar op beheersing gericht.
Zo is hier een duidelijk onderscheid.
Natuurlijk wil iedere scheppende kunstenaar, min of meer bewust, het vele bereiken,
om niet te zeggen een maximum. Om het kunstwerk tot stand te brengen is er een
bewustzijnsvernauwing nodig, die mee kan brengen, dat de schilder of dichter zich
in volle ernst verbeeldt aan de mensheid het schoonste geschenk te geven, dat haar
ooit bereid is geweest. Ik sprak reeds over de noodzakelijkheid om te overvragen.
Ik geloof dat het zo is, dat de kunstenaar beseft: wat ik ga maken reikt boven mijzelf
uit. In zekere zin is de kunstenaar groter dan zijn werk, in een andere zin is dat werk
groter, verder strekkend, langer van duur dan hij, omdat er iets bovenpersoonlijks
en algemeen-menselijks aan wordt meegedeeld. Dit is misschien de psychologische
achtergrond van de behoefte aan overvragen. Men zegt wel eens: hier heeft de
kunstenaar zichzelf overtroffen, en men bedoelt dan: dit werk is een klasse beter dan
we van hem gewend zijn. Maar men kan ook in een andere zin zeggen, dat de
kunstenaar in elk geslaagd werk zichzelf overtreft, omdat hij daarin aan bepaalde
persoonlijke beperktheden is ontstegen en iets heeft gemaakt boven en buiten hemzelf.
De vraag, die ons op dit moment bezighoudt, is echter: wat ziet de kunstenaar,
min of meer bewust, als het maximale, het ideaal, waarnaar hij streeft? En dan geloof
ik dat er twee grondtypen van scheppende kunstenaars zijn, waaromheen zich tal
van variëteiten groeperen, namelijk: kunstenaars, die, min of meer bewust, het vele
willen en anderen, die het weinige, of het ene willen. Onder dit gewijzigd aspect
bezien zouden Delacroix en Berlioz wel eens in de grond der zaak via het vele en
het hevige het ene willen bereiken. Want deze kunstenaars willen hun onstuimige,
einmalige persoonlijkheid afbeelden: steigerende paarden, gevechten op barricades,
moordpartijen, het is alles Delacroix, de symphonie phantastique is de wilde ziel van
Berlioz zelf, maar dan toch de ene, onvervangbare, maar één keer voorkomende en
eeuwige ziel. Hier vermoedt men, dat het onderscheid tussen klassiek en romantisch
op een zekere denkdiepte zijn bruikbaarheid verliest, omdat het te veel op uitwendige
stijlkenmerken berust en niet teruggaat op het verschil van persoonlijkheidsstructuur,
dat dichter ligt bij het eeuwige in het mensenhart. Maar dit is een vraagstuk apart,
dat in het voorbijgaan alleen maar kan worden aangestipt.
We komen nu tot de kwestie van navolging en oorspronkelijkheid. Hier is de
tegenstelling tussen romantisch en klassiek tot op zekere hoogte weer bruikbaar,
omdat we bij het classicisme onmiddellijk denken aan bepaalde, aan oude voorbeelden
en theorieën ontleende, geëerbiedigde kunstregels en bij de romantiek aan de cultus
van genie en oorspronkelijkheid. Maar een classicistisch dichter als Vondel en een
classicistisch componist als Gluck bezaten een oorspronkelijke toets, terwijl
daarentegen menig strever naar oorspronkelijkheid in romantische zin op zijn best
epigoon van een bewonderd voorbeeld is. Elke grote kunst steunt op traditie en elk
begin-
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nend kunstenaar is afhankelijk van zijn voorbeelden. Het verschil is alleen of de
traditie levend is of dood, groot of klein, algemeen of verbrokkeld, en of ze als een
steun of als een beletsel wordt ervaren.
Deze gehele materie is buitengewoon ingewikkeld. Oorspronkelijkheid is altijd
betrekkelijk en deze betrekkelijke oorspronkelijkheid is bovendien een zeldzame
gave, niet alleen in de kunst, maar op elk levensgebied.
En nu de kwestie, die ik bij benadering heb aangegeven met de woorden onderwerp
en visie. In Museum Boymans te Rotterdam hangen twee schilderijen van Ary
Scheffer, die bij elkaar behoren. Het ene stelt een maaltijd voor, waarbij een vader,
Graaf Eberhard van Württemberg, het tafellaken tussen zich en zijn zoon Ulrich
doorsnijdt. Op het tweede schilderij ziet men de oude man geknield bij het lijk van
zijn zoon. Dit zijn twee episoden uit een ballade van Uhland; ook Schiller behandelde
dit gegeven. Ulrich is na het verliezen van een slag, geleverd bij Reutlingen, tot zijn
vader teruggekeerd. Deze sneed zwijgend het tafellaken tussen hem en zijn onwaardige
zoon door. Na deze vernedering wil Ulrich de smaad van zich wissen en stort zich
in het heetst van de slag; hij overwint, maar sneuvelt. Zijn vader zit bij het lijk van
zijn zoon en bidt. Ik ontleen deze bijzonderheden aan de voortreffelijke catalogus
van het Boymans museum.
Nog meer dan bij schilderijen van veld- of zeeslagen, waarbij de ruimtewerking,
het landschap, de zee en de wolkenhemel, vaandels, vlaggen en vuur schilderachtige
mogelijkheden bieden, is hier het onderwerp, het verhaal, van overwegende betekenis.
Maar even verder zien we een schilderij van eenden aan een slootkant, waarbij het
lekkere wit van de eendenlijven en de schakeringen van het groen de belangrijkste
factoren blijken te zijn. Bij deze natuurschilderingen uit de tweede helft van de 19e
eeuw overweegt dus kennelijk de visie van de schilder. Toch kan men dit nog
naturalistische kunst noemen. Sindsdien zijn allerlei richtingen in de schilderkunst
opgestaan, zoals impressionisme, futurisme, cubisme, expressionisme, surréalisme,
waarin het object ondergeschikt is aan de visie of aan de fantasie van de schilder, tot
er ook een volkomen abstracte kunst ontstaat, die geen contact meer heeft met de
zichtbare werkelijkheid als zodanig en zo op het oog slechts een louter decoratieve
functie schijnt te vervullen.
In de literatuur is het onderwerp tussen 1890 en 1930 voor een deel op de
achtergrond geraakt. Wat men schreef deed er minder toe, het kwam er maar op aan
hoe men schreef. Na 1930 is men nuchterder geworden, het mooischrijven is in
discrediet geraakt en het onderwerp weer belangrijker geworden. Maar de
experimentele dichtkunst en ook de welig bloeiende kolderpoëzie van de laatste jaren
laat de werkelijkheid, zoals die zich aan ons bewustzijn voordoet, weer los.
Ik geloof dat in dit alles vernieuwing en verval dooreengestrengeld liggen en dat
het vooral voor de Christen geldt: oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een
rechtvaardig oordeel. In ieder geval zien we ook hier weer de ongemene veelzijdigheid
en bewegelijkheid van de kunst, waarin zich de dynamiek van de moderne tijd
weerspiegelt en de
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raadselachtigheid van het menselijk bestaan, dat altijd op weg is naar een in
bijzonderheden onbekend doel, al is ons in grote lijnen de toekomst van de mensheid
wel geopenbaard.
Een belangrijke kwestie is ook die van tendens of kunst om de kunst. Heeft Goethe
gelijk met zijn ‘Bilde, Künstler, rede nicht’, en Flaubert met zijn machtspreuk
‘L'auteur n'est rien, l'oeuvre est tout’, of Harriet Beecher Stowe met haar tendentieuse
Negerhut en Herman Heyermans met zijn Op Hoop van Zegen? Toch is althans dit
vraagstuk niet zo moeilijk als het lijkt. Want indien men vraagt: kan, of moet, het
kunstwerk een bepaalde strekking hebben? dan kan men antwoorden: elk kunstwerk
hééft een bepaalde strekking, onverschillig of de maker al of niet een strekking
bedoelde, of het uitgerekend dezelfde strekking is die de maker eraan wilde geven,
dan wel of de tendens een geheel andere is dan de maker bedoelde. De romans van
Flaubert en Guy de Maupassant verraden op elke bladzijde de levensbeschouwing
van hun auteur, al meenden zij zichzelf buiten hun werk te hebben gehouden. Hun
realisme is een agnosticisme. De strekking van Uncle Tom's Cabin is wel ongeveer
dezelfde die Harriet Beecher Stowe eraan heeft willen geven. Ten aanzien van de
christelijke romans is het gevaar niet denkbeeldig, dat de werkelijke strekking de
bedoelde christelijke strekking niet dekt; ik herinner in dit verband aan de critieken,
die destijds over Gouden Teugels van Mevrouw van Hoogstraten-Schoch zijn
verschenen.
Moet de auteur zich de werkelijke strekking, die zijn werk gaat vertonen, bewust
zijn? Ik geloof niet, dat dit nodig is.
En nu de leus ‘de kunst om de kunst’. Voorzover ik weet, wordt die nergens meer
aangeheven. Natuurlijk is deze uitspraak, als men haar letterlijk neemt, verwerpelijk.
Maar laten we niet vergeten, dat het een leus is, of was, die door voortbrengende
kunstenaars werd geformuleerd. Ze was in vele gevallen niet bedoeld als een
wetenschappelijk nauwkeurig vastgestelde formule, maar als een wapenkreet, een
reactie tegen de overheersing van invloeden van buiten de artistieke sfeer. Voorzover
zulk een leus een pleidooi wil zijn voor de betrekkelijke, maar noodzakelijke vrijheid
van de scheppende kunstenaar, is er veel voor te zeggen. Men moet de kunstenaars
over deze overdreven en overvragende uitspraken maar niet te hard vallen. Zijn de
leuzen op politiek en economisch gebied, die rondom ons worden aangeheven, door
lieden dus, die van artistieke fantasie weinig last hebben, zoveel nauwkeuriger? Ik
geloof in het algemeen, dat we wijs doen over kunsttheorieën niet te veel te twisten,
maar de concrete kunstwerken scherp critisch te bekijken, gedachtig aan het woord
van Christus: aan de vruchten kent men de boom. Soms is het werk beter dan de
theorieën van zijn maker, soms slechter.
Zodra het kunstwerk voltooid en aan de openbaarheid prijsgegeven is, is het niet
meer van de maker, maar publiek bezit geworden. Of de maker zijn werk als geslaagd
of als mislukt beschouwt, is van secundair belang. Bij muziek, toneel, ballet en soms
bij poëzie en proza komt nu de kwestie van de vertolker, als tussenpersoon tussen
kunstwerk en verzameld
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publiek, aan de orde. In ieder geval komt nu de beurt aan de man, die het kunstwerk
ondergaat. Het kan hem verstrooiing geven of nutte lering, het kan spanning brengen
of ontspanning, het kan verrassen of herkenning geven. Want ook in de weerspiegeling
van het kunstwerk in geest en gemoed van hem die het ondergaat, is een rijkdom aan
mogelijkheden, die met elke poging tot beknopte formulering spot.
Via de consument van het kunstwerk komt het woord aan de kritiek, en met de
kritiek duikt op het vraagstuk van de maatstaven, die de kritiek aanlegt, waarbij
aesthetische en levensbeschouwelijke elementen dooreenspelen.
Er wordt bij het praten over kunst door belangstellenden, en ook wel door kunstenaars
zelf, te veel gegeneraliseerd. Vooral wanneer men het verschijnsel ‘kunst’ van
religieus standpunt uit wil bezien, kan dit generaliseren veel kwaad. Men heeft dan
te weinig oog voor de enorme verscheidenheid en de ingewikkeldheid van het
vraagstuk. Vandaar dat het mij nuttig leek het ontstaan van een kunstwerk na te gaan,
om zo alle kwesties tegen te komen, die hierbij in het geding zijn. Het was dus meer
de bedoeling deze zaken te signaleren dan ze min of meer grondig te behandelen.
Om niet te ‘kampen als de lucht slaande’ heb ik zoveel mogelijk in voorbeelden
gesproken, al moest ik me dan ook daarbij tot een minimum beperken.

Ontmoeting. Jaargang 9

111

Francine Schregel-Onstein
Het instrument
Omdat ik een instrument ben:
neem en speel.
Maar weet, o muzikant met de vaardige vingers,
dat ik slechts zing
bij de gratie van je ziel en niet
onder je vingers alleen.
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Theologische kroniek
Okke Jager
‘Wij, die zelden of nooit een monumentaal gebouw in steen hebben weten op te
trekken, leven onze drang naar monumentaliteit uit in de fantastische constructies,
waarin wij onze beginselen onderdak moeten brengen en tenslotte nog het beetje
ruimte moeten overhouden, nodig om als doodgewone, volstrekt niet stoere en
principiële mensen te kunnen leven. Voor dat laatste is altijd het compromis nodig,
en wij sluiten het dan ook. Maar wij moeten het daarvoor afgeschoten levenshokje
ergens kunnen inpassen tussen de zuilen en onder de koepels. Het mag nooit zomaar
een compromis lijken, en wij kunnen het alleen accepteren, als wij over het gehele
geval eerlang nog een diepgaand principiëel gesprek mogen houden. Het tijdverlies
(want resultaten heeft het toch niet) hebben wij er graag voor over.’
Dit schreef Prof. Mönnich in zijn karakteristieke ironie. Ridderbos, S.J. (wij kunnen
van de ridders het bos niet meer zien) nam uit deze alinea van Mönnich één zin over
- die over dat diepgaand principiële gesprek - en plaatste deze zinsnede boven zijn
studie ‘Compromis’. Dat hij de daaropvolgende regel niet méé citeerde, kunnen wij
begrijpen en billijken; maar het is toch wel spijtig, dat hij de daaraan voorafgaande
zinnen ook niet overnam, - hoewel zijn ironie te waarderen is, waarmee hij Mönnich's
ironisch woord als een tang op het varken van zijn serieuze voorwoord laat slaan.
Zijn studie is een louter-historische benadering van een ethische grondvraag: Is
radicaal christen-zijn in deze wereld mogelijk, of worden wij door een conflict tussen
norm en werkelijkheid tot een compromis gedwongen? Al vallen ‘monisme’ en
‘dualisme’ niet eenvoudig samen met 19e en 20e eeuw (overigens klopt dit schema
ook niet altijd), het is verbazingwekkend te ontdekken, hoe mijlenver wij verwijderd
zijn van de vlotte oplossingen van de vorige eeuw.
Ridderbos, Nic. H., wijst ook op het gevaar van te vlotte oplossingen. Bij de
vergelijking van het Oude Testament en de wereld buiten Israël dreigen wij de
niet-Joodse godsdiensten te laag aan te slaan. De gegevens van Mari kunnen erop
wijzen, dat Israëls voorvaderen in Kanaän, misschien zelfs al in Mesopotamië,
verschijnselen hebben gekend als die later door Jahwe in Zijn dienst genomen zouden
worden.
De Joden en de Kerk hebben elkaar nodig, omdat zij elkaar een onbeantwoorde
en uitdagende vraag zijn. Buber heeft er steeds op gewezen, hoe het Jodendom
bedreigd wordt door het gevaar van een kortsluiting in de spanning van het verbond
(Sabbatai Zewi) òf van een opheffing van de spanning door eliminatie van één der
beide polen van het verbond (Spinoza). Aalders schreef een oriënterend boekje over
Buber. Wij hebben deze injectie nodig tegenover onze griekse verintellectualisering,
maar wij
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zijn geneigd vraagtekens te zetten, wanneer Aalders opmerkt, dat zelfs het trinitarisch
en christologisch dogma door het vuur van de existentiële critiek moet heengaan.
Van Ruler bundelde 16 kostelijke toespraken over Jezus Christus en de wereld
onder de titel van zijn levensprogramma: ‘Vertrouw en geniet’. Wij komen hier in
aanraking met een levensblijheid, een levenskunst, en een beleven van de schepping,
waarvan wij ons afvragen, of een ‘prozaïsch’ mens ooit deze hoogte zal kunnen
bereiken. De schrijver zegt zelf: ‘Van hier uit kan men alleen lyrisch, dichterlijk de
werkelijkheid beleven’. Is dit normatief voor elke christen? Of krijgt ieder mens bij
zijn wedergeboorte een dichterlijke visie? Is dat te mooi om waar te zijn? Of is dat
wel wáár, maar te weinig wèrkelijk?
Van Ruler is een goede overgang van de zuilen en de koepels van onze
principe-paleizen naar de luchtige en speelse toon, waarmee Ton van Lier enige
flitsen uit het leven van een dominee zonder enige pretentie beschreven heeft.
Het nieuwe dagboek van Stanley Jones is ook niet zwaarwichtig. Hij brengt ons
bij God via vragen als: ‘Kan het heelal bij toeval ontstaan zijn?’ en via de oproep
om normaal te zijn en genoeg vitaminen te gebruiken. Men zou wat hij ergens over
Künkel zegt, ook van hem zelf kunnen zeggen ‘Zijn psychologie en zijn christendom
hebben hem tot dezelfde slotsom gebracht.’ Dit dagboek is door-en-door Amerikaans,
maar het nieuwe Jeruzalem heeft ook een poort aan de West-zijde.
Toch blijft het christendom een enge poort. Kristensen, die in zijn ‘Inleiding tot
de godsdienstgeschiedenis’ voor een groot deel herhaalt wat hij al eerder schreef,
wil ‘met sympathie tegenover het vreemde geloof staan.’ Hoogst onwetenschappelijk
durft hij uitgaan van een voorgevoel, dat hem zegt, welke gegevens van wezenlijke
betekenis zijn en welke niet. Hij noemt ‘historische oorsprong’ een onhistorisch
begrip. Waardevol is zijn betoog over de Romeinse godsdienst, die niet zo prozaïsch
en fantasieloos blijkt te zijn als men dikwijls denkt. Er is poëzie, die men niet kan
‘verstaan’ zonder te weten, hoe diep in de menselijke ziel de gedachte kan leven, dat
de dood potentiëel leven is (Egypte: de Nijl is het chaoswater èn de vruchtbaarheid)
en dat water en leven van één natuur zijn (in de Avesta-godsdienst kon daardoor de
verdrinkingsdood een probleem worden!). Kristensen voelt zó ‘mee’ met de
godsdiensten die hij beschrijft, dat hij de absoluutheid van het christendom niet tot
zijn recht laat komen, - wat overigens alleen aan de Heilige Geest goed is
toevertrouwd.
En wat is ‘het’ christendom? Men krijgt telkens het gevoel, dat Rome ‘an other
religion’ is, wanneer men Luthers werken leest, waaruit Kooiman een bloemlezing
heeft samengesteld. Luthers ernst en humor zijn beide even verkwikkend, in deze
minder bekende geschriften: over enkele psalmen, en brieven aan zijn vrouw en zijn
moeder.
Zijn en ons conflict met Rome zijn onovertroffen getekend in het al veelbesproken
werk van Berkouwer, waarvan een tweede druk is ver-
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schenen, en dat in verschillende talen ‘overgezet’ zou moeten worden.
Van de veelbeluisterde en gebundelde radio-lezingen over de Apocriefen door Dr.
v. Stempvoort is nu reeds een Duitse vertaling in voorbereiding. Hij wijst er vooral
op, hoe de apocriefen steeds antedateren: de daden van de man-Christus worden in
de jeugd teruggelegd en de Maria-geschiedenis begint zich al af te tekenen in de
belevenissen van Anna. Zijn exegese van 1 Petrus 4 is aanvechtbaar. De Apocriefen
‘dewelke de kerk wel lezen kan’ worden vrijwel nooit door de Kerk (b.v. bij de
praelectuur tijdens de kerkdienst) gelezen, maar dat kan toch zijn nut hebben. Van
Stempvoort ziet het als verfrissend (tegenover de schlablonen der
doorsnee-stichtelijkheid, die de reeds lang vergeten, vaak gebrekkige catechese
beheersten, waarop onze kennis van het N.T. berust) om de weg der contrast-werking
in te slaan en op deze wijze de hoge waarde van het primaire tegenover het secundaire
opnieuw te leren zien. Deze verfrissing hebben wij nodig (ook al zou men ditzelfde
argument kunnen gebruiken voor het lezen van riool-lectuur).
Er is in onze materialistische tijd een grote aandacht voor de menselijke ziel. Van
der Leeuw e.a. hebben aangetoond, hoe onze waardering van de ziel meer grieks is
dan christelijk. Het is in de mode om de verbondenheid van ziel en lichaam te
accentueren. De opvatting, die men daarover heeft, hangt nauw samen met de
opvatting, die men over het sterven heeft. Prof. de Graaf heeft eens op de vraag, wat
er van hem bij zijn dood zou overblijven, geantwoord: ‘dat, wat er van mij overblijft,
als ik mij overgeef aan God.’ Zo is er vaak een merkwaardige samenhang tussen de
opvatting over de overgave van het geloof en die over het sterven. Als onze ziel in
het geloof creatief kan zijn, kan zij allicht ook in het sterven nog iets betekenen.
Maar als het geloof met zich meebrengt, dat er niets van ons overblijft, dan hebben
we ook geen ‘onsterfelijke ziel’, - dan kan alleen een opstanding, een schepping uit
niets, ons nog redden. Dit is onder invloed van Van der Leeuw een gangbare gedachte
geworden.
Maar nu heeft Heering een boek over de ziel geschreven, dat de zaak heel anders
bekijkt. Heering verzet zich tegen de ‘negatieve’ zielsbeschouwing van de Reformatie.
Het kan ‘religieus gesproken’ volkomen juist zijn, wanneer men zichzelf ‘ganselijk
onbekwaam’ voelt ‘tot enig goed’, maar daarom mag men zijn medemensen en ‘de
mens’ nog niet beschouwen als ‘nietswaardige schepselen’. Het moet met deze
opvatting samenhangen, dat hij het spreken over een ‘onsterfelijke ziel’ niet zo grieks
en on-christelijk vindt als v.d. Leeuw. Als men een mening heeft over wat er dient
te gebeuren bij de ‘wedergeboorte’, heeft dat z'n invloed op de beschouwing, die
men heeft over wat er zal gebeuren bij het sterven. Kan de ziel zelf een positieve
bijdrage leveren? Is er alleen maar een schepping uit niets? Is er dan geen
herschepping? Waar blijft de identiteit?
De discussie zal over deze vragen moeten doorgaan.
Schilder discussieerde graag, ook over de hemel. Zijn ‘Wat is de hemel?’ is
herdrukt. Het hoofdstuk ‘Over de gemakkelijkheid van ons onderwerp’ is het
moeilijkst. Schilder heeft God liefgehad met zijn gehele
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verstand. Voor hem was het een stuk gehoorzaamheid om na te dénken over de hemel.
Hij moest daarvoor vooral te rade gaan met visioniare, dichterlijke bijbelgedeelten,
die niet allereerst door het dénken beheerst worden. Als dergelijke teksten over de
hemel spreken als over een plaats, zegt dat niet zo veel. Alleen de aanwezigheid van
het lichaam van Jezus in de hemel geeft ons houvast.
Bij de bespreking van Jezus' woord over ‘de nieuwe wijn’ blijkt Schilder niet
gezien te hebben, hoe merkwaardig het is, dat Jezus ná het ‘bloed’ plotseling in Zijn
beker weer ‘de vrucht van de wijnstok’ zag: in één beker is de genade èn de natuur,
de verlossing èn de schepping. Maar geldt dat niet van ons allen, dat wij het verband
tussen het werk van de Zoon en dat van de Vader zó weinig zien, dat wij zitten niet
het ‘cultuurprobleem?’ en aanverwante vraagstukken?
Wurth toont het verband aan tussen de nieuwe apostolaats-koers in de Hervormde
Kerk en de verkiezingsleer van Barth. Het modewoord ‘solidariteit’ wijst maar niet
op een practische aangelegenheid of een subjectieve houding van ons tegenover
anderen, maar heeft een theologische fundering: vanuit Christus valt de grens tussen
kerk en wereld weg. Na lezing van Wurths werkje vraagt men zich af: zou ook onze
‘gereformeerde verkiezingsleer’ niet méér invloed moeten hebben op onze
evangelisatie? Juist bij het evangelisatie houden wij vaak met onze ene hand de
verkiezingsleer achter onze rug, terwijl wij de andere hand uitsteken met het algemene
aanbod der genade. En onze rechterhand weet niet, wat de linker doet. Dat de
verwerping niet zo positief-geladen is als de verkiezing. maar alleen een ‘laten blijven
in de zonde, waarin zij zichzelf gestort hebben’, - wat betekent dat voor onze
evangelische benadering van de mens? Moeten wij déze vorm van verwerpen niet
zó weerspiegelen, dat wij nooit een deur sluiten, maar alleen wijzen op de deur, die
gesloten is en die door het evangelie opengaat?

In deze kroniek werden besproken:
Dr. S.J. Ridderbos, Compromis, Kok, Kampen.
Dr. Nic. H. Ridderbos, Israëls profetie en ‘profetie’ buiten Israël, serie Exegetica,
Van Keulen, Den Haag.
Dr. W. Aalders, Martin Buber, Erven Bijleveld, Utrecht.
Dr. A.A. v. Ruler, Vertrouw en geniet, Voorhoeve, Den Haag.
Ton van Lier, Tussen kerk en pastorie, La Rivière & Voorhoeve, Zwolle.
E. Stanley Jones, Overvloedig Leven, H.J. Paris, Amsterdam.
W. Brede Kristensen, Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis, v. Loghum
Slateterus, Arnhem.
Luther, Door het geloof alleen, Bloemlezing, Erven Bijleveld, Utrecht.
Dr. G.C. Berkouwer, Conflict met Rome, 2e druk, Kok, Kampen.
Dr. v. Stempvoort, Waarheid en Verbeelding, Callenbach, Nijkerk.
Dr. G.J. Heering, De menselijke ziel, v. Loghum Slaterus, Arnhem.
Dr. K. Schilder, Wat is de hemel?, 2e druk, Kok, Kampen.
Dr. G. Brillenburg Wurth, Heroriëntering t.a.v. de ontmoeting tussen kerk en
wereld, Kok, Kampen.

Ontmoeting. Jaargang 9

Ontmoeting. Jaargang 9

116

En de zee was niet meer...
Aart Romijn
Bert Haanstra is een dichter... Mocht ik dit niet geweten hebben na zijn wonderbaarlijk
mooie filmpje ‘Spiegel van Holland’, dan heeft het aanschouwen van zijn ‘En de
Zee was niet meer...’ het mij gezegd. Hij is de dichter van licht en donker, van de
steeds weer boeiende contrastwerking tussen deze twee.
Er staat een meeuw tegen een hoge lucht, er klingelt een carillon, er zingt een
tweede, een derde, en de korte, aangrijpende documentaire over het verdwijnen van
de grote watervlakte, die eens Zuiderzee heette, is begonnen.
Bert Haanstra heeft geen acteurs nodig gehad voor zijn gedicht. Hij kon volstaan
met de bewoners van het land rondom het IJselmeer. Ze waren willig - de Markers,
de Volendammers, de Spakenburgers, en daardoor kon die hechte eenheid ontstaan.
Bert Haanstra had de visie, hij wist zijn naamloze medewerkers te bezielen en er
ontstond een uitermate gaaf geheel: een filmpje van 24 minuten, dat, waar het hièr
reeds vermocht sterk te ontroeren, in het buitenland nog meer zijn taak zal vervullen:
belangstelling wekken voor ‘the low countries’.
Zon en schaduw, doop en begrafenis, jeugd en ouderdom - de symbolen van de
tijd. Maar hoe weet Haanstra ze te gebruiken. De doop in de kerk te Spakenburg,
waar een simpel hoofdknikken van de meter getuigt, hoe intens ze de doop beleeft,
het vieren van de bruiloft op Marken. en vooral de begrafenis. Er is geen kist te zien,
in het beeld komen slechts Markers, of Volendammers, of Spakenburgers. Maar
steeds wisselt dit beeld af met dat van de stervende zee: de camera brengt ons steeds
dichter bij de machtige machines die de zee ‘niet meer doen zijn’.
In deze ‘begrafenis’ zit voor mijn gevoel de grote waarde van de film: de schaduw
van de dood, die over het leven hangt, is de grote bedreiging van het gebied rondom
de oude Zuiderzee. De zee was niet meer... Toch kon dit voor Haanstra niet het laatste
woord zijn. Uit de zee werd het land geboren, en het gevoelige camera-oog ving het
ruisende koren, het volle leven dat kiemde uit de dood.
Torens en gevelstenen, symbolen van vergane glorie.
Kinderen en ouderen, gave en verweerde gezichten getuigen van het stuwende
leven.
Moeizame visvangst op de grote plas, en het gevaar dat het water bedreigt: de
grijper, die de dijk aanlegt, de groeiende dijk zelf...
Haanstra maakte de film in opdracht van het departement van O.K. en W. Men
had geen betere cineast kunnen kiezen dan juist deze man, die aandacht heeft voor
het anecdotische en het algemene, voor het kleinste detail en het onvergankelijke.
Hij had uiterst bekwame medewerkers. De muziek is van Jan Mul, de
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commentaar van Max Dendermonde. Maar de voornaamste medewerkers trof hij in
Hollands ongeëvenaarde landschaps- en stedeschoon, in de van pathos gespeende
gevoeligheid der gewone mensen uit de dorpen en de stadjes waar hij werkte.
Haanstra maakte een kleurenfilm - voor mij het enige bezwaar. Een film als deze,
de beleving van een schone droom, moet volgens mij ongekleurd zijn. Maar natuurlijk
vraagt het buitenland kleuren, om een nog betere indruk te krijgen van het kleine
land, dat het wil komen bezoeken, om diè dingen te zien, die Haanstra vastlegde,
met het oog en de visie van een kunstenaar.
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Peter (fragment)
Arjen Miedema
Daar Peter zijn omgeving reeds vroeg met de verschijnselen van een voorlijk kind
begon lastig te vallen, gaf zijn moeder hem op bijna praekleuterale leeftijd in bewaring
op een school voor nog lager dan lager onderwijs. Die school kon Peters goedkeuring
niet wegdragen. Zij ging gebukt onder een naam, die hem herinnerde aan de weinig
verheven handelingen, welke hij slechts in het bijzijn van zijn moeder op de meest
verborgen plaats van het huis noodgedwongen moest verrichten, wanneer de wetten
der natuur hem te machtig werden. De juffrouwen, aan wier bewarende invloeden
hij zou worden blootgesteld, ontleenden haar titulatuur aan de zelfde sfeer, met name
aan kleine kledingstukjes, die zij hadden ont- en op te binden, wanneer de genoemde
natuurwetten zich onder de les deden gelden.
Ten overvloede deelde men op die school Peters wereldbeschouwing niet. Een
vrouw voerde er de scepter en het was niet dan over het grafje van zijn eer, dat Peter
zich daaronder buigen mocht. Indien hij dan ook niet een vader had gehad, wiens
stem de theekopjes op het dressoir kon doen sidderen van ontzag, hij zou van een
bezoek aan die school hebben afgezien, ondanks de verleidelijke belofte, dat hij daar
zou leren zingen van de Heer, die in de hemel woont en in elk need'rig hartje troont.
Op de grote morgen wees hij met de woorden: ‘Peter kan zelf wel lopen’, de hand
zijner moeder van de hand. Het zwakke geslacht moest niet wanen, dat hij, als lid
van het sterke, haar leiding van node had. En met het vaste voornemen dat hij dit
eveneens aan de juffrouwen van de minderwaardige inrichting onder het oog zou
brengen, begaf hij zich naast zijn moeder op pad.
Doch toen zij gekomen waren in de nabijheid van de school, die uit drie hoge
smalle ramen als met gefronste wenkbrauwen op hem neerzag en zij stilhielden voor
een met een vreugdeloze kleur beschilderde deur en zijn moeder op het punt stond
haar hand te bezoedelen aan een bel, die door de roest van jaren was besmet, kwam
de school Peter plotseling zo erg voor, dat hij de rok zijner moeder in zijn handje
nam en met de uitnodiging: ‘Kom mee, lopen jô’ trachtte haar van voor de poorten
des verderfs weg te sleuren. Het was echter te laat. Zijn moeder had aan de achterzijde
van de deur reeds zulk een onchristelijk lawaai veroorzaakt, dat de juffrouw nu wel
niet anders dan met een mattenklopper in de hand zou verschijnen om de dader af te
straffen. En daar Peters moeder zijn bescherming genoot, kon hij alleen niet meer
de beentjes nemen, maar stelde hij zich tussen haar en de deur. Er verscheen een
juffrouw aan wie alle schoonheid sinds jaren was voorbijgegaan. Zij bleek echter
geen wapen te dragen, wel een naar Peters mening veel te troosteloze rok, waaronder
hij de schoenen van zijn vader, die de vorige dag spoorloos
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waren gebleken, meende te ontdekken. Voor hij het familiebezit op kon eisen nam
zijn moeder het woord en verzocht de juffrouw nederig het eens met Peter te willen
proberen, haar daarbij weinig heil voorspellende.
Eer Peter van zijn verbazing over dit verraad bekomen was, stond hij alleen met
de troosteloze juffrouw achter de onaangename deur in een gang, die geen eind
scheen te nemen en waar bij enkele raampjes het licht luidkeels te wenen hing. Het
was hem dan ook van stonde aan duidelijk, dat hij aan het verkeerde adres bezorgd
was. En toen de juffrouw met een: ‘Kom jij maar es met me mee, ventje’ invloed op
hem begon uit te oefenen, wierp Peter haar dadelijk de handschoen voor de voeten,
ten bewijze dat hij Peter en geen ‘ventje’ was: ‘Trek jij eerst de schoenen van mijn
vader maar es uit’.
De juffrouw bleek geen diepgaande studie van Peters psyche te hebben gemaakt.
In plaats van schaamrood door de mand te vallen en het gestolene terug te geven,
wist zij die psyche van Peter middels enkele doeltreffende handtastelijkheden wel
te krijgen, waar zij hem voorlopig hebben wilde. Uit verbazing over de eerste
oorvijgen zijns levens kwam Peter er niet toe het degentje uit zijn toekomstige schede
te trekken. Deze juffrouw was nog erger dan de school, zij pleegde majesteitschennis
op het eerste gezicht. Bij een open deur, waarachter meerdere reeds door hun moeders
verlaten zielen met de ruggetjes gekromd zijn komst zaten af te wachten, plaatste de
juffrouw de schoen van zijn vader met zoveel kracht tegen Peters broekje, dat hij
zijn beentjes wel moest reppen om niet in de horizontale toestand der vernedering
in de klas te verschijnen. De hoek van het lokaal ving hem sprakeloos op. Zijn broze
gemoed dreigde te breken gelijk een eierschaal. Slechts de echo van zijn vaders stem:
‘Mannen huilen niet’, deed hem de boventandjes op zijn onderlip zetten. En nog zou
hij de eer gered hebben, indien niet een pasbeginnend lid van het zwakke geslacht,
door de omstandigheden overmand, in een luid misbaar was losgebarsten en om haar
moeder geroepen had.
Haar luide tranen vonden weerklank in Peters boezempje. Zolang de juffrouw met
de rappe handen in de deur stond, voelde ook hij zich van zijn moeder gescheiden
en overgeleverd aan de machten van het boze. Met de woorden: ‘Ik ben wel een man’
moest hij in eerloze snikken uitbreken.
Het volgende ogenblik lag hij in de armen van een juffrouw, die Peter nog niet
had opgemerkt. Zij deed de boze juffrouw in de gang verdwijnen door te zeggen: ‘Ik
was dit varkentje wel’. Peter slikte zijn snikken in. Al zijn gevoelens liepen te hoop.
Hij weigerde, vergeleken te worden bij een dier, dat bij vergissing geschapen was
en waarvan de kop in geslachte toestand achter de ruit van de slager er nog van lag
te getuigen, dat men niet ongestraft zo lelijk kan zijn. Ook wilde hij liever de lucht
in, dan gelijk een baby in een paar onbekende armen te liggen. Doch op dit ogenblik,
dat hij al wat mannelijk in hem was te wapen riep, trof Peters neus in de buurt van
het oortje van de juffrouw zulk een geur, dat het hem was, alsof de hemel op een
kiertje open ging. Aan de boezem van
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deze heerlijke juffrouw smolt al zijn weerstand. Zij zette hem eerbiedig op zijn
voetjes, keek hem een ogenblik aan met korenbloemblauwe ogen ten teken, dat zij
hem lief had en bracht hem zoet tot zitten naast een knaapje, dat juist bezig was zich
zelf te troosten door een katje van drop in het eigen mondje te steken.

Inge Lievaart
Laat mij luisteren
naar de stilte zij spreekt
van dat wat te ver van het oor is
laat mij luisteren
of het duister breekt
en terugkeert wat nog teloor is
laat mij luisteren
naar het ademhalen
voor de stoot op de bazuin
laat mij luisteren
zwijg nu
laat mij ongetroost.
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Marius Goedhart
Waarheen ging het licht?
Waarheen ging het licht nu de dagen
Al donkerder worden en het lied
Uit het huis van een eenzame vrouw
Langzaam is weggestorven?
Brandt nergens een lamp
Anders dan de gele
Indiaanse grimas van de maan?
Strakker trekken de netten
Van de winter
Om mij dicht
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Kritieken
Edgar Maass:
Keizerlijke Venus. Het romantisch levensverhaal van Pauline Bonaparte.
Geautoriseerde vertaling van K. Walschot.
Den Haag, z.j. - Ad. M.C. Stok, Zuid-Holl. Uitgevers- Maatschappij.
Pauline Bonaparte, de lievelingszuster van Napoleon, is een dankbaar onderwerp
voor een vie romancée en de Amerikaanse schrijver van dit boek heeft deze stof dan
ook naar behoren uitgebuit. Pauline was de knapste van de drie zusters, die de ‘clan’
Bonaparte had aan te bieden. Canova heeft haar prachtig lichaam gebeeldhouwd in
een werk dat bekend staat als ‘Venus van Canova’ en aan deze bijzonderheid is de
titel ontleend. De beeldhouwer had haar willen uitbeelden als Diana, de godin der
kuisheid, maar Paulinestond er op als Venus voor het nageslacht te worden
vereeuwigd. Deze bijzonderheid is tekenend voor deze figuur, in wier leven Sex de
hoofdrol speelt.
Dit boek geeft een overzicht van de liefdesperikelen, waarin Pauline werd
verwikkeld, maar de lezer krijgt tegelijk een beeld van het leven in de Napoleontische
tijd. Napoleon hangt naar Corsikaanse wijze aan zijn familie. Hij smijt voor hen met
geld en titels en Pauline, wier ontwikkeling ternauwernood groter was dan die van
een Italiaans schoolkind, deelt ruimschoots mede in de buit. Het is een hol leven van
plezier en luxe, maar ook van afgunst en roddelpraatjes, van familietwisten en
vrouwenruzies. Als men het boek leest, kan men zich bijna niet indenken, dat dit
alles werkelijk zo is gebeurd, maar er bestaat over Pauline een uitgebreide literatuur
op de beste bronnen berustend, en de schr. heeft deze, onder romantische inkleding,
in zijn boek verwerkt. Een enkele maal derailleert hij echter bedenkelijk. Zo is de
voorstelling die hij geeft van de samenwerking van Metternich met de zusters van
Napoleon inzake de scheiding van Josephine de Beauharnais, niet veel meer dan een
caricatuur van de Oostenrijkse politiek.
Het is jammer dat de vertaler zich niet beter op de hoogte heeft gesteld van de
namen der volksvertegenwoordiging in Frankrijk tijdens de Revolutie. Hij spreekt
b.v. van Parlement, als hij Nationale vergadering bedoelt, en van het Convent, als
hij de Nationale Conventie op het oog heeft. Bij alle scabreusheid van het onderwerp
is het boek ingetogen gehouden. Het is echter een uit cultureel oogpunt merkwaardig
tijdsverschijnsel, dat dit boek in Amerika zoveel lezers vindt, en het bewijs van de
doorwerking van een zeker soort Americanisme, dat het werd vertaald in de
voornaamste Europese talen. Het is uitgegeven in de Cultuur-Serie op de bekende
voortreffelijke wijze.
J.C.H. de P.

A. Marja:
Voor de bijl
Den Haag - Daamen
Antwerpen - De Sikkel
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Een bloemlezing van polemische uitingen in proza en poëzie uit twee eeuwen (de
20ste en de 19de eeuw) Nederlandse literatuur, mede samengesteld ten behoeve van
het literair onderricht in de hoogste klassen van het voorbereidend hoger en middelbaar
onderwijs. Het is het 21ste deeltje der bekende Ooievaar-serie. Een aardige vondst,
deze titel, nader omschreven in de ondertitel: Schrijvers slaags met de buitenwereld.
In zijn uitstekende, oriënterende inleiding merkt Marja terecht op: ‘Ik ben mij bewust,
dat uit de beschikbare stof tien andere bloemlezingen kunnen worden samengesteld,
en ik houd mij dan ook zeer aanbevolen voor critiek. Ook voor scheldcritiek?’
Ik kan er inkomen, dat hij erkent,
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‘de objectiviteit niet zo ver te kunnen drijven, ook pro-fascistische geluiden te doen
weerklinken’. Maar het moest mij weer treffen, dat bij deze receptie van ‘schrijvers,
slaags met de buitenwereld’ ieder geweerd is, die literairpolemisch, in poëzie en
proza, het naoorlogse regeringsbeleid ten opzichte van het Indische rijksdeel ‘voor
de bijl’ gebracht heeft. En hoe! Neen, Marja, in objectiviteit hebt ge het niet ver
gebracht.
De polletiek was voor u geen taboecriterium, dat blijkt wel uit het eerste fragment
van uw bloemlezing, Kousbroeks artikel uit Podium contra Foster Dulles-Amerika,
e.d., een net stuk in tamme krantenstijl. U houdt u aanbevolen voor critiek, ook voor
scheld-critiek.
Ik wil u liever verontschuldigen voor uw bevooroordeelde, ja bevangen keuze.
Want uw voorkeur is representatief voor het volstrekt a-nationale karakter der
toonaangevende literaire periodieken van na '45. Vandaar dat ook gij voorbijgaat
aan Gerretsons beste proza, dat klooft als een bijl, ranselt als een karwats, flitst als
een floret, vlijmt en ontleedt als een lancet. Over een schrijver ‘slaags met de
buitenwereld’ gesproken! Over polemische uitingen in proza! Bijna zijn gehele
na-oorlogse werkzaamheid, die arbeid zijner ziel, betreft het drama-Indië, het is een
bewogen, enerverende worsteling voor het behoud van het rijk.
In uw inleiding zegt ge ergens, dat angst en machteloosheid schrijvers tot schelden
nopen. Zo is het. Het was angst, het was machteloosheid. Die kenden de
oudtestamentische profeten ook. Maar daarom is hun getuigenis, hun edele aandrift
tot ‘schelden’ er niet minder om. Ge gaat aan hem. Gerretson, voorbij, nog eens, niet
omdat ge polletiek-in-de-literatuur’ schuwt, maar omdat die polletiek betreffende de
schrikkelijkste tragedie onzer rijksgeschiedenis niet in uw kraam en die uwer
letterenbent past. Laten we de dingen bij de naam noemen. Daarom gaat gij voorbij
aan de voortreffelijke, waarlijk literaire, journalistieke werkzaamheid van W. Belonje,
die half blind uit de ‘slag met de buitenwereld’ te voorschijn kwam; aan de weemoed
van Willem Brandt, de dichter van Sumatra; aan mr. Jan Frederik Kunst, de felste
dichter van het verzet na '45, wiens prachtige, vlammende poëzie in schamele
‘scheldblaadjes’ onderdak kreeg, omdat het toenmalig letterkundig-leven-en-bedrijf
te zeer geoccupeerd was door bekroningen van experimentele broddelarij, reisprijzerij
en departementale cultuurkamerij; terwijl het rijk in brand stond, mijnheer Marja,
terwijl het rijk voor de bijl ging! Daar weet u niets van, dat klopt. Daarom is uw
bloemlezing ook uitermate geschikt voor de hoogste klassen van het middelbaar
onderwijs, een subliem staaltje van de nationale verduisteringsdienst.
Gij houdt u aanbevolen voor critiek. Was er in uw ‘beschikbare stof voor tien
andere (dergelijke) bloemlezingen’ heus geen beter scheldsonnet te vinden dan dat
van Willem Kloos op ‘Zwak-burgerlijk en laflief levend Bussum’? Een vaktechnisch
kunstig vers, goed. Maar hij, en met hem Boutens, Van Eeden, Edward Coster om
maar enkele dichters te noemen, zijn ook ‘slaags geraakt met de buitenwereld’, toen
zij in het begin dezer eeuw hun stem verhieven tegen de moord op een klein,
stamverwant volk. Mij beperkend tot Kloos, citeer ik:
‘...Ja, nu de Dietse zaak daarginds al dol spant,
blijven wij rustig treuren over 't lijkje,
dat. Hollands kind, fier viel voor Hollands eer!
Ja wij, die zonen van ons zwaar, oud-Holland.
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wij, die hier zitten in ons kalm-log rijkje,
zien 't aan en zeggen: 't Spijt ons waarlijk zeer!’
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Cremers stuk (pag. 149) is een slap brouwseltje weerloosheidspropaganda. En pag.
120, Frans Coenen, met een satire op de bijzetting van het lichaam van Van Heutsz,
dient ook gememoreerd te worden. Luister maar: ‘Ziet gij dien Heldenstoet, mijn
Zoon! die langs de straten wandelt, en dien een Dankbaar Volk om 't zeerst met
consideratie behandelt... Vrede, Orde, Welvaart heeft hij aan de volkeren van onze
Oost gebracht, nadat hij ze eerst, tot hun best, had doodgeslagen.’ I.e.w.
pracht-literatuur voor de middelbare scholen, nietwaar?
Mag ik nog één ding zeggen, Marja? Uw progressiviteit heeft uw objectiviteit voor
de bijl gebracht.
Joh. v. H.

Catherine Marshall:
Morgen zie ik je weer
Baarn - Bosch & Keuning N.V.
Men vraagt zich af, waarom dit boek in Amerika een bestseller is geworden. Het
moet samenhangen met de figuur van Peter Marshall zelf, die hier door zijn vrouw
beschreven wordt met een ontwapenende bewondering en oprechtheid. De
aantrekkingskracht van dit boek zou sterk verminderen, wanneer er niet twee levende
mensen achter stonden. Het slaat in door dezelfde oorzaken als waardoor Peters
prediking zo ingeslagen is. Peter zou zichzelf nooit er toe hebben kunnen overhalen
om op de preekstoel iets te beweren, waaraan hij persoonlijk ook maar de geringste
twijfel koesterde. Omdat de tegenwoordigheid van Christus voor hem zo reëel was,
kon hij die voelbaar maken voor zijn gehoor. Een vrouw, die hem had horen preken,
zei: ‘Het was of wij Christus naast ons voelden, of wij Zijn klederen hoorden ruisen’.
Peter kon zó preken, dat men van zijn gezicht kon aflezen, hoe hij er zelf van stond
te genieten.
Deze drie elementen geven ook aan dit boek zijn bekoring: alle regels zijn
transparant tot in het hart van de vrouw, die het schreef; er ruist iets doorheen van
Christus' persoonlijke tegenwoordigheid; en de schrijfster laat argeloos merken, hoe
zij van het schrijven geniet. Meer nog dan door de inhoud van zijn preken wordt dit
boek door de wijze van Peters prediking beheerst. Er is behoefte aan mensen, die
zichzelf zijn en die van het leven genieten; daarom is er behoefte aan boeken, waarin
zulke mensen aan het woord komen, zonder zichzelf te psycho-analyseren, vlot
vertellend als mensen zoals wij.
Men heeft reeds verscheidene ketterijen in dit boek ontdekt. Maar Peter zegt
eenvoudig: ‘Ik geloof, dat ik de kwelling moet doormaken al mijn zonden te horen
opnoemen in Gods tegenwoordigheid. Maar ik geloof, dat het ongeveer zo zal gaan
- Jezus zal er bij komen. Hij zal Zijn hand op mijn schouder leggen en tegen God
zeggen: ‘Ja, dat is allemaal waar, maar Ik ben hier om het voor Peter op te nemen.
Hij heeft berouw van al zijn zonden, en volgens een overeenkomst, die tussen ons
bestaat, ben Ik alleen daar nu aansprakelijk voor.’ Peter wist, dat wij alleen ‘in de
vorm van genade (de onverdiende gunst van God) door het geloof’ iets van God
kunnen verkrijgen. Wie nu, na dìt te weten, nog naar ketterijen wil speuren, kan zijn
gang gaan.
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Catherine heeft haar man verheerlijkt, voorzover de liefde dat doen mag; maar zij
weet, dat het Koninkrijk Gods ook zonder Peter Marshall voortgaat en hoopt, dat wij
na het lezen van haar boek zullen weten: als God zoveel kon doen voor een man, die
Peter heette, kan Hij evenveel doen voor mij.
Ze helpt ons zelf op gang naar deze conclusie door Peter ook zó in zijn kleinheid
en strijd te tekenen, dat wij hem niet al te hoog bóven ons zien staan, al wordt in het
boek niet het hoogtepunt bereikt van de film, waar wij hem na het getob met de
centrale verwarming op de trap vertwijfeld zien
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bidden, bang voor zijn hoogmoed na zijn stijgend succes.
Dit boek is geen literair meesterwerk, maar het wordt telkens merkbaar, dat het
in wezen een na-vertelling is van een verhaal, dat God Zelf in de 20e eeuw geschreven
heeft.
O.J.

K. Norel
De Vrouw Alberdien
Nijkerk - G.F. Callenbach.
Norel heeft door de jaren, sedert hij via de journalistiek kwam tot ‘het schrijven van
boeken’, in het protestants-christelijke volksleven de plaats van wijlen L. Penning
ingenomen. Een gemoderniseerde Penning zou men hem kunnen noemen. Hij schrijft
een helder en goed verzorgd Nederlands, overdenkt zijn schema's grondig en besteedt
behoorlijk aandacht aan de compositie van zijn verhalen.
Schrijvers als Norel moeten het doorgaans meer hebben van de gebeurtenissen
dan van de karaktertekening en zielkundige conflicten, welke bij hen vaak in de
tweede plaats komen. Hoewel ik lang niet alles van Norel heb gelezen, komt het mij
voor, dat hij met zijn ‘De Vrouw Alberdien’ zich zelf heeft overtroffen. Weliswaar
heeft hij in dit boek zijn hart weer eens opgehaald aan het uitvoerig beschrijven van
de wilde vaart, maar deze keer heeft hij toch wel bizonder veel werk gemaakt van
de uitbeelding van zijn hoofdpersoon. Die Alberdien Holthuizen is een vrouwenfiguur
die de lezer lang zal bijblijven.
Norel voert ons in dit verhaal terug naar de bloeitijd van de Groninger Scheepvaart,
ongeveer een eeuw geleden, toen de koffen en galjoten net zo ver voeren als nu de
kusters. Het harde en avontuurlijke leven op zo'n houten zeilschip is op zich zelf
reeds een dankbaar onderwerp en hoeveel te meer met zo'n uitzonderlijke vrouw als
Alberdien als hoofdfiguur. Want zíj is het die het verhaal beheerst, deze, niet bepaald
knappe, dochter van kapitein Holthuizen, een hoekige, gesloten vrouw, die ronduit
gezegd ‘de broek aan heeft’, en die mannenwerk verzet ten koste van haar vrouw-zijn.
Alberdien was door de wederzijdse ouders bestemd voor Ebbo, doch deze geeft
er al gauw de brui aan als hij bemerkt wat voor vlees hij in de kuip heeft. Hij vergelijkt
haar ruwweg met een paard. Maar haar vader weet wat Alberdien op een schip waard
is, waar zij beurtelings dienst doet als matroos, als stuurman en als kapitein. Als er
dan geen kapiteinszoon om haar komt, trouwt zij met Ties, die op het schip van haar
vader werkt als knecht-voor-de-mast. De vader heeft wel gezien dat Alberdien de
baas zal zijn; in dit verhaal van Norel gaat het om de innerlijke strijd van deze vrouw
tegen haar heerszucht, de vrieskou die er al te vaak van haar uitgaat, waardoor haar
huwelijk op een al te zware proef wordt gesteld. Norel is in de uitbeelding daarvan
geslaagd omdat hij de teugels strak in handen heeft gehouden en speciaal in zijn
gesprekken geen woorden heeft verspild.
Het volksverhaal dwingt om een aanvaardbaar slot. Liefst een mooi slot. Toch is
het jammer dat Norel dit boek niet heeft beëindigd met de goed beschreven tweestrijd
van Alberdien, als zij tenslotte de leiding aan haar man kan overgeven. Daar moest
nog een schepje op, namens de auteur. Precies als bij zoveel goede preken die

Ontmoeting. Jaargang 9

gedurende de gevaarlijke laatste tien of vijf minuten ontkracht worden door onnodige
herhalingen.
Maar goed - het slot moge dan traditioneel zijn, het gehele verhaal laat toch
duidelijk zien dat Norel zijn onderwerp beheerste. Het is, mede door de vele goed
vertelde avonturen - variërende tussen gevechten met piraten, gevangenschap in
Rusland, schipbreuken en overwintering in de poolnacht - een boeiend verhaal
geworden dat stellig veel lezers zal vinden.
P.J.R.
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Dr J. Bosch
Mr W. Bilderdijks Briefwisseling
Wageningen - H. Veenman & Zn.
De volharding en de speurzin, waarover men moet beschikken, om een werk als dit
van Dr Bosch tot stand te brengen, kunnen moeilijk overschat worden. Deze
aanvullende uitgave was noodzakelijk, omdat de nog beschikbare brieven van
Bilderdijk - voor zover ze althans gepubliceerd zijn - vaak onvolledig werden
weergegeven, hetzij uit piëteitsoverwegingen (zoals in de uitgave van Messchert),
hetzij om een tendentieuze voorstelling te geven (zoals Van Vloten in ‘Mr W.
Bilderdijks Eerste Huwelijk’):
Dr Bosch corrigeert nu, waar noodzakelijk, zijn voorgangers, bovendien drukt hij
verschillende, tot dusver niet gepubliceerde of moeilijk bereikbare brieven, volledig
af; bij dit alles geeft hij een schat van aantekeningen en verwijzingen. Ten overvloede
wordt hierdoor nog eens aangetoond, dat de correspondentie van ‘de grote
ongenietbare’ zeer wel te genieten is. Wat Bilderdijk b.v. schrijft in een brief aan R.
Feith (no. 23) over R.M. van Goens, een der weinige andere originelen uit zijn tijd,
is typerend, tot op het vermakelijke af, voor schrijver en beschrevene.
Dit eerste deel behandelt de periode van 1772 tot 1794, tot Bilderdijks ballingschap
dus. Het belangwekkendste staat ons zo nog te wachten: de aanvullingen betreffende
het tweede huwelijk en die over Nederland na 1813, waarin Bilderdijk, terugkerend
uit zijn gedwongen feitelijke ballingschap, naar Huizinga's woord ‘in een vrijwillige
geestelijke ballingschap ging, waarvan de bitterheid aan die van het martelaarschap
nabij kwam’. Wat dr Bosch hier geleverd heeft, doet ons hopen, dat hij zelf deze taak
zal kunnen volbrengen.
Eén noot in dit rijke werk schijnt ons vals te zijn: het is die op pagina XLVI van
de inleiding, waar dr Bosch de dubieuze figuur van J. Wap tot op zekere hoogte in
bescherming neemt tegen L.J. Rogier en N. de Rooy, de schrijvers van het
bewonderenswaardige gedenkboek van het herstel der katholieke hiërarchie in
Nederland, ‘In Vrijheid Herboren’. Op zichzelf is dit uiteraard het goed recht van dr
Bosch, maar dat hij ter ondersteuning hiervan de recensie uit de ‘Osservatore Romano’
citeert, is beneden zijn intellectuele stand. Hoe verklaarbaar afkeurende reacties op
dit gedenkboek in ‘eigen kring’ ook waren, ‘buitenstaanders’, die vrij zijn van
gekwetste sentimenten, behoren toch een streven naar openheid en objectiviteit als
in het werk van Rogier en de Rooy tot uiting kwam, te steunen en niet af te vallen.
Overgrote bewondering voor Bilderdijk - in dit geval leidend tot sympathie voor de
mede-bewonderaar Wap - heeft, naar ik meen, hier de blik van dr Bosch te zeer
verengd.
Moge de schrijver van de ‘definitieve’ biografie van Bilderdijk, die na de volledige
uitgave der Briefwisseling kan en moet volgen, aan dit gevaar ontkomen.
M.B.

Piet van Aken
Het hart en de klok
Amsterdam - N.V. Arbeiderspers.
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Blijkens de flap heeft dit door de Vlaming Piet van Aken geschreven boek nog aan
kracht gewonnen, door de besnoeiing die hij ‘met straffe hand in de oorspronkelijke
tekst heeft aangebracht’. Dit doet het ergste vrezen voor de oorspronkelijke versie
en de lezer kan zich gelukkig prijzen dat hij het ten minste in dié vorm niet meer
voorgezet krijgt; het is zo trouwens al erg genoeg. Want dit boek mist alles wat een
boek de moeite waard doet zijn. Men heeft geen ogenblik de indruk dat de schrijver
dit boek móést schrijven, dat hij er als het ware toe gedwongen werd. Nee, hij wílde
schrijven, en hij heeft het gedaan ook, maar slecht.
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Nu zijn er voorbeelden te over te noemen van mensen die alleen maar voor hun en
andermans plezier schreven. Daar is natuurlijk niets tegen, en, wanneer het resultaat
geslaagd is, zelfs veel vóór te zeggen. Maar het is heel iets anders wanneer men een
werk onder ogen krijgt waarvan men de indruk krijgt dat het, ten onrechte, litteraire
pretenties voert, zoals het aan de orde zijnde.
De schimmige figuren die door deze boerenroman heenstappen, zwijgen en
glimlachen diepzinnig en de auteur doet in diepzinnigheid niet voor zijn creaturen
onder als hij te pas en te onpas de klok ten tonele voert: ‘Ik geloof dat het bloed in
mijn slapen even rustig tikte (sic!) als de antieke klok beneden aan de trap...’ (p.
167).
Het overvloedig gebruik van dialectisch, ja germanistisch getinte woorden en
uitdrukkingen mag zeker niet onvermeld blijven. Zo komen op p. 143 voor: ‘geen
uitstaans hebben met iets’, ‘aanvangen’, ‘bij pozen’ en ‘avondmalen’.
H.R.

Leo Leeuwis
Vrouw en Verten
Wageningen - Zomer & Keuning.
‘Opgedragen aan de buitenafwerkersvrouwen’ lees ik op de pagina, volgende op het
titelblad. Een wel oorspronkelijke, maar geen fraaie en zeker geen feilloze
samenstelling. De bedoeling is echter duidelijk, als we met het boek kennis gemaakt
hebben. De ‘buitenafwerkers’ zijn in dit geval Sliedrechtse arbeiders, die in den
vreemde hun emplooi zoeken en periodiek thuis komen. Het verhaal vangt aan met
de beschrijving van de arbeidstoestanden in het hoepelmakersbedrijf omstreeks het
begin van deze eeuw. Wil men 't boek klasseren, dan zou men het een
sociaal-historische roman kunnen noemen. Het werk aan de snijbank van 's morgens
vier tot 's avonds acht uur, dat door het schriele stukloon hoogstens acht gulden per
week opbrengt, doet de jonge, ondernemende Dirk de Geus naar iets anders uitzien.
Daartoe aangespoord door zijn meisje, dat zelf in het buitenland heeft gewerkt, gaat
hij over naar het baggerbedrijf. En dan begint het ambulante bestaan voor hem, van
havenwerk tot havenwerk, overal waar de molens van zijn firma hem nodig hebben.
De auteur beschrijft de omstandigheden der runners en baggermannen in den vreemde
levendig en nauwgezet, hij is der zake kundig geïnformeerd. Zijn mensen zijn
ongecompliceerd, en dit acht ik een verdienste voor een ‘roman’-schrijver van
vandaag, nu de abnormaliteit op de literaire markt het hoogste woord voert. Zijn stijl,
zijn ongemaniëreerde vertelwijze is navenant, vooral niet literair, veeleer van een
dorpse, te populaire en ruige gemeenzaamheid, waarbij met name de dialoog
onbeholpen gehanteerd wordt. Maar wat is moeilijker dan de zuivere, natuurlijke
dialoog? De gave huwelijksverhouding der hoofdfiguren, Dirk en Annigje, accentueert
de positieve, bouwende strekking van deze goede, christelijke bibliotheek-lectuur.
Joh. v. H.
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François Mauriac
Het Lam
Voorhout - Uitg. Foreholte.
‘Wat mij vanavond tot stikkens toe benauwt terwijl ik deze regels schrijf, wat mijn
hart pijn doet als of het ging breken, die liefde waarvan ik eindelijk de naam ken, de
aanbiddelij......’ Met deze woorden breekt de hoofdpersoon uit Fr. Mauriac's roman
‘De adderkluwen’ de laatste zin van zijn leven af. De laatste zin uit een dagboek
waarin deze hoofdpersoon zich bloot gaf als een door zijn lot verbitterde, rancuneuze
oude man. Slechts aan het einde van zijn leven begint er iets van het licht door te
breken.
Ik dacht hieraan toen ik een ander boek van Mauriac las, namelijk ‘l'Agneau’, in
het nederlands verschenen
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onder de titel ‘Het lam’. Met het probleem van de Christelijke Liefde, de liefde van
1 Cor. 13 dus, te midden van een wereld die vergiftigd wordt door de mentaliteit van
mensen die elkaar het leven zuur maken en die elkander haten achter de façades van
kerkelijk fatsoen en burgerlijke deugden, heeft Mauriac zich in dit boek van het begin
tot het einde bezig gehouden. Xavier, de hoofdpersoon, is een mens die zich steeds
verantwoordelijk voelt voor het doen en laten van zijn medemensen. Hij is geen
bemoeial, maar hij kan nu eenmaal niet loskomen van zijn medemensen, vooral
wanneer hij geconfronteerd wordt met hun leed. ‘Reeds toen hij nog een kind was
hadden zijn vader en moeder steeds weer tegen hem gezegd: “Waar bemoei je je
mee? Laat anderen maar hun eigen boontjes doppen...” Maar hij kon het niet laten
zich altijd weer in een wespennest te steken’. Hij is zodanig bezeten door de idee,
dat elke ontmoeting in zijn leven iets betekenen moet, dat hij van zijn oorspronkelijke
plan om seminarist te worden afwijkt om met een jonge man mee te gaan die hij in
de trein naar Parijs ontmoet. Xavier was er getuige van geweest dat deze jonge man,
Jean de Mirbel, afscheid had genomen van zijn vrouw, met wie hij zijn huwelijk niet
langer wilde voortzetten. In een gesprek komen de twee mannen nader tot elkaar.
Gedeeltelijk om Xavier uit het seminarie te houden - Jean is nl. een felle anti-clericaal
- en gedeeltelijk uit een demonisch verlangen om de onervaren Xavier op een
dwaalweg te brengen, tracht Jean hem in Parijs mee te nemen naar zijn landgoed
onder voorwendsel, dat Xavier de breuk tussen hem en zijn vrouw zou kunnen
herstellen. Xavier vindt op dat landgoed echter weer een nieuw object voor zijn
mensenmin, nl. het weesjongetje Roland, dat het kinderloze echtpaar in hun huis had
genomen, maar dat door beide echtelieden werd verwaarloosd, omdat het kind niet
aan hun idealen beantwoordde. Vooral Jean haatte de jongen en toen Xavier zich het
lot van de jongen daadwerkelijk ging aantrekken, plantte diens haat zich over op
Xavier. Zo zeer zelfs dat hij de liefde van Xavier voor het verschoppelingetje, dat
deze liefde echter in het geheel niet beantwoordde, een immorele betekenis ging
geven. Wanneer Jean het kind wil terugbrengen naar het vondelingengesticht ontvoert
Xavier de jongen en brengt hem naar een meisje, dat een korte tijd huisgenoot was
en tot wie Roland zich hevig voelde aangetrokken. Jean de Mirbel, woedend over
dit eigenmachtig optreden van Xavier, besluit de vluchtelingen achterna te gaan. Op
de terugweg komt Xavier echter in botsing met Jean de Mirbels auto, tengevolge
waarvan hij sterft. De dood van Xavier brengt het echtpaar in een geestelijke crisis,
waarvan wij getuigen zijn bij de gesprekken die Jean en zijn vrouw op de slaapkamer
voeren kort na Xaviers dood. Gesprekken naar aanleiding waarvan wij het verhaal
zien afspelen. Door de probleemstelling is de natuurlijkheid van de personen wat in
het gedrang gekomen en de gesprekken zijn topzwaar van gedachten. Maar door de
waarachtigheid waarmee wij met het probleem van de Christelijke naastenliefde
worden geconfronteerd ontroert dit boek van het begin tot het einde. Xavier als
levende brief van Christus sterft aan het kwaad van zijn medemensen, maar overwint
in zijn dood. Alleen reeds de indringende wijze waarop Mauriac hier de tegenstelling
tekent tussen de clerus met zijn belangstelling voor ‘de zielen’ en de levende Christus
met Zijn liefde voor het individu, de mens in nood, stempelt dit boek tot een werk
van grote betekenis.
Ook voor de uitvoering en voor de vertaling niets dan lof. De duidelijke kloeke
letter op de open heldere bladspiegel doen het goed.
M.H.
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M.H. Rijnsburger
Passietijd
vanavond is er een wolk
die een kruis heeft gevormd
al de wolken vormen zich
in deze tijd tot kruisen
op het balcon ginds
van een herenhuis
heeft zoëven Pilatus gestaan
hij zit nu binnen
bij een schemerlamp
een boek over het Romeinse recht te lezen
langzaam windt de schemer
haar haren over de wereld los
ik denk aan Magdalena
en haar tranen
boven mij
leggen twee zwarte handen
zich over het kruis
en het herenhuis is bezig
zich in de schemer te verbergen
alleen de droom van Claudia Procula
is nog over
en de maan gespietst
op een kerktoren
verandert smartelijk in bloed.
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Dick Voerman
Lied
Dit donker lied dat ik kan horen,
een fluisterstem, die mij verleidt
tot poëzie en tederheid,
gaat, vóór het zingen, mij verloren.
Vóór het zich neigt is 't weer geweken,
wel even vreemd als licht van zin,
een einde niet, ook geen begin,
een zingend noemen zonder spreken;
steeds onbereikbaar in verschijnen,
welhaast nabij tijdens het gaan,
in stamelingen nooit verstaan,
maar even hoopvol na verdwijnen....
Dit lied, te ijl om neer te schrijven,
al meer een geur dan een gerucht,
een huivering, een broze zucht
van bloemen die op water drijven,
gaat, vóór het zingen, al verloren,
hoewel het zacht en donker is,
een volheid en een lafenis....
dit donker lied dat ik kan horen.
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Dick Voerman
Ochtendgloren
De wind steeg op uit zee en zei:
‘Gij nevels, vlug, maak plaats voor mij!’
Vloog langs de schepen, riep: ‘Zeil voort,
Matrozen, zie, de morgen gloort!’
Hij snelde landwaarts, floot met kracht:
‘Voorbij is hij, de donk're nacht!’
In 't bos klonk nodend zijn geluid:
‘Hang al uw lover-vlaggen uit!’
Tot vogels in hun sluimering
Fluisterde hij: ‘Word wakker, zing.’
Hij lispelde in 't korenveld:
‘Buig, nu ik u de morgen meld.’
Riep tot de trotse kanteklaar:
‘Steek uw trompet, de dag is daar!’
Hij gierde langs de torenmuur:
‘Ontwaak, o klok en sla het uur!’
Hij sloop langs 't kerkhof met een zucht
En zei: ‘Nog niet. Maak geen gerucht....’

(vertaling van Longfellow's ‘Daybreak’)
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Mussen en spreeuwen*)
Jacoba M. Vreugdenhil
Er was dus weer iemand, die een toeschouwster nodig had. ‘Moet u eens komen
kijken’, zei Herman Graafland toen ik over de bovengang liep. Hij liet me voorgaan
zijn zijkamer door; met het bekende hoffelijke gebaar raakte zijn hand mijn schouder
- het voelde prettig aan - en om de schroom, die ik als ongehuwde voor de slaapkamer
eens mans behoor te koesteren, bekommerde hij zich niet.
De zijkamer van Meneer Graafland is de beroerdste kamer van het hele pension;
de badkamer, die er beneden ligt, heeft dezelfde driehoekige vorm, maar voor een
badkamer hindert dat natuurlijk niet; op de beganegrond is aan de schuine zijkant de
keuken. Doordat het Rembrandt-theater, vlak om de hoek, naar achteren zover is
doorgebouwd blijft er voor ons ongeveer geen uitzicht over. Uit mijn achterkamer
op de tweede verdieping kan ik nog een beetje langs die nare bioscoop heenkijken
op tuintjes en balcons; in de zijkamer ernaast zie je niets anders dan een blinde muur.
In de tijd, dat Meneer Graafland in Ginhoven kwam, was er in Pension Alers geen
andere kamer vrij; later moet Mevrouw Alers haar favoriet verscheidene malen een
betere kamer aangeboden hebben, onder andere de mijne, maar dan zei hij: ‘Och nee,
doet u maar geen moeite; misschien krijg ik nu gauw een huis.’ Of: ‘Ik ben nu aan
die muur gewend.’
In het voorbijgaan zag ik, dat er een groot portret van Frieda op de klassieke plaats
hing: boven zijn opklapbed. Maar daarom was het ditmaal niet te doen.
‘Moet u eens kijken’, herhaalde hij.
Het raam stond wijdopen. Omdat dit kennelijk van mij verwacht werd ging ik in
de vensterbank zitten. Zelf installeerde hij zich achter mij. De bioscoop op de
Herenweg en de huizen van onze zijstraat worden beganegronds door een brandgang
gescheiden, maar daarboven zijn ze aan elkaar gebouwd. De voorstelling, waarvoor
ik naar de achterkant van het theater was ontboden, werd in de uiterste hoek
opgevoerd, pal onder de dakrand. Een groot aantal vogels van tweeërlei pluimage
was daar bezig gezamenlijk hysterisch te doen; ze vlogen in zwermen af en aan en
stuk voor stuk maakten ze op maximum-capaciteit kabaal; vooral de mussen leverden
opmerkelijke prestaties.
‘Daar hoef je niet voor naar de bioscoop te gaan’, zei ik grappig. ‘Je kijkt maar
uit je raam. Maar ik vraag me af wat die beesten bezielt.’
‘De lente’, legde hij uit. ‘Zo'n schuine hoek, met een beschermende dakgoot
erboven, schijnt een ideale gelegenheid voor nestbouw te zijn.’

*) Fragmenten uit een woningnoodroman.
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Nu hij het me wees zag ik onder de gootrand het bouwsel van takjes zitten, dat min
of meer het centrum vormde van de beweging en van het gekrijs.
Kijk eens aan! De vierentachtigste psalm voor het moderne leven: het mussennnest
tegen de bioscoop! Voor ik er zelf goed erg in had was ik door het stichtelijk
schouwspel aan het mediteren geraakt. ‘Zelfs vindt de mus een huis...’ Verder durfde
ik niet gaan.
‘Ik wil wedden dat u die psalm best helemaal op kunt zeggen.’
Dan kon ik niet op me laten zitten.
‘De merel legt haar jongskens neer in 't kunstige nest bij Uw... Bij de altaren des
Satans. Zo goed?’
‘Als u me niet kwalijk neemt zou ik nog een andere kleine wijziging aan willen
brengen. Volgens mij zijn het spreeuwen, die daar achter de bioscoop met de mussen
aan het kabalen zijn.’
Ik moest bekennen, dat ik spreeuwen, lijsters en merels nog nooit uit elkaar heb
kunnen houden en hij gaf een ornithologische uiteenzetting weg, die ik inmiddels
weer vergeten ben. De spreeuwen, vertelde hij verder, hadden het vorig jaar onder
de dakgoot gezeten, zij konden op die mooie hoek dus de oudste rechten doen gelden,
maar evengoed schenen de mussen dit jaar op die plek beslag te willen leggen. Beide
partijen hadden haastig hulptroepen doen aanrukken, maar tegen de aantallen, die
de mussen mobiliseerden, konden de spreeuwen niet op.
Het hele kwartier, dat we tussen de middag voor ons zelf overhouden, zaten wij
toe te kijken hoe het geschil werd uitgevochten. Vechten is eigenlijk het goede woord
niet. Poot- of vleugeltastelijk werden de vogels nooit, maar schelden en dreigen
deden ze zoveel te meer en de mussen hadden het meeste uithoudingsvermogen. De
spreeuwen, die heel zelfbewust begonnen, schenen zich op den duur ongemakkelijk
te gaan voelen. Er was zo te zien geen enkele spreeuw of mus, die zich van onze toch
tamelijke nabije belangstelling iets aantrok. Al die vogels schenen te weten, dat de
omstreden dakrand voor geen mens of kat toegankelijk was.
Toen het zo langzamerhand tijd werd voor bureau en kantoor was de strijd nog
niet beslist. Het gedupeerde spreeuwenpaar, dat de aanval geopend had door de
indringers resoluut het nest uit te gooien, handhaafde zich nog op de stelling, maar
de andere spreeuwen gingen zich hoe langer hoe meer distantiëren; terwijl de mussen
nog steeds heftig tekeer gingen vormden zij op de rand van de dakgoot een waardige
rij. Er waren trouwens twee of drie spreeuwen, die zich gedurende de hele loop van
het gevecht tot de rol van geïnteresseerde toeschouwer hadden bepaald. Als er aan
de kant van de mussen toeschouwers voorkwamen, was dat meer omdat er in die
nauwe hoek niet genoeg ruimte was om met de hele kwetterende troep tegelijk te
opereren.
‘Ik wil wedden dat de mussen het winnen’, zei ik. ‘De brutalen hebben nu eenmaal
de halve wereld.’
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‘Ik geloof het ook’, zei hij. ‘Maar u hebt die psalm niet afgemaakt. U hoeft het niet
hardop te doen.’
Zo dwong hij me het vers over de mus en de zwaluw in mezelf op te zeggen voor
ik me van het kozijn liet zakken.
‘Bij U, mijn Koning en mijn God, Verwacht mijn ziel een heilrijk lot’.
En:
‘Welzalig hij, die bij U woont, Gestaag U prijst en eerbied toont.’
Zelfs de andere verzen van de vierentachtigste psalm kende ik nog:
‘Hij zal hun 't goede niet in nood Onthouden, zelfs niet in den dood, Die in
oprechtheid voor Hem leven. Welzalig, Heer, die op U bouwt, En zich geheel aan
U vertrouwt.’
Alsof hij een broer van me was, zo vertrouwd zat hij naast me, zijn arm beveiligend
om mij heen.
Lente. Een Zaterdagmiddag met het voorjaar in de lucht is om door te komen. Roeien
helpt. Het maakt je moe op een prettige manier. In de ogenblikken, dat we ons laten
drijven, is het water heel dichtbij, helder en doorzichtig, met vriendelijke golfjes, die
liefkozend mijn vingers beroeren. ‘Pas maar op, er monden riolen uit op de Vliet’,
zegt Andries. Hij trekt mijn hand binnenboord en begint die met zijn zakdoek
voorzichtig af te drogen. Zoveel tederheid ben ik van hem niet gewend.
De Zaterdagavonden zijn het ergst, dat weet ik nog van het vorig jaar. Eten doen
we op onze vrije middagen meestal in een restaurant, maar tegen het eind van de
maand kan het wel eens een cafetaria worden. Aangezien je daar niet zo lang kunt
blijven zitten lopen we op straat als de schemer invalt en omdat de lucht zo zoel is
hebben we de stille buitenwijken opgezocht. In de ene huiskamer na de andere gaan
de lichten aan. Voor wie zelf van hun hospita een of twee zuinige pitjes toebedeeld
krijgen is dat altijd een boeiend schouwspel.
Hanglampen, imitatiekaarsenkronen, staande lampen en schemerlampen, lampen
met een pluchen, Gothisch of old finish, blank eiken, berken of mahonie interieur er
om heen. Opgestapeld in lagen van twee, drie, vier of vijf tot lange rijen en blokken
zien we ze voor ons, en al die rijen en blokken zijn vol, vol, vol met mensen die in
aanmerking kwamen. Onder of naast die lampen, met hun kinderen bij zich, hun
hond of hun kat, installeren ze zich breeduit met een boek of een krant, een
handwerkje of een of ander spel, de mannen en vrouwen, die thuis kunnen blijven,
de woningbezittende klasse. Voor ons is er nergens een stukje ruimte om te wonen
overgebleven, wij moeten buiten lopen, dicht tegen elkaar aan omdat we tenminste
samen zijn, en om kwart over zeven begint de eerste voorstelling in de bioscoop.
Maar vóór die tijd speel ik met een andere voorstelling. Als er nu eens een bom
op zo'n blok terechtkwam. Een vliegtuig is opgestegen ergens ver weg; de ronkende
motoren dragen het tot boven de huizen, die vol mensen zijn, maar er klinkt geen
gegil van sirenes; niemand is zich van
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het gevaar bewust. Opeens een zware slag; muren en daken spatten tot puin uiteen.
Ik sta op een afstand; ik zie het voor mijn ogen gebeuren, maar het neervallende
beton en steen, het schreeuwen van de gewonden, het kreunen van de stervenden,
de doodsangst van de kinderen die uit hun verwrongen ledikantjes kruipen, dat alles
raakt mij niet. Even onverschillig en onbewogen als de woningbezittenden vanachter
hun brede ramen naar de niet in aanmerking komenden zitten te kijken zie ik het aan.
Aardig fantasietje is dat. Het gedichtsel van 's mensen hart is boos, staat er in de
Bijbel. Het berouwde de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had. Ook dat
kan ik me voorstellen. Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem
verdelgen, zeide Hij. Eens zal de vernietiging ergens anders vandaan komen dan van
een vliegveld ver weg en dan raakt ze ook mij.
Het gedichtsel van mijn hart is niet alleen boos, maar ook bespottelijk dom.
Wanneer er een of meer van die huizenblokken door een bom getroffen werden zou
er altijd een respectabel aantal overlevenden blijven. Die zouden als noodgevallen
bovenaan alle lijsten komen te staan en de woningzoekenden onderaan de lijsten
kwamen weer zoveel te later aan de beurt.
Donker en warm is het in de toevlucht, die 's avonds voor de buitengeslotenen
openstaat, en wat hun vertoond wordt zou de close-up kunnen wezen van een der
vele gezelligheid-rondom-de-lamp-taferelen die ze buiten hebben aanschouwd. Tot
de handeling zich verplaatst. Er ligt nog iets achter die entourage van rijke of
armoedige, ouderwetse of moderne interieurs, suggereert het oog van de camera.
Een slaapkamer. De voor het volle leven in aanmerking komenden beschikken over
een plek, waar ze samen kunnen zijn, waar de lampen uitgaan, zelfs de lampen
rondom het apparaat van de filmoperateur. Op het beslissende ogenblik wordt het
oog van de camera discreet toegedaan. Maar in het volle zonlicht van de volgende
scène blijft er de zoekende, vragende, eisende hand van de ander, de hand die in het
warme duister niet kan worden afgeweerd.
Een woonkamer, waarin we onder de lamp kunnen lezen, mogen wij niet hebben,
maar de slaapkamer, die Andries gehuurd heeft, ligt aan de andere kant van de
theatermuur. ‘Het is pas de eerste voorstelling, na afloop kan ik nog wel even met
je mee’, fluistert Andries met hete lippen bij mijn oor.
Wéér na afloop breng ik hem naar het station. Post coitum omne animal triste est
praeter gallam qui cantat. Andries lijkt dus op de haan, zo monter is hij nu. Geheel
uit eigen beweging toont hij aandacht voor de nog helverlichte toonkamer-etalages,
de bank bij Serrée vindt hij mooi en over een eigenlijk nog practischer bankbed wenst
hij grapjes te maken. En ik ben triste, treurig, zo treurig als omne animal, als het
ganse schepsel dat tot nu toe als in barensnood zucht.
Wanneer ik in de strelende voorjaarswind naar Pension Alers terugloop is het over
twaalven. Op de brug over de Wittevrouwensingel blijf ik staan.
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Barensnood. Als het zover kwam zou Andries mij niet in de steek laten, maar soms
heb ik het gevoel, dat ik een kind van hem niet zou kunnen verdragen. Het water is
koud en donker, donker genoeg om mij volkomen te bedekken, mij en het kind.
De omweg langs de singel durf ik niet meer te maken, dus ga ik door de
winkelstraten. Bij Serrée zijn de lichten gedoofd. De Woningtiendaagse is voorbij.
Of gaat het gevecht pas beginnen?
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C. Rijnsdorp
Soms
Soms heeft hij zó genoeg van woorden,
zijn eigene incluis,
verzadigd van wat hij las en hoorde,
dat hij radeloos dwaalt door het huis,
niet wetend waar het te zoeken;
te zeer op leven gespitst
dan dat zijn verlangen door boeken
of verzen kon uitgewist.
O God, hoe moet ik verder leven,
volstrekt illusieloos,
als de roes het bloed heeft begeven,
geen verte meer blauwt of bloost?
Uit een jong en onstuimig dringen,
een Aufschwung vol romantische muziek
bleef gezondheid, een schouwen der dingen,
het geklap van een duivewiek.
Onder een bank van blauwe wolken
zakte mijn late levenszon.
Nooit heeft mijn dag zo geblonken!
Of dit de nacht weerhouden kon!
De verhuizers zullen spoedig komen:
kasten en laden zijn geleegd
en langs het pad met de kale bomen
zijn de blaren al weggeveegd.
Hij is toen maar wat gaan lopen
tussen huizen, nieuw en met veel glas.
't Was een meisje, spelend met haar poppen,
dat hem van zijn spleen genas.
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Kroniek der Duitse letteren
J.H. Schouten
Tot de belangrijkste uitgaven van de laatste tijd behoren ongetwijfeld de verzamelde
werken van Rilke1), waarvan nu het eerste deel is verschenen, op ivoorkleurig papier
gedrukt, bewerkt onder auspiciën van het Rilke-archief (Rilkes dochter Ruth heeft
hieraan meegewerkt), terwijl de verzorging van de tekst geschiedde door Ernst Zinn,
die in een ‘Nachwort’ rekenschap geeft van zijn omvangrijke filologische arbeid.
Hij heeft gezorgd voor: volledigheid van de opgenomen gedichten, betrouwbare
teksten, rangorde naar de bedoeling van de dichter en aanbieding in de volgorde van
het ontstaan. Hiervoor moest een enorme hoeveelheid werk verzet worden: de
jeugdgedichten waren immers verspreid in verschillende tijdschriften, in archieven
en verzamelingen in binnen- en buitenland of berustten bij privé personen.
Wie gewend is, kritische uitgaven van klassieke schrijvers te gebruiken, mist hier
drie dingen: een apparaat van ‘Lesarten’, een inleiding tot de werken, en zakelijke
verklaringen. Zinn heeft gelijk gehad, daarvan af te zien. Want waar ligt de grens
tussen de objectieve explicatie van zakelijke details en subjectieve uitleg? Wanneer
we b.v. denken aan de vele verschillende interpretaties van de Duineser Elegien (o.a.
Kreuz, Guardini), dan zien we de onmogelijkheid van zulk een werk, althans voor
dit ogenblik, in, temeer, omdat de omvang daarvan waarschijnlijk verdubbeld zou
worden.
Dit deel bevat: Erste Gedichte. Die Frühen Gedichte. Die weisse Fürstin. Die
Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Das Stunden-Buch. Das
Buch der Bilder. Neue Gedichte. Der Neuen Gedichte anderer Teil. Requiem. Das
Marien-Leben. Duineser Elegien. Die Sonette an Orpheus, en is dus een waardevol
bezit voor ieder, die Rilkes gedichten waardeert en liefheeft.
't Is wel een heel niveauverschil, van Rilke af te dalen tot Ernst Wiechert (Meine
Gedichte2)). Zelfkritiek was niet Wiecherts sterkste kant, maar zèlf heeft hij deze
gedichten (enkele droeg hij in 1949 bij zijn tournée door Nederland voor) toch nooit
uitgegeven. Omdat het boekje anders waarschijnlijk te dun werd, heeft de verzamelaar
(wie was dat?) er enkele fragmenten uit de Totenmesse bijgevoegd.
De beste gedichten zijn die, waar de auteur eenvoudig blijft, b.v. Abendlied auf
dem Rütihof (= het huis in Merikon, waar hij de laatste twee jaar van zijn leven heeft
gewoond) of Der Vater. Buitengewoon overdreven, haast grotesk, is Einst: hij wil,
terwijl de aardkluiten op zijn doodkist vallen, de wanden van die kist breken, de
naam van zijn geliefde met alle kracht uitschreeuwen, zich bloedend door de koude
aarde graven, om in het donker de andere kist te zoeken. Met zijn bloed wil hij de
mol omkopen, om van graf tot graf de gangen te maken, en met zijn tranen
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de bevroren aarde doen smelten. Als hij dan door de kistwand tot zijn geliefde is
doorgedrongen, zal hij haar hoofd aan zijn hart verbergen en samen met haar in
eeuwigheid verzinken.
Ook in deze gedichten vinden we dezelfde motieven als in de romans (b.v. in de
Majòrin) o.a. de verzoenende kracht van de moederfiguur. De moeder is, krachtens
haar biologische moederschap, door God uitzonderlijk begenadigd:
Du wirst die Mütter rufen vor Deinen Himmelssaal
Und auf den goldnen Stufen sie krönen allzumal,

of:
Nur die Mütter machen den Tod zunicht,
Nur die Mütter halten das ewige Licht.

Dit brengt hem, de Protestant, althans de niet-R. Katholiek, tot een gebed aan Maria
voor: Die Ausgewiesenen.
Een ander motief is zijn (d.i. Wiecherts) plaatsvervangend lijden voor zijn volk.
(Du = Deutsland, hast die Hände mir bespieën), wat tot een zekere identificatie met
Christus of een profeet (Der Prophet) leidt. Ik kan niet geloven, dat de auteur (hij
overleed in 1950, dit boekje verscheen in 1952), dit werkje in deze vorm zelf
uitgegeven zou hebben.
***
We komen nu tot enkele nieuwe romans.
Hoe is de situatie van de moderne mens? Is die zonder enig perspectief? (Nichts
in Sicht3)). Is ze één vergeefse vraag om antwoord op de levensraadselen? (Sie warten
auf Antwort4)).
Over deze twee boeken, beide meesterlijk naar vorm en inhoud, het volgende.
Nichts in Sicht is het verhaal van een Amerikaans vliegenier en een Duits
duikbootkommandant (de auteur is dit zelf geweest, raakte 1943 in gevangenschap):
bij een slag in de Atlantische Oceaan zijn ze in zee terechtgekomen, de vliegenier is
ondanks zijn stukgeschoten arm in een gummiboot geklommen, en ook de Duitser
zit daarin: nu drijven ze voort, onder een genadeloze verzengende zon, in een bootje
van 2½ m lang en 1½ m. breed - niets in 't zicht. Hun hele leven gaat langs deze
beide ten-dode-opgeschrevenen heen: ze praten over de meisjes, die ze hebben
liefgehad, over de kameraden, met wie ze drinkgelagen hebben gehouden, over God
en over het doel van hun leven, maar vinden niets dan het absurde. Eerst sterft de
Amerikaan aan wondkoorts, enige dagen later de Duitser. Hij sterft midden in het
water van dorst. Niets in 't zicht.
Deze novelle (140 blz.) is van een verbazingwekkende nuchterheid - tussen de
tekst staan wetenschappelijke notities over het wezen van de dorst, de functie van
de opperhuid, het karakter van hallucinaties, het karakter van de hoop. Bewust
vermijdt de auteur elk pathetisch gebaar: hij ziet bijna geheel af van 't gebruik van
adjectieven. De korte zinnen

Ontmoeting. Jaargang 9

140
geven met de uiterste precisie de gedachte en de situatie weer, en door alles heen
horen we het beklemmende ‘Leitmotiv’: Niets in 't Zicht.
De roman van Jeanine Ebner: Sie warten auf Antwort openbaart een verwant
levensgevoel, al is de vorm ook volkomen anders. Zij, de wachtenden, zijn de mensen
in het Stroomland, dus de wereld (men denke aan Kasack: Die Stadt über dem Strom).
Ze wonen daar op bevel van de bouwheer. Wie is dat? Er is een overlevering uit de
tijd na de grote vloed, die beweert, dat deze eens zijn zoon heeft gezonden, om te
laten zeggen: ‘Ik ben de zoon van de grote bouwheer. Jullie bent de stenen. Maar de
stenen zwegen. Hij zei tot de door de modder gesloten deuren: “Ga open, ik ben
gekomen. Ik heb de maten meegebracht”. Maar hij vond geen oor en geen hand.
Want de vrees had de mensen in de bergen van hopeloosheid en het struikgewas van
het wantrouwen gejaagd: het stroomland lag leeg en zwijgend onder de donkere
hemel’.
De mensen kunnen het ‘Bauamt’ niet bereiken; de weg daarheen wordt gevormd
door de Organisaite, de Administratie, die op alle aanvragen inlichtingen geeft. De
mensen doen hun verzoekschriften in flessen, die ze afleveren aan deze Organisatie
met haar priesters en opperpriesters. Deze gooien de flessen in 't water, opdat ze zo
bij de Bouwheer komen. De priesters verzekeren dat de Bouwheer zeker helpt, op
directe of indirecte wijze, maar niemand heeft dit ooit ervaren. Zij wachten op
antwoord. We zien het: om de onmogelijkheid, het transcendente te benaderen,
uitdrukking te geven, gebruikt de schrijfster evenals Kafka de vele bureaucratische
instanties - men denke aan Der Prozess en Das Schloss.
In dit stroomland komt op geheimzinnige wijze Angelikan, symbool voor de reine
mensenziel. Zij heeft een brief bij zich van het ‘Bauamt’, maar die brief blijft
ongeopend.
De psychiater Dr. Fröhlich wil op volkomen logische wijze een nieuwe mensheid
stichten, als de tegenwoordige vernietigd is. Door zijn verbinding met de
mephistophelische figuur Muni gelukt hem wèl de vernietiging, maar niet de opbouw.
Tenslotte komt hij tot het inzicht, dat een daad van eenvoudige menselijke
zelfopoffering méér waarde heeft dan het meest volmaakte koel-logische systeem.
Dus, evenals bij Kafka, sporadisch een straaltje hoop. De roman - eerst zou de titel
luiden: De Hulpelozen - speelt in hetzelfde geestelijk klimaat van Kafka, mist echter
de clairvoyante realiteit van zijn beschrijving in het geserreerde proza. Maar hij is
m.i. een van de belangrijkste werken van de laatste jaren.
Minder hoog sla ik de volgende aan, die van Feuchtwanger en Kesten. Lion
Feuchtwanger (geb. 1884), afkomstig uit een Joodse koopmansfamilie, was een van
de meest gehate tegenstanders van het Hitlerregime. Zijn huis in Berlijn werd het
eerst geplunderd, zijn vermogen in beslag genomen. In 1933 ontweek hij nog tijdig
naar Frankrijk, en leeft sedert 1941 in Californië. Van zijn oudere historische romans
noemen we Die hässliche Herzogin Margareta Maultasch en vooral Jud Süss, de
ondergang van een der helpers van Karl Eugen von Württemberg, als film en als
roman een
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wereldsucces geworden. Hiernaast zou ik de Spanische Ballade5) willen plaatsen: het
leven van Alfons VIII, koning van Castilië (± 1194) en zijn geliefde Rachel Ibrahim,
de dochter van zijn minister van financiën. Reeds Lope de Vega heeft aan deze stof
dichterlijke vorm gegeven, daarna Grillparzer in zijn drama Die Jüdin von Toledo.
Feuchtwanger beeldt in zijn roman het lot van dit beroemde liefdespaar uit, achter
deze personen staan de machten van politiek en kerk, staat heel het bewogen leven
in het Spanje van 't eind der twaalfde eeuw, de tegenstellingen tussen Arabieren,
Christenen en Joden, tussen burgerij en ridderschap. De koning, die aanvankelijk
geheel in zijn liefdesspel is opgegaan en daardoor zijn regeringsplichten heeft
vergeten, wordt op onzachte manier uit zijn dromen gewekt, en werpt zich in de
veldslag van Alarcos, waarin zijn leger wordt vernietigd. Donna Rachel, Fermosa
(= de schone) noemt men haar, wordt door een woedende volksmenigte gedood. In
heel de bonte mengeling van figuren zien we ook de beroemde Franse troubadour
Bertran de Born (o.a. bekend door Uhlands ballade), die met zijn krijgsliederen de
scharen tot geestdrift brengt. De titel: Ballade voor dit boek is goed gekozen: het is
inderdaad een werk van episch-lyrisch en dramatisch karakter, alle drie tegelijk.
Hermann Kestens: Sohn des Glücks is de geschiedenis van de oplichter Gabriël,
een soort Don Juan of Casanova, minus de brillante eigenschappen van deze
vrouwenjagers. Driemaal in een week verandert hij naam en beroep, afkomst en
levensgeschiedenis, driemaal per week koestert hij de grote passie voor een of andere
gehuwde vrouw, die prompt haar man en kinderen vergeet, om zijn ‘geliefde’ te
worden. 't Is een liefde, die niet ontluisterd kan worden, omdat ze nooit luister bezeten
heeft. Het grote recente voorbeeld van de oplichtersroman, Felix Krull van Th. Mann,
boeit ons door de virtuoze taalbeheersing en het geweldige literaire kunnen van de
auteur - Kesten kan daaraan zelfs niet tippen. Ik vermoed, dat Fabian van Erich
Kästner hem ‘geïnspireerd’ heeft om Gabriël een moralist te noemen. Deze beweert
althans ‘Ik heb slechts één talent: moralist te zijn. Ik heb slechts één doel: een
fatsoenlijk mens te zijn. Slechts één doel: Een rustig leven te leven. Ik heb een
eenvoudig hart’. Dit staat op een van de laatste bladzijden. Misschien dat een vervolg
ons gelegenheid geeft, de verwerkelijking van deze schone bedoelingen te zien; hier
zijn ze zelfs niet in beginsel aanwezig.
***
Ten slotte nog enkele boeken van geheel ander karakter. Das Geheimnis der Mönche7)
van de bekende Zwitserse hoogleraar Walter Nigg had reeds eerder aangekondigd
moeten worden, temeer omdat inmiddels de Nederlandse vertaling verschenen is.
Nigg heeft grote bewondering voor de stichters der monnikenorden, waardoor hij
de praktijk van de kloosters in het verleden niet altijd met
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kritische blik beschouwt. Geestelijke genezing van onze zieke cultuur is z.i. alleen
mogelijk door de stichting van nieuwe monnikenorden, ook van Protestantse zijde een merkwaardige parallel tot de ‘Glasspielerorden’ van Herman Hesse. Ziet Hesse
redding alleen door een wedergeboorte van de geest op humanistisch-religieuze basis
(ascese en mystiek), bij Nigg staat het werkelijke beleven van het Evangelie in het
centrum, waarbij hij zich vooral op Kierkegaard beroept.
Voor ieder beoefenaar van de literatuur is Martinis Wagnis der Sprache8) een
waardevol en belangrijk boek. Evenals Auerbach in Mimesis kiest Martini een
bepaalde representatieve passage uit het werk van een schrijver; nam Auerbach ze
uit de hele wereldliteratuur, van Homerus tot Virginia Woolf, Martini kiest ze
uitsluitend uit de Duitse, en wel van Nietzsche, Gerhart Hauptmann, Arno Holz,
Rilke, Th. Mann, Hofmannsthal, Heym, Kafka, Döblin, Carossa, Broch en Benn.
Gewapend met een diepe kennis van het oeuvre van de schrijver (die is hiervoor
onmisbaar) interpreteert hij het gekozen stuk; hij wil echter niet alleen die passage
verklaren, ook voorstudies geven tot een literatuurgeschiedenis van de nieuwere tijd.
In het moderne proza van de 20ste eeuw is de conventie van de vormen en de
bestaande taalordening verdwenen, zegt Martini; met Nietzsche begint het radicaal
nieuwe, wie nu schrijft, begeeft zich in het waagstuk van de taal.
De auteur releveert tal van belangrijke punten, o.a. de waarde van het symbool en
van het gebaar; het is hem jammer genoeg niet altijd gelukt, de dingen eenvoudig te
zeggen: Dit is wèl gelukt aan Willi Fleming in zijn werkje Epik und Dramatik9), dat
de principiële problemen en kentekenen van onderscheiding tussen epische en
dramatische literatuur behandelt. In 't bijzonder interessant, waar de auteur met allerlei
voorbeelden, voornamelijk aan de Duitse literatuur (maar ook aan andere!) ontleend,
zijn bedoeling verduidelijkt.
Nog meer voor vakmensen is het werkje van Marianne Thalmann over Ludwig
Tieck10), de romantische man van de wereld uit Berlijn, Tieck, die als
‘Unterhaltungsschriftsteller’ op laag niveau begonnen en op hoog niveau geëindigd
is. Als uitgangspunt van haar onderzoek heeft zij de verzameling Phantasus gekozen.
Naast het beeld van de dichter, dat menselijk warm is getekend, geeft zij ook een
indruk van de hele kring van dichters en filosofen, om de man, die door Hebbel ‘de
koning der Romantiek’ werd genoemd.
Reiners: Kunst der Rede und des Gesprächs11) is voor een zeer brede kring bestemd.
Redevoeringen in het parlement, aan het graf en op de kansel worden in opbouw en
uitwerking besproken. Praktische raadgevingen voor de spreker, zowel bij zijn
redenering (levendige stijl, geen afgezaagde uitdrukkingen, beknoptheid, humor, een
goed begin en een pakkend slot) als in de discussie. Ook het gesprek wordt behandeld,
vooral het gewichtigste deel daarvan, nl. het luisteren. Een uitmuntend boekje, speciaal
voor hen, die veel in 't openbaar moeten spreken.6)

Eindnoten:
1) Ramer Maria Rilke: Sämtliche Werke Band I. Uitg. Insel Verlag. Wiesbaden.
2) Ernst Wiechert: Meine Gedichte. Uitg. Kurt Desch. Romanstrasse. München.
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4)
5)
7)
8)
9)
10)
11)
6)

Jens Rehn: Nichts in Sicht, Hermann Luchterhand Verlag. Berlin-Frohnau.
Jeanine Ebner: Sie warten auf Antwort. Verlag Herold. Wien.
Lion Feuchtwanger: Spanische Ballade. Rowohlt Verlag. Hamburg.
Walter Nigg: Das Geheimnis der Mönche. Artemis Verlag. Zürich.
Fritz Martini: Das Wagnis der Sprache - Interpretationen deutscher Prosa. Uitg. Ernst Klett,
Stuttgart.
Willi Fleming: Epik und Dramatik.
Marianne Thalmann: Ludwig Tieck.
Ludwig Reiners: Die Kunst der Rede und des Gesprächs. Alle drie Sammlung Dalp, uitgave
Francke Verlag. Bern.
Hermann Kesten: Ein Sohn des Glücks. Verlag. Kurt Desch. München.
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Jac. Lelsz
Apocalypse
Milder droom werd nimmer mij gegeven
maar zij bleek een zeepbel
schoon en zo fragiel
dat zij reeds brak
toen er het licht in viel
vraag mij niet meer van deze droom
zij is mij lief
zo lief is zij mij dat ik schroom
er van te spreken
slechts dit: er slaat een uur
dat zij aan mij zal zijn vervuld
maar als door vuur
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Jac. Lelsz
De verre trek
Door stormen van gericht
en hemelvuur
van loutering
voert de trek naar sferen
waar de winden stil zijn
en zachte regens
van vertroosting gaan
kleine vogel, wanhoop niet
op jouw verre vlucht
soms - maar meestal onverwacht veegt God de hemel schoon
en geeft jou toch
't bevrijdend lied
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Heilloze moed
D. v.d. Stoep
Het is, nu ik dit ga schrijven, een paar weken geleden, dat ik het boek van Nel
Noordzij1) las. Het heeft me toen wel geboeid. En daarom vind ik het vervelend, dat
ik er op het ogenblik moeite mee heb het verhaal en de personen die er een rol in
spelen weer voor mijn aandacht te krijgen. Om daarin te slagen moet ik in het boek
gaan bladeren en dit bewijst voor mijn besef dat het verhaal als zodanig niet veel om
het lijf heeft en dat de figuren geen onafhankelijk leven zijn gaan leiden. Behalve
dan misschien de hoofdpersoon, Renée. Maar met haar is er toch ook iets eigenaardigs.
Wanneer ik niet opnieuw in het boek was gaan lezen zou ik haar stomweg de ik-figuur
van het verhaal hebben genoemd. Ik dacht een half uur geleden nog dat het boek in
de eerste persoon was geschreven. Zo duidelijk wordt de inhoud door het innerlijk
van één bepaalde persoon bepaald. Daar is natuurlijk niets tegen zolang de schrijfster
zich niet te veel met deze figuur gaat vereenzelvigen. Wanneer ze dat wèl doet - en
Nel Noordzij ontkomt er mijns inziens niet aan - raakt de objectiviteit jegens de
andere figuren in het boek zoek. Dat is dan ook prompt gebeurd. Zij leven te veel
bij de gratie van de hoofdfiguur. Hun zelfstandigheid is illusoir geworden en het
beeld van het boek wordt daardoor even onduidelijk als een tweemaal belichte foto!
De opzet van het verhaal is in wezen ouderwets en in zeker opzicht zelfs
romantisch. Nel Noordzij schreef eigenlijk een tendenz-roman. De innerlijke
conflicten waardoor Renée tot haar eigenaardige verscheurde levenshouding komt
voert de schrijfster terug tot twee oorzaken: allereerst het huichelachtig-fatsoenlijke
milieu waarin zij is opgegroeid en waarin zij in een dwangbuis leefde en ten tweede
een onderwijzeres, die met een liniaal op haar vingers sloeg en zodanig aan haar oor
trok dat het inscheurde. Een walgelijk milieu en een walgelijke schooljuffrouw.
Vandaar de walging bij Renée en vandaar de walgelijke dingen die ze zegt. Vandaar
het stelletje defecte mensen, dat de schrijfster bij elkaar heeft geharkt: Renée dus,
en verder een zielige en manzieke verpleegster, een lesbische jodin en Lucas, die op
de vlucht is voor de smeerboel, die hij in zijn leven aanrichtte. Vandaar ook de
walgelijke manier waarop Renée mensen bekijkt en kan kwetsen, terwijl ze
tegelijkertijd toch vervuld kan zijn met compassie tegenover diezelfde mensen. Dit
hebben dus haar ouders en de schooljuffrouw op hun geweten. Hetzelfde schema
vindt men gedurende vele jaren in vele boeken terug. De romantiek komt om de hoek
kijken als het gaat om de figuur van Lucas. Deze Lucas is een geheimzinnige man
in een pension. Hij wordt ‘de boer’ genoemd omdat men veronderstelt dat hij van
het land komt. Maar men vergist zich. Hij is helemaal geen

1) Nel Noordzij. Het kan me niet schelen, uitg. De Bezige Bij, Amsterdam.
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boer. Hij komt óók uit een keurig net milieu en is ondergedoken omdat hij een misdaad
achter de rug heeft, ook al een walgelijke geschiedenis. Hij is ook de stoerling die,
als Renée een van haar pesterige dingen heeft gezegd, tussen de stoelen door op haar
afkomt, zeer zacht zegt ‘Morgen kom ik terug’, voordat hij haar een harde klap in
haar gezicht geeft en weggaat.
In deze figuur heeft de romantiek Nel Noordzij dus een paar keer parten gespeeld.
Het zij zo. Wie zal er aanmerking op maken? En wie zal er bezwaar tegen hebben,
dat ze met traditionele motieven werkt? Ik weet nu wel weer wat me in het boek
geboeid heeft. Het voortreffelijke moderne proza waarin het geschreven is en waardoor
de fragmenten op zichzelf een hoge mate van doordringendheid hebben gekregen.
De manier waarop de schrijfster met een schijnwerper in karakters afdaalt ook al
houdt zij die karakters dan niet altijd duidelijk uit elkaar. Het heeft iets van sectie,
sectie op het geestelijk leven van haar figuren. Het is onbarmhartig maar toch krijgt
men de indruk dat zij in haar onbarmhartigheid barmhartig wil zijn. De titel van het
boek ‘Het kan me niet schelen’ is geen uiting van onverschilligheid. Eerder is het
een soort bevrijdingskreet hoewel die bevrijding alleen betrekking heeft op de kluisters
en taboes van onze fatsoenlijke maatschappij, die inderdaad nogal het een en ander
op haar geweten heeft, maar die toch nog wel een ander alternatief heeft dan een
moreel nihilisme waarop het in dit boek min of meer uitloopt.
Deze roman heeft dus ongetwijfeld bepaalde verdiensten. Het is alleen maar jammer,
dat het boek voornamelijk de aandacht zal trekken om redenen die beslist niet tot
zijn verdiensten behoren. Uit de walging waardoor Renée bezeten wordt zegt zij
walgelijke, smerige en vieze dingen en Nel Noordzij heeft al deze dingen genoteerd.
Waarom? Zijn ze functioneel voor het boek? Ik geloof, dat ze dat gedeeltelijk
inderdaad zijn. Dat Renée zó spreekt, zó denkt en zó handelt is symptomatisch voor
de min of meer ziekelijke toestand waarin zij innerlijk is geraakt en die haar tenslotte
ook in een kortstondige physieke crisis brengt, waaruit enige bevrijding schijnt te
resulteren. De vraag is alleen maar of daarmee de publicatie van deze viezigheid
verantwoord is. Ik kan daar niet goed uitkomen. Ik heb er geen bezwaar tegen het
huichelachtige fatsoen en de gemene schooljuffrouwen te shockeren. Maar zelfs Nel
Noordzij zelf zal niet de illusie hebben dat ze zulks met dit boek bereikt. Wat ze
bereikt is dat een heleboel mensen dit boek gaan lezen omdat het in een
fluistercampagne terecht komt. Dit kon de schrijfster van tevoren op haar vingers
uitrekenen en het is voor mij de vraag of men ook daartegenover ‘het kan me niet
schelen’ kan zeggen. Dat geloof ik eigenlijk niet. Daarbij onderschat ik de
waaghalzerij van dit boek niet. Ik bewonder haar zelfs. Niemand schrijft zo'n boek
ongestraft. Ook dit wist Nel Noordzij natuurlijk van te voren. Zij was niet bang voor
haar hachje. Maar het blijft dan toch de vraag of deze moed zinvol is. En daaraan
moet men twijfelen. Er bestaat een noodzakelijke openhartigheid, tegenover de arts
en de psychiater, die tegenover een ander recht-

Ontmoeting. Jaargang 9

148
uit onfatsoenlijk zou zijn. Bovendien blijven er een aantal dingen in het leven over
die alleen maar in de verhulling kunnen existeren. Ergens schrijft Nel Noordzij (en
niemand zal ontkennen, dat dit beeldend proza is): ‘Bij het licht van een lantaarnpaal
zag hij hoe haar mond als een puist openbrak voordat zij langs zijn knieën begon te
braken’. Welnu, zo is het ook met dit boek. Af en toe breekt het open als een puist
en spuit de viezigheid er uit! Heilzaam? Ja, voor het gemaltraiteerde lichaam, of de
misselijke geest. Maar verder? Heeft het zin mensen met hun neus boven het braaksel
te houden? Naar mijn gevoel is dat niet alleen smakeloos maar ook zonder enig heil.
Om nog even te concluderen: een boek in een voortreffelijke moderne stijl met veel
beeldend vermogen en psychologische vaardigheid geschreven, maar zwak als
romancompositie. De viezigheid is gedeeltelijk functioneel, gedeeltelijk niet. Voor
zover ze niet functioneel is, is ze onbehoorlijk. Voor zover ze functioneel is had ze
aanleiding moeten zijn om het boek dan toch maar niet te schrijven, althans niet uit
te doen geven.
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Gert Overduin
Iemand floot de blues
Iemand floot de blues
en ik wist, dat
hij zweefde in
de blauwe sfeer
van negerzwart.
Kinderlijk gelukkig
Want als ik zelf floot
de blues,
was mijn hart
ook blauwzwart,
en wiegden mijn heupen
de blauwe maat.
Iemand floot de blues
en ik wist,
dat hij gelukkig was.
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Kritieken
R.F. Lissens
Balans en Bezinning
Vijf en twintig jaar letteren
Brussel-Amsterdam 1955 - Elsevier.
In zijn werk ‘De Vlaamse Letterkunde van 1780 tot heden’ (1953), deed dr R.F.
Lissens wetenschappelijke objectiviteit en volledigheid op gelukkige wijze samengaan
met een persoonlijk en zelfstandig oordeel. Nu heeft hij, ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen,
in kort bestek de balans opgemaakt van de laatste kwarteeuw der Vlaamse letteren.
Welnu, deze balans is, juist in zijn beperking, een meesterstukje: schrijvers en
boeken, die slechts bij de gratie der volledigheid voortvegeteren, zijn hier weggelaten.
Had dr Lissens in zijn wetenschappelijk werk zijn eigen visie niet verloochend, in
dit meer persoonlijke geschrift heeft hij toch ook de objectiviteit bewaard: wat
overbleef is inderdaad het belangrijke en wezenlijke.
Hier schrijft iemand, die niet pas dàn een mening krijgt over de werken der
literatuur, wanneer deze een veilig aantal jaren achter hem liggen, maar die, van 't
ogenblik van verschijnen af, met roman en dichtbundel meeleeft. Vandaar, dat hij
nu de van de Woestijne van ‘Het Bergmeer’ niet, zoals bij de publicatie daarvan,
ónder, maar, als behorende ‘tot de poëtische werkelijkheid en tot de toekomst’ náast
Van Ostayen stelt. Vandaar ook, dat de jongste generatie, die in ‘De Vlaamse
Letterkunde’ bij elkaar niet meer dan één bladzijde kon krijgen, 't in deze balans met
tienmaal zoveel mag doen.
Als voorbeeld van de uitmuntende wijze, waarop dr Lissens in enkele woorden
de door hem behandelde boeken en schrijvers weet te karakteriseren en tegelijkertijd
in algemeen verband te plaatsen, citeer ik uit deze laatste bladzijden enkele regels
betreffende de ‘Heilige Gramschap’ van M. D'Haese: ‘Langs draden van
geleidelijkheid ontspint deze een fors en breedsprakerig, betoverend en saai proza
van korte zinnen met obsederende herhalingen. Hij smeedt deze contradictische
techniek om de eenzaamheid van de mens, de dieren, de bomen en de stenen in een
groter verband, een eenheid van leven te brengen, dat bij Walschap en Elsschot,
uitsluitend om de mens bekommerd, schijnt verloren gegaan’.
Ik acht dit boekje buitengewoon waardevol: wie nader met de Vlaamse literatuur
wil kennismaken, late zich hierdoor leiden; hij zal veel koren, zeer weinig kaf in
handen krijgen.
M.B.

Kees van Ginneken
De eenzame weg
Utrecht - De Lanteern
Deze levensloop van een jong als weduwe achtergebleven Brabants meisje had de
schrijver zo te zien wel stof voor een roman of vijf kunnen leveren. Maar doordat
hij er de vetste brokjes uit heeft gezocht is het er toch maar één geworden, die dan
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bestaat uit een reeks gemakkelijk aansprekende taferelen, naar het valt sentimenteel
of klef gemoedelijk, altijd op het effect geschreven, cliché naar vorm en
gevoelsinhoud, met een overvloed van werkelijk of namaak dialect plus een aantal
religieuze uiterlijkheden, die een klaarblijkelijk bedoelde maar nergens bereikte
diepgang moeten suggereren.
Specimen van de stijl: ‘Als een schone bloem bloeide hun liefde plotseling openlijk
op en Agnes bemerkte het en trad de bloem met een blij verwonderde glimlach
tegemoet.’
Er zou geen reden zijn er nog iets meer van te zeggen, als niet de auteur ons op
enkele bladzijden had doen vermoeden werkelijk wel tot iets beters
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in staat te zijn. Dat hij desondanks de voorkeur heeft gegeven aan het suikerstok-effect
geeft aan dit boek precies de ‘aokelige smaok’ die het missen zou, wanneer hier van
eerlijke eenvoud des harten sprake was.
J.W.V.

Theodor Plievier
Berlijn
I. De doodsstrijd van het Derde Rijk.
II. In de schaduw van het Kremlin.
Bussum - F.G. Kroonder.
Als ik zeg, dat ik me heb moeten dwingen om deze boeken werkelijk uit te lezen,
dan moet ik daarbij preciseren dat dit het meest geldt voor het eerste deel, waarin in
hoofdzaak de val van Berlijn wordt beschreven.
Voor de gemiddelde geïnteresseerde krantenlezer is hier weinig nieuws te vinden.
Ik bedoel daarmee natuurlijk niet zozeer dat nieuwe feitelijke gegevens erin ontbreken,
want dat is nooit een bezwaar. Hoogstens zou men dat een gezonde terechtwijzing
voor ongezonde sensatiezucht kunnen noemen. Het bezwaar zit hierin, dat het ook
volkomen ontbreekt aan enig nieuw licht over de bekende feiten en dat er temidden
van al deze bladzijden vol chaos, puin, paniek, verkrachting en militair delirium
nauwelijks één is, waarop we de schok ondergaan van het persoonlijk leed of de
historische tragiek.
Ik vraag me af in hoeverre dit veroorzaakt kan zijn door innerlijke onzekerheid
van de auteur die, hangende ‘tussen twee werelden’ noch de Rus als bevrijder, noch
de Duitse burger als slachtoffer vermocht te zijn. In ieder geval bereikt de schrijver
met heel zijn geforceerde, soms naar de puzzlerubriek en soms naar de 20ste eeuwse
mythe zwemende stijl en al zijn krampachtig streven naar een groots dramatisch
effect niet anders, dan dat de gebeurtenissen ondoorzichtiger worden dan ze waren.
En dat lijkt me een averechts resultaat, ook voor een romanschrijver.
Het tweede deel, dat in hoofdzaak het leven in de Oostzone beschrijft, acht ik
beter, vooral in het middengedeelte, waar de bezettingsmoeilijkheden in persoonlijke
problemen geconcretiseerd worden en dat daarnaast de spanning heeft van een thriller.
Maar het voornaamste is misschien, dat de schrijver hier tot een duidelijker
plaatsbepaling voor zichzelf gekomen is en dat zijn eigen desillusie de toon van dit
deel mee bepaalt. Helaas gaat deze toon weer verloren bij de beschrijving van de
Juni-opstand van 1953, een gebeurtenis die door de schrijver weer volkomen in het
vlak der onpersoonlijkheid wordt getrokken, zonder dat hij ons daarvoor schadeloos
stelt met een boeiend historisch relaas.
Alles bij elkaar moet men zeggen, dat de lectuur van deze boeken veel moeite
vraagt voor weinig winst. De overheersende indruk die ervan achterblijft is, dat de
romancyclus erdoor voltooid en afgesloten wordt. Ik zou niet graag beweren dat dat
onbelangrijk is. Het monument als geheel wordt door deze afronding zeker imposanter.
Maar als ik voor ‘Moskou’ op andermans oordeel mag afgaan moet ik constateren,
dat ‘Stalingrad’ zowel links als rechts meer door volume dan door kwaliteit wordt
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geflankeerd. Een groots concept dus, maar een uitvoering die in belangrijke partijen
te zwak gebleven is.
J.W.V.

Henry James
In de Greep
(The turn of the screw)
Amsterdam - Querido
Een jonge gouvernante is belast met de zorg voor twee ouderloze kinderen op een
Engels landhuis, waar zij alleen met de bedienden verblijf houdt. Zij merkt dat de
kinderen in contact staan met de schimmen van een vroegere huisknecht en van haar
eigen voorgangster, die de kwade invloed proberen te behouden, die zij
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tijdens hun leven op de kinderen uitoefenden.
James zelf karakteriseerde het boek, dat dateert van 1898, als ‘een
spookgeschiedenis voor een intellectueler publiek dan gemeenlijk dit soort verhalen
leest’. Inderdaad is het een fijn genuanceerd en goed in de toon gehouden geheel,
zonder grove griezeleffecten en met het accent op de strijd om het behoud van de
kinderen, die zich uiterlijk zo onschuldig houden. Als bezwaar zou kunnen gelden,
dat er veel in geraisonneerd wordt, dat de geestverschijningen wat statisch gebleven
zijn en dat het ‘kwaad’ waaraan de kinderen blootstaan alleen als zodanig aangeduid
wordt en nauwelijks vorm krijgt. Maar dit zijn gebreken die met de kwaliteit
samenhangen, minder hinderlijk naarmate men aandachtiger weet te lezen, en - laten
we zeggen - niet ongelijk aan de bleekheid die bijwijlen het intellectueel gelaat dekt,
zonder dat daardoor aan de geest afbreuk wordt gedaan.
J.W.V.

Meesters der Ierse vertelkunst
Bijeengebracht en uit het Iers vertaald door W.H. Stenfert Kroese.
Amsterdam - J.M. Meulenhoff.
De samensteller heeft zijn keuze laten bepalen door twee criteria - literair gehalte en
typerend Iers-zijn - die elkaar stellig niet uitsluiten, maar waarvan men toch wel
verwachten kan, dat ze tot een compromis zullen dwingen. Men kan dit dan ook
inderdaad constateren bij de verhalen, die opgenomen werden, van dié Ierse schrijvers,
die in 't buitenland in redelijke mate bekend zijn: W.B. Yeats en James Joyce; wat
van hen gekozen is, is niet het beste specimen van hun oeuvre, maar, uit het vele
goede, het meest Ierse.
Deze constatering is geen afkeuring. Zonder een dergelijk compromis was de titel
zinloos geweest; trouwens, compromis of geen compromis, wat ons hier geboden
wordt is bijna steeds voortreffelijk en doet ons vaak naar volgende ontmoetingen
verlangen.
M.B.

Wil Kamphuis
Problemen, beesten en wat liefde
Baarn - Bosch & Keuning N.V.
Onder bovengenoemde luchtige titel beschrijft Wil Kamphuis ons een episode uit
het leven van het meisje Diet, leerlinge van de examenklas van een Middelbare
School. Door allerlei problemen wordt Diet van de spanning over het op handen
zijnde examen afgeleid. Het grote probleem dat haar bezig houdt is de oorzaak van
de verwijdering die er is ontstaan tussen haar ouders en een oom en tante.
De vorm die de schrijfster voor deze kleine roman heeft gekozen doet ons alles
wat Diet wedervaart direct mee beleven. De buitenwereld zoals zij die ziet en er over
mediteert, begrijpt of niet begrijpt, wordt door haar bewustzijn nauwkeurig
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geregistreerd en ons als een soort verslag in de ik-vorm doorgegeven. Diet neemt
ons in door de onbevangenheid waarmee ze, als enig kind van haar ouders, haar soms
wat eenzame weg tussen de mensen gaat, een onbevangenheid die haar bij blijft juist
op een leeftijd dat haar onbewuste vertrouwen in het leven aan het wankelen wordt
gebracht.
Door Diet leren we haar omgeving kennen, haar vrolijke, luchthartige moeder,
wat minder goed haar vader en haar vriend Leo die zelf ‘zit’ met het probleem van
zijn gescheiden levende ouders. Ook maken we kennis met haar leraar Celling, die
een wat mysterieuze figuur blijft. De rol, die de laatste speelt in de ontsluiering van
het familiegeheim lijkt ons een beetje gezocht.
Door het bovenvermelde ‘registratie-proces’ werd de stijl van het boek heel
eenvoudig maar ook glashelder en juist deze eenvoud en helderheid vormen het
klimaat, dat bij de Dietfiguur past en waarin zij, litterair gesproken, tot leven heeft
kunnen komen.
N.P.V.

Ontmoeting. Jaargang 9

153

Meesters der Italiaanse Vertelkunst
Bijeengebracht en uit het Italiaans vertaald door Corinna van Schendel.
Amsterdam - J.M. Meulenhoff
‘Een nicht van mijn vrouw ging trouwen toen ze op een leeftijd was gekomen waarop
meisjes ophouden dat te zijn en in oude vrijsters ontaarden.’
Zo onbekommerd begint Italo Svevo (1861-1928) zijn vertelling ‘Weldadige Wijn’,
en ik vraag u in gemoede waarom dat bij ons nog al te vaak zo krampachtig moet,
als wij eens een kort verhaal proberen te schrijven.
Dat gewoon maar plezierig vertellen kun je van de Italianen afkijken.
Corinna van Schendel heeft zich er voor gewacht ‘compleet’ te zijn; zij heeft vóór
alles een onderhoudend verhalenboek willen samenstellen. Haar inleiding is kort,
maar zeer instructief.
Een uitstekend boek voor wie zich wil oriënteren in de Italiaanse literatuur van de
laatste eeuw.
P.J.R.

Adriaan van der Veen
Spelen in het donker
Amsterdam, 1955 - Querido
‘Wat kan er eigenlijk van iemand terecht komen?’
Deze vraag van Robert, de hoofdpersoon uit ‘Spelen in het donker’, geeft in nuce
de problematiek weer, die Adriaan van der Veen in zijn laatste, zich weer in Amerika
afspelende roman behandelt.
Robert is, na een lang verblijf in een sanatorium, als verslaggever bij een plaatselijk
blad in 't stadje Greenwich terecht gekomen. Lichamelijk hersteld, zoekt hij geestelijk
nog genezing van de ‘geschondenheid’ die hij in zijn jeugd opliep, doordat zijn vader
na de dood van zijn moeder hertrouwde. Hij zoekt dan zijn heul in omgang met
anderen: de journaliste Alice; haar broer Peter; de hoofdredacteur Jay. Anderen, die
overigens ook allen ‘geschonden’ zijn, want, zoals Robert zegt, ‘raken we altijd wel
ergens stuk, en blijven ons leven bezig met de reparatie daarvan.’ Zo kan Jay niet
verwerken, dat hij een achterlijk kind heeft; zo tracht Peter de chaos in hem te
bezweren met stoer en steil doen. Het contact met deze anderen blijft echter even
oppervlakkig en verward, als de beschrijving daarvan. Zijn geestelijk herstel vindt
Robert dan ook pas, wanneer in zijn leven het jonge meisje Patricia komt, dat het
meest ‘geschonden’ van allen is, gebukt als ze gaat onder de verbeelding schuldig
te zijn aan de dood van haar vader. Wat Robert tot dan toe in Greenwich gedaan had,
was spelen: spelen in het donker van de eenzaamheid. Door zich open te stellen voor
Patricia, maakt hij ‘de sprong zonder reserve naar de ander’. In de ernst van hun
verbintenis, zullen ze trachten, elkaar los te maken ‘van de troebele sierplanten, de
donkere benauwdheden van hun jeugd - die alleen samen, wanneer de een de pijn
van de ander verzacht, kunnen worden vernietigd.’
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Niet in alle opzichten is het Van der Veen gelukt zijn vaak diepzinnige gedachten
en boeiende motieven een adequate roman-vorm te geven. Te vaak vinden we in zijn
stijl ‘troebele sierplanten’. Robert heeft zichzelf en vooral de andere ‘geschondenen’
te veel door, hij is soms te onverhuld de schrijver zelf. Zeer onwaarschijnlijk moet
worden geacht, dat de jarenlange ingebeelde en opgekropte schuldgevoelens van
Patricia door Robert in een enkel gesprek grotendeels worden weggepraat.
Geen tekortkomingen, maar wel opmerkenswaard, zijn de Amerikaanse invloeden
en achtergronden in deze roman; overigens niet verwonderlijk in het werk van een
auteur, die jarenlang in Amerika verbleef. Ik bedoel natuurlijk niet, dat deze roman
zich in Amerika afspeelt, eigenlijk ook niet het toch wel typerende ontbreken van
elke achternaam, maar wel de critiek, die in het beschrijven van de figuur van Peter
wordt uitgeoefend op gesaeculariseerd puritanisme en neo-fascisme. Vooral denk ik
echter aan het
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ontbreken, in velerlei vormen, van zelfstandigheid bij de enkelingen in dit boek, en
het daaruit volgend zoeken van oppervlakkig contact met anderen.
Het is een treffende illustratie van wat de Amerikaanse socioloog D. Riesman in
zijn ‘The Lonely Crowd’ constateert: de overgang in de Amerikaanse maatschappij
van de ‘Inner-Directed’ mens naar de ‘Other-Directed’ mens; van de mens, die de
richtlijnen voor zijn handelen in zichzelf, in de drang naar persoonlijk succes vindt,
naar de mens die zich laat leiden door de mening van de ‘groep’, door wat anderen
van hem zullen zeggen, en die zo, in zijn afhankelijkheid, niets meer vreest dan de
eenzaamheid.
In hun kern echter zijn de door Van der Veen gestelde problemen, van persoonlijke
vrijheid of gebondenheid aan het verleden, van eenzaamheid of gemeenschap,
algemeen menselijk. De hier gewezen uitweg, nl. dat men eigen vrijheid wint, door
zich aan de ander te verliezen, is een oude Evangelische waarheid, die ook de moderne
psychologie (L. Binswanger) herontdekt heeft.
Hoe ernstig Van der Veen het ook meent, de oplossing die hij biedt, blijft
oppervlakkig, - d.i. blijft in het horizontale vlak -, doordat de wereld in ‘spelen in
het donker’ slechts de lengte van het persoonlijk verleden en de breedte van de
verhouding tot de andere mens kent, maar de diepte van Gods genade mist.
Zo verandert het spel in ernst, maar het donker blijft.
M.B.

Anne Morrow Lindbergh
Geschenk van de Zee.
Arnhem - Van Loghum Slaterus.
‘Leven op het eiland is een lens geweest waardoor ik mijn eigen leven in het Noorden
heb onderzocht’ zegt de schrijfster als ze van een vacantieverblijf op een Zuidelijker
gelegen eiland naar haar huis in één van de voorsteden van New York terugkeert.
De ‘eilandogen’ waarmee ze haar leven in het Noorden, evenals heel het leven
van deze tijd zo vol middelpuntvliedende krachten, heeft bekeken, zijn verschillende
op het strand gevonden schelpen, haar ‘geschenken van de zee’. Er is er één die die
verhouding van de mens, van de vrouw, tot de stilte symboliseert, een dubbele schelp,
de ‘zonsopgangschelp’, symboliseert de verhouding tussen twee mensen in hun jonge
liefde, een andere ‘de middelbare jaren van het huwelijk’.
Als grote oorzaak van de conflicten in het leven van de moderne mens, en meer
in 't bizonder van de moderne vrouw, ziet de schrijfster het gebrek aan stilte, aan de
goede, zegenende, creatieve stilte, die wel niet aan ieder gegeven is om hem tot
kunstwerken te inspireren, maar in de eerste plaats om hem weer in harmonie met
zichzelf te brengen.
Alleen vanuit deze harmonie met zichzelf kan hij de zin van het leven begrijpen
en verwerkelijken en in het leven ‘functionneren en geven, zoals Gods bedoeling
met hem is’.
Toch is de cultuur niet de enige vijand van de mens. Zijn andere, eigenlijk zijn
eerste vijand, is hij zelf met zijn angst, zichzelf, zijn geluk in zoverre dit gelegen is
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in het bezit van iets of iemand anders, te verliezen. De krampachtig bezittende mens
zal het juiste levenspatroon niet vinden:
He, who bends to himself a joy
Doth the winged life destroy, maar
He, who kissses the joy as it flies
Lives in Eternity's sunrise.

Het boek is geen streng betoog maar een charmante improvisatie rond de verschillende
schelp-thema's waarin het soms wat vaag is, soms wat in herhalingen vervalt. Maar
uiteindelijk probeert het een ernstig en eerlijk antwoord niet te geven, maar te vinden
op het grote conflict van de moderne tijd die de mens meer van zichzelf vervreemdt
naarmate hij hem met voor-
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uitgang en bezit gezegend heeft.
N.P.V.

Tarquinia,
Wandmalereien aus etruskischen Gräbern.
R. Piper & Co. - München.
Door de prachtige tentoonstelling van de voortbrengselen der Etruskische kunst, die
we in deze zomermaanden in Den Haag bezichtigd hebben, is deze ons vroeger
weinig bekende cultuur in haar schoonste uitdrukkingsvorm ons leken nader gebracht.
Misschien daarom heeft ze zoveel indruk op ons gemaakt, omdat ze voor een groot
deel gebaseerd was op de dood, omdat het gedenktekenen en schilderijen waren in
de grafmonumenten.
Het hierbovengenoemde deeltje uit de Piper-Bücherei geeft ons zestien bijna
volmaakte reproducties van beschilderingen, alle daterend uit de tijd vanaf ± 500
vóór Christus. Een ‘Nachwort’ van 14 blz., geschreven door de bekende Etruskoloog
Pallottino, vertelt ons iets van het geheim dezer Etrusken, van de techniek der schilders
en van de plaats, die deze meesterwerken in de kunstgeschiedenis innemen.

Friedrich August Henn:
Matthias Jorissen - Der deutsche Psalmist in Leben und Werk.
Leipzig - Koehler und Amelang.
Matthias Jorissen, afkomstig uit Wezel, was vele jaren predikant in Den Haag, waar
hij in 1823 op hoge leeftijd overleed, beroemd als zielzorger en dichter, vooral door
zijn psalmberijmingen. Dit werkje is een vrucht van conscientieus onderzoek van
Hollandse en Duitse bronnen.
J.H.S.

Annemarie Meiner:
Lob des Alters.
Sprüche der Weisheit.
Wiesbaden - Insel Verlag.
De verzamelaarster heeft uit de literatuur, speciaal de Duitse, een aantal troostspreuken
‘samengelezen’, eerst voor haar vader en na diens heengaan voor haar moeder, waarin
de lof van de ouderdom wordt gezongen. Een prachtig uitgevoerd boekje, vol wijsheid
der eeuwen.
J.H.S.
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M.A.M. Renes-Boldingh
G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk.
De Vier Winden.
‘De Vier Winden’ is de naam van de oude molen, van vader op zoon eigendom van
het geslacht Geurts. Oorspronkelijk heette de molen ‘De vier Winden Godts’. Maar
het tijdperk van de Winden Gods is voorbij, de mens, in dit geval de molenaar, is
heer en meester. Hij is niet langer afhankelijk van weer en wind, hij hoeft maar een
handle over te halen en de zaak draait. Helaas heeft zijn afhankelijkheid van de
Almachtige plaats moeten maken voor zijn slavernij aan het geld. Thea, de vrouw
van de tegenwoordige Geurts, ziet dit heel scherp. De molen werpt een schaduw over
haar leven, verduistert haar huwelijksgeluk en bedreigt ook het leven van haar zoon
Geurt die de artistieke aanleg van zijn moeder heeft, maar door zijn vader gedwongen
wordt straks ook de molen in te gaan.
In een nacht van noodweer komt de molenaar Geurts tot bezinning en geeft zijn
zoon toestemming om zijn aanleg te volgen. De moeder die bij veel teleurstellingen
in haar leven heeft leren geloven: ‘Gottes Will hat kein Warum’, ziet nu, dat deze
woorden niet alleen in negatieve, maar ook in positieve zin waar zijn.
Het boek is fris geschreven en we leren de hoofdpersonen er wel uit kennen. Toch
is deze kennismaking soms wat geforceerd door de te lang uitgesponnen gesprekken
en de zeer gedetailleerde herinneringen van Thea's vader, waardoor we in zijn geest
de geschiedenis van haar jeugd zich weer zien afspelen. Deze achtergrond heeft de
schrijfster enerzijds nodig want het gebeuren op de door haar in het centrum gestelde
zomerdag is de toespit-
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sing van krachten en tegenkrachten die zich de jaren door ontwikkeld hebben.
Anderzijds heeft juist door deze sterke achtergrondwerking het gebeuren op de
bepaalde zomerdag aan reliëf moeten verliezen.
N.P.V.

Ernest K. Gann.
Het bamboe gordijn
Utrecht - A.W. Bruna & Zoon.
De oorspronkelijke titel van deze roman, Soldier of fortune, is mij minder duidelijk
dan de Nederlandse, want in de onfrisse avonturen en affaires van Ganns personages
kan ik weinig fortuinlijks ontdekken. Hongkong en Macao, speciaal Hongkongs
lugubere voorstad Kowloon, dorado's van misdaad, roof, opium-, goud- en
mensensmokkel, zijn de enige mazen in het bamboe gordijn tussen het ‘westen’ en
China, waardoor het clandestiene, levensgevaarlijke verkeer tussen de communistische
en niet-communistische wereld nog mogelijk is. In die betrekkelijk kleine enclaves
zijn een paar miljoen mensen opeengehoopt, meest uitgeweken Chinezen, verder
zeelieden van allerlei natie, Britse soldaten, zakenmensen van Amerika, Engeland
en andere landen, Fransen, Nederlanders, Parsi's en Sikhs, Wit-Russen en gestrande
militairen van Tsjiang Kai Sjek, intriganten en agenten van de machtige Chinese
volksrepubliek. In die richel van het continent, levend onder de permanente dreiging
‘van achter de bergen’, brengt Ernest Gann zijn figuren met elkaar in contact, en er
is weinig verkwikkends en zeker niets ‘verheffends’ in de wijze, waarop hij dit doet.
Hij verstaat evenwel de kunst, sfeer te scheppen (en wat voor sfeer!) en spanning in
de gebeurtenissen. John Vandenbergh vertaalde het boek zeer goed, Dick Bruna
maakte het omslag.
Joh. v. H.

Go Verburg
Boontje, het apenmeisje.
Nijkerk - G.F. Callenbach.
De opdracht, ‘aan de nagedachtenis van Paul Kruger’, lijkt me wel wat ver en
imaginair... Maar de Zuidafrikaanse historie van het apinnetje is door Go Verburg
bijzonder aantrekkelijk, geestig, en met kennis van zaken, i.c. het Afrikaanse
dierenleven, verteld en beschreven. Want het is niet alleen Boontje, de geketende
heldin, die ons bezighoudt in hopen en vrezen, maar de rijk gevariëerde fauna vormt
hier een belangwekkende entourage, olifanten, reebokken, nijlpaarden, leeuwen,
hyena's, gieren en krokodillen. Het boek is verlucht met een groot aantal foto's. Een
sympathiek boek, onderhoudend en leerzaam voor oud-en-jong. Door Callenbach
vakkundig verzorgd uitgegeven.
v.H.
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Fred Thomas
Pelgrimage naar Lourdes
Utrecht - Uitg. De Lanteern.
Voor Protestanten, al is het voor hen niet in de eerste plaats bedoeld, is het toch wel
interessant dit boekje te lezen om zodoende een beter begrip te krijgen voor wat de
Rooms-Katholieken beweegt in hun verering van Maria en haar verschijningen op
bepaalde plaatsen.
Hier gaat het dus over Lourdes.
Het boekje is rustig en vanuit een sterke geloofsovertuiging en -ervaring
geschreven. Thomas vertelt in het eerste hoofdstuk, hoe hij vroeger weinig interesse
had voor Lourdes, dat het hele gedoe hem zelfs tegenstond als een goedkoop en
smakeloos vertoon. Doch tijdens een ernstige ziekte, waarvan hij volgens de doktoren
niet meer genezen kon, maakten vrienden zijn vervoer naar Lourdes mogelijk. En
daar begon zijn genezing. Later kon hij als volkomen gezond man nog eens opnieuw
Lourdes bezoeken.
Aan de waarheid hiervan behoeft natuurlijk niet getwijfeld te worden. Ook in onze
kringen hebben wij merkwaardige verhoringen van een innig gebed gezien. Maar of
daarbij die hele entourage van de Mariaverering en een pelgrimstocht naar Lourdes
‘nodig’
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zijn, betwijfel ik. Of beter gezegd: die blijf ik afwijzen ook na de lezing van dit
eenvoudige pretentieloze boekje van een merkwaardige genezing, een pelgrimstocht,
een korte levensbeschrijving van Bernadette Soubirous.
Vooral de cultus, niet alleen om Maria, maar om Bernadette, culminerend in haar
heiligverklaring, wijzen wij af, ook al nemen wij met belangstelling kennis van een
en ander.
K.K.

Jo van Dorp-Ypma
Op aantrekkelijke voorwaarden
Den Haag - Voorhoeve.
De aantrekkelijke voorwaarden hebben betrekking op het afbetalingsstelsel. Het is
uitstekend, dat Jo van Dorp daartegen te velde trekt, want het is een groot sociaal
euvel.
Of daarmee het boek als roman gerechtvaardigd is, waag ik echter te betwijfelen.
Gerechtvaardigd natuurlijk wel, maar geslaagd?
Ik vond de boeken van deze schrijfster over het Zuidhollandse polderland, bij alle
gevaren van herhaling en chargering van een bepaalde gesteldheid, toch beslist een
klasse beter dan dit boek. Het lijkt mij te haastig geschreven en het is te veel in de
alledaagsheid blijven steken. Dit is niet nodig, ook al schrijft men over huis-, tuinen keukenaangelegenheden.
Slechts een enkele maal breekt de pittige persoonlijkheid van de schrijfster er door
heen. En dan herkennen we Jo van Dorp weer.
Daar staan echter te veel vlakke bladzijden, wat stijl, typering en verhaal betreft,
tegenover.
K.K.

Evert Zandstra
Het goddeloze veer
Den Haag - Uitg. Leopold.
Zandstra kan boeiend vertellen. Hij schrijft vooral in korte felle zinnen en laadt soms
zelfs een enkel woord met de inhoud van een zin.
De sfeer van het landschap (bij de Friese meren) en het ouderwetse veer met
vervallen herberg is uitstekend getroffen en er is zeker spanning in dit verhaal over
mensen met een sterke wil en karakter.
Doch het geheel is mij te veel geladen met een bloed- en bodem romantiek en
-erotiek.
De romantische verheerlijking van natuurkrachten en natuurlijke driften gaat
gepaard met een soort noodlots-filosofie, doch deze irriteert je tenslotte en doet
geforceerd en onwaarschijnlijk aan. (Waarmee ik natuurlijk niet wil beweren, dat
waarschijnlijkheid een eerste vereiste van een roman zou moeten zijn.)
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In dit boek, waarin sterke karakters een moedige strijd met zichzelf en het leven
voeren, is echter geen enkel begrip te vinden voor de verhouding van de mens
tegenover God. Door deze bewuste of onbewuste negatie winnen de personen echter
niet aan levensen overtuigingskracht.
Integendeel.
K.K.

Peter Jaspers
Waarom speel je niet, Vincent?
Baarn - Hollandia.
Dit boek beweegt zich rondom het kind, maar behelst tevens de roman van de
kindervriendin Jos, en Wouter Eeman, die een ongelukkig huwelijk heeft, en om de
kinderen moeilijk tot scheiden komt, maar tenslotte toch waarschijnlijk met Jos wel
verder het leven in zal gaan.
Het lijkt wel, of de schrijfster (want Peter Jaspers is een vrouw), in dit boek zichzelf
gelegenheid heeft willen geven om haar ideeën over kinderopvoeding (dikwijls
voortreffelijk), sexuele voorlichting (niet geheel aanvaardbaar), en huwelijk (uit
niet-christelijk standpunt uiteraard), door te geven. De welhaast volmaakte Jos is
wel een beetje haar spreektrompet, en dat Peter Jaspers dit zelf misschien gevoeld
heeft, toont zij in de critiek die de arts Stephen Cross (kwam ù ooit een Hollandse
boerenzoon met zo'n naam tegen?), op haar uitoefent. Een aardige vondst die ech-
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ter het voorgaande gedeelte van het boek in een enigszins eigenaardig licht zet, terwijl
de schrijfster dáár haar figuur volkomen au sérieux schijnt te nemen. Neemt men dit
opzettelijk ‘belehrende’ weg, en let men vooral op de tekening van kinderen, en de
inderdaad soms zeer tactvolle en verstandige reactie op hun problemen van
bovengenoemde Jos, dan blijven er waardevolle elementen over. Zoals gezegd, lijkt
de sexuele voorlichting in de gegeven vorm mij misplaatst en geforceerd, omdat een
kind nu eenmaal lichamelijk noch geestelijk een volwassene is, en het gelukkig ook
niet behoeft te zijn.
Het boek is goed uitgevoerd, met band- en omslagtekening van de bekende
kunstenaar J.F. Doeve.
Anna M.

Theo van der Wal
Waterloze wolken
's-Gravenhage - Nijgh & Van Ditmar
Het komt tegenwoordig dikwijls voor, dat er boeken verschijnen, die zich bezig
houden met sombere toekomstverwachtingen naar aanleiding van de inderdaad
schrikwekkende ontwikkeling der techniek, wat zeer begrijpelijk is, en wellicht nodig.
Het schijnt echter een soort mode te worden, en dat is bedenkelijker. Dit boek geeft
niet de indruk uit modezucht geschreven te zijn, maar het probleem van de
hoofdpersoon, de fysicus Dr. Kern: ‘Heeft het leven der mensen met geheel de cultuur,
nog enige zin, nu de mens in staat is, dit leven aan algehele vernietiging prijs te
geven’, doet toch wel wat academisch aan, en de argumenten, die zijn collega, Dr.
Pitra, er tegen aanvoert, zijn m.i. ondanks de bedoeling van de auteur, zo niet
afdoende, dan toch aanzienlijk steekhoudender dan genoemde argumenten. Intussen
‘zit’ de m.i. rijkelijk onevenwichtige Dr. Kern er mee, want hij heeft een dergelijke
verwoestende vinding gedaan, en merkt, dat de jonge rechtschapen Eduard Pitra
dezelfde basisformule als hij heeft gevonden. Kern meent dan ten onrechte, dat Pitra
de ernst van de situatie niet inziet, en schiet hem neer. Later blijkt, dat Pitra uit
dezelfde formule andere, voor de mensheid zegenrijke, conclusies heeft ontwikkeld.
Gelukkig is hij niet dodelijk getroffen, en kan hij, met Kerns secretaresse, het
ongecompliceerde meisje Eva Blok, het geluk tegemoet gaan.
Andere vrouwenfiguren in dit boek zijn Marga Griffioen, die een verhouding met
Kern heeft, en Ariane Kleiweg, verslaafd aan marihuana-sigaretten, uit het lood
geslagen en vrij gevaarlijk voor haar medemensen, zoals Eva Blok kan getuigen. Ik
geloof, dat het niet zozeer het onderwerp of de personen, zijn, die me het lezen van
dit boek tot een nogal onaangenaam karwei hebben gemaakt. Het is meer hetzelfde,
wat ik op veel Amerikaanse toneelstukken tegen heb: alsof aan een mecanisme een
klein schroefje ontbreekt, waardoor de hele machinerie onjuist functionneert. Nogal
‘man-van-de-straat-achtig’ vind ik de passage over de indruk, die het interieur van
kerken op Kern maakt.
De uitbeelding van typen als Ariane Kleiweg is in haar soort raak, evenals die van
rechtschapen en ongecompliceerde figuren als Pitra. Dr. Kern vind ik minder geslaagd,
hij is blijkbaar een favoriet van de auteur, maar overtuigt weinig. Marga Griffioen
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ziet men evenmin voor zich, misschien is de gezochte manier, waarop Kern en zij
contact krijgen, hier schuld aan. Dat er niettemin boeiende, en zelfs af en toe
‘bloeiende’ passages in voorkomen doet hopen op ànder werk van de auteur.
Anna M.

Ben van Eysselsteijn
Verweerde Stenen
's Gravenhage - H.P. Leopold.
De hoofdpersoon van deze roman is Charlotte Emilie, die in 1755 huwt met Bernier,
baron van Linge, de eigenaar van de Drentse havezathe de
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‘Rheehorst’. Haar komst leidt een korte periode van bloei in voor de Rheehorst, maar
deze bloei is niet duurzaam. Gedurende haar huwelijk met de degelijke, stugge Bernier
achtervolgt haar de herinnering aan een Franse edelman met wie zij, vlak voor haar
huwelijk, een korte romance had doorleefd. Ofschoon zij weet dat deze Fransman
met haar had gespeeld, blijft haar hart naar hem uitgaan. Zijn beeld projecteert zij in
haar jongste zoon Ayolt. De gevolgen zijn noodlottig.
Haar voorkeur brengt allereerst een verwijdering teweeg tussen haar en haar man.
Later blijkt Ayolt veel van de Franse débauché in zich te hebben. Hiervan wordt zijn
broer het slachtoffer; deze vindt de dood als op Ayolt door de broer van een door
hem verleid meisje een moordaanslag wordt gepleegd, waaraan hij zelf ontkomt. Op
het laatst van haar leven ziet Charlotte Emilie in dat zij een fantoom had nagejaagd
en gelukkig had kunnen zijn met de toegewijde Bernier. Maar dan is de loop der
gebeurtenissen niet meer te stuiten. Ayolt laat na het overlijden van zijn ouders de
Rheehorst in de steek. Enige jaren nadat hij is gesneuveld, gaat, kort na de
omwenteling in 1795, het huis in vlammen op.
Boeiend en vooral tegen het eind overtuigend, beschrijft Van Eysselsteijn deze
tragedie van verval en ondergang, gevolg van een romantische waan, van het
vertwijfeld niet zichzelf willen zijn, zou Kierkegaard zeggen. Toch is de grondtoon
van het boek niet pessimistisch. Geboren uit het inzicht dat God wil ‘dat wij de weg
zullen vinden uit het labyrinth’, dat voor God iedere vlucht een vlucht tot hem is, is
de hoop het laatste dat rest, de hoop, die de mens getroost naar Gods waarheid op
weg doet zijn. Naar mijn mening is de schrijver er echter niet in geslaagd deze
bevrijding even overtuigend te verbeelden als het verval en de ondergang. Had het
plotselinge besef dat zij voor de droom het goede leven rondom zich had versmaad
en verdorven bij Charlotte Emilie niet tot een crisis moeten leiden, tot een
verslagenheid die althans enige overeenstemming zou hebben met Kierkegaards
‘Angst zum Tode’? Hiervan blijkt weinig. Zo is voor mijn gevoel het psychologische
element van het boek enerzijds wat vlak, anderzijds wat geforceerd.
Dit neemt niet weg dat Verweerde Stenen zeer lezenswaard is. De schrijver heeft
hoger gegrepen dan de gemiddelde historische roman. Daarom neemt men enige
zwakke plekken graag op de koop toe.
G.E.M.

Rembrandt's Evangelie
Inleiding F. van der Meer
Bussum - Moussault's Uitgeverij N.V. 1955
Bij de ingang van dit Rembrandtjaar - 15 Juli zal het 350 jaren geleden zijn, dat
Rembrandt werd geboren - verschijnt deze uitgave, die het schoonste ons nader brengt
van wat hij heeft nagelaten. Immers als geen ander heeft deze kunstenaar zich verdiept
in en geleefd uit de Bijbel. Hebben de Byzantijnse en laat-Romeinse kunstenaars bij
voorkeur Christus als Koning afgebeeld en Hem in Zijn heerlijkheid getoond, de
schilders uit de Herfsttij der Middeleeuwen Zijn lijden en sterven tot in alle gruwelijke
details uitgebeeld, Rembrandt heeft Hem gezien als de Knecht des Heren, rondgaande
temidden van de hongerigen en havelozen, een onopvallende figuur zonder
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stralenkrans, zich vereenzelvigend met de minsten der Zijnen. Rembrandt heeft
Christus - zegt de inleider - ontluisterd, terwille van de innerlijke luister.
't Is altijd weer ten hemel schreiend wat rondom de feestdagen aan illustraties of
reproducties verschijnt in onze kerkbodes, dag- of weekbladen. Allerlei kitsch wordt
door goedbedoelende, maar altijd weer theologiserende predikanten
becommentarieerd. Men geeft ‘overdenkingen’. 't Is alles zo heerlijk stichtelijk. Maar
over een
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week zijn de overdenkingen vergeten, verouderd, onnut geworden. En dat in een
land waar een kunstenaar geleefd heeft, die zijn kracht vond in het eeuwige woord
Gods en dit plaatste in onze eigen omgeving, onze eigen tijd. Want dit is het wonder
van Rembrandts kunst: deze kunst is van alle tijden.
Koopt daarom dit Evangelie: de bijbelteksten naast de prachtige tekeningen of
etsen van Rembrandt afgedrukt. Technisch op zeer hoog peil staande, is elke
reproductie een vreugde om te bekijken en een aanleiding tot het zich verdiepen in
Gods woord.
De tekst is overgenomen volgens de nieuwe vertaling van het Nederlands
Bijbelgenootschap. Waarom hebben inleider en uitgever dit gedaan? Uit
zuiver-wetenschappelijk standpunt? Welke vertaling las Rembrandt? Men weet het
niet zeker. Van Dullaert, Rembrandts leerling, staat vast, dat hij de Statenvertaling
niet gebruikte.
Hoe 't ook zij, de tekst is voor ons Protestanten de vertrouwde en over deze keuze
kunnen wij ons dus alleen maar verheugen. Zeer warm aanbevolen.
J.C.S.

Dr. J.H. Plokker e.a.
De Lach in de Literatuur
Den Haag - Servire
Precies omschrijven wat lachen is kan niemand. Waarom lachen we eigenlijk in
bepaalde gevallen? Sommigen zien in het komische een teruggrijpen op de
kinderlijkheid; anderen zoeken de oorzaak in een superioriteitsgevoel; weer anderen
wijzen op een omkering van de orde (de bedrieger bedrogen b.v.) Zes academisch
gevormden hebben elk een bepaald aspect van de lach in een serie lezingen voor de
School voor Taal en Letterkunde te 's-Gravenhage belicht: dr. J.H. Plokker sprak
over de psychologische zijde van de kwestie; dr. J.D. Meerwaldt behandelde Petronius,
de ziener in humor; prof. dr. H. Brugmans refereerde over de lach in de Franse
literatuur = Rabelais, Molière, Voltaire; drs. H.L. Prenen bepaalde zich tot Charles
Dickens en de caricatuur; prof. dr. G. Stuiveling had het over humor, ironie en
sarcasme bij Multatuli, waarna prof. dr. Th.C. van Stockum de rij sloot met een
beschouwing over ironie en zelfironie bij Thomas Mann. De gedrukte tekst van deze
lezingen vormt interessante kopij, die het mysterie van de lach wel niet ontraadselt
(de lach raakt aan de zenuw van het leven en wie de lach zou doorgronden, zou tevens
het geheim van het leven zèlf verstaan), maar die de lezer toch veel wetenswaardigs,
belangrijks en... veel leuks te lezen geeft.
C.R.

Mrs Robert Henrey
De kleine Madeleine
Amsterdam, Elsevier.
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‘Dit is het verhaal van mijn jeugd. Ik heb geen enkel feit veranderd. Iedereen die er
in voorkomt draagt zijn - of haar - eigen naam.’ Deze verzekering laat de schrijfster
aan haar boek voorafgaan en we nemen het graag aan. Maar evengoed moet haar
omvormende stilerende fantasie toch wel enig aandeel hebben gehad aan de sfeervolle
vertelling, zoals die voor ons ligt: in ieder geval is de routine van een vaardig
schrijfster er in te herkennen. En verder zal de afstand Londen-Parijs en: succesvol
Engels schrijfster - armoede lijdend Frans arbeiderskind er iets aan hebben
bijgedragen. Die heeft misschien het perspectief gebracht in de opeenstapeling van
feiten en figuren. Zo is dit met namen en gebeurtenissen volgeladen verhaal boeiend
en bekoorlijk geworden. Zelfs al zijn die namen en feiten op zich zelf weinig
belangrijk. In hun overstelpende veelheid geven ze toch een indruk die ook voor
anderen dan de vertederde vertelster iets te betekenen heeft: de rusteloze strijd om
het bestaan, zoals die in een wereldstad wordt gevoerd.
J.M. Vr.
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Inge Lievaart
De wortelstok Vrede
Onder mijn dag
de wortelstok Vrede
alles is tegen
hagelbuien ergernissen
en het oordeelsmes wind
wreken zich bovengronds
met stuifzand waanwijze woorden
zich haastend hetgeen er mocht resten
te verleugenen tot woestijn
en dieper
God kent mijn schaamte
de vrieskou van mijn eigen verraad
toch
onder mijn dag
de wortelstok Vrede
blijvend
winterhard
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Inge Lievaart
Ze zullen het niet geloven
Ze zullen het niet geloven
de wijzen niet
en de dwazen niet
de wijzen dwaas
in hun wijsheid
niets wetend buiten hun weten
en de dwazen wijs
in hun dwaasheid
niets wetend dan het niet weten
twee druppels water
geen tranen voor God
ze zullen het niet geloven
vrede voor onrust
lachen voor tranen
toekomst voor angst
ze zullen het niet geloven
toch blijf ik het zeggen
zachtheid voor stenen
ze kunnen veranderen
ze zullen het merken
luisteren voor weten
handen voor vuisten
alles voor niets
één voor allen
brood uit zijn honger
drinken uit zijn dorst
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Requiem voor een non
Ev. Grolle
‘For sinners only’, heette een boek, dat voor de oorlog grote opgang maakte. Een
fascinerende titel; ook één, waarbij ieder, die een christelijke opvoeding genoten
heeft, direct instemmend knikt. Is het Evangelie er niet: ‘alleen voor zondaars’? De
kleintjes zingen het al onder de Kerstboom, het is zo'n christelijke vanzelfsprekendheid
geworden. Maar, als men dan later ineens geplaatst wordt voor die zondaars zelf
(niet voor de sympathieke, maar voor de miserabele), dan voelt men eerst recht de
weerstanden, die er in zo'n vanzelfsprekende uiting gelegen zijn.
De zondaren, die William Faulkner in zijn tragedie: ‘Requiem voor een non’ in
heel hun afgrijselijke waarheid vertoont, zijn verreweg van sympathiek; het zijn
miserabele, gemene, door en door verdorven creaturen. Levens als wrakhout en toch:
één van hen noemt hij een non, voor wie hij een requiem zingt.
In feite is dus Nancy Mannigoe helemaal geen non, maar een gevallen negerin,
die een baby heeft vermoord en daarom tot de strop wordt veroordeeld. Als het stuk
begint, hoort men dit doodvonnis over haar uitspreken. In het vervolg ziet men, hoe
haar verdediger, Gravin Stevens, hardnekkige pogingen in het werk stelt om een
andere vrouw, Temple Drake, tot een biecht te dwingen.
Deze Temple Drake is de lezers van Faulkner reeds bekend uit zijn twintig jaar
geleden verschenen boek: ‘Sanctuary’. Daarin wordt verteld, hoe zij als 17-jarig
meisje met haar klasgenoten per trein op weg was naar een schoolfeestje. Onderweg
stapt zij uit met een vriend, Gowan Stevens, een neef van de advocaat, om de reis
per auto te vervolgen. Er wordt zwaar gedronken en zij rijden tegen een boom. Temple
valt in handen van een geesteszieke misdadiger, Vitelli, die haar, na in haar bijzijn
een brandewijnstoker vermoord te hebben (wij zijn nog in de tijd van de
‘drooglegging’) in een bordeel onderbrengt om zo nodig een alibi te hebben.
Enigszins uit schuldgevoel, omdat zij uiteindelijk door zijn toedoen in dit bordeel
terechtkwam, trouwt Gowan Stevens haar en nu zijn wij acht jaar verder. Temple en
Gowan hebben twee kinderen en het jongste, een baby van 6 maanden, is door Nancy
vermoord.
Uit de biecht, waartoe oom Gavin zijn aangetrouwde nicht dwingt, komt bij stukjes
en beetjes aan het licht, dat haar huwelijk ondraaglijk was. Gowan heeft steeds laten
merken, dat hij haar vergaf, - vreselijk om altijd maar in dankbaarheid te moeten
leven. Nancy (zelf een publieke vrouw en morfiniste) heeft zij uit de goot opgeraapt,
om tenminste iemand te hebben, waarmee zij over haar verleden spreken kon. Maar
dit verleden laat haar niet los. Haar man is in het onzekere en weet niet of de oudste
zoon werkelijk wel zijn kind is. ‘Zij had er plezier in’, zegt hij tegen zijn oom. Op
de dag van de moord is er weer iets gebeurd, dat met dit ver-
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Elisabeth Andersen als de negerin Nancy Mannigoe en Myra Ward als Temple Drake in Faulkners
‘Requiem voor een non’
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leden te maken heeft. Oom Gavin heeft geen bewijzen, maar hij voelt dit intuïtief.
Hij weet haar er toe te brengen bij de gouverneur van de staat Mississippi de ware
toedracht te vertellen. Wat dan voor de dag komt, is tragischer dan alles, wat tot nu
toe vernomen is. In haar ‘slechte’ tijd is Temple van een man gaan houden. Zij schreef
hem liefdesbrieven. Na zijn dood, - hij werd uit jaloezie vermoord, door de
misdadiger, die haar in het bordeel onderbracht, - pleegt zijn broer met deze brieven
chantage. Nancy is van dit alles op de hoogte. Zij wil, dat Temple alles aan haar man
vertelt; maar deze laat Gowan op reis gaan met het oudste kind, om zelf de zaak op
te lossen. Die dag, als Peter om de dwangsom komt, ontdekt zij, dat de liefde, die
zij eens voor zijn broer koesterde, nu op hem is overgegaan. ‘Het kwaad zit in mijzelf’,
roept zij uit. Zij wil met het kind het huis ontvluchten en er met Peter van door gaan.
Op dit moment doodt Nancy de baby, opdat het voor het kwaad beschermd zal
worden; opdat Temple teruggehouden wordt van haar verkeerde weg. In het laatste
bedrijf plaatst Faulkner de ontmoeting van Temple met Nancy in de gevangenis aan
de vooravond van de terechtstelling. Wat voortdurend ter sprake kwam, komt hier
duidelijk naar voren. Nancy weet, dat zij niets meer te hopen heeft voor de wet. Haar
wacht terecht de strop. Maar wat zij gedaan heeft, deed zij voor de schuld van anderen.
Om Temple terug te brengen van haar weg. Om het arme onschuldige kind te bewaren
voor het lijden. Zij weet, dat zij het recht op de hemel heeft verspeeld, dat zij boeten
moet voor haar eigen schuld en voor die der anderen. Maar zij heeft het alles gebiecht
aan Jezus. Dit geloof is haar gebleven. Misschien was zij wel ontoerekenbaar, toen
zij het kind doodde. Maar zij deed dit om iets te redden en bracht haar eigen leven
daarbij ten offer. Zij weet het alles niet zo precies uit te leggen, zij kan het alleen
maar zeggen tot Jezus en in het geloof aan Hem toevertrouwen. Zeker wacht haar in
de hemel geen ereplaats in wit gewaad en met een harp, maar misschien mag zij er
zorgen voor de kinderen, die hier op aarde zo hebben geleden door de schuld der
ouderen. ‘Heeft Hij niet gezegd: Laat de kinderen tot Mij komen, en heeft Hij daar
niet in het bijzonder mee bedoeld, dat wij ouderen ze niet met onze schuld verhinderen
mogen?’ vraagt haar verdediger Gavin Stevens.
Als Nancy getroost weer teruggaat naar haar cel, zegt Temple: ‘maar als zij
gevonnist wordt, dan zij wij allemaal veroordeeld’. ‘Ja’, zegt oom Gavin, ‘heeft Hij
dit niet reeds voor 2000 jaar gezegd en is Hij daarvoor niet gestorven?’
Een vreselijke wereld, waarin Faulkner ons brengt, maar in de figuur van Nancy
Mannigoe plaatst hij haar tegen de achtergrond van het Evangelie. Wij beleven een
merkwaardige tijd. Een schrijver als Faulkner, die nooit voor bijzonder ‘christelijk’
is doorgegaan, blijkt zijn Bijbel haarscherp gelezen te hebben. Hij schrijft met zijn
Requiem een commentaar op Mattheus 21:31, wellicht schril en fel van kleur, maar
niettemin van grote ernst. Deze tekst over het voorgaan in het Koninkrijk Gods staat
werkelijk in de Bijbel. Na Faulkners ‘Requiem’ zal men hem niet licht
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vergeten. De zonde is hier ontzagwekkend, benauwend geworden, maar... naar Paulus'
woord: de genade des te overvloediger.
Men moet in de opvoering van de Haagsche Comedie ervaren hebben, hoe Elisabeth
Andersen de negerin Nancy Mannigoe uitbeeldde. Sommigen hebben gezegd: ‘veel
te tam. Kon men daaraan nu een aan morfine verslaafde publieke vrouw herkennen?’
Een voorbarig, sensatiezucht verradend oordeel, dat geen recht doet aan Faulkners
bedoeling, die een requiem zingt voor een... non. De Nancy Mannigoe van Elisabeth
Andersen is niet sensationeel, niet rauw, wel beklagenswaardig. Een uitgeworpen
mensenkind, dat door God wordt thuisgehaald; vanuit haar zonde overgezet in Zijn
genade. Een zondares, maar een heilige; een slechte vrouw, maar een ‘non’... door
het geloof. In deze uitbeelding klonk Hebreeën 11:31 nog na: ‘Door het geloof is
Rachab niet omgekomen...’ Rachab heet hier Nancy Mannigoe en is zwart van huid.
Het is ook nu mijn bedoeling niet nader in te gaan op de verdiensten van regisseur
en acteurs. Ik wilde u slechts wijzen op wat u te wachten staat, als u zoudt kennis
nemen van dit Requiem voor een non...: iets verschrikkelijks, maar tevens iets, dat
raakt aan het hart van het Evangelie, want dit is niet enkel iets liefelijks. Het Evangelie
is werkelijk in de volle dramatische betekenis: ‘for sinners only’.
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Marius Goedhart
Ouders zeggen eenparig...
IJskoude beesten bouwen winterse huizen
daarin sterven vrouwen en dichters en vlinders
in lichte lokalen vol bloemen
worden kinderen vrolijk gestroomlijnd
ouders zeggen eenparig
zij komen er zij zullen iets bereiken
zij zullen rijden in glanzende wagens
zij zullen het heft in handen hebben
maar zij hebben geen donkere wortels diep in de grond
geen kruin die fluistert en zucht in de wind
vannacht is de laatste Zigeuner
gestorven zonder muziek
de wereld is een wrak verlaten nest geworden
waarin geen vogel meer wil wonen

Ontmoeting. Jaargang 9

168

Marius Goedhart
Ik heb een standbeeld van angst opgeroepen
in een winter vol witte verschijnselen
tegen het grijs pastel der verdwijning
stonden huizen, een ontsteltenis van Kruijder
witte spieren winter lagen
over zwart geschoren landlichamen
in het melkwitte duister van een middag
heb ik het toenemend fluisteren gehoord
en ik zag het vreemde naderende beeld
van een aarde gekluisterd in Slavische ontzetting
toen stonden mijn ogen groot en leeggestolen
in de uitgemoorde middag
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Marius Goedhart
Milde winteravond
Milde winteravond buiten
en tussen ons het zachte weten
dat wij de spiegels zijn waarin
de kaarsen onzer eenzaamheid
zeer helder branden maar
zoveel zachter voor de ogen en
daardoor wel aanvaardbaar
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Bloesemtak van Bordewijk
Aart Romijn
Bij het lezen van het nieuwste boek van Bordewijk, en vooral bij het overdenken
van het gelezene - toen ik trachtte tot een oordeel te komen - beving me een zekere
schroom. Had ik de roman wel helemaal begrepen? En deze schroom - het gevolg
van eigen innerlijke onzekerheid - is gebleven, ook na het lezen van verschillende
kritieken, zowel waarderende als verguizende.
Bordewijk zelf bevordert de schroomvallige benadering van zijn laatste werk door
op pagina 102 een aantal punten te noemen, die hij blijkbaar richtinggevend wil zien
voor de literaire kritiek in het algemeen. Dat deze punten genoemd worden door een
der nevenfiguren in de roman, die niets met het verhaal heeft uit te staan, doet aan
de importantie er van niets af.
De auteur heeft bij het besluit om zijn inzichten over literaire kritiek op schrift te
zetten zeker niet gedacht aan zijn eigen werk - een figuur als die van Bordewijk is
daar te integer voor - maar nu ze er eenmaal staan, acht ik ze tot op zekere hoogte
ook geldend voor mij, te meer, daar ze stuk voor stuk het overdenken meer dan waard
zijn. (Ter orientatie van de lezers van Ontm. worden ze aan het eind van deze
beschouwing geplaatst.)
De sfeer van het geheel is een van de wezenlijkste kenmerken van ‘Bloesemtak’.
Een sfeer, die vrijwel onafgebroken dreigend is, soms zelfs macaber. Bij het lezen
van deze roman moest ik steeds denken aan sommige schilderijen van Luc. Willink,
schijnbaar zeer glad geschilderd in een volstrekt realisme, dat nochtans geen realisme
is. Het stijgt daar boven uit, doordat Willinks huizen een wanhopige beklemming
oproepen; ze hebben iets obsederends door de eenzaamheid, door de wanhoop, door
de angst, sterk opgeroepen door dreigende wolkencompacten en valse belichting.
De sfeer nu van Willinks werk - misschien is neo-realisme de beste benadering is ook die van Bloesemtak; een, boek, dat in zijn hoogtepunten ademloos boeit en
dat in zijn zwakste gedeelten irriterend verveelt.
Een architect, Van Marle, getrouwd met een Leidse hoogleraarsdochter Aurora, krijgt
van een zakenman met filantropische neigingen, Termunten, de kans om een kerk
te bouwen in Amsterdam-Zuid, waarbij aan geen van zijn artistieke aspiraties
belemmeringen worden opgelegd. Op de relatie Van Marle-Termunten is de roman
gebouwd: Termunten ontmoet Aurora, van wier bestaan hij afweet, omdat zijn zoon
Conrad haar soms bezoekt. Deze zoon Conrad heeft een - overigens niet zeer intieme
- verhouding met Aurora's vriendin Leo Monterey, die als psychologe een vrij
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duister bestaan leidt, te meer daar zij uit spionnage bij-inkomsten heeft. (Het is op
zichzelf al merkwaardig met welk meesterschap Bordewijk dit kan suggereren, zonder
de behoefte te hebben ook maar éénmaal een feit te noemen.) Leo weet dat Conrad
bij Aurora komt, deze feitelijk boven haar stelt - hij heeft Aurora bijvoorbeeld een
curieus liber amicorum gegeven, dat hij Leo geweigerd heeft - en deze slechtwillende
vrouw begint een lastercampagne, die fataal is in haar gevolgen. Het warnet van
laster is voor Aurora zo doorzichtig, dat het haar weinig moeite kost dit te ontwarren,
maar de gevolgen zijn wel heel destructief...
Wanneer alles eenmaal achter de rug is, wanneer het gezin-Van Marle van de Prins
Hendrikkade naar de Nassaukade verhuisd is (curieus is hier weer de beschrijving
van de sfeer der buurt), sterft Aurora zeer onverwacht aan een hersenbloeding. Van
Marle stort in diepten van ellende, doch een katharsis aan het slot doet een hoopvolle
toekomst vermoeden. De laatste zin van het boek luidt namelijk: Toen, plotseling
bedacht hij, en de woorden leken hem van elders toegevoerd: de kinderen hebben
nog geen vakantie gehad. (curs. van mij.) Hier en ook elders in het boek treft ons
iets dat naar het para-normale zweemt.
De roman speelt in Amsterdam - een zeer merkwaardig Amsterdam zoals alleen
Bordewijk het ziet. Daardoor is Bloesemtak veel minder een Amsterdamse roman
dan bijvoorbeeld ‘Rood Paleis’, en mist het datgene, wat ‘Karakter’ tot een specifiek
Rotterdamse roman maakte. Bordewijk heeft namelijk het Amsterdamse lèven niet
in zijn boek gevangen. Voor hem is de hoofdstad allereerst een stad van architectuur
en niet van mensen. Amsterdam bestaat uit een aantal wijken, waar mooie of lelijke
huizen staan, die gevangen liggen in hun eigen sfeer.
En deze sfeer heeft steeds iets dreigends, zij roept angsten op, en - zij rust in het
verleden. Steeds wanneer de schrijver het modèrne leven gaat tekenen, (het boek
speelt in de jaren na 1945), moet hij een zekere weerzin overwinnen. Wanneer er
een ongeluk plaats vindt, wil het woord ‘auto’ Bordewijk haast niet uit de pen. En
zou het denkbaar zijn dat een architectengezin zo volkomen buiten het culturele leven
staat, zoals dat in de hoofdstad genoten kan worden?
Hier ben ik bezig met het zetten van vraagtekens. Er zijn er meer te zetten, vooral
in een belangrijk deel van de intrige. Het gezin-Van Marle woont namelijk
aanvankelijk in bij een Joods echtpaar, dat de Duitse hel overleefd heeft. Hoe het
mogelijk is, dat Nathans geloof hecht aan lasterpraat, die ten eerste zeer dubieus
klinkt en die vervolgens zo duidelijk weerlegd wordt en onhoudbaar blijkt, is iets
dat voor rekening van de auteur moet blijven.
Maar waarom gaat het eigenlijk in deze roman? Waarom draagt hij de naam
‘Bloesemtak’? De verklaring ligt schijnbaar voor de hand. Architect Van Marle
signeert het beste van zijn werk (hij is een verdienstelijk aquarellist) met een bepaald
vignet: een bloesemtakje - het symbool
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waaronder hij zijn vrouw ziet. Om hààr draait de roman; in drie achtereenvolgende
delen zien we haar leven bloesemen tegen hemelsblauw, tegen onweerslucht en tegen
avondrood. Dat wil zeggen, dat we haar leven volgen in het ongestoorde geluk van
het begin, vervolgens in de duistere periode van de laster en ten slotte in die van haar
laatste levenstijd, die plotseling door een ontijdige dood wordt afgebroken.
Daarnaast echter wordt Van Marle's leven tè zelfstandig beschreven om niet een
deel van de titel voor hèm op te eisen. Welk deel echter? Aurora is inderdaad een
lichtende, zelfs stralende figuur; innerlijk zo gaaf en onberoerd, dat de uiterlijke
vuiligheid van de laster haar niet of nauwelijks deert. Op haar is de titel volkomen
toepasselijk. Alleen - hoe harmonieus ons het huwelijk wordt geschilderd - ik kan
me niet dan met grote moeite voorstellen, hoe een warme, levende vrouw als Aurora
het uithoudt bij een type als Van Marle. Deze man, die op alles ja zegt, die vrijwel
niets merkt van de diepe crisis in het leven van zijn vrouw, is als mens eigenlijk
weinig sympatiek. Wel als architect. Ligt in het scheppende werk van zijn geest z i j n
recht op een deel van de inhoud der benaming ‘Bloesemtak?’ Juist wanneer we de
drie-deling in de roman op de architect toepassen, krijgt voor hem de benaming zin.
In een der recensies las ik: men voelt in deze roman de aanwezigheid van de dood.
Die uitspraak heeft me getroffen. De onwezenlijke belichting van het geheel suggereert
sterk de doodssfeer; meer nog op de achtergrond der dìngen dan die der mènsen
woont de angst voor het ongekende, en typische symbolen als angstdromen roepen
de onwezenlijkheid nog sterker op.
En toch is het werk veel minder bizar dan vele van Bordewijks vroegere boeken.
Ik zou zeggen dat het meer in het leven staat, ondanks alles wat op de dood wijst.
Van Marle mag me als mens niet lìggen, maar hij ìs een mens. Zijn vrouw Aurora
is in haar liefelijkheid de incarnatie van de ideale mens. En Leo - hoezeer moet
Bordewijk haar onder het scheppen zijn gaan haten - is als antagonist ook een mens.
Slechts bij het tekenen van enkele figuren is de auteur de oude gebleven. En ik acht
het merkwaardig, dat mijn belangstellingscurve snel opliep, toen ik de advocaat
Fronto ontmoette, de vervaarlijke vijand van het goede. In het spel en het tegenspel
der advocaten is de roman buitengewoon sterk, in beelding en argumentatie.
Iets dat me zeer trof, maar dat ik slechts met aarzeling waag uit te spreken, is een
zekere stroefheid in het taalgebruik, zoals ik die ook bij de oudere Van Schendel
meen te constateren. Hierboven duidde ik er reeds op, hoe Bordewijk als het ware
schroomt nieuwe gebruiksvoorwerpen en begrippen te noemen. Een klein fragment,
vrij willekeurig gekozen en aan te vullen door veel andere, moge als illustratie dienen:
‘Zij liepen de hele Prinsengracht af. Leblanc had zijn paraplu opgestoken. Van Marle
koos de beschutting niet te delen. Hij was gehard in de strijd
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tegen de kwade seizoenen. - Van Schendel zou het woordelijk gelijk hebben kunnen
zeggen, hoewel hij accurater schreef dan Bordewijk het althans in dit boek doet. Het
zou niet moeilijk vallen menig minder gelukkig, ja, zelfs onjuist, beeld te signaleren.
Uiteraard is deze stroefheid geen stroefheid zonder meer. Alleen zeer gevoelige
mensen (en Bordewijks gevoeligheid blijkt ook genoegzaam uit ‘Bloesemtak’) kiezen
bewust deze vorm om hun grote sensibiliteit te verbergen.
De kerk speelt in ‘Bloesemtak’ een grote rol. Van Marle krijgt immers de opdracht
om een kerk te bouwen, ze is dus een essentieel bestanddeel van het boek. Maar een functie krijgt ze niet. De belangstelling van de auteur reikt niet verder dan het
gebouw, ook al was zijn intuitie uiterst gevoelig waar het ging om de vorm van het
gebouw in verband met de dienst er van.
Tot driemaal toe wordt de aandacht van de lezer afgeleid door gesprekken (in
dialoogvorm), die met de gang van het verhaal niets te maken hebben. Deze
gesprekken werken bepaald storend. Hoogstens kan men vermoeden dat de auteur
ze liet afdrukken, omdat hij voor bepaalde meningen een uitingsmogelijkheid nodig
had. Waarom dat echter in dit boek moest, is niet duidelijk.
Een voorzichtig neergeschreven eindoordeel: ‘Bloesemtak’ is waarschijnlijk
Bordewijks meest menselijke boek. Zijn beste is het beslist niet. Daarvoor zitten er
te grote fouten in compositie en intrige. Maar ongetwijfeld is het een belangrijk boek
in verband met een evolutie, die m.i. bezig is zich in de auteur te voltrekken.
Ter overweging van critici en schrijvers volgen hier de stellingen die B. op pagina
102 plaatste.
1. Vraag u af: sta ik onbevangen tegenover de kunstenaar? Bij de minste twijfel
onthoud u.
2. Vraag u af: ben ik bevoegd? Bij de minste twijfel onthoud u.
3. Zorg er voor dat het publiek niet grijpt naar uw oordeel, maar naar het
achterliggend kunstwerk. (Hier is een der staaltjes van slecht taalgebruik. Curs.
van mij. R.)
4. Zoek in het kunstwerk vooral naar de beweegredenen uit het onderbewustzijn.
5. Bedenk dat een kunstwerk is doordesemd met een amalgama uit het werk van
voorgangers, en dat alleen de mate van eenheid waartoe de veelsoortige desem
is herschapen de mate van oorspronkelijkheid van het werk bepaalt.
6. Bedenk dat ge eerst dan moogt spreken van plagiaat als uw instinct de bron
feilloos registreert.
7. Bedenk dat een kunstenaar van kleine gestalte geen specialist behoeft te zijn in
eenmansgarages, miniaturen of puntdichten, en dat neerhangende mondhoeken
nog niet wijzen op uitsluitend dodenklachten,
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grafleggingen of crematoria (Ook hier een fout in het taalgebruik, door abstracta
en concreta in één beeld te gebruiken. R.)
8. Vergeet nooit hoe gevleid ge u zoudt gevoelen indien ge werd geciteerd, zelfs
foutief (Multatuli: ‘Barbertje moet hangen’).
9. Eis geen ononderbroken stijging in een oeuvre, alleen de lijn van het
electrocardiogram.
Hierbij mag de lezer de punten 7 en 8 op Bordewijks gezag gedeeltelijk als grapje
beschouwd zien.

Marinus A. den Braber
Zelfportret
Wandel ik rechts van mij
een spiegelruit voorbij
of aan de and're kant
een ruit aan m'n linkerhand,
ik zie een helft van m'n dubbel gezicht;
rechts ijzer en links het gedicht.
In een zigzagsgewijze gang
wijk ik naar rechts onder dwang,
m'n gezicht in het glas gerekt
door een aanpassingsdefect,
maar ten voeten uit links in het glas
ben ik dichter en kind en kras
met het vloeibaarste geluid
m'n laatste gedicht in de ruit.

Ontmoeting. Jaargang 9

175

Poëziekroniek
C. Vermeer
Laat me deze kroniek beginnen met een felicitatie. Ter gelegenheid van de
verschijning van het dertigste deeltje in ‘De Windroos’ gaf de uitgever een bundeltje
‘Windrozen per bos’ aan de intekenaren op zijn reeks ten geschenke. In dit deeltje
plaatste iedere dichter die in ‘De Windroos’ publiceerde enkele door hem zelf uit
die publicatie gekozen verzen. Het bundeltje is op deze wijze een aardig bloemlezinkje
van moderne poëzie geworden, dat een karakteristiek geeft van de serie, die een frisse
en levendige verzameling is van door de geest van het ‘nieuwe’ aangeraakte poëzie.
Het bundeltje is niet in de handel en is dus een particulier genoegen gebleven dat de
uitgever zich vergunde en waarmee hij zijn abonnees ongetwijfeld plezier zal hebben
gedaan. Wij wensen ‘De Windroos’, die een aparte en belangrijke plaats in de
poëtische publicaties inneemt, geluk met het tot nog toe bereikte en hopen nog veel
nieuwe uitgaven van deze reeks te zien.
We hoeven overigens niet over gebrek aan bloemlezingen te klagen. In allerlei
goedkope en duurdere uitgaven verschijnen ze en we kunnen weer te kust en te keur
verzen lezen. Deze uitgaven bewijzen dat er kopers voor zulke verzamelbundels zijn
en er blijkt in poëzie dus nog wel een goede handelsmogelijkheid te liggen. De functie
van deze bloemlezingen lijkt mij zeer belangrijk. Deze bundels maken vertrouwd
met genres en brengen werk onder de aandacht dat anders bij velen onopgemerkt
zou blijven.
Het bundeltje ‘Religieuze poëzie der Nederlanden’, dat Michel van der Plas
verzamelde, geeft een mooi overzicht van de Nederlandse religieuze poëzie van de
Middeleeuwen tot op onze tijd. Van Duinkerkens ‘Zeven eeuwen Katholieke poëzie’
brengt een keuze bijeen uit het werk van Rooms-Katholieke dichters van Hadewych
tot Schaepman. In ‘Het goud der gouden eeuw’ bracht Van Duinkerken poëzie van
zeventiende eeuwse dichters bijeen. En C. Buddingh' verzamelde ‘Liederen en
romances’, al weer van de middeleeuwen af tot op onze tijd. Al deze bundeltjes
richten zich tot een zo breed mogelijk publiek; de spelling is, voorzichtig, met de
hedendaagse in overeenstemming gebracht.
Dat is niet het geval met het aardige bundeltje dat Har Scheepens uit de poëzie
van Constantijn Huygens samenstelde. Hij maakte zijn keus niet uit de meer bekende
ernstige gedichten van deze calvinistische dichter, maar uit zijn speelse kleinere
gedichten. Wij ontmoeten er de man in, die ook ‘Trijntje Cornelis’ kon schrijven; en
de titel ‘Loslippige Constantijn’ is voor dit boekje precies passend. Wel aardig en
goed, Huygens ook zo weer eens te zien.
Naast al deze bloemlezingen staat echter, er hoog bovenuit rijzend, de bloemlezing
uit onze poëzie van 1100 tot 1900, die Victor van Vriesland
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in het eerste deel van zijn ‘Spiegel van de Nederlandse poëzie’ verzamelde. Met het
verschijnen van dit deel is de gehele driedelige ‘Spiegel’ weer compleet verkrijgbaar.
De lof van dit werk zingen is welhaast overbodig. Laat het genoeg zijn, te zeggen
dat het de grootste en best verantwoorde bloemlezing is die wij van onze poëzie
bezitten. Een werk dat niet gemakkelijk geëvenaard kan worden.
Dat bloemlezingen verkocht worden, blijkt ook uit het tweede deel ‘Facetten der
Nederlandse poëzie’ dat als ‘Nimmer Dralend’-deeltje uitkwam. Het succes van het
eerste deeltje heeft tot dit tweede geleid. De nu bijeen gebrachte verzen behoren tot
een aan het eerste deeltje voorafgaande periode, nl. die van Willem Elsschot tot
Martinus Nijhoff. Ook nu weer is hier de Vlaamse poëzie ruimer vertegenwoordigd
dan gewoonlijk in onze bloemlezingen het geval is. Daardoor nemen deze deeltjes
een eigen plaats in.
In de Ooievaar-serie heeft een bloemlezing uit het werk van Paul van Ostayen een
plaats gevonden. Gerrit Borgers maakte een keus uit diens poëzie en proza en schreef
een uitstekende, instruërende en op een breed publiek ingestelde inleiding er bij. In
dezelfde serie bracht A. Roland Holst een keuze uit zijn eigen gedichten en proza
bijeen. Deze bundeltjes, die zeer goedkoop zijn en toch uitstekend verzorgd zijn
uitgegeven, zullen ongetwijfeld velen tot de lezing van het volledige werk van deze
dichters brengen, al is het voor dat doel wel jammer dat aan het werk van Roland
Holst geen inleiding is vooraf kunnen gaan.
Jaap Romijn brengt met zijn bundeltje ‘De lichte muze’ ons in aanraking met de
vrolijke en de kolder-poëzie van onze dagen. Het volledige bundeltje ‘Gorgelrijmen’
van C. Buddingh' is er in opgenomen. Het boekje biedt overigens geen volledig
overzicht van dit soort poëzie, want de namen van Daan Zonderland, Trijntje Fop
en anderen misten we. Maar 't is toch een boekje waar je een genoeglijke avond aan
beleeft.
Genoeglijke uren verschaft ons ook Daan Zonderland met zijn aardig uitgegeven
bundeltje ‘Weerbarstig alfabet’. Kolder, dwaas, zijn deze versjes, maar hier wordt
met de taal en met begrippen gejongleerd op een wijze die telkens weer verrast.
Bert Voeten heeft weer op een andere wijze een bloemlezing samengesteld. Hij
verzamelde in zijn bundel ‘Erts’ een aantal verzen die hij koos uit in de jaren 1954
en 1955 in tijdschriften of in zelfstandige bundels gepubliceerde gedichten en wil
daarmee dus de stand van onze huidige poëzie aangeven. Een beeld geeft deze
bloemlezing daar ongetwijfeld wel van (ook al blijkt ‘Ontmoeting’ niet waardig
gekeurd ook maar in één enkel vers dat beeld te mogen meevormen). Maar met de
neus bovenop de tijd zal het moeilijk vallen het meest essentiële te kiezen. Ik kan
me tenminste niet vrij maken van een gevoel het traditionele, ook het modern
traditionele, hier bijeen te vinden. En ik maak me sterk dat bv. over tien jaar een keus
uit dezelfde jaren al heel anders zou uitvallen. In deze bundel vinden we op slechts
één uitzondering na werk van dichters die reeds in bundels publiceerden en al een
min of meer gevestigde naam hebben.
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Maar het nieuwe, ontluikende, dat er in 1954 of 1955 toch ook wel geweest moet
zijn, nemen we niet waar. Dit neemt evenwel niet weg, dat ook in deze bundel een
aantal goede verzen bijeen zijn gebracht.
Het ‘nieuwe’ vinden we wel in de ‘Schrijversalmanak voor het jaar 1956’ door
Bert Schierbeek en Jan Walravens samengesteld; wat fragmentarisch, omdat de
samenstellers blijkbaar vooral verscheidenheid hebben nagestreefd, zodat het lezen
van deze almanak dringt tot nadere kennismaking met de hier publicerende auteurs.
Van Bert Decorte neem ik hier een van zijn aardige ‘Vocalises’ over:

Zwaluw
Ik doorsnijd het zwerk, wit-zwarte schaar,
waar ik schielijk heen en weder scheer,
ik die, schichtig als een weerlicht schier,
't geloof in des schepsels vrijheid schoor
en de dansvloer van de muggen schuur.

Ook kort, fragmentarisch, zijn de gedichten en prozastukken die Cornelis Veth,
Anthonie Donker en Max Nord opnamen in ‘Wichelroede en werk’. Het boekje werd
uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging van
Letterkundigen. Van een 45-tal dichters en schrijvers lezen wij wat zij als de
achtergrond van hun werk zien. Het boekje is, mede door de opgenomen tekeningen
van Veth, verre van zwaarwichtig, maar heeft toch wel een waarde door de
(voorlopige) visie die we op onze litteratuur er door krijgen.
‘Waar is de eerste morgen?’ vraagt Jan Walravens in de titel van zijn bundeltje
verzen die hij samenstelde uit het werk van 13 Vlaamse experimentelen. Hij geeft
met deze titel reeds aan, dat deze dichters in hun poëzie streven het oerbegin van
hun mens-zijn te naderen. Het is een boeiende bundel geworden, die, hoewel veel
gedichten lang zijn, de zuidelijke veelheid van woorden weet te vermijden. Dit
Vlaamse werk heeft inderdaad een nieuw en eigen geluid. Reeds de inleiding van
Jan Walravens is het lezen waard; ze formuleert kort en bondig wat hij als het
kenmerkende der Vlaamse jongere dichters ziet. ‘Deze gedichten zijn “grote
samenscholingen van beelden” en deze beelden vormen een muur, waartegen men
eerst stoot, waarop later Chinese schaduwen zichtbaar worden, nog later een
verrassend filmschouwspel verschijnt. Metaforen hebben altijd tot de poëzie behoord,
ook tot het proza en zelfs tot de conversatie. Maar verbonden door het woordje “zoals”
met de ware hoofdzin, waren zij niets meer dan een verduidelijkend toemaatje. Bij
de modernen wordt dat toemaatje het gedicht zelf en “zoals” wordt gewoon
weggelaten.’ Verder zegt hij: ‘Maar worden de beelden totaal vrijgemaakt van de
realiteit, van de onmiddellijke perceptie der mensen en van iedere logica, dan groeien
zij uit tot een troeblerend en somptueus, een a-werelds en magisch domein. Dan
vormen zij (...) een autonoom en vreemd gebied.
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In dat domein herkent gij nog de grote krachten van onze planeet zoals licht en
donker, zoet en hard, woest en zacht, maar zij verkrijgen er de vormen niet meer die
ons vertrouwd zijn en die bijvoorbeeld heten: nacht of dag, man of vrouw, berg, zee
of tarweveld. Dan wordt de poëzie een zuiver mentale kunst....’
Uit de bundel citeer ik van Rudo Durant:
is het goed
dat wagens vraagtekens in de straten schrijven
en hun geluid?
als het gestamel van dronken kinderen
op mijn hoofd regent
zo en zo
Is het goed of beter of
dat ik de rode letters van de woorden
stuk voor stuk in mezelf verdroom
nog breken verre lichten in de zee
is het goed
dat op het gespalkte uur
de tijd weer begint
en uw ogen niet langer schuilgaan
achter de vraagtekens in de straat geschreven
maar zich samenvouwen
als de schepen die naar capri varen

In deze kroniek werden besproken:
‘Windrozen per bos’, een bloemlezing uit ‘De Windroos’; Uitgeversmij Holland,
Amsterdam.
‘Religieuze poëzie der Nederlanden’, samengesteld door Michel van der Plas;
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht.
‘Zeven eeuwen katholieke poëzie’, samengesteld door Anton van Duinkerken;
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht.
‘Het goud der gouden eeuw’, bloemlezing uit de poëzie der zeventiende eeuw,
samengesteld onder leiding van Anton van Duinkerken; Uitgeverij Het Spectrum,
Utrecht.
‘Liederen en romances’, bijeengebracht door C. Buddingh'; Uitgeverij Het
Spectrum, Utrecht.
Har Scheepens, ‘Loslippige Constantijn’; N.V. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar,
's-Gravenhage.
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Victor E. van Vriesland, ‘Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen,
1100-1900’. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
Pierre H. Dubois, Karel Jonckheere en Laurens van der Waals, ‘Facetten der
Nederlandse poëzie, van Willem Elsschot tot Martinus Nijhoff’; N.V. Uitgeverij
Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage.
Paul van Ostayen, Music-hall; samengesteld en ingeleid door Gerrit Borgers;
Daamen N.V., Den Haag.
A. Roland Holst, ‘In ballingschap’; keuze uit eigen werk; Daamen N.V., Den
Haag.
Jaap Romijn, ‘De lichte muze’; A.W. Bruna & Zoon, Utrecht.
Daan Zonderland, ‘Weerbarstig alfabet’; Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht.
‘Erts’, een bloemlezing uit de poëzie van heden, samengesteld en ingeleid door
Bert Voeten; A.J.G. Strengholt's Uitgeversmij. N.V., Amsterdam.
Bert Schierbeek en Jan Walravens, ‘Schrijversalmanak voor het jaar 1956’,
vierde jaargang. C.P.J. van der Peet, Amsterdam.
Cornelis Veth, Anthonie Donker en Max Nord, ‘Wichelroede en werk’;
uitgegeven onder de auspiciën van de Vereniging van Letterkundigen door J.M.
Meulenhoff, Amsterdam.
‘Waar is de eerste morgen?’ De jonge experimentele poëzie in Vlaanderen,
samengesteld door Jan Walravens; Uitgeverij A. Manteau, Brussel.
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Nora Petit
Bewoner
straks zijn de nesten verdonkerd
dan moet ik op handen en voeten
de trap naar boven afbreken
het vuur met mijn ogen doven
een brug in de ruimte slaan
daaronder wil ik gaan wonen
onzichtbaar voor het forum
fatsoen het nut en het recht
en niets doen om het nietsdoen
straks als de nesten verdonkerd
de bomen de wereld verdwenen
en ik weer niemand ben.
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Nora Petit
Isolement
het isolement van mijn ogen
de stomme muur van mijn stem
de smalle rivier van mijn woorden
ben jij ben jij het vergeten?
ik doe de dag met mijn handen
ik hoor alleen met mijn lippen
de dingen die ik niet wil
ik denk het is alweer morgen
jij weet het het is pas vandaag.
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De vader van mijn vader
Jacques Reugebrink
...dat de dood dikwijls samenbrengt,
wat door het leven gescheiden is geweest...
André Gide.

Ik had mijn vader nooit anders gekend dan als een man, die 's avonds een dikke map
papieren mee naar huis bracht (hij was ambtenaar), waarin hij tot diep in de nacht
zat te werken en die zondags in de ouderlingenbank zat. Vanwege het laatste ambt
placht hij 's zondags in een zwart pak te lopen; daarom noemden wij hem op die dag
‘Zwartjan’. Ik heb eigenlijk nooit geweten of hij dit nu als grapje appreciëren kon
of niet. Wanneer wij hem met die naam aanspraken, dan lachte hij maar wat en
niemand, zelfs mijn moeder niet, wist wat de inhoud van dat lachje was.
Ik vond, dat hij buiten de werkelijkheid leefde, en hoewel mijn moeder dit nooit
met zoveel woorden had gezegd, voelde ik wel, dat zij ook liever gehad had, dat mijn
vader in bepaalde situaties meer zin voor de realiteit had getoond. Een groot gedeelte
van het gezinsleven ontplooide zich buiten hem om, wanneer hij er zich soms op
aandrang van mijn moeder mee bemoeide dan kwam zijn stem in onze gemeenschap
binnen als uit een andere wereld. Het gevolg was, dat mijn moeder ons eigenlijk
alleen opvoedde; mijn vader schreef in dikke mappen of liep in een zwart pak.
Toch was hij niet wat men een vreemde man noemt. Ik wist dat er in zijn vak niet
veel waren, die met hem in kennis konden wedijveren. Eigenlijk deed hij al het werk,
dat men hem op de schouders legde, uitstekend; alleen het werk, dat hij zichzelf
gegeven had, namelijk het vaderzijn, scheen hem te zwaar om te tillen, of te licht
om waard te zijn getild te worden.
Eens, toen mijn jongste broer onder het eten mijn moeder een boek vertelde, dat
hij juist gelezen had, zei mijn vader na afloop van het verhaal: ‘Ik geloof, dat je het
niet helemaal begrepen hebt’. Zelfs uit de ogen van mijn moeder sprak verwondering.
Toen mijn vader die zelfde avond op zijn kamer zat te werken, was dit incident
onder het eten het onderwerp van ons gesprek. Mijn broer stak zijn verwondering,
of eigenlijk zijn ergernis, niet onder stoelen en banken. Vader was in zijn wereld
doorgedrongen en er was geen plaats voor hem. Het kan zijn dat alle stoelen in het
hart bezet of gereserveerd zijn op een bepaald moment. Er stond mijn broer niets
anders te doen, dan mijn vader de deur van zijn hart te wijzen.
Mijn moeder trachtte deze weer te openen, en ze deed dat niet alleen als echtgenote.
(Ik wist dat er tussen vader en moeder een verhouding bestond die wij nooit begrepen
hadden. Misschien was het datgene wat men liefde noemt. Het contact dat tussen
hen bestond - het was naar ik aanneem niet veel meer dan een ‘ogencontact’ irriteerde ons. Degenen, die
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liefhebben, irriteren vaak degenen, die niet liefhebben.) Mijn moeders poging hielp
evenwel weinig. Moeder is nooit de vrouw geweest, die dergelijke conflicten kon
oplossen.
Om eerlijk te zijn moest ik bekennen, dat het voorval mij pijnlijk getroffen had.
Ik meende klaar te zijn met vader, en het bleek, dat ik nog nooit aan hem begonnen
was. Het kan zijn, dat een paar woorden meer levenswaarde hebben dan een lange
rede. Vaders woorden (waren zij eigenlijk niet doodgewoon?) openden voor mij een
stikdonkere wereld, waar ik een lichte verwacht had. Ik had mijn vader wel eens zien
lezen, doch dat was dan altijd de Bijbel of zijn vakstudie geweest. Had ik mij vergist?
Had hij meer gelezen dan ik dacht of vermoeden kon? Ik vroeg mij af, of ik mijn
vader niet verkeerd beoordeeld had. Ik had hem geen plaats in mijn leven gegund,
maar had hij die moeten veroveren, of had ik die, hoe hij ook was en reageerde, voor
hem moeten reserveren?
Ik vroeg het mijn moeder. Eigenlijk wist ik vooruit, dat dit gesprek niets zou
opleveren. Moeder kende vader alleen als man, zij hield van hem en zag hem dus
met andere ogen dan wij. Zij kende hem niet als vader. Ik kende vader helemaal niet.
Het bleek, dat vader wel eens las, doch zelfs mijn moeder wist niet wat. Nu was dat
niet zo verwonderlijk, want mijn moeder las zelf heel weinig.
Het was voor ons moeilijk moeder te troosten, toen vader stierf, want wij wisten
niet wat zij verloren had. Wij misten vader vaag. Kan men iets verliezen dat men
nooit bezeten heeft? Maar waarom zoekt men dan naar iets, dat men nooit bezat? Ik
die mijn vader tijdens zijn leven bezittende niet bezat zocht hem, toen hij zich
voorgoed had teruggetrokken.
Waarom zocht ik hem? Was het nieuwsgierigheid? Ik geloof het niet. Hoe sterk
wij ook in het leven staan, wij willen allen een vader hebben. Eigenlijk was ik mij
nooit van deze wens bewust geweest. Maar wanneer men iets mist, hoe vaag dan
ook, beseft men pas ten volle welke waarde het had kunnen hebben.
Ik zit hier aan hetzelfde bureau, waar hij jarenlang heeft gewerkt. Voor mij staat
de inhoud van zijn leven: de Bijbel en een lange rij vakstudies. Ik vraag mij af, of
het waar is, dat hij hier nooit iets anders deed dan het maken van onbetaalde overuren.
Het kan en mag niet waar zijn. Bij dit bureau heeft hij iets achtergelaten wat wij er
nooit wisten. Ik zoek vader, zijn handen en zijn ogen in deze kamer. Heeft hij er iets
persoonlijks achtergelaten?
Uit een map, die ik in een van zijn laden vind, haal ik een papiertje. Er staat iets
op geschreven in het frans. Men kan onmiddellijk zien of degene, die de vreemde
taal schreef, die taal beheerste of niet. Het was vaders hand. Hij kende geen frans.
Het is een sonnet van Alfred de Musset. Las vader verzen? Vader en verzen! Maar
waarom schreef hij dit dan over?
Kan men iets verliezen dat men nooit bezeten heeft? Maar hoe kan men dan iets
terugvinden dat men nooit verloor?
Aan de achterkant van het papiertje staat de vertaling. Ik had het vers
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al eens eerder gelezen, (ik meen dat de vertaling van Nijhoff is) doch eerst nu dringen
de laatste regels, die onderstreept zijn, ten volle tot mij door:
‘God spreekt, de mens moet antwoord geven,
al wat mij overschiet van 't leven
is dat ik somtijds heb geschreid.’

O, mijn vader, ik zoek u in de duisternis van uw en mijn bestaan. Wie was u? Ik wil
u kennen, ik wil u lezen zoals men een nieuw boek leest. U hebt het vers ook in zijn
oorspronkelijke taal neergeschreven, hoewel u alleen de vertaling lezen kon. Ik wil
uw leven vertalen zodat de anderen het kunnen lezen. Maar al wat mij overschiet
van uw leven zijn uw Bijbel, uw vakstudies en dit vers.
Waarom is papier niet dikker, zodat wij de achterkant van de woorden kunnen
zien? Is het waar mijn vader, dat u niets anders van het leven hebt overgehouden dan
een stil verdriet?
O, mijn vader, zeg mij het antwoord dat u God gegeven hebt. Hadden wij het niet
met elkander, u, moeder en wij, uw kinderen, moeten opstellen? Hebt u gezwegen
of ben ik doof geweest?
Ik vraag mij af, waar vader geschreid heeft. Hij was geen man die zijn verdriet
toonde. Heeft hij dit alles alleen gedragen, hier, in deze kamer, in zijn avonduren?
Heeft hij het aangedurfd alles alleen te dragen toen wij hem buitengesloten hadden?
Mijn vader, mijn vader, wat zou u voor ons betekend hebben wanneer wij u gekend
hadden! Maar nu, nu het misschien te laat is, wil ik u leren kennen. Ik wil u zien
zoals u in werkelijkheid geweest bent. Ik wil de onderkant van uw woorden zien.
Mijn vader, ik roep vanuit de eenzaamheid, die ontstaan is toen uw eenzaamheid
verdween. Ik wil ze beide vullen met leven. Een ding is mij duidelijk: ik heb u nodig,
nu u mij niet meer helpen kunt. Ik moet een vader hebben.
Misschien ben ik mijn vader gaan idealiseren. Misschien was hij nog groter dan
ik hem nu moet zien. Hij heeft geschreid. Om wie? Om mij?
Ik zal zijn leven opnieuw gaan leven. Ik zal hem ons gezin binnendragen. Ik zal
de vader van mijn vader zijn.
Al wat mij overschiet van vaders leven is dat ik schreien moet. Maar als de één
kan schreien van weelde, is de ander al ver hier vandaan.
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Kritieken
Willem Enzinck
Rembrandt in de spiegel
Den Haag 1955 - Servire
Op allerlei wijzen kan men het wezen van dit grote schildersgenie benaderen. Maar
is er wel één zó direct als de bestudering van de talloze zelfportretten? De gedachte
is niet nieuw. Reeds jaren geleden verscheen in de bekende serie ‘Blaue Bücher’ een
deel gewijd aan de ‘Selbstbildnisse’ van Rembrandt. Onwillekeurig vergelijkt men
reproducties van de hierbij aangekondigde uitgave met dit oudere boek en dan valt
onmiddellijk op hoeveel minder de portretten in de uitgave van Servire tot hun recht
komen. Dat is jammer. De tegenwoordige techniek stelt de uitgever in staat
schilderijen behoorlijk en etsen bijkans feilloos weer te geven. In deze uitgave laat
het illustratieve gedeelte nogal wat te wensen over.
Indien de tekst, die de platen begeleidt, van een dergelijk gehalte was, dat men bij
het lezen daarvan de minder goede wijze van reproduceren zou vergeten, dan zou er
nog veel gered zijn. Maar op de tekst heb ik de meeste kritiek. De schrijver schrijft
slecht Nederlands en is te hoogdravend, waardoor hij zijn doel voorbij schiet.
Om maar enkele voorbeelden te noemen: blz. 6 ‘in de suizende stilte van het
verfoelied glas’; blz. 10 ‘Hij is klein en gedrongen, stammig’; blz. 12 ‘de ogen... zijn
niet veel meer dan een geheimzinnig centrum van waaruit een fluidum van vragende
verwachting uitstroomt over de onduidelijkheden van neus en mond’; ‘de hals...
voorlopig nog slechts een zuil die een lieflijke vraag draagt’. Op blz. 14 zou de blik
van de toeschouwer bij het bekijken van het portret ‘een paar maal een cirkelende
beweging beschrijven om zich dan als eeen buizerd op de buit te storten op de
opvallend zware, even aan die van Tolstoi herinnerende, naar al het aardse begerige
neus’. Blz. 26 ‘De vuurstraal van een plotselinge ernst schijnt in Rembrandts gelaat
ingeslagen bij de neuswortel’; blz. 86 ‘Deze kleuren zijn middagzwoel als herfstlover
in de zon, mos in het bos, en toch middernachtelijk.’ Op blz. 86 spreekt de tekst over
een Caesarbuste, maar op de reproductie daarnaast is deze buste weggevallen,
waardoor de zin voor niet-ingewijden onduidelijk is.
Een ernstige fout acht ik het voorts, dat de lijst van afbeeldingen op blz. 7 en 8
niet klopt met de paginering en deze ook niet vermeldt; zo komt afb. 16 op blad 41
voor enz. Dit bemoeilijkt het opzoeken. De opzet was zo aardig, de uitwerking is
m.i. niet geslaagd.
J.C.S.

Gert von der Osten
Lovis Corinth
München 1955 - Verlag F. Bruckmann.
De Kunstverein te Hannover, die meer dan twintig schilderijen en een aantal
aquarellen bezit en daardoor de grootste openbare Corinth-verzameling ter wereld
heeft, schonk zijn leden als geschenk in 1954-55 het hierbij aangekondigde, eerste
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samenvattende boek over deze schilder, die tot één van de grootste schilderstalenten
van het Duitsland van vóór de tweede wereldoorlog moet worden gerekend.
Corinth bezat een fabelachtig productievermogen; zijn nalatenschap bestond uit
ongeveer 1150 schilderijen, enige honderden aquarellen en vele duizenden tekeningen.
Opmerkelijk was voorts zijn veelzijdigheid: hij schilderde stillevens, landschappen,
portretten (van de groten der aarde, maar ook van kinderen), genrestukken, historische
taferelen of bijbelse onderwerpen. Op 53 jarige leeftijd, na een leven achter zich,
waarin hij met al zijn zinnen geleefd had, doorstond hij een attaque en zette zich met
ongeëvenaar-
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de energie opnieuw aan het schilderen. Uit de schilderijen, die hij toen, in de ruim
twaalf jaren die hem nog restten, vervaardigde, verdween de bravour van zijn jonge
jaren en trad een verinnerlijking op, werd een wonderlijke lichtende kleurgevoeligheid
zichtbaar, die hem tot het geliefde voorbeeld van de jongere generatie maakte. De
schilder Kirchner, één van de sterkste persoonlijkheden van ‘Die Brücke’, zei van
hem: ‘Zu Beginn war er nur mittelmässig, später war er wahrhaftig grosz.’ De
schrijver Von der Osten heeft over Corinth een biografie geschreven, waaruit men
de langzame rijpwording van dit uitzonderlijk talent op de voet kan volgen. De meer
dan 80 afbeeldingen en de tien werkelijk uitstekende reproducties in kleuren verhogen
zeer de waarde van deze prachtig verzorgde uitgave.
J.C.S.

E. Breton De Nijs e.a.
Singel 262
Eenentwintig Jeugdindrukken
Amsterdam - Querido/ABC
Het achtste jaarboekje dat Singel 262 getiteld is, bevat 21 bijdragen van auteurs die
bij Querido publiceren, welke opstelletjes de vraag behandelen welke huizen, dorpen,
steden en streken in hun jeugd voor hun verdere ontwikkeling, in het bijzonder als
kunstenaar, van belang zijn geweest. Foto's en tekeningen luisteren het geschrevene
op. Het aardige van deze opzet is, dat de auteurs geen gelegenheid krijgen alleen
over zichzelf te schrijven: de milieutekening brengt een zeker objectief, althans
concreet element in de jeugdherinneringen en voor de buitenstaander zijn deze
milieu-aanduidingen vaak verrassend ‘einleuchtend’ voor de karakteristiek van de
kunstenaar in kwestie. Voor ons, min of meer kerkelijke mensen, is het stukje van
Annie M.G. Schmidt ‘De kerk en de toren’ buitengewoon aantrekkelijk, maar ook
afgezien hiervan is het een van de aardigste bijdragen. Het gaat niet aan alles de
revue te laten passeren: men moet dit allesbehalve zwaarwichtige boekje zelf lezen.
Van een enkel citaat kan ik mij niet onthouden; het typeert de schrijfster als zodanig,
maar ook de gerijpte, ontwikkelde vrouw: Elisabeth Zernike. Zij schrijft aan het slot
van haar bijdrage: ‘Want ik heb leren inzien, dat er geen scherpe grenzen zijn tussen
verstand en hart, en mijn belangstelling in den mens strekt zich ook uit tot het
intellect.’
Het ‘ewig Weibliche’ heeft betrekking op de vrouw als vrouw, maar ongemeen
boeiend is het in de vrouw de mèns te zien, die boven het alleen-maar-vrouw-zijn
uitgaat.
C.R.

René Goris en J. Greshoff:
Marnix Gijsen
's-Gravenhage - A.A.M. Stols.
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De uitgever van Marnix Gijsens romans heeft, na een tienjarige romanproductie van
deze schrijver, gemeend, dat de tijd rijp was om een werk òver Gijsen te doen
verschijnen.
René Goris geeft daarin broederlijke herinneringen aan ‘De jeugd van Marnix
Gijsen’ oftewel Jan-Albert Goris; verder poogt Jan Greshoff ‘Marnix Gijsens
ontwikkeling als romanschrijver’ te beschrijven. De eerste bijdrage telt 44 pagina's,
de tweede 118; het belang ervan is omgekeerd evenredig met de omvang.
De kostbare jeugdherinneringen van René Goris tonen duidelijk aan hoezeer
Gijsens romans verbonden zijn aan zijn persoonlijke ervaringen, zozeer, dat het beste
werk - Klaaglied om Agnes - het innigst verweven blijkt te zijn met eigen leven.
Even begrijpelijk als jammer, gaan deze herinneringen niet verder dan het jaar 1925.
Greshoffs overzicht van Gijsens romans maakt teveel de indruk uit afzonderlijke
boekbesprekingen samengeflanst te zijn, om te kunnen bevredigen. Greshoff zou
echter Greshoff
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niet zijn, als er niet af en toe een scherpzinnige opmerking in zou staan, waarmee
men het eens kan zijn en als men niet vaker nóg scherpzinnigere opmerkingen zou
vinden, waarmee men het helemaal niet eens is, maar het geheel blijft een slordige
improvisatie.
Bestaansrecht ontleent dit boek alleen aan René Goris' bijdrage. Verwonderlijk is
het evenwel nergens vermeld te vinden, dat René Goris' opstel reeds eerder verscheen,
namelijk in het Zuid-Afrikaanse tijdschrift ‘Standpunte’. Nuwe Reeks 1954.
M.B.

Knaurs Lexikon Moderner Kunst
München 1955 - Th. Knaur Nachf. Verlag
Aan een beknopt handboek over de moderne kunst bestaat grote behoefte. Weliswaar
verschenen er enige uitstekende uitgaven, maar door de prijs zijn deze voor velen
onbereikbaar. Het is daarom zeer toe te juichen, dat de bekende Knaur Verlag, die
reeds vele goede en goedkope encyclopedieën uitgaf, thans een rijk geïllustreerd
boek de wereld inzendt, dat de kunst van de Impressionisten tot heden in korte
biographieën en essays beschrijft.
Ruim een jaar geleden verscheen een dergelijk boek in Frankrijk en dit is daarvan
een bewerking in de duitse taal. Lothar-Günther Buchheim is verantwoordelijk voor
deze uitgave. Het franse boek kostte ongeveer vier maal zo veel als de duitse uitgave
en het is werkelijk verbazingwekkend, dat een dergelijke uitvoering - bijna alle 300
afbeeldingen zijn in kleur - in deze tijd mogelijk is.
Na deze lof eerst enige kritiek, die een dergelijk boek nu eenmaal van zelf uitlokt,
al neemt het voorwoord de kritikus veel wind uit de zeilen. Een boek als dit is nl.
nooit volledig; dat vind ik niet zo erg. Wel erg acht ik de volslagen achterstelling
van de beeldhouwkunst bij de schilderkunst. Het ware mij liever geweest, wijl meer
in overeenstemming met de waarheid, indien de titel van het boek geluid had: Lexikon
Moderner Malerei. Want de beeldhouwers worden thans wel zeer stiefmoederlijk
bedeeld en het motief dat sculpturen niet twee-dimensionaal kunnen worden
weergegeven is ronduit klets. Er zijn voorbeelden te over dat men van reproducties
een uitstekende indruk van een beeldhouwwerk krijgt. De samensteller heeft kennelijk
geen gevoel voor deze kunst. De verhouding is geheel zoek. Een enkele vergelijking
moge dit aantonen; Rodin en Maillol resp. met 2/3 en 1/2 kolom tegenover Cézanne
en Matisse met resp. 15 en 11 kolommen.
Maar overigens niets dan lof. De artikelen zijn door zeer deskundigen geschreven
en geven niet alleen inzicht in het werk van de behandelde kunstenaar, maar tevens
houden de schrijvers de stromingen, waarin de betrokkene thuis hoort in het oog.
Men krijgt dan ook meer dan een gewoon lexikon zou doen vermoeden. Bijzonder
waardevol zijn de afzonderlijke artikelen, ik zou liever spreken, zoals ik hierboven
reeds deed, van essays, over begrippen als abstracte kunst, surrealisme,
impressionisme, fauvisme, enz. Zeer te waarderen is ook het opnemen van namen
van diegenen, die nauw met de kunst verbonden zijn, als b.v. Apollinaire,
Meier-Graefe, Uhde...
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Het boeiende van een dergelijk boek is, dat men steeds door blijft bladeren, hier
een afbeelding bekijkend, daar een artikel lezend, zich in eens een andere naam
herinnerend en opzoekend. Een zeer bruikbare uitgave.
J.C.S.

Albert Kuyle
Kinderen der Mensen
Utrecht - De Lanteern
De titel is weinig uitzonderlijk, maar de roman, evenals die van Stronkhorst (onder
de zelfde titel enige jaren geleden verschenen), blijkt van zeer goed gehalte. Een
boeiend verhaal
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over het vluchtelingenleed, ergens in Duitsland.
Tot op de verpakking toe waarschuwt de (r.k.?)) uitgeefster: opgelet, geen boek
voor kinderen. Wij nemen haar dat niet kwalijk, wij kennen ook iets van dat euvel
dat van een christelijke roman verlangd wordt ‘geschiktheid’ voor heel het gezin.
Nu - eerlijk gezegd - zijn er niet zo heel veel protestants christelijke romans die onze
mensen de schrik op het lijf jagen. Wij doen allemaal nog heel braaf mee, alleen in
de poëzie durven we iets meer, maar die wordt toch niet gelezen.
R.K. schrijvers zoals Hofstra, Breedveld, Panhuysen en Kuyle hebben, misschien
geïnspireerd door hun beroemde geloofsgenoten, de schepen achter zich verbrand.
Schrik dan maar, wij gaan onze gang.
Kuyle heeft een sterk en ontroerend verhaal geschreven over een meisje en een
jonge priester. Er is laster, er is liefde, er is brute zinnenlust en er is genade. Kuyle
schrikt er niet voor terug telkens, als het hem te machtig wordt, het verhaal te
onderbreken door zich rechtstreeks tot de lezer te wenden. Dan valt hij plotseling uit
bijv. over het protestantisme (dat er in dit boek niet te best afkomt - hoewel hij het
weer een beetje goed maakt met een gesprek tussen de dominee en de pastoor.)
Toch is er, naar mijn smaak, hier en daar het iets teveel aan sentiment in dit boek.
En het slot is, hoewel niet onaannemelijk, toch geforceerd. Zeker geen uitzichtloos
boek. Het is bovendien, zoals gezegd, knap geschreven en doordrenkt van christelijk
mededogen.
P.J.R.

Toussaint Bokma
Catastrophe
Wageningen - N.V. Gebr. Zomer en Keunings U.M.
Titel, stofomslag en inleiding wekken de verwachting, dat men te doen heeft met
een tendenz-roman, waarin de auteur wil waarschuwen tegen dreigend atoomgevaar.
Het is enigszins teleurstellend, dat dit boek een vrij eenvoudig verhaal blijkt te zijn,
waarin de atoom maar een zeer kleine rol speelt. Men kan dan ook niet ontkomen
aan de gedachte, dat het kernphysisch onderzoek er bijgesleept is, om het geval wat
interessanter te maken.
In wezen gaat het om de liefde van Ru Terwisga en Mathilde Roland. Hij is
verbonden aan de I.K.O. en zoekt de vrijmaking der kernenergie langs
wetenschappelijke weg, op heel wat eenvoudiger en minder kostbare wijze dan door
middel van uranium en plutonium. Als hij zijn doel bereikt, verliest hij Thilde. Maar
dan blijkt, dat hij een fout heeft gemaakt en niet gerekend heeft met de ongelijkheid
in structuur der atomen (nogal onnozel), maar deze mislukking voert hem opnieuw
in de armen van Thilde.
Nu zou het Toussaint Bokma nog wel gelukt zijn er een aardig boek van te maken,
ware het niet, dat de lezer een stijl krijgt voorgezet, zo hopeloos ouderwets, zo
onnatuurlijk, dat hij zich waant in de tijd van wijlen Van Lennep.
Een enkel voorbeeld: Ru is een knap jongmens, slank en lenig, met een edel
gevormd hoofd. Diepe weemoed vervult zijn hart. Dan ontmoet hij een slanke
jongedame, eenvoudig maar smaakvol gekleed, hoog van statuur, met weelderige
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haardos, glanzend en ravenzwart, die het pittige gezichtje omlijst, waarin de zeldzaam
schoon gevormde ogen wonder geestvol stralen. Enfin, de jongelieden wandelen
samen, terwijl in hun hart een weldadig gevoel van diepe rust opwelt. De hemel tooit
zich met de heerlijkste verven, geel, blauw, groen, paars en goud en Ru blikt
verheerlijkt op naar zijn lieftallige gezellin en zegt: Zee en wind en vogels en golven
fluisteren me jouw naam toe. Een siddering van geluk vaart door hen heen.
Thilde is ook nog al verrukt: Hoe
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drukte hij haar in zijn armen, die beste, knappe jongen! Toonbeeld van zuivere,
mannelijke schoonheid, in- en niet minder uitwendig. Ze zegt zelfs tegen Ru: Mijn
lieve, knappe Ru! Mijn Adonis! Ik herinner me, dat grootvader een Adonisbeeldje
had en het is later verdwenen, maar toen reeds keek ik bewonderend naar het
kunststukje en vond, dat jij even schoon was, en dat ben je nog - nog meer zelfs.
Van deze ‘literatuur’ heb ik een hele zondagmiddag moeten genieten.
G. van H.

Howard Spring
Dame, Deerne, Dominee
Leiden - Sijthoff.
‘Een nieuwe interessante roman van Howard Spring, auteur van 'O, Absalom’ geeft
de uitgever dit boek een duwtje in de rug mee. Wij krijgen bij lezing de indruk, dat
de auteur hetzelfde voornemen had, toen hij dit werk ging schrijven. ‘Kom,’ horen
we hem al tot zichzelf zeggen, ‘laat ik weer eens een nieuwe roman van Howard
Spring schrijven, ik, de auteur van O, Absalom.’
‘Waarover zal ik het eens hebben? Het idee wordt geboren: de stapelloop en
opkomst en bloei van een populair weekblaadje “Hard Facts”
(“Wetenswaardigheden”) genaamd. Ik zal het maar weer in Manchester laten spelen,
net als Absalom, dat is altijd raak. Dan een hele scala figuren eromheen gegroepeerd:
een Dame, da's patricisch, een Deerne, da's pikant, een stuk of wat Dominee's, da's
plechtig, wat arbeiders, da's progressief en wat plebs, da's plebeisch.’
Deze auteur kán schrijven (getuige O, Absalom). Hij kan vooral vertellen (idem)
en als er dan het heilig vuur van inspiratie en menselijk mededogen nog bijkomt (O,
Absalom), dan ontstaat een goede roman. Deze laatste factor meende de schrijver
echter bij dit gegeven niet zo hard nodig te hebben. Hij teert hier op zijn naam en
dat is gevaarlijk spel, de lezers hebben dat gauw door. Uit beleefdheid lezen we het
boek uit, maar verzuchten tot slot: ‘Nou, in onze “Spiegelserie” hebben wij ze
minstens zo goed’.
Het valt me op, dat we bij Sijthoff, die voor wetenschappelijke uitgaven een
(beroemde) naam te verliezen heeft, op belletristisch gebied nogal eens dezelfde
soort herhalingen constateren. Ik bedoel: de uitgave van een goede eersteling, gevolgd
door de uitgave van de rest, al is die maar zo-zo. Met name: Rebecca (du Maurier),
De Citadel (Cronin) en O, Absalom (Spring).
Hoe komt dat? Zou het zijn, dat een uitgeverij uitsluitend of hoofdzakelijk
commercieel moet denken? Dat zij denkt in termen van bestsellers en bekende namen?
A fortiori geldt dit voor de auteurs van deze boeken. Het schrijven van een boek
vergt, op ander terrein, een groter verantwoordelijkheid. Er is toch wel zo iets als de
‘waardigheid’ van het ‘ambt’, die niet buigt voor minder nobele motieven. Of ligt
het anders? Zijn soms de meeste schrijvers ééndagsvliegen, die na hun eerste succes
niet anders kunnen dan zichzelf herhalen en niets nieuws meer te bieden hebben?
En gaat daardoor dan hun ‘genre’ ons op den duur vervelen?
H.M.
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Raf van de Linde
Vaarwel aan Gertrude
Utrecht - De Lanteern.
De hoofdpersoon in deze roman is een jongen, die zich bewust zoekt te maken, hoe
hij zijn levensvervulling moet vinden - met of zonder het meisje waarmee hij van
jongsaf is opgegroeid - en die tenslotte komt tot de keus die in de titel is aangegeven,
omdat hij zich realiseert, dat het voor hem zonder meisje beter gaat.
De schrijver stelt en ontwikkelt dit dilemma anders en identificeert het met de
keus tussen roeping (toetreden
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tot een religieuze orde) en liefde. Daarmee schiet hij naar ik meen zijn doel mis. Naar
de tekening die hij gegeven heeft acht ik de celibataire instelling van deze Johan veel
positiever en sprekender dan zijn roeping, waarin naar mijn gevoel de religieuze
inhoud niet zichtbaar gemaakt is. Ook de liefde voor het meisje is niet overtuigend,
het ontbreekt erin aan warmte en aan perspectief, het blijft - tegen de bedoeling van
de schrijver in - een theoretisch geval, een door het gezamenlijk opgroeien voor de
hand liggende mogelijkheid, waarvan de jongen zich vrij moet maken.
Gelukkig staan er positieve dingen tegenover. Het pleit voor het boek, dat men
zich met het karakter van de hoofdpersoon intensief kan bezighouden en bovendien
verrast de schrijver vooral in het eerste deel door zijn onmiskenbaar stilistisch
vermogen en de soberheid en zuiverheid van taal en behandeling. Maar dit is niet
blijvend. In het tweede gedeelte begint het gebeuren te verzanden in een traagheid,
waaruit het zich niet definitief meer verheft, de zuiverheid wordt precieus, de stijl
verstijft in schoonheid. En wanneer tenslotte de auteur ook Gertrude het klooster
doet kiezen mist hij daarmee de kans om aan de roeping van de jongen nog relief te
geven, zodat het hele beeld nog eens vervlakt en verbleekt en de lezer zich, populair
gezegd, min of meer geflest voelt, alsof het geheel zich uiteindelijk ontpopte als een
propaganda-geschrift voor meer roepingen. Jammer.
J.W.V.

Henri Baudet:
Mijn dorp in Frankrijk
Assen, 1955 - Van Gorcum & Comp. N.V.
De Nederlandse historicus Dr Baudet, van vaders zijde stammend uit een van
oorsprong Franse familie, vertoef-. de in opdracht van K.W.O., in 1953/54 een jaar
in Frankrijk en woonde toen met zijn gezin in een oud Frans dorpje vlak onder de
rook van Parijs. Hij greep de gelegenheid aan om de gebruiken, de afstamming, de
levensomstandigheden en de levensinzichten te bestuderen van deze kleine
dorpsgemeenschap. Zijn bevindingen legde hij neer in een boekje van een goede
honderd bladzijden, dat echter in zijn beknoptheid een model is van een goede
cultuurhistorische en sociographische studie. Voor een vreemdeling is het uiterst
moeilijk zich in te leven in de Franse volksziel, die in een rurale gemeenschap, zoals
in dit dorp, vast zit aan oeroude gewoonten, en tegelijk bewogen wordt door de
vooruitgang van de nieuwe tijd. Baudet, door afstamming verwant aan deze volksziel
en door zijn opleiding als historicus geschoold in het waarnemen van alle nuances
in het historisch en sociologisch patroon, beschrijft indringend het resultaat van zijn
waarnemingen. Hij geeft ons via de kleine dorpsbevolking een beeld van het Franse
volk in deze tijd. Zijn boekje heeft daardoor een veel algemener betekenis dan locale
alleen. Wij bevelen het dringend aan in de belangstelling van onze lezers.
J.C.H.d.P.

Job Sytzen
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Landgenoten
Leiden - Sijthoff.
De derde roman die Sytzen in betrekkelijk korte tijd liet verschijnen en daarmee naar
ik meen de tweede stap in neerwaartse richting.
Kort samengevat geeft het boek de belevenissen van een aantal merendeels jonge
mensen in de jaren rond de bevrijding. In een wat pretentieus voorwoordje plaatst
de schrijver het geheel onder het hoofd: ‘weergave van mijn ontmoeting met de
na-oorlogse jonge mens’. De lezer verwacht na deze inleiding scherpe waarneming
en literaire verwerking van het waargenomene, maar vindt noch het een, noch het
ander. Het boek is zwak van
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opzet, de stijl is ondanks het gebruik van vele kernachtigheden, slap. Bladzijden
worden gevuld met consideransen volgens het procédé: Hij dacht erover na hoe alles
gegaan was. Hoe hij toen zus en zo. Dat was mooi geweest. Hij had toen enzovoorts.
Veel gebeurtenissen, hoe acceptabel op zichzelf, doen zich voor als van buitenaf
aangeschreven, maar het meest opvallend is, dat veel figuren in denkwijze en ideeën
zo merkwaardig met elkaar overeenstemmen. Het zijn niet zozeer zelfstandige wezens
als wel projecties van des schrijvers eigen ik, zodat men na lezing de indruk overhoudt
meer Job Sytzen dan na-oorlogse jeugd ontmoet te hebben.
En dat zou nog niet eens een bezwaar zijn, als de ideeën van Job Sytzen wat
boeiender waren. Nu dat niet het geval is, nu we liefde in een volstrekt onvoldragen
eenzijdigheid alleen maar gepresenteerd krijgen als een zaak van jonge sterke lijven
vol jonge sterke lust, die ondanks al die jonge sterkigheid toch nog kleffig aandoet
en nu God er - niet zonder een zekere geroutineerdheid - alleen maar af en toe bij
gehaald wordt om goed te vinden of niet goed te vinden wat de schrijver belieft, kan
ik het boek niet anders dan irritant vinden. Ik geloof dat de na-oorlogse jeugd haar
eigen problemen heel wat beter heeft verwoord dan zoals hier gebeurt. En vooral
ook: heel wat waarachtiger en consequenter, zonder de kool en de geit te sparen en
te trachten normloosheid te combineren met een restantje christelijk besef.
J.W.W.

Jo van Ammers-Küller
Het scharlaken wambuis, roman uit de tijd van Johannes Calvijn
Amsterdam - Engelhard, Van Embden & Co.
Jo van Ammers-Küller en een roman rondom Calvijn: wie reimt sich dass zusammen?
In het voorwoord lees je: ‘In dit verhaal van een ernstige Hollandse
koopmansdochter en een luchthartige Geneefse patriciër, staat de gestalte van Jean
Calvin als een donkere schaduw op de achtergrond: slechts tweemaal treedt hij voor
de lezer in het volle licht, in 1540 wanneer hij als jong, pas gehuwd predikant in
Straatsburg leeft en in 1554, wanneer hij de grimmige, onvermurwbare dictator van
Genève is geworden, die overtuigd is dat God aan hem alleen de genade heeft
geschonken om te bepalen wat goed en wat slecht is.’
Dit lezend verwacht je niet anders dan een zeer eenzijdige tekening van de
hervormer en zijn werk, een witzwart geval; het zwart alleen voor Calvijn. Er is ook
veel zwart aan zijn kant tot in de kleding toe.
Vooral het geval-Servet had schr. kunnen leiden tot een monstrueus beeld van
Calvijn. Dat valt nog wat mee, als we bedenken dat ook geestverwanten van Calvijn
moeite hebben gehad en nog hebben met de brandstapel, waarop de Spaanse ketter
levend ten vure werd gedoemd. Zij geeft die trieste gebeurtenis waaraan een niet
minder triest voorspel voorafging in objectieve verhaalvorm levendig weer, niet
verzuimend te vermelden. dat Calvijn aan de raad een milder vonnis had voorgesteld,
maar deze zag zich aan zijn prestige verplicht op zijn ‘ponteneur’ te blijven staan en
Calvijn dus niet ter wille te zijn. Overigens: die brandstapel is een afschuwelijke
middeleeuwse rechtspleging geweest.

Ontmoeting. Jaargang 9

De kern van de roman, knap gecomponeerd, is het verhaal van een libertijn, de
man met het scharlaken wambuis, die een Hollandse koopmansdochter heeft getrouwd,
wier vader op het stuk van de kerk vlees noch vis is, maar zijn overleden vrouw
beloofd had, haar dochter voor afval van de moederkerk te behoeden. Het huwelijk
tussen die twee komt heel snel tot stand: gedwongen heet dat immers, want die
libertijn was een Lebemann met Don Juanse manieren en stelt de vader van het meisje
voor
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een fait accompli. Aan het eind van de roman wordt hij ter dood veroordeeld. Een
gevolg van zijn dubbelleven: in zijn woning had hij een kapel in een keldergewelf
gehad (later uit vrees verwijderd) waar zijn huwelijk, eerst in de kerk van Calvijn
(Saint Pierre) gesloten, naar de Roomse ritus was bevestigd en twee kinderen door
een zwervende priester waren overgedoopt. Door verraad kwam het uit.
Een boeiende vondst is het gesprek tussen de vrouw van die veroordeelde libertijn
en Calvijn, die ze, heel gedurfd, in zijn woning zonder zich aan te dienen, op zijn
studeerkamer verrast. Ze vraagt genade voor hem en beroept zich op zijn liefde voor
zijn overleden vrouw, die ze eens heeft ontmoet in Straatsburg. ‘Zo groot was onze
liefde, dat zij ons verschillend geloof kon overbruggen.’ Ze krijgt de volle laag: ‘Er
is maar één waar geloof, zoals het in de H. Schrift wordt verkondigd... uw man en
zijn vrienden zijn het onkruid der ongehoorzaamheid en der lichtzinnigheid, dat
steeds de oogst van mijn arbeid dreigt te overwoekeren; zij hebben een spel gemaakt
van mijn ordonnantiën; zij hebben er een eer in gesteld, opstandig te zijn tegen mijn
kerkelijke tucht.’ De libertijnen geeft ze misschien nog iets te geflatteerd.
Jammer dat de schrijfster te uitsluitend de dictator ziet in Calvijn, die ze doet
zeggen: ‘Ik ben de uitvoerder van Gods wil en ik heb geleerd naar mijn meester te
luisteren’. Zó on-Calvinistisch heeft hij het zeker niet gezegd.
Overigens: als vertelster is zij in dit boek nog op volle kracht; ze heeft veel studie
van haar onderwerp gemaakt, ook in Genève zelf. Sfeer en entourage zijn
aanvaardbaar geschetst. Ook Castellio, rector van Genèves school, komt aan de beurt
als de bestrijder van de predestinatie en de vechter voor tolerantie in het intolerante
Genève; hij komt psychologisch al evenmin uit de verf als Calvijn zelf. Maar de schr.
heeft er van gemaakt, wat ze kon.
De tendenz is wel geraakt in het conflict: Calvijn-Castellio.
A.W.

Anna M.G. Schmidt:
In Holland staat mijn huis
Amsterdam - E.M. Querido.
Het huis in Holland, zijn bouw vanaf het gras tot en met de herbouwplichten en de
opzichters, zijn inrichting vanaf de coupon vloerbedekking tot en met de aparte lamp
in de vorm van een brilslang, en zijn bewoners tot en met het jongetje en de kat ‘die
de belangrijkste en overheersende persoonlijkheden zijn’, vormt zo ongeveer de
inhoud van deze bundel schetsen. Er komen weer verrukkelijke stukjes in voor. En
van die zinnen die je zonder ze uit het hoofd geleerd te hebben zomaar ineens op
kunt zeggen.
J.M. Vr.

Henri Knap en Annie M.G. Schmidt:
De man zus, de vrouw zo
Amsterdam - De Arbeiderspers.
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Met alle respect voor de prestaties die de schrijver en de schrijfster afzonderlijk
geleverd hebben kunnen we dit product van hun samenwerking niet erg bewonderen.
De lezer die van een stuk van Henri Knap of Annie Schmidt heeft mogen genieten
wordt uitgenodigd enkele capriolen met het boek uit te halen en dan zijn indruk te
laten bederven door het min of meer geforceerde antwoord van Annie Schmidt of
Henri Knap. De tekeningen van Fiep Westendorp zijn natuurlijk goed, maar toch
niet erop berekend, de helft van de tijd ondersteboven gezien te worden. Wie per se
een boek uit wil geven, dat de lezer ondersteboven dient te houden, kan de illustraties
beter weglaten.
J.M. Vr.
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Constant Labruyère
Harlingen
late wind dreef de haven
van deze avond binnen
en sprak zeer zacht de verte
uit in onze zinnen
lamplicht werd ontstoken
in de kleine havenstad
en donkere schimmen vogels
vlogen zo maar wat
bij de pieren braken golven
met haast zonder geruis
en verspoelden en wij voelden
ons zo ver en toch zo thuis
de wereld in zeldzame vrede
lag zij en sliep haar onrust
in binnen de omboging
dezer Waddenkust.
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Constant Labruyère
Stads
de stad staat iedere dag
weer uit zijn morgen op
de huizen rekken zich omhoog
de deuren geeuwen mensen uit
in auto's ongeduld
en op fietsen morgenkou
haast ieder zich zijn
onrust in het grootboek
van zijn ijver vast te leggen.
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Drie maal Den Haag en drie maal Rotterdam
Ev. Grolle
Zuid-Holland mag zich gelukkig prijzen in het bezit van twee steden, die reeds
eeuwen een zusterlijke rivaliteit ontwikkelen. Dit ‘zusterlijke’ is niet alleen gekozen,
omdat het betrekking heeft op een, ook naar de voorkeur van de Woordenlijst,
vrouwelijk woord, maar ook, omdat het naast veel lievigheid plaats laat voor kattige
uithalen. Sinds Den Haag en Rotterdam elk een eigen toneelgezelschap bezitten, zet
deze wedloop zich ook op de planken voort. Een ieder zingt naar zij gebekt is. Den
Haag zoekt het, vooral de laatste tijd, in het ernstig, problematische genre, - Rotterdam
in het opgewekt voortvarende en - met ingang van 1-1'56 - in een gelukkig betere
kwaliteit dan voordien.
Laat ik trachten deze algemene karakteristiek aan een drietal voorbeelden van elk
duidelijk te maken.
Eerst Den Haag (natuurlijk):
Dat was een gebeurtenis, die première van Diego Fabbri's ‘Het proces om Jezus’.
Door de humanisten even fel afgewezen, als door vele Christenen toegejuicht. ‘De
Haagsche Comedie maakt propaganda voor het geloof’, riep een humanistisch criticus
uit... ‘Een bijna volmaakte voorstelling’, schreef een hooggeleerde pater. Voor mij
was dit stuk een overrompelende verrassing.
Eerlijk gezegd begaf ik mij met gemengde gevoelens naar de Koninklijke
Schouwburg; de naam van Jezus op een toneelaffiche maakt kopschuw. Maar toen
Albert van Dalsum als de grijze Joodse professor Elia op het toneel verscheen, om
uiteen te zetten hoe zijn gezin, met enkele Joodse vrienden uit Duitsland ontkomen,
een antwoord tracht te vinden op de pijnigende vraag of Jezus inderdaad terecht was
veroordeeld, was het terstond duidelijk, dat hier een van de origineelste - en naar
later blijken zou - ook naar toneelbouw pakkendste stukken van onze tijd aan de orde
was.
Iedere avond tracht prof. Elia, eens hoogleraar in de exegese van het Oude
Testament te Tübingen in de vorm van een toneelvoorstelling de rechtzitting te
ensceneren. Hijzelf is altijd de rechter; zijn vrouw Rebecca, zijn dochter Sara, de
vriend David vormen de andere leden van de rechtbank; net naar het lot de rol
toebedeelt: nu eens als advocaten, dan als aanklagers. Beroepsacteurs vervullen de
rollen der Bijbelse getuigen: Kajafas, Pilatus, Judas, Petrus of welke andere figuur
meer licht zou kunnen werpen op dat proces, dat eens voor een 2000 jaar gehouden
is. Steeds hoopt prof. Elia, dat eindelijk eens een volkomen inzicht zich moge baan
breken. Niet uit historische nieuwsgierigheid; integendeel, maar uit de smartelijk
gerijpte overtuiging, dat ergens bij deze vraag het lijden van Israël in het geding is.
Een ieder, die kan helpen aan het naderbij brengen van deze oplossing is hem welkom.
Daarom stelt hij zijn vragen
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ook aan de Christenen of de moderne heidenen onder zijn publiek.
Deze dynamische vorm, die door Diego Fabbri met veel talent voor de dramatische
mogelijkheden is toegepast, is niet zo vreemd, als zij op het eerste gezicht lijkt. Aan
haar ligt ten grondslag een eeuwenoude gesprekstechniek van het Oostjodendom.
Wat de Poolse Joden een ‘beish ha medrich’ (een leerschool) noemen, is hier
gedramatiseerd. Daarom begint de zitting iedere avond met het reciteren van een
Psalmwoord: Psalm 17: ‘Hoor, Heer, naar een rechtvaardige zaak, sla acht op mijn
smeking, leen het oor aan mijn gebed...’ Dan volgt het Talmudgedeelte, dat in
behandeling is. In dit geval een passage over Jezus, die naar het oordeel van de
Babylonische Talmud het Joodse volk verleid zou hebben met toverijen en
dwaalleringen.
De avond van deze voorstelling is anders dan andere. Hie langer hoe meer is het
besef van een broederschap van alle lijdenden gaan leven. Jezus en Israël, vertonen
zij niet beiden de gestalte van de lijdende knecht des Heren? Moeder Rebecca voelt
dit het diepst. Zij is deze avond door het lot aangewezen om de verdediging van
Jezus op zich te nemen. Zij als moeder vraagt verlof om moeder Maria als getuige
te mogen horen. Het is alsof hier de sleutel ligt voor het verstaan van Jezus. Niet het
verhoor van Kajafas of Pilatus brengt verder. Hun argumenten om Jezus te veroordelen
klinken van hun standpunt uit plausibel.
Maria echter en Jozef, Petrus, Johannes, Thomas en Maria Magdalena hebben
Jezus gekend in zijn mysterie. Later zou Paulus zeggen: ‘Als de beheersers dezer
eeuw van Gods verborgen wijsheid geweten hadden, zij zouden de Heer der
heerlijkheid niet gekruisigd hebben’. Maria Magdalena vat aller ervaring samen in
dit woord: ‘...als Jezus wonderen (toverijen, zoals de Talmud ze noemt) deed, deed
hij deze uit liefde’.
David moet deze avond optreden als openbare aanklager. Als zij nog voltallig waren
geweest, zou een zekere Daniël die avond Pilatus hebben moeten verdedigen. Maar
Daniël is er niet meer. Een intermezzo maakt duidelijk waarom. Daniël was de man
van de dochter Sara; maar David, die een verhouding met haar had, heeft Daniël aan
de Duitsers verraden. Juist op de dag, dat Daniël na een lange tweestrijd besloten
had in het openbaar te getuigen, dat Jezus voor hem de Messias was. Sara voelt zich
hoe langer hoe meer medeplichtig aan deze moord; zij is niet in staat deze avond
Kajafas te verdedigen: de dood van Jezus en de dood van Daniël hebben zoveel
gemeen. David echter als de openbare aanklager blijft onverzettelijk de juistheid van
het vonnis van Jezus beklemtonen. Tegen alle getuigen in, die slechts goed spraken
van Jezus.
Reeds heeft prof. Elia, - nu de rechtbank wederom geen eenstemmigheid heeft kunnen
verkrijgen, hetgeen hij als voorwaarde voor een vrijspraak had gesteld, - de
Talmudische veroordeling uitgesproken, als het publiek gaat ingrijpen. Een priester
treedt naar voren, een neutraal toe-
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schouwer, een afvallige priesterstudent, enz., maar al wat deze intellectuelen naar
voren brengen maakt geen diepe indruk. Dan komen echter de eenvoudigen: een
meisje van verdachte zeden, een ‘verloren’ zoon, een arme werkster. Zij allen zeggen
op hun manier, wie Jezus voor hen is. Indruk maakt bovenal de arme werkster, een
eenzame weduwe, die vertelt, hoe haar zoon aan de vijand is verraden. Niets heeft
zij meer in de wereld dan Jezus. ‘Neem Hem ons niet af’, zegt zij tot prof. Elia. Op
dit ogenblik ziet David zijn daad in haar volle afschuwelijkheid. ‘Ik heb uw zoon
verraden. Ik leverde Daniël over aan de vijanden van Jezus’. ‘Jongen’, zegt de
werkster tegen David en zij kust de verrader op beide wangen, ‘jongen, de schuld
kan vergeven worden, want Christus is er. Hij is opgestaan en leeft. Het oog om oog
en tand om tand heeft plaats moeten maken voor de vergiffenis’. Ds. A.T.W. de Kluis
schrijft over deze passage in zijn bij J.N. Voorhoeve in Den Haag uitgekomen
kostelijke bespreking van dit stuk in de reeks ‘Brandende Kaarsen’: ‘Het nietige
vrouwtje dat aan het begin van het stuk bijkans verloren in de grote ruimte alleen
maar stof afnam, beheerst aan het eind de hele situatie door haar genadeverkondiging’.
Zoals er een solidariteit is in het lijden, zo is er ook een solidariteit in de schuld, en...
in de vergeving! Terwijl zij allen getuigen, wie Jezus is en er geen beschuldiging
meer tegen Hem vernomen wordt, neemt prof. Elia stilzwijgend de veroordeling van
de Talmud terug. Het proces om Jezus is ten einde.
Er is terecht opgemerkt, dat Fabbri's stuk in het tweede gedeelte (de getuigenissen
van de moderne mensen) niet die dramatische hoogte heeft bereikt als van het eerste
deel, toen de Bijbelse getuigen spraken. Onbewust en door de toneelschrijver zeker
onbedoeld (het ontbreken van de functionele climax) is dit haast symbolisch. Zo is
het met ons modernen (of wij nu christen zijn of niet): met al ons praten over Jezus
dreigen wij Jezus zelf te verliezen, ruilen wij de levende Heer in voor onze opvattingen
omtrent Hem. Het gesprek met Israël over Jezus wijzigt zich dan onmerkbaar in een
gesprek over de verhouding van Christendom en Jodendom; evenzo met de
ongelovigen over Christendom en Humanisme en hoe men verder de
probleemstellingen in de verschillende situaties ook kan noemen. Het gaat echter
om de levende Heer. Dat heeft Fabbri's stuk, ook in enkele opzichten ondanks zichzelf
bewezen. Waar de solidariteit in het lijden van Israël en dat van Jezus naar voren
kwam, waar de solidariteit van de schuld ook bleek, waar de Bijbelse getuigen zeiden:
wie Hij was, waar de arme werkster in haar eenvoud Hem beleed, daar was dit stuk
uitzonderlijk indrukwekkend. Waar Jezus echter schuilging achter onze al of niet
vrome filosofische problematiek, daar zakte het stuk terstond in dramatische kracht
en aangrijpende overtuigingsmacht. Dit was voor mij dan ook het meest verrassende
van dit stuk, dat het in ‘Het proces om Jezus’ werkelijk om Jezus ging.
Een andere grote daad van de Haagse Comedie was de opvoering

Ontmoeting. Jaargang 9

198
van Faulkners ‘Requiem voor een non’. Reeds eerder heb ik op de Evangelische
waarde gewezen, die ook dit stuk heeft, zij het niet zo direct als ‘Het proces om
Jezus’. Deze non, - de ellendige, beklagenswaardige negerhoer Nancy Mannigoe,
predikte aangrijpend het Evangelische ‘for sinners only’. Het jaar 1956 wordt voor
mij, wat de Haagse Comedie betreft, bepaald door deze twee stukken.
Minder content kan ik zijn met Anouilhs ‘Ornifle’. In dit stuk tracht de grote Fransman
het portret te tekenen van een moderne Don Juan. Tracht..., want het stuk is als
zodanig een bewijs, dat ook de groten hun inzinkingen hebben. Het is zwak van
bouw, met een wel zeer onbevredigend slot; er zijn verschillende bizarre situaties
ingelast, die zonder enig bezwaar voor de voortgang van het stuk geschrapt kunnen
worden (een heel veeg teken), maar wat het voornaamste is: men weet niet met welke
bedoeling Anouilh dit schreef. Wat had hij er mee voor? Wilde hij ermee moraliseren
of wilde hij alleen vermaken? In het kort: is Anouilh een moralist of is hij zelf een
Ornifle?
Wie is Ornifle? Een Franse graaf, begaafd dichter, maar nog net geen genie, die
uit ressentiment gaat spelen met zijn talent en dikbetaalde liedjes dicht voor een
obsceen blaadje. Hij zegt in een van zijn liedjes:
‘'t Zijn maar requisieten, 't is allemaal decor,
alleen slechts met genieten, breng ik m'n leven door’.

Ornifle heeft voor het jongmens ‘Geluk’ gekozen, naar de regels van Péguy:
‘Het jongmens Geluk is vederlicht,
het jongmens Eer denkt slechts aan plicht’.

Met een Anouilhs gemak strooit de auteur dergelijke versjes door zijn stuk. Voor
deze aspecten van dit spel kan men respect hebben. Voor de pastoor b.v. dicht Ornifle
een kerstliedje, maar tegelijkertijd komt zijn uitgever hem vragen een bepaald chanson
wat pikanter te maken. In een buitelende opeenhoping laat Anouilh dan Ornifle
beurtelings een strofe dichten voor de pastoor en voor de uitgever. Hetgeen uiteraard
een bizarre indruk maakt en bij een deel van het publiek onbedaarlijke lachsuccessen
oogst, - dat denkend deel der natie nl., dat alleen bij de naam ‘Jezus’ al giert.
Zo gaat het voort. Ornifles secretaresse, mejuffrouw Supo, fungeert nog zo'n beetje
als een waakzaam geweten, maar Anouilh weet niet beter te doen, dan haar in hoge
mate kwezelachtig voor te stellen (succes verzekerd). Een van Ornifles vele hem
onbekende zonen, een zekere Fabrice, komt de rol van het ‘jongmens Eer’ spelen,
heeft het plan zijn vader rekenschap te vragen en wil hem zelfs uit naam van zijn in
de steek gelaten moeder doden. Anouilh maakt van deze zoon een Jantje Onbenul.
Enfin, de aanslag mislukt, maar de zoon, die medicijnen studeert, grijpt

Ontmoeting. Jaargang 9

199

Ornifle
Foto Nico Naeff
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bij een hartaanval van z'n vader succesvol in. Dit alles zal Ornifle evenwel niet baten,
want nadat hij in de gauwigheid ook nog het plan heeft opgevat om de verloofde van
zijn zoon te verleiden, komt het bericht, dat een tweede hartaanval aan Ornifles leven,
bij een rendez-vous met een andere jongedame in een naburig hotel, een einde heeft
gemaakt.
Zo sterven Don Juans vroegtijdig aan een versleten hart.
Is Anouilh een moralist en heeft hij in een bizarre vorm zijn publiek toch het
onaangenaam portret van een Don Juan willen voorhouden? Dan is hij in zijn
voornemen wel volkomen mislukt. Maak een zich verkneukelend publiek de ernst
eens duidelijk, nadat men het heeft overgoten met tal van geestige grofheden (een
contradictio) of lachwekkende situaties. Zo'n publiek is niet meer te weerhouden van
‘lachen, gieren, brullen’ en lapt op zo'n moment alle ernst aan z'n laars. Indien dus
Anouilh ondanks zijn geestigheden iets ernstigs heeft willen zeggen, dan heeft hij
niet minder dan een psychologische blunder gemaakt.
Is Anouilh echter zelf een Ornifle, dan heeft hij verstrikt in de vederlichtheid van
het jongmens Geluk, evenals zijn hoofdfiguur, de heiligste dingen neergehaald. Dan
is dit stuk in feite de ons van vroeger bekende Anouilh onwaardig.
Ik geef er echter de voorkeur aan in Anouilh een moralist te zien, wiens ‘Ornifle’
een dramatische blunder is.
Maar nu Rotterdam.
Reeds het vorig jaar kon men op toneelgebied constateren, dat de Maasstad de
meest goedlachse stad is van ons land. Deze traditie bleef gehandhaafd, zij het, als
gezegd, in een veredelde kwaliteit.
Waar zou men voor de lach beter te gast kunnen gaan dan bij de vrolijkste eeuw
in de Europese geschiedenis: de 18e? Toen deze eeuw het zwierig gelokte hoofd
onder de Guillotine moest neerleggen, verdween voor lange tijd de lach uit Europa.
Voordien had zij veelvuldig in de theaters geklonken, want de 18e eeuw is bij uitstek
de tijd geweest van het blijspel. Toen verstond men de kunst om de wijsheid op een
elegante manier een vrolijk pakje aan te trekken. Men had toen de e r n s t van de
b l i j d s c h a p ontdekt en dit is het toch, wat het blijspel wil brengen.
Het Rotterdams Toneel maakte ook dit reisje terug in de historie en klopte aan bij
Carlo Goldoni. Diens ‘Ware Vriend’, voor het eerst opgevoerd in 1750 op het carnaval
van Venetië, een stuk, dat de perikelen uitbeeldt van een edelman, die jong, rijk,
charmant, ridderlijk in de vriendentrouw en bovendien verliefd is, werd op een
carnavaleske wijze door de Rotterdammers ten toon gespreid. Het was in de eerste
plaats een heerlijke vertoning met oogverrukkende decors en costumes van Nicolaas
Wijnberg, die o.a. het marktplein van Venetië naar onze lage landen had overgebracht.
Gemaskerde carnavalvierders zorgden, dansende in een
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oergeestige choreografie van Albert Mol op een heerlijk muziekje van Lex van
Delden, voor een bliksemsnel changement van de zetstukken der decors. Ton Lutz
had in zijn regie de Rococo-geest van het stuk, met zijn verrassingen uit misverstand,
zijn ontmaskering van menselijke on deugden en zijn pleidooi voor de ware liefde,
verrukkelijk weergegeven, zoals men maar zelden op onze planken tegenkomt.
Een andere goede greep van de Rotterdammers was de menselijke thriller van de
Amerikaan Joseph Hayes ‘De Indringers’. Hierin werden de benauwde uurtjes
beschreven van de eerzame familie Hilliard (in goede doen), die, in een rustige
buitenwijk wonende, vereerd wordt met een bezoek van drie uit een gevangenis
ontvluchte boeven. Vader, moeder, dochter en zoon zijn tegen wil en dank gijzelaars
in eigen huis. Zij moeten dansen naar de pijpen van lieden, die op hun beurt weer in
de rats zitten voor de politie. Maar deze politie voelt zich ook niet safe, want een der
boeven heeft een vete met rechercheur Bard. Het is een strijd op leven en dood.
Langzaamaan komt de politie de boeven op het spoor en dit betekent, dat de familie
steeds meer in de druk komt, want ratten in het nauw zijn gevaarlijk. Men begrijpt,
dat alles bovenbest op z'n pootjes terechtkomt. De betekenis van dit stuk ligt voor
een groot deel in de uitstekende karakteristiek, die de auteur geeft van de psychologie
van boef, burger en politie. Meesterlijk weet hij deze karakteristieken in een
adembenemende reeks verwikkelingen vol te houden. Elk der personen krijgt reliëf:
de vader b.v. (nuchtere zakenman) houdt het hoofd koel; de moeder (goed van inborst)
is een en al bezorgdheid; de zoon (16-jarige H.B.S.-er) wil erop los slaan; de dochter
(roodharig katje) is in haar gevatheid de ergste boef de baas; de aspirant-verloofde
(jonge advocaat) lost eindelijk het eerste schot. Ook de boeven zijn gevarieerd: boef
Glenn is het geslepen verstand, hij heeft de leiding; boef Samuël is de bruut van de
domme vuist, zijn domme drankzucht verknolt de zaak; boef Joe is die van het goede
hart, hij ontvlamt in liefde voor de ‘rooie’ en dit wordt zijn ongeluk. De politie
vertoont eveneens diepgaande verschillen: rechercheur Bard b.v. is het type van de
moderne politieman, die psychologisch te werk wil gaan; zijn assistent Tom is een
onverschillige, joviale bink, maar inspecteur Carson is er nog een van de oude stempel,
een houwdegen, die er op los wil.
Deze mensen leven stuk voor stuk en geven deze ingenieus in elkaar gezette thriller
iets menselijks. Als bezwaar kan men aanvoeren, dat het gegeven een enigszins
sadistische ondergrond vertoont, maar men moet niet vergeten, dat het van
Amerikaanse origine is; daar zit het pistool nu eenmaal wat los in de holster.
Ten slotte het derde successchot der Rotterdammers: de vrolijke vertoning van J.M.
Barrie's ‘Alice sit-by-the-fire’. Hierin neemt de Engelse auteur de roman- en
toneelkunst anno 1905 in het ootje. Het naturalisme verrijkte toen de romantiek in
haar avondstonde met het bittere probleem
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van de driehoeksverhouding. De man, de vrouw en de derde, - de schurkgentleman,
die de vrouw verleidt, maar gelukkig in zijn doelstelling verijdeld wordt door een
edele ziel (meestal een vriendin des huizes), die zich opoffert en het huwelijk op het
nippertje nog redt. Hoe vaak heeft de 17-jarige dochter van kolonel Grey, de lieftallige
Amy, onder invloed van een oudere vriendin dit niet op het toneel gezien, in de
boeken van Marie Corelli gelezen en uitgeschreid in haar dagboek. Amy leeft met
haar broertje, de 16-jarige marinepupil Cosmo, de baby en de nurse in Londen en
als pa en moe Grey met pensioen uit India komen, dan is het Amy of heel deze
boekenwereld plotseling op aarde valt. De schurkgentleman is in haar ogen spoedig
gevonden, maar zij zal het bedreigde huwelijk van pa en moe redden. Zij zal zich
dapper voor haar moeder opofferen. In feite stelt de schrijver hier het probleem:
ouders-opgroeiende kinderen, aan de orde. De kinderen bekijken hun ouders met
kritische ogen. Cosmo is bokkig tegen zijn vader en Amy heeft op haar moeder nog
al wat aan te merken, maar wil haar niettemin uit liefde redden. Een soort
Oedipusthema dus, maar heel luchtig verteld.
Als de ouders na de verwarring der dramatische verwikkelingen het misverstand
ontdekken, begrijpt moeder Alice, dat haar in Londen geen vrolijk vakantievermaak
wacht, maar dat zij zich (hoewel in eigen ogen nog jong, maar in die der kinderen
reeds ‘bejaard’) moet gaan wijden aan de opvoeding van haar grote dochter. Dit
meisje moet van de lente des levens geleid worden naar de zomer en de moeder is
aangekomen op de drempel van de herfst des levens, de periode om bij de haard te
gaan zitten en plaats te maken voor de jongeren. Vandaar de titel: Alice sit-by-the-fire.
(In het Nederlands log vertaald met het: ‘Eeuwig misverstand’).
Op een heerlijke wijze weet J.M. Barrie in dit stuk zowel de ernst van het probleem:
ouderwordende ouders en opgroeiende kinderen, als het komisch-persiflerende der
situatie gestalte te geven: fijnzinnig en raillerend. Een voorbeeld van typisch
Angelsaksische humor. Men kan de Rotterdammers voor deze stukken niet dankbaar
genoeg zijn. Zij vertoonden voortreffelijk de ernst van het blijspel.
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Jan Stolk
Toonloos
De mist had zich dik in de stad gevreten,
de huizen sloegen zwartverkleurend uit
en zonder hemel kaatste geen geluid,
dit was een wereld zonder een geweten,
stemloos waren de volgelopen straten,
de dag kwam ongeboren aan het licht,
achter Zijn rug sloeg God de wereld dicht
en heeft haar met zichzelf alleen gelaten.
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Jan Stolk
Herschepping
Onder de hemel liep de wereld onder,
de zon brak door zijn eigen kleuren heen
en alles transformeerde tot een wonder,
of God de dingen te herscheppen scheen
en eeuwigheid raakte tot aan de aarde
in de vervulling van de zwangerschap,
waardoor de lichtschakering morgen baarde
en ik stond er met de nalatenschap
van een teveel aan onvoldragen dagen
mij het waarom hiervan nog af te vragen.
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Punt-komma
Henk Krijger
I
Op de veertiende october, 's avonds om half acht, sloeg meneer Teders zijn krant
dicht, sipte een mierzoet restje thee uit zijn kopje met de roze bloemetjes en stond
op om op de zaak nog wat overwerk te gaan doen. In de gang trok hij zijn jas aan en
zette hij zijn hoed op. Daarna deed hij de kamerdeur een handbreed open om zijn
vrouw het gewone ‘nou,-ik-ga-dan-maar’ te zeggen en even later trok hij, bijna zonder
geluid, de voordeur achter zich in het slot.
Mevrouw Teders had zijn groet niet gehoord. Ze had ook niet gemerkt dat de
kanaries in de serre even waren gaan verzitten en dat de hond onder de tafel nerveus
zijn kop en zijn staart had verlegd, toen meneer Teders zijn vertrek aankondigde. Ze
haakte aan een garen kleedje, het veertigste of het vijftigste in de vijfentwintig jaren
van haar huwelijk, en ze dacht aan wat ze onlangs in de medische rubriek van een
of andere krant gelezen had over de rheumatiek. Ze voelde al een poos een raar pijntje
in haar ene schouder en soms ook in haar knie. Ze moest eens naar de dokter, vond
ze. Niet naar hun doodgewone huisdokter, nee, naar een specialist zou ze gaan. Dokter
Sompe - dat was die huisarts - kende haar te lang en was op haar uitgekeken. Die
sloofde zich bepaald niet meer uit voor zijn patiënten, want hij werd een dagje ouder
en hij studeerde niet meer, al in geen jaren deed hij meer iets om in zijn vak te
blijven.... enzovoorts, enzovoorts.
Pas een kwartier nadat haar man was weggegaan werd mevrouw Teders zich
bewust dat ze alleen was. Ze stond op - een beetje vadsig, want ze was nogal dik en borg haar haakwerk weg in een la van het buffet. Met de trage bewegingen die
logge mensen eigen zijn, ruimde ze de theeboel op en zette ze de vuile kopjes op het
aanrecht in de keuken. Ze deed het licht in de kamer en in de gang uit en nadat ze in
de keuken nog wat wasgoed had uitgehangen over een droogrekje, ging ze naar het
vertrek achter die keuken, waar haar bed stond. Daar knipte ze het licht aan en trok
ze haar kleren uit. Ze zette haar gebitje in een glas onder water en ze haalde een kam
door haar peper-en-zout-haren. Daarna nam ze een bibliotheek-romannetje en een
zakje bonbons uit het nachtkastje en kroop onder de dekens. Ze zocht een dikke
rumboon uit, stak die in haar mond, draaide met haar ronde lijf behaaglijk een kuil
in haar bed en begon te lezen. Ze las tot ze de ogen bijna niet meer kon openhouden,
ze trok aan het koordje boven haar kussen het licht uit en rolde zich zuchtend op haar
rug. Geen vijf minuten later sliep ze, zwaar ademend en met zweetpareltjes op haar
bovenlip.
Meneer Teders liep naar zijn kantoor. Met zijn handen in de zakken en het
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hoofd wat voorover ging hij onder de straatlantaarns door en keek naar zijn schaduw,
die zich afwisselend vóór en achter hem over de trottoirtegels uitrekte. Hij telde,
telkens als hij een lantaarnpaal was voorbijgegaan, vijf passen af en bleef dan even
staan. Nu is mijn schaduw ongeveer net zo lang als ik in het echt ben, dacht hij, en
toch zie ik er anders uit dan in werkelijkheid, niet zo slank en mijn jas is wat korter.
Toen hij een paar keer zo stilgestaan had, vroeg hij zich opeens af, hoe vaak hij
van zijn leven wel, kijkend naar zijn schaduw, langs de straatlantarens zou zijn
gegaan. Honderd keer? Duizend keer? Hij had er geen idee van. Als kleine jongen
had hij al geprobeerd ‘op zijn eigen buik te trappen’ en hij herinnerde zich dat hij in
zijn verlovingstijd Francien er eens op gewezen had hoe hun schaduwen veel inniger
leken gearmd te gaan dan zij het in werkelijkheid deden. Dat was zowat vijfentwintig
jaar geleden, ja dat klopte, hij zou morgen, op de vijftiende october, zijn zilveren
jubileum als corrector op de drukkerij vieren en een paar maanden nadat hij daar in
dienst was gekomen was hij getrouwd. Bij de zoveelste lantaren, toen hij opnieuw
vijf passen aftelde, dacht hij opeens: elke stap is vijf jaren lang,
vijf-tien-vijftien-twintig-vijfentwintig, zo, kijk, dat ben ik nou, nee zo ben ik niet, ik
ben anders dan die schaduw, eigenlijk ben ik toch heel anders.
Hij kwam aan de zaak. Hij diepte de sleutel op uit zijn broekzak en maakte de
deur open. De gang doorlopend zag hij dat er licht brandde op zijn afdeling. Toen
hij er binnenstapte werd hij begroet door de werkster die landerig een asbak stond
uit te vegen. Ze zei goedenavond op een toon die duidelijk verried, dat ze blij was
gezelschap te krijgen. Hij groette kort terug, ging aan zijn tafel zitten en nam een
stapeltje drukproeven uit een lade. Hij knipte zijn bureaulamp aan en begon de
blaadjes te tellen die hij nog wilde doorwerken voor hij weer naar huis zou gaan.
Maar de werkster belette het hem.
- Ik begrijp niet, dat u dat werk niet mee naar huis neemt, zei ze, u hebt thuis toch
ook een tafel en een stoel.
- Maar ik kan me hier beter concentreren, zei meneer Teders.
- Nou, het lijkt me anders thuis veel gezelliger dan hier met al die lege bureaux
enzo. En u hebt het thuis toch ook rustig, alleen met uw vrouw en zonder kinderen.
- Ja, dat zou je zo, oppervlakkig bekeken, wel zeggen, maar er gebeurt in onze
huiskamer nog heel wat dat de aandacht afleidt.
- Dat zal dan wel, zei de werkster en ze hield een poosje haar mond. Meneer Teders
wilde wel dat zij zou blijven zwijgen, maar al gauw begon ze weer:
- Is het eigenlijk wel nodig dat u overwerkt?
- Hier is haast bij, zei meneer Teders en hij tikte met zijn ballpoint op het stapeltje
proefblaadjes.
- O ja, zei de werkster, nu begrijp ik het. Als er een beetje haast bij is en het komt
toch op de securiteit aan, dan kan je het niet aan de jongedames overlaten, niet waar?
Dan moet je als chef zelf de boel be-
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kijken, hè. En, die juffies zouden er trouwens ook niets voor voelen om 's avonds
nog eens op het werk terug te komen. Nou, zo is het toch, zeg nou zelf.
- Nee, zei meneer Teders effen, de jongelui zoeken 's avonds liever elders hun
vertier; en geef ze eens ongelijk.
- Och ja, zei de werkster, als je amper twintig bent kun je ook nog niet zoveel hart
voor de zaak hebben als de oudjes, zoals u en ik. Ik heb toch goed gehoord, meneer,
dat u deze week uw vijfentwintig-jarig jubileum viert?
- Ja, zei meneer Teders stug, morgen, de vijftiende october, en meteen boog hij
zich ostentatief over zijn werk, om haar te laten weten dat hij niet verder wilde praten.
Dat mens moest nu verder haar mond houden, hij had helemaal geen zin in
bespiegelingen in de trant van ‘uren, dagen, maanden, jaren’. Maar de werkster
merkte zijn onwilligheid niet.
- Nou, nou, een kwart van een eeuw! Vijfentwintig jaar dag-in dag-uit in het zelfde
bedrijf, op dezelfde stoel!
Meneer Teders gaf geen antwoord meer en dus zweeg ze. Na een poos pakte ze
haar stofzuiger en haar mand met poetsspullen bij elkaar om te vertrekken. Ze deed
de grote plafondverlichting uit en verdween naar de gang, meneer Teders achterlatend
in de kleine lichtzone van zijn bureaulamp.
Daar zat hij. Gebogen over de proef liet hij zijn ogen langs de regels gaan. Af en
toe streepte hij een spelfout of een kapotte letter aan, zette hij met precieze tekentjes
en scherp handschrift de verbeteringen in de marge. Daar zat hij, beschenen door die
ene lamp en daardoor duidelijk uitkomende zoals hij was: een tobbende man, die
een juk trachtte te vergeten door nauwgezet zijn werk te doen, door het hem opgelegde
verantwoordelijk-zijn volledig te aanvaarden. Alles aan hem getuigde van trouw: de
ouderwetse gouden bril op zijn knopvormige neus, en zijn degelijk maar wat te lang
gedragen pak vertelden dat hij goed verdiende maar zuinig was, dat hij door duur te
kopen lang met zijn spullen toe kon maar er dan moeilijk afstand van deed. De
lijnrechte scheiding in zijn dunne haar verried dat hij gewoon was 's morgens heel
precies zijn toilet te maken en dat hij de rest van de dag niet in de spiegel hoefde te
kijken om een en ander te controleren; de manier waarop zijn das geknoopt was, plat
lag tussen boord en vest, onderstreepte dit. Hij was chef van de correctie-afdeling
van Tenders' Drukkerij en uitgeverij, zijn naam en die van zijn werkgever verschilden
maar een letter en dat feit leek een afspiegeling te zijn van zijn verbondenheid aan
de firma. Wie hem bezig zag met het correctie-personeel en niet al te nauwkeurig
lette op de iets te ver gevorderde slijtagestaat van zijn kleding, kon hem voor de
eigenaar van het bedrijf houden. Hij was in net zulk grijs kamgaren gestoken als de
oude heer Tenders en alleen de zeer gevoelige beschouwer kon opmerken, dat dat
grijs bij meneer Teders iets triests suggereerde, iets dat samenhing met zijn
dienstbaarheid. Dienstbaarheid, die ook waarneembaar was toen hij daar zo zat over
te werken op die october-avond.
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En toch viel er in de houding van de aandachtig gebogen meneer Teders niets te
bespeuren van serviliteit. Hij was chef en dat bleef zichtbaar, ook op dat uur, in de
stand van de licht kalende kop op de rechte nek boven de van het vele zitten wat rond
geworden rug. Het was op te maken uit de welverzorgde handen met de gave precies
op lengte gehouden nagels.
Daar zat meneer Teders, rustig, met kalme bewegingen nu en dan schrijvend. Maar
die rust was die avond schijn. Van binnen was hij onzeker. De opmerkingen van de
werkster hadden daar iets in beweging gezet, zijn denken werkte telkens een andere
richting uit dan die het volgen moest langs de draad van het betoog in hetgeen hij
corrigeerde. Steeds betrapte hij zich erop dat hij bezig was met het spelletje dat hij
onder de straatlantarens had gespeeld: Vijf stappen en elke stap is vijf jaar... En daar
tussendoor was het als hoorde hij de werkster steeds zeggen: dag-in dag-uit op
dezelfde stoel, aan dezelfde tafel... Hij trachtte zich met alle macht te concentreren
op zijn werk. Maar het lukte hem niet. Zijn rustig zitten werd al vaker afgewisseld
door een ongedurig draaien, een geïrriteerd schuifelen met de voeten.
Na enige tijd gaf hij zich gewonnen aan de gang van zijn peinzen. Hij merkte met
een rood kruisje het laatstgecorrigeerde woord, midden in een alinea, juist voor een
punt-komma. Toen legde hij zijn ballpoint neer en ging zitten mijmeren.
Was hij dan toch onbewust bezig geweest met het maken van een soort balans over
de afgelopen vijfentwintig jaar? Wat was er eigenlijk in die kwart eeuw gebeurd, dat
de moeite van het memoreren waard was? Hij was vol ambitie zijn loopbaan bij
Tenders begonnen, kon een paar maanden later van een kleine erfenis en een voor
die tijd vrij redelijk salaris trouwen. Er waren geen kinderen gekomen en dat had
hem en vooral zijn vrouw erg teleurgesteld. Maar was was er aan te doen geweest?
Tegenwoordig hoorde je van specialisten, die er meestal wel iets op wisten als je
vrouw niet zwanger kon worden. Maar in zijn jonge jaren liep je niet zo gauw naar
een vrouwenarts en dan bleef je, als je geen kinderen kreeg, zitten met de vraag of
er aan de man of aan de vrouw iets mankeerde. Francien had bar veel last gehad van
het idee dat het bij haar niet in orde zou zijn. Hij had geprobeerd haar gedachten af
te leiden. Hij had met thuiswerk bijverdiend en gespaard voor vacanties in het
buitenland, maar 't had niet geholpen. Ze raakte de overdreven aandacht voor zichzelf
niet kwijt. Toen ze tien jaar getrouwd waren was ze het verdriet over het kinderloos
zijn al lang te boven. Ze was langzamerhand er achter gekomen dat ze eigenlijk nog
veel meer gebreken had in haar lijf. Ze was zo gauw moe, haar bloed was niet in
orde; ze had zo vaak hoofdpijn, haar hersens waren zwak; ze sliep niet goed; ze had
iets aan het hart en was erg gevoelig in haar ruggemerg. Francien was een vervelende
zeur geworden, die altijd over haar kwaaltjes-van-het-moment sprak en voortdurend
in angst verkeerde voor de kwalen die ze nog wel eens zou kunnen krijgen.
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De huishouding kon ze maar nauwelijks aan, zei ze, en ze werd lui, zo lui dat ze ten
leste niet dan bij onontkoombare noodzaak de deur uitkwam en geen interesse meer
had voor de vacantieplannetjes die hij maakte en, om haar op te beuren, lang voor
de zomer vaak en druk met haar besprak. Als ze toen door een of andere behandeling
opeens wel kinderen had kunnen krijgen, zou ze die niet eens meer zo graag gehad
hebben.
Toen ze vijftien jaar getrouwd waren, hadden ze elkaar niets meer te zeggen.
Zwijgend verdroeg hij haar en wist daarbij niet of ook zij in enig opzicht hem
verdragen moest. Jarenlang had hij de indruk dat hij zo ver van haar afgeraakt was
dat hij haar in niets meer irriteerde. Voelde zij zich eenzaam? Hij wist het niet. Zij
haakte haar ingewikkelde kleedjes en ze las de romannetjes, waarvan ze elke week
een stapeltje liet komen uit nu eens deze en dan weer die leesbibliotheek. Door heel
de stad wist zo langzamerhand elke bibliotheekhouder welke soort verhalen ze het
gretigst verslond, zij vroeg nooit om een bepaald catalogusnummer, gaf nooit een
enkele titel de voorkeur en las alles wat de loopjongens haar bezorgden. Hij wist
lange tijd niet beter of ze was in de lectuur van al dat rijp en groen zo opgegaan, dat
ze zijn bestaan vergeten was, hem zo volledig van zich had laten afsterven dat hij
haar niets deed, haar zelfs niet meer onaangenaam kon wezen. Toen hij een hond in
huis haalde, wat toch een zeker ongemak voor haar meebracht, protesteerde zij niet.
En toen hij kanaries ging fokken en de serre tot een enorme volière ombouwde, was
dat haar geen aanleiding geweest enig misnoegen te tonen. Het was of de hond en
de vogels haar niet raakten omdat híj haar onberoerd liet.
Toch, hij zag het eigenlijk nu pas helder in, toch moest hij met zijn
kanariebedoening - van de hond wist hij het niet zeker - iets in haar gewekt hebben
dat op jaloezie leek. Toen het hem een paar maal gelukt was een bijzondere variëteit
te fokken en daarmee op tentoonstellingen prijzen in de wacht slepen, merkte hij dat
ze getroffen was. Onbehaaglijk getroffen. Ze zei niets maar ze dacht iets, constateerde
hij. Hij deed niet lang moeite te raden wat ze dacht. Haar reactie duurde ook maar
even en hij vergat dat hij die had opgemerkt. Het kwam niet in hem op verband te
leggen tussen zijn succes met die kanariefokkerij en het feit dat hij op een dag bij
zijn thuiskomst zijn bed in de zitkamer gezet vond en de mededeling te verwerken
kreeg, dat zij besloten had voortaan alleen te slapen. Tot dan toe was de kleine kamer
achter de keuken hun gezamenlijk slaapvertrek geweest.
Zijn eerste opwelling was nijdig te worden en haar te vragen of ze gek geworden
was, maar hij beheerste zich. Wat deed het er toe, waarom maakte hij zich kwaad?
Hij viel direct terug in wat hij voor zichzelf als een partiële apathie zag, een
belangstellingloosheid ten aanzien van haar doen en laten en hij informeerde zelfs
niet naar het motief voor de getroffen regeling. Ze had trouwens de inrichting van
de woonkamer niet eens zo onpraktisch veranderd, hij was gauw aan de nieuwe
situatie gewend geraakt.
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Eerst kortgeleden kwam hij er toevallig achter dat er een zeker verband gelegd kon
worden tussen Franciens behoefte aan alleenslapen en zijn kanariefokkerij. Het
scheen, dat ‘de scheiding’ bekend geworden was bij sommigen in de zaak. Uit een
argeloos in zijn nabijheid gevoerd roddelpraatje onder de dames van zijn afdeling
ving hij op, dat Francien tegen de een of ander gezegd zou hebben: - Nou, goed, als
hij dan geen kinderen maken kan, laat hem dan kanaries fokken.
Hij was eerst van ergernis rood aangelopen en daarna was weer die partiële apathie
in hem gekomen, waardoor het hem onmogelijk was geweest er later met haar over
te spreken. Zij hadden immers al in geen jaren meer met elkaar gepraat, waarom zou
hij dan opeens aan een discussie beginnen? En ook bedacht hij dat het eigenlijk heel
onwaarschijnlijk was dat Francien zich zoiets zou hebben laten ontvallen, want met
wie ging ze om? Ze had geen vriendinnen en ze kwam bij geen mens over de vloer.
Toch was er iets in hem aan het werk gegaan nadat hij dat praatje had afgeluisterd.
Hij voelde zich vernederd, hij rekende het Francien toe dat hij over de tong ging, en
dat hem sexueel onvermogen werd toegedicht. Het ergste was dat hij begon te tobben
over de vraag of het niet waar kon zijn dat hij geen kinderen verwekken kon. Na een
tijd kwelde de onzekerheid over die vraag hem nauwelijks minder dan de kwetsuur
die zijn trots had opgelopen. Hij werd zich ervan bewust dat Francien hem plotseling
nader was gekomen, maar dan als het voorwerp van haat. Toen zij nog onberoerd
langs elkaar heen leefden, had hij haar zelfs niet verafschuwd, en nu walgde hij van
haar. Hij was eenzaam geweest en had er eigenlijk niet onder geleden. Nu was zij
op een heel wrede manier weer in zijn leven gedrongen, hij wist zich niet alleen meer,
want zij wàs er, altijd en overal en dat werd ondraaglijk. Hij probeerde er overheen
te komen door haar te ontlopen, door avond aan avond naar de zaak te gaan om
onnodig overwerk te doen. Maar hij kon zijn verloren eenzaamheid niet herwinnen,
zij volgde hem, zij was bij hem, ook op deze avond van de veertiende october. Dat
was de werkelijkheid die tenslotte was voortgekomen uit de vijfentwintig jaren van
hun onwezenlijk huwelijksleven.
Meneer Teders wreef zich met de vingertoppen over ogen en voorhoofd. Hij keek
op zijn horloge, zag dat het bij tienen was. Hij pakte zijn ballpoint en dikte het rode
kruis achter het laatst gecorrigeerde woord nog wat aan. Hij knoeide door de
punt-komma heen, die onleesbaar werd. Hij zette in de marge een correctieve
punt-komma en schoof dan de dop op zijn pen. Hij rekte zich, ruimde zijn tafel op
en kwam overeind om naar huis te gaan.
Buiten constateerde hij dat de avond bijzonder zacht was voor de tijd van het jaar.
Er was geen wind, hij zag de hemel vol sterren en zou wel willen zuchten, als hij
maar gekund had. Er was een onophefbare beklemming binnen zijn ribbekast en in
zijn hersenpan zat een denkbrok die hij
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niet ontbolsteren kon om er de inhoud van te leren kennen. Hij begon heel langzaam
naar huis te wandelen.
Eerst halverwege, toen hij zich realiseerde hoe traag hij voortstapte, kwam het
hem duidelijk voor de geest te staan dat hij bang was. Hij was een en al angst. Maar
waarvoor?

II
Op de morgen van vijftien october werd hij al om half zeven wakker. Hij bleef een
poos roerloos op zijn rug liggen, met wijd open ogen starend naar het plafond. Toen
sprong de hond, die onder de tafel had liggen slapen, overeind en schudde zich met
klapperende oren en kwam de kop zachtjes op het voeteneind van het bed leggen.
Over zijn borst heen keek meneer Teders het dier in de ogen.
- Zo, brave jongen, zei hij zacht en hij sloeg de dekens van zich af. Hij kwam van
het bed, streelde de hond en ging de serre in om naar de kanaries te kijken. In zijn
pyjama, op zijn tenen om Francien niet wakker te maken, was hij een tijd bezig met
de voerbakjes en de drinkglazen en met het schoonmaken van de kooien. Het vuil
pakte hij in een krant. Hij sloop naar de keuken om het in het vuilnisvat te doen. De
hond stommelde achter hem aan, nerveus, zijn poten tikten op het zeil en hij kwispelde
druk met zijn staart tegen het rekje met wasgoed, de stoelen en de aanrechtkastjes.
- Stil, Karro, maak de vrouw niet wakker! zei hij met gedempte stem. Het dier
kalmeerde nauwelijks. Hij keek naar de deur van Franciens kamer en zag dat die een
eind open stond.
- Karro, rustig! Hij bukte zich, deed vlug en zonder gerucht de krant met kanarievuil
in de vuilnisemmer. Toen, met de hond op zijn hielen, ging hij naar de kamer terug.
Hij pakte zijn scheerapparaat, stak de stekker in het contact naast de deur en ging
zich op de rand van zijn bed zitten scheren. Karro keek toe, bedaard nu, de kop scheef,
de oren gespitst. Het snorren van het scheermachientje scheen het beest te fascineren.
Meneer Teders zag zijn ogen heen en weer gaan, telkens als hij het apparaat van de
ene wang naar de andere bracht. Als hij zachtjes met hem praatte, snoof de hond
alsof het hem stoorde.
Na het scheren keerde meneer Teders naar de keuken terug om zich te wassen.
Karro sloot hij zolang in de kamer op. Terwijl hij zich hals en wangen droogde
constateerde hij dat nog steeds geen enkel teken erop gewezen had dat Francien was
wakker geworden. Hij hing zijn handdoek over een stoelleuning en keek daarna
voorzichtig door de deur van haar kamertje. Hij zag dat ze diep onder de dekens lag,
in het midden van het bed, een bult die met haar zware maar regelmatige ademhaling
duidelijk op en neer ging.
Zachtjes maakte hij verder toilet voor de spiegel boven het aanrecht, waarna hij
naar de kamer terugkeerde en zich, omdat het zijn jubileumdag was, in een schoon
overhemd en zijn zondagse pak stak. Toen moest hij
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weer naar de keuken om thee te zetten en te ontbijten. Karro mocht nu bij hem zijn
en kreeg zijn deel van het brood. De hond bedelde later om kaaskorstjes en een plakje
worst. Meneer Teders liet hem opzitten voor hij het lekkers liet vallen en dat maakte
hem opnieuw nerveus. Hij begon weer druk met zijn staart te slaan en rusteloos door
de keuken te draaien. Opeens liep hij het rekje met wasgoed omver. Meneer Teders
zag het wankele ding met wasgoed en al neerslaan in de hangbocht van de slang van
het gasstel. Die schoot van het muurkraantje, slingerde even heen en weer en bleef
daarna recht omlaag langs het steile tafeltje hangen. Meneer Teders constateerde in
één oogopslag dat de rode rubber aan het losgetrokken uiteinde verteerd en gescheurd
was. Hij zag ook dat het kraantje aan de muur open stond. Hij dacht dat hij het moest
dichtdraaien maar het was alsof zijn wil niet vaardig kon worden over zijn arm en
hand. Hij keek en keek en rook de weeë gaslucht. Weer dacht hij dat hij het kraantje
dicht moest doen, maar hij kon niet. Toen, met een ruk, keerde hij zich om en zocht
Karro met de ogen. De hond stond in de gang schuldbewust naar hem te kijken. Hij
pakte hem bij de halsband en duwde hem de kamer in. Toen hij daarna vanuit de
gang de keuken in keek, viel zijn oog op het ontbijt dat hij in de steek had gelaten.
Hij stapte zonder het aan te raken over het neergetuimelde droogrekje en over het
wasgoed heen, at het restje van zijn boterham op zonder iets te proeven en begon
toen de ontbijtboel op te ruimen, juist zoals hij dat elke morgen deed. Het bord en
het kopje op elkaar naast de gootsteen, het brood in de trommel, de boter, de kaas
en de worst in een lege dekschaal en de thee onder de muts op tafel. Onderwijl
luisterde hij of Francien wakker geworden was, maar hij hoorde geen enkel geluid
door de open deur van haar kamertje komen. En gedurende de vier of vijf minuten
dat hij bezig was rook hij de gaslucht, aandachtig, snuivend, als om het sterker worden
te meten.
Toen hij de keuken verliet lagen het droogrek en het wasgoed er nog zoals Karro
ze overhoop gestoten had. De deur tussen keuken en gang liet hij open staan. Door
de kamer liep hij naar de serre waar hij stil ging staan kijken voor de kooien van zijn
kanaries. Hij stond er langer dan hij doorgaans op andere dagen deed voor hij naar
kantoor ging. Hij praatte ook niet tegen de vogeltjes, zoals gewoonlijk als hij met ze
bezig was. In het vale licht van de octobermorgen stond hij daar maar bewegingloos
te kijken, zijn hoofd peinzend voorover in één gebogen lijn met de ronding van zijn
wat hoge rug.
Het was de klok op de schoorsteenmantel die hem met acht tingelslagen uit zijn
roerloosheid op deed schrikken. Hij kwam langzaam de serre uit en ging in de gang
zijn jas aandoen. Hij bleef een ogenblik stilstaan voor hij zijn hoed opzette. Het viel
hem op dat nu ook in de gang duidelijk het gas te ruiken was. De hond kwam uit de
kamer, nu zonder enige opwinding. Het dier keek hem niet aan, liep de keuken in en
snuffelde toen even aan het wasgoed op de grond.
Hij keerde zich om en stapte naar de vestibule. De hond liep hem
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achterna. Voor hij naar buiten ging keek hij terug in de gang, naar de open deur van
de kamer, waarachter de serre was. Toen schoof hij de knippen van de voordeur.
- Dag Karro, zei hij en met beheerste stappen ging hij de straat op.
Er was niemand op de correctie-afdeling toen hij daar binnenkwam. Hij begreep dat
de dames druk doende waren met de feestelijke aankleding van de cantine, waar hij
gehuldigd zou worden. Zo gebeurde het altijd als er iemand jubileerde bij Tenders.
Hij hing zijn jas en hoed in een kast, en zette zich aan zijn tafel.
Hij zou juist zijn pen pakken om aan het werk te gaan toen zijn telefoon rinkelde.
Hij nam rustig de hoorn op en luisterde:
- Met Tenders, meneer Teders, gefeliciteerd al vast.
- Dank u, meneer.
- Ik zag u zo even arriveren, wanneer komt mevrouw?
- Mijn vrouw kan helaas niet komen, meneer Tenders. U weet dat zij geruime tijd
onder dokters behandeling staat... eh...
- Ach ja, is het nog steeds niet in orde met haar?
- Nee, meneer, het is niet duidelijk wat haar mankeert maar...
- Jammer, heel jammer, een tegenslag, juist vandaag...
- Ja meneer...
- Enfin, laten we hopen dat zij gauw weer beter zal zijn... Wat ik zeggen wilde, u
weet tegen tienen verwachten we u in de cantine.
- Ja, ik weet het, meneer Tenders.
- Maar u moet niet aan de voorkant binnenkomen, u moet door de kleine zijdeur,
u weet wel, langs de toiletten.
- Ik heb het begrepen, meneer, langs de toiletten door de zijdeur.
- Mooi! Tot straks dan.
Meneer Teders legde de hoorn op het toestel en ging zitten wachten. Met de vuisten
onder zijn kin zat hij stil te staren, af en toe omkijkend naar de klok. Om vijf voor
tien kwam hij overeind om naar de cantine te gaan. Een juffrouw van het
correctie-personeel kwam hem al tegemoet.
- Gefeliciteerd, meneer Teders, nog vele jaren...
- Dank u.
- Mag ik u even voorgaan? Ik kom u ophalen, ziet u, om u naar de speciale plaats
te brengen die wij voor u hebben ingericht.
Hij liep achter haar aan, naar de zijdeur van de overblijfruimte. Toen ze die opende
zag hij wat de dames van zijn afdeling hadden laten doen. Van latten was in de cantine
een enorme kanariekooi gebouwd, compleet met grote kartonnen drink- en voederbak.
Er waren geweldige zitstokken in waarop alle dames van zijn afdeling zich hadden
neergelaten in koddige houdingen. De kooi was gepavoiseerd met vlaggetjes en grote
boeketten kunstbloemen. En buiten er omheen had zich het personeel opgesteld van
de andere afdelingen van het bedrijf met meneer Tenders in de voorste rij. Hij bleef
voor de deur staan met een plotseling opgekomen gevoel van onpasselijkheid. De
juffrouw, die hem tegemoet gekomen was, wenkte
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hem om binnen te komen. Zodra hij over de drempel was gestapt en in de kooi stond
was er een scherp imitatiegeluid van kanariegefluit om hem heen en buiten de kooi
begon iedereen te applaudisseren. Hij keek rond en zag dat de juffrouwen op de
zitstokken allemaal een of ander apparaatje in de hand hielden waarmee ze de
kanarietrillers voortbrachten.
De heer Tenders kwam uit de rij van omstanders en stapte door een poortje in het
latwerk de kooi in. Hij hief de hand op om het lawaai te doen bedaren, maar van
twee kanten was er een paar maal geflits van fotolampen en het kabaal zwol daarom
eerst nog aan voor het wenken van de oude baas effect kreeg.
De rede, die zijn werkgever hield, ging langs meneer Teders' oren verloren in de
ruimte. Hij stond in een beleefde luisterhouding maar was er niet bij. Hij wist om
zich heen de dikke gele tralies, hij was zich bewust dat hij leunde tegen de enorme
kartonnen voerbak en dat kriskras boven zijn hoofd de touwtjes met vlaggetjes en
bloemslingers door de kooi gespannen waren. Hij wist dat als de heer Tenders
uitgeredeneerd zou zijn, een van de oudere kantoormensen hem zou toespreken
namens het personeel en dat hij dan een dankwoord moest uitbrengen. En telkens
zou er na de speeches geapplaudisseerd worden en dan zou er ook weer dat helse
gefluit zijn. Hij stond te zweten en wenste dat alles voorbij was.
Werktuiglijk glimlachte hij met neergeslagen ogen toen meneer Tenders hem na
zijn rede de enveloppe-met-inhoud overhandigde. Hij knikte en hoefde niets te zeggen
want het lawaai barstte los, minutenlang duurde het, tot de oudste boekhouder de
kooi inkwam en aanstalten maakte hem toe te spreken.
Het was tijdens de opsomming van des jubilaris' verdiensten als lid van de
personeelscommissie, dat de portier de cantine opbelde om te waarschuwen dat er
een politieman was voor meneer Teders.
Het feest was opeens afgelopen. Met de oude heer Tenders ging meneer Teders
de kooi uit, via de deur naar de toiletten, een lange gang door naar de spreekkamer
naast het directiekantoor. Daar troffen ze de politieman in burger die ernstig keek
en wat bedremmeld zijn hoed in de handen ronddraaide voor hij begon te praten.
- Meneer Teders, ik ben van de recherche, mijn naam is Herker. Wij werden
ongeveer een half uur geleden door uw bovenbuurvrouw opgebeld. Het rook zo naar
gas, zei ze, en omdat ze dacht dat het van beneden kwam, had ze bij u aangebeld. Er
werd niet opengedaan, maar ze rook gas aan de brievenbus en kwam toen ons
waarschuwen.
- En...? zei meneer Teders.
- Wij zijn direct naar uw huis gereden...
- En...? zei meneer Teders weer.
- Wij verschaften ons toegang door het ruitje in de voordeur stuk te slaan om de
knip van het slot te kunnen bereiken...
- En toen...?
- Met gasmaskers gingen we naar binnen - Uw vrouw...
- Ja...?
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- Uw vrouw leeft niet meer.
Meneer Teders keek de rechercheur zwijgend aan. De uitdrukking op zijn gezicht
scheen de man te verwarren. Maar opeens verrieden zijn ogen dat hij een idee kreeg.
Hij legde een geruststellende toon in zijn stem toen hij zei:
- Nee, u moet niet denken dat het zelfmoord is, meneer. We zagen meteen wel dat
dàt niet het geval was. Een droogrekje met wasgoed schijnt omgevallen te zijn tegen
de slang van het gasstel...
Meneer Teders ging met rechercheur Herker zijn huis binnen. Het tochtte in de gang:
men had alle ramen en deuren tegen elkaar opengezet.
Een inspecteur kwam uit de kamer en wenkte dat ze verder moesten komen, naar
de keuken.
Meneer Teders zag Karro liggen voor het gasstel. Het puntje van een grijs-blauwe
tong stak opzij uit zijn bek.
- Hij heeft het droogrekje omgegooid en dat is op de slang van het stel gevallen,
zei de inspecteur. Als dat rubber niet zo vergaan was geweest en als het kraantje
dichtgezeten had, was er niets gebeurd.
- Ik... ik, stamelde meneer Teders,... heb vanmorgen vroeg het gas nog gebruikt
om theewater te maken...
- Tja..., zei de inspecteur, zelfverwijt, ik begrijp het; maar, zonder u te willen
kwetsen, meneer Teders, wees toch nuchter... Wilt u mevrouw zien? en de kanaries?
Een dag na de begrafenis kwam meneer Teders weer op kantoor. Van alle kanten
werd hij gecondoleerd. Toen hij eindelijk aan zijn tafel zat en zijn werk voor zich
had, moest hij even zoeken waar hij de avond van de veertiende october het corrigeren
gestaakt had. Hij bladerde heen en terug door de proef en vond tenslotte het rode
ballpoint-kruis en de aantekening in de marge. Hij staarde er naar, een hele tijd, en
was zich niet bewust dat hij werktuiglijk die punt-komma ook begon aan te dikken,
zoals hij dat te voren met het kruis had gedaan.
Vlieland, Augustus 1955.
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Poëziekroniek
C. Vermeer
In een ‘Terugblik op de afgelegde weg' geeft J.C. Bloem een soort van dichterlijke
autobiografie’, om met zijn eigen woorden te spreken. Hij vertelt dan, hoe hij tot het
schrijven van gedichten is gekomen en welke dichters daarop invloed hebben
uitgeoefend. Het klinkt alles heel gewoon en bijna vanzelf sprekend; er is niets
geheimzinnigs aan en een kunstenaarsallure is hem volmaakt vreemd. Ik kan me
voorstellen dat iemand die dit boekje gelezen heeft, het onbevredigd uit de hand legt,
omdat hij het besef niet kwijt kan raken dat hem op een aardige, onderhoudende en
charmante manier een rad voor de ogen is gedraaid. En toch geloof ik dat Bloem
gezegd heeft wat hij maar met mogelijkheid kon zeggen. De aandrift tot het schrijven
van gedichten ligt meestal zo diep in het menselijk zieleleven verborgen, dat een
verklaring waarom juist deze bepaalde woorden en dat bepaalde ritme zich aandienden
en - meer nog - tot vers werden, wel nooit te geven zal zijn. Bloem toont zich evenwel
een nauwgezet kunstenaar, die met veel toewijding aan zijn verzen gewerkt heeft.
Daarvan spreekt hij. En terecht.
Een heel andere persoonlijkheid dan Bloem is Vestdijk. Hij geeft in ‘Eén op de
zeven’ een keur uit zijn verschenen dichtbundels. Is Bloems stem in zijn verzen
uiterst gevoelig, beweegt zijn gedicht zich bijna tastend voort, in Vestdijks verzen
is de stem scherper; ze wordt vooral gedragen door zijn flitsende geest. Als zodanig
past Vestdijk trouwens in de na Bloem optredende litteraire periode. Van de
Forum-dichters is hij wellicht de meest cynische, al zal men achter zijn cynisme toch
steeds de menselijke bewogenheid moeten blijven denken, die toch in allereerste
instantie de aandrift tot het vers moet zijn geweest. Die bewogenheid vergroeit vaak
tot een aanklacht en tot een bitterheid die - juist ook weer door de fel scherpe geest
van deze dichter - alleen nog slechts voor gelijkgestemden aantrekkelijkheid heeft.
De kunstenaar kan vaak niet door de eigenaardigheid van zijn levenshouding
heenbreken. Daarom ziet men in deze verzen een voortdurend gevecht met de demon
van het intellectualisme. Dit geeft er inderdaad het boeiende karakter aan. Maar de
demon wordt toch te zelden volledig overwonnen.
Eric van der Steen heeft in ‘Gemengde berichten’ ook een selectie uit zijn
gezamenlijke dichtbundels gegeven. Zijn keuze is ruimer dan die van Vestdijk. Ook
hij vecht tegen de demon van zijn intellectualisme. Ik zie in zijn werk, dat
verwantschap heeft met de Forum-poëzie, een hardnekkige poging om uit het
negatieve, dat veel poëzie van die tijd kenmerkt, los te breken. Er is een zoeken in
naar een ideaal in een tijd waarin het idealisme is verloren gegaan. Daarbij treedt
echter bij Van der Steen een speelsheid op, die zich uitdrukt in een spel met het
woord en dit feitelijk
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als enig poëtisch bezit overhoudt. Het is m.i. een verschraling van het dichterschap,
dat afstand gedaan heeft van elke ideële taak en zich nu met zijn eigen particuliere
spel vergenoegt. Wel is Van der Steens vers bijna voortdurend door het
maatschappelijk leed geïnspireerd en spreekt er een solidariteit met dat leed zich in
uit, maar het mist strijdbaarheid en de felheid van het verzet. Toch heeft zijn poëzie,
die het spel ontdekt heeft, ook voor ons haar waarde, zij het die als een voorloper
van een ontwikkeling die wij in onze hedendaagse poëzie (maar dan in ruimer verband
en met groter perspectief) zien voortgaan.
De demon, die in het werk van Hendrik de Vries heerst, is er een die veel vaker
poëtisch overwonnen wordt dan die in de verzen van Vestdijk of Van der Steen. Dat
ligt in het karakter van die demon, want hij is zelf naar zijn aard veel poëtischer. Zijn
verblijf is daar waar de poëtische aandriften zeer vaak - en vooral in onze tijd ontstaan. Soms lijkt hij het, die de hengst der poëzie met gevierde teugel berijdt. In
de bundel ‘Guitaarfantasieën’ zien wij hem zelfs in verhevigde mate aan het woord
komen in de drie afdelingen die deze bundel telt. In het eerste deel vermengt hij zich
met de jeugdherinneringen; maar in het laatste, het balladeske deel, heerst hij in
fantasieën die als ijlende koortsdromen zijn. Wij moeten oppassen die dromen op
zichzelf niet als de eigenlijke poëzie te beschouwen, hoezeer ze ook aanslaan bij ons
eigen geestelijk bestaan in deze tijd. Poëzie - tenminste zoals wij haar nu zien - zoekt
de verwerkelijking van de waarheid, de laatste waarheid van ons zelf. Die waarheid
ligt voor Hendrik de Vries in de beleving van het sprookje, dat, zoals wij weten, een
nauwe verwantschap heeft met de religieuze beleving. Ook de bloedfantasieën die
in De Vries' gedichten heersen en waarvan hij in het tweede gedeelte van zijn bundel
spreekt, hebben deze religieuze verwantschap.
Die droomwereld in te dringen!
Aan zuivre bron zich te lessen!
Alleeën langs, waar cypressen
Ten heiligen tempel noden!
Onhoorbare vogelzwingen,
Geheimvol de ruigte ontvloden;
En berken, in toverkringen,
Zo stil, of deze aardse dingen
Mee 't zielsbezit zijn van doden.

Religieuze verwantschap hebben ook de gedichten die W.A. Braasem uit de
Indonesische volkspoëzie vertaalde. Hij laat er een zeer lezenswaardige inleiding
aan vooraf gaan, waarin deze poëzie ons nader gebracht wordt.
Als vertaling noem ik in dit verband ook het bundeltje kwatrijnen van Omar
Khayyam, ‘Rubaiyat’. We hebben hier een prachtige verzameling die ons de aard
kan leren kennen van het Perzische kwatrijn, dat op onze
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litteratuur van tussen de beide wereldoorlogen zijn stempel heeft gedrukt. De inleider
L.Th. Lehmann geeft ons de verzekering dat met deze uitgave van ruim 300 kwatrijnen
men bijeen heeft wat er over is van het werk van Omar Khayyam. Laten wij evenwel
niet de illusie hebben, dat wij nu deze oud-Oosterse wis- en sterrekundige zelf kunnen
leren kennen. Zijn kwatrijnen zijn een spel en het is een oude strijdvraag, of ze een
mystieke bedoeling hebben. De Mérode vatte ze in zijn vertaling mystisch op, maar
anderen en ook deze vertaler, J.A. Vooren, niet. Achterin zijn bundeltje geeft hij een
zeer instructieve bespreking van het Perzische kwatrijn en zijn Nederlandse
vertalingen. Het bundeltje is mooi uitgegeven en de vertalingen hebben poëtische
sfeer.
Met Frans Babylon zijn wij in onze eigen tijd en in onze Nederlandse samenleving.
Weliswaar is hij Brabander, maar wij bemerken in zijn verzen vooral een poging om
het Brabantseigene of wat wij althans in onze litteratuur daarvan kennen, te elimineren.
Het is trouwens meer het Brabantse stadsleven waar hij van spreekt. Zijn vers is
echter niet sterk, te weinig geladen. Daardoor is het meer zijn wil om aan een nieuwe
Brabantse lyriek te bouwen, dan de kwaliteit van zijn vers, dat bij hem opmerkelijk
is.
Een veel heviger leven krijgt stem in ‘Met man en muis’ van Remco Campert. In
het eerste gedicht geeft hij een zelfkarakterisering: ‘ik wil wel graven in poëzie maar
niet te diep’. En hij ziet zichzelf: ‘scherend over aarde, daar nesten wij bouwend als
zwaluw’. Het titelvers ‘met man en muis’ toont evenwel de schipbreuk van het
scheren over aardoppervlak en in de latere verzen blijkt ook het nesten bouwen niet
gemakkelijk te zijn. ‘De steden bij avond zijn van de mensen de minnaressen’. Maar
al het wezenlijke contact, dat er met de mensen is, is slechts een droom waaraan men
zich al te graag over geeft. En in het slotvers ‘Huis in Parijs’ is de dood het mysterie
‘om de hoek’. In dit bundeltje is de mens inderdaad een weerloze in de greep van de
dood, is zijn bestaan een ‘met man en muis’ ten onder gaan.
Voor het mysterie van de dood staat ook de surrealistische dichter Paul Eluard,
wiens gedicht ‘Leda’ door Hans Lodeizen is vertaald. Eluards vrouw, die bij haar
leven zijn muze was, is na haar dood de zwaan die Leda bezocht. Eluard zelf is daarbij
Leda, de vrouw, de ontvangende, in wie nieuw leven gewekt wordt. Het gedicht is
daarmee het vers geworden van de poëtische bezieling, die Eluard als uit het wezen
van de dood voortkomend beschouwt. Het vers geeft dan in zijn grilligheid de seinen
en tekens die uit de dood (d.i. de menselijke ziel in zijn wezen, die een leven naar
en vanuit de dood is) ons bereiken. Een vergelijking met de poëzie van Achterberg
dringt zich hierbij op. Maar dan krijgen wij bij Achterberg toch de polen schuld en
vergeving te zien als de veel meer bezielende krachtstralingen in diens vers.
Ook in het bundeltje door A. Roland Holst vertaalde verzen van W.B. Yeats komt
een vers van Leda en de zwaan voor. Het beeld is daar veel meer een aan de klassieke
mythologie ontleend beeld gebleven. Yeats legt
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daar echter ook een vraagstelling in, nl. deze, of met de bevruchting van een nieuw
leven (dat in de poëtische aandrift gewekt wordt) niet tevens de dat leven
verwoestende krachten gewekt worden, Het is de doods- en ondergangsproblematiek
die onze moderne dichtkunst wel in zeer bijzondere mate fascineert. Vgl. het van
Remco Campert hierboven besproken ‘met man en muis’.
Met ‘De onderkant van het licht’ staan wij ongetwijfeld in een andere variatie van
de verhouding van leven en dood. Land en water zijn hier de polen waartussen het
bestaan zich beweegt en de dichter wil deze twee tegengestelden (zoals leven en
dood) tot elkander brengen; hij wil het land naar het water toeschrijven, aldus zijn
dichterschap een doel gevend. Hij verwacht dus met zijn vers iets tot stand te brengen,
leven en dood te verzoenen. Zal zijn vers deze kracht hebben? Wat hij tracht te
bereiken is niet minder dan wat naar Christus' woord de gelovige vermag, want diens
woord zal in staat zijn bergen naar de zee te verplaatsen. Het land is voor deze dichter
het verworvene, vooral de stad, al zijn daar tenminste de vogels nog, die hun lied
rechtstreeks naar omhoog slaan. Het slotgedicht van deze bundel heeft een visionaire
kracht in de tekening van de overstroming. De zee komt daar bij zijn vrouw, het land,
op bezoek. Met suggestieve beelden van huiselijkheid wordt daar een catastrophe
beschreven, die door de discrepantie tussen het beeld en het verbeelde apocalyptische
trekken krijgt. Toch heeft dit bundeltje, waarin het aardse bestaan gezien wordt als
een onderkant van het licht, met dat licht een band behouden. Midden in het bundeltje
schrijft de dichter woorden neer die hij eigenlijk niet schrijven wilde:

God
Wat ik deed, deden al velen voor mij
en wat ik sprak, sprak ik door tranen blind.
God ziet mij aan, ik maak mij langzaam vrij
omdat ik mij steeds vaster aan hem bind.
In dit lied schrijf ik de woorden neer
die ik niet schrijven wil, ik ben een zondaar,
dagelijks tegen zijn wijsheid in verweer,
mijn strijdlust drijft ons dieper tot elkaar.
Hij is het lichaam van de zwarte aarde,
de oorsprong van de zegen, het verdriet,
de mond der twijfel, steigerende paarden,
de eicel, het mysterie, eboniet,
de zachte troost der menselijke smart,
Hadewijch, Jakob Boehme, Eckehardt.

Veel meer aan het aardse gebonden is het werk van Leo Herberghs. De titel van zijn
bundeltje zegt het reeds: ‘Met aarden vingers’. Er hangt over deze verzen de
somberheid van een donkere, late herfstdag en er is weinig

Ontmoeting. Jaargang 9

220
opvlucht uit deze somberheid. De verzen hebben iets vermoeids en dikwijls lijkt dat
op onmacht, want ook de poëzie heeft hier een vermoeidheid die haar gebonden
houdt in deze sfeer. Er is maar weinig doorbraak, hetzij naar groter diepte van beleven,
hetzij naar een vrolijker levenskijk.
Zulk een vrolijker levenskijk vinden wij wel bij Nico Scheepmaker. ‘Poëtisch
fietsen’ noemt hij zijn bundel en daarmee is zijn vers goed getypeerd. Hij gaat snel
naar zijn doel en wijdt geen aandacht aan het detailwerk. Hij is ook jonger dan
Herberghs. Maar niet alleen daarom, ook door zijn levenslustiger aard ergert hij zich
aan de dingen die hem in het opgroeien belemmerd hebben. En dat blijken dan weer
vooral de godsdienstige tradities, zodat hij (die tradities nog met godsdienst
vereenzelvigend) de godsdienst uit zijn leven tracht te verjagen, om een meer heidense
levensgenieting te vinden. Er zit wel vaart in deze verzen. Ze zijn jong en niet
diepzinnig. Maar er is een zoeken in naar een evenwicht dat geen stilstand betekent,
wel het duidelijkst en beknoptst weergegeven in het slotvers:
Ik wil poëtisch fietsen
met mijn handen
los van het stuur
poëtisch!

De nieuwe bundel van Coert Poort, ‘Een kleine dag voor mijzelf’, heeft me een kleine
teleurstelling gegeven. Na zijn bundel ‘Twee gedichten’ en na de verzen die hij in
‘Vloedlijn’ publiceerde, was mijn verwachting misschien te hoog gespannen. De
strakke concentratie van de verzen in ‘Twee gedichten’ heeft hij losgelaten en hij is
tot een meer naar de experimentelen neigende manier van genoteerde invallen
gekomen, die zijn vers voor mijn gevoel een groter leegte hebben gegeven. In het
laatst van de bundel heeft hij echter de verzen opgenomen die ook in ‘Vloedlijn’
staan en deze zijn weer, hoewel ze veel vrijer en opener zijn dan die uit ‘Twee
gedichten’, toch ook weer sterker geladen dan de in de bundel voorafgaande verzen.
Vooral ‘Huis van bewaring’ blijf ik een uitnemend vers vinden. Zijn
psalmbewerkingen zijn ook opmerkelijk en zijn als moderne gedichten zeer zeker te
waarderen. Legt men er echter de oorspronkelijke psalm naast, dan ziet men in Poorts
bewerking een verinniging die niet in de psalmen zelf ligt. Die hebben m.i. een breder
golvende bewogenheid en een feller leven, zinken in peillozer diepten weg om met
verwilderde kracht daaruit weer opgesleurd te worden.
Bij Sonja Prins valt ons op wat de verzen van Coert Poort missen. Haar bundel
‘Het geschonden aangezicht’ is gevarieerder dan de zijne. Het beeldmateriaal is
rijker, maar vooral haar stem is dwingender. Zij is ook niet experimenteel te noemen.
Trouwens, zij komt uit een andere school; ze noemt zelf ergens de naam Gorter. Ze
behoort ook niet tot de jongeren; reeds in 1933 gaf ze haar bundel ‘Proeve in strategie’
onder het pseudoniem Wanda Koopman uit, die nu door haar tweede gevolgd is.
Deze
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verzen passen geheel in het poëtisch milieu van onze tijd en sommige daarvan zijn
van een verrassende kracht.
Harriet Laurey en Ton Neelissen hebben in ‘Onder de roos’ een gezamenlijke
bundel uitgegeven. Toon Neelissen, die de verrukkingen van zijn liefde uitgezongen
heeft, ziet zich de kans ontglippen zijn woorden zulk een lading te geven, dat zij zijn
groeiende liefde kunnen blijven uitdrukken. Hij ervaart echter meer en meer de
machteloosheid van het woord. Van heel andere aard zijn de verzen van Harriet
Laurey. Die bekommert zich om die uitdrukking niet en wellicht betoont zij zich
daardoor meer de ras-poëet. Want intussen weet zij met haar gedichten over dieren
een tekening op te bouwen, die in ‘Tableau de la troupe’ een sluitstuk vindt van
bijzondere kracht en bekoring:
Hoe prinselijk de schuiftrompet
vàst aan zijn jonge mond gezet,
en uit betoverd koper
blaast hij een blinkende paniek,
oren en ogen vol muziek,
hemel en aarde open.
Hem draagt de grijze olifant.
Kamelen knielen in het zand,
de lama's en de leeuwen,
de panter en het wilde paard,
onder eenzelfde droom geschaard:
het vaandel van zijn zege.
Tot elk van hen zichzelf hervindt,
zijn tedere galop begint
en golvend van bewegen
een wijde, weke cirkel trekt
rondom dit jubelend gerekt,
hoog-uitgespeelde leven.

Een mooi uitgegeven bundel is ‘De visgier’ van Catharina van der Linden. Ook de
verzen hebben iets bijzonders: er is een hunkering in naar het grootse, die vooral
uitkomt in de tekening van het Noorse landschap, dat de dichteres nu en dan krachtig
weet op te roepen. Toch is hier meer van een poging sprake dan van een resultaat.
Die poging is echter op zichzelf reeds te waarderen. Wij zijn benieuwd naar volgend
werk van deze dichteres.
In een vroegere kroniek heb ik reeds een bundeltje van Marcel van de Velde
besproken. Zijn nieuwe bundeltje ‘Van over de grote rivieren’ is van een zelfde aard.
Er is bij deze in Holland levende Vlaming een blijvend besef van het Vlaamse land
dat achter de grote rivieren ligt. Maar er is ook een religieuze hunkering naar
gemeenschapsbeleving. De verwoording daarvan is echter weinig sterk; de woorden
blijven zwaar en beredenerend, de poëzie ruist er niet doorheen. Daardoor hebben
deze verzen geen wijdere
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betekenis dan voor de dichter zelf en voor hen die hem kennen. Hij zal ongetwijfeld
een sympathiek mens zijn; maar daar trekt de poëzie zich niet veel van aan.
Het is niet gelukkig voor Niehoff, dat bij het lezen van zijn bundel ‘Vuurschip’
telkens de naam van Slauerhoff zich opdringt. Niehoff mag ook iets van de zwerver
in zich hebben, dat dit hem zo teistert als het Slauerhoff gedaan heeft, maakt de lezer
uit zijn verzen niet op. Dit neemt niet weg dat we in Niehoff een opmerkelijke
verschijning mogen zien. Reeds uit het eerste vers van deze bundel blijkt zijn
verbondenheid aan de grond waarop hij gegroeid is: de Oostnederlandse gemeenschap;
dit blijkt ook uit de verzen die hij in dialect schreef. Al gaan zijn verzen dan niet
even onfeilbaar koersend naar hun doel de weg die Slauerhoffs vers gaat, een dichter
om in het oog te houden bij zijn verdere ontwikkeling is hij zeker.
Bertus Aafjes' ‘Voetreis naar Rome’, die de grote verrassing na de oorlog was,
gaat voort velen te boeien. Er is nu een nieuwe, zevende druk van verschenen,
waarmee de oplage van dit dichtwerk tot het vijftigduizendste exemplaar is gestegen.
De uitgever heeft er een royale, met grote foto's voorziene uitgave van gemaakt. Of
die foto's het gedicht ten goede komen, valt echter te bezien; hun harde realiteit past
niet geheel bij de poëtisch vervloeiende tekening in het vers.
In ‘De blinde harpenaar’ heeft Aafjes een vertaling van Egyptische poëzie gegeven,
die ik een grote aanwinst voor onze litteratuur acht. Waren wij tot nog toe voor
kennismaking met deze, soms duizenden jaren oude poëzie aangewezen op de
vertalingen die geleerden er van geleverd hebben, hier vinden wij een poëtische
verwoording die deze oude poëzie tot velen van ons zal doen spreken. Deze verzen
doen niet verouderd aan. Zij geven ons het bewijs dat de poëzie van alle tijden is.
Het is verrassend, hoe dicht deze mensen uit een zeer ver verleden ons naderen,
wanneer wij verschillen in milieu en godsdienst in aanmerking nemen. Uitgaven als
deze bundel kunnen niet anders dan verruimend en inspirerend op onze poëzie werken.
De verzen, die Dr A. Gans bijeenbracht in het bundeltje ‘De wever’ dat bij
gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag uitgegeven werd, doen deze mens kennen
als een hartstochtelijk naar levenswaarden zoekend man. Als zodanig doet hij zich
ook kennen in het bundeltje preekjes dat tegelijk met deze gedichten werd uitgegeven.
Zijn verzen worden bezield door naar het grootse strevende gedachten, maar de
verwoording is niet altijd zuiver poëtisch. Er is een voortdurende strijd in waar te
nemen tussen het verstand dat de poëzie, en de poëzie die het verstand aan zich poogt
te onderwerpen. Hun grootste waarde bezitten deze gedichten in hun getuigenis van
een taai in zijn strijdbaarheid voor het edele en goede volhardende mens.
Wanneer wij naast de bundel van deze door het nazisme fel getroffen Joodse arts
de bundels van Chris de Graaff en Gerard Wijdeveld leggen, vroeger redacteuren
van ‘De Gemeenschap’ en in de oorlog met de bezetters sympathiserend, is dat geen
politieke kwaadaardigheid, maar een door de omstandigheden niet te ontlopen dwang,
nu deze bundels in één
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bespreking moeten worden opgenomen. Natuurlijk, ik had ze verwijderd van elkaar
kunnen bespreken. Maar waarom de ogen met de blinddoek der argeloosheid bedekt,
wanneer je de dingen nu eenmaal al gezien hebt. Want uit de bundel van Chris de
Graaff spreekt een zo ontroerende menselijkheid, dat deze even ontwapenend werkt
als de eerlijkheid in de verzen van Dr Gans. Poëtisch gezien zijn zij sterker. Maar
zij spreken van een kwetsbaarheid en aan het lijden zo overgegeven menselijkheid,
een zo open weerloosheid, dat al het andere daarbij wegvalt.
De toon van Gerard Wijdevelds vers is veel minder broos. Heeft hij reeds op zijn
naam het zuivere, eenvoudige en steeds weer fascinerende lijdensvers ‘Er is een Lam
dat bloedt’, in deze nieuwe bundel, ‘Vijf geheimen en andere gedichten’, trof ik het
vers ‘Biddend voor tafel’ aan, dat in eenvoudige woorden het wonder van het
tafelgebed doet doorschijnen. Ik kan niet nalaten het over te schrijven.
Ad cenam vitae aeternae
't Wordt stil. Vóór ons op tafel ligt het brood,
Vader, door u gegeven,
dat ons vandaag behoedt voor nood en dood,
want gij wilt dat wij leven.
Wij buigen onze hoofden, ogen dicht
en vingers saamgevouwen.
Binnen de schelpen welt en wast een licht,
en als wij verder schouwen,
staat daar een andre tafel, ander brood,
wij zessen zijn gezeten,
er valt geen schaduw meer van nood, van dood,
want gij zijt dien wij eten.

Ik aarzel niet, dit vers naast het hier genoemde werk van Van der Molen en Poort,
dat moderner van vorm is, een der belangrijkste mogelijkheden voor een verbinding
van christelijk geloof en dichtkunst te noemen.
Ik zie deze mogelijkheid ook (helaas in de loop van onze litteraire ontwikkeling
te veel veronachtzaamd) in een gedicht als ‘Joannes de boetgezant’ van Vondel, dat
als episch gedicht veel te veel in de schaduw van zijn drama's is gebleven.
Er is nu een afzonderlijke uitgave van verschenen met aantekeningen van Jac. Zey
S.J. Maar men leze daarnaast ook wat Dr Jos Vandervelden in ‘Vondels wereldbeeld’
zegt over dit gedicht, dat hij een epos noemt. Wie dit gedicht van Vondel bestudeert,
ziet hier mogelijkheden opdoemen voor een christelijke litteratuurbeoefening die tal
van boeiende perspectieven biedt, waardoor deze beoefening boven het particuliere
genoegen uitgeheven wordt en groeit tot een grootse opdracht. En die opdracht te
leren verstaan mogen we wel het doel van al ons werk in ‘Ontmoeting’ noemen.
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J.C. Bloem, ‘Terugblik op de afgelegde weg’; N.V. De Arbeiderspers, A'dam.
S. Vestdijk, ‘Een op de zeven’; N.V. Uitgeversmij. Nijgh & Van Ditmar,
's-Gravenhage.
Eric van der Steen, ‘Gemengde berichten’, verzamelde verzen; N.V.
Arbeiderspers, Amsterdam.
Hendrik de Vries, ‘Gitaarfantasieën’; Van Loghum Slaterus, Arnhem.
‘Bamboedoeri en orchideeën’, Indonesische volkspoëzie, vertaald en ingeleid
door W.A. Braasem; De Beuk, Amsterdam.
Omar Khayyam, ‘Rubaiyat’, metrische vertaling door J.A. Vooren; C.P.J. van
der Peet, Amsterdam.
Frans Babylon, ‘Privé-feest’; De Beuk, Amsterdam.
Remco Campert, ‘Met man en muis’; De Beuk, Amsterdam.
Paul Eluard, ‘Leda’, vertaling Hans Lodeizen; De Beuk, Amsterdam.
‘William Butler Yeats’, verzen in vertaling van A. Roland Holst; De Beuk,
Amsterdam.
W.J. van der Molen, ‘De onderkant van het licht’; De Windroos XXX;
Uitgeversmij. Holland, Amsterdam.
Leo Herberghs, ‘Met aarden vingers’; De Windroos XXXII; Uitgeversmij.
Holland, Amsterdam.
Nico Scheepmaker, ‘Poëtisch fietsen’; De Windroos XXXIII; Uitgeversmij.
Holland, Amsterdam.
Coert Poort, ‘Een kleine dag voor mijzelf’; De Windroos XXXIV; Uitgeversmij.
Holland, Amsterdam.
Sonja Prins, ‘Het geschonden aangezicht’; De Windroos XXXV; Uitgeversmij.
Holland, Amsterdam.
Harriet Laurey en Ton Neelissen, ‘Onder de roos’; Uitgeversmij. Holland,
Amsterdam.
Catharina van der Linden, ‘De visgier’; Van Loghum Slaterus, Arnhem.
Marcel van de Velde, ‘Van over de grote rivieren’; In 't Opene, Amsterdam.
J.S. Niehoff, ‘Vuurschip’; Van Gorcum & Comp., Assen.
Bertus Aafjes, ‘Een voetreis naar Rome’, 7e dr.; J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
Dr A. Gans, ‘De wever’, gedichten; ‘Niets dan’; A.W. Sijthoff's uitgeversmij.
N.V., Leiden.
Chris de Graaff, ‘Klagend loflied’; Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht.
Gerard Wijdeveld, ‘Vijf geheimen en andere gedichten’; Uitgeverij Het
Spectrum, Utrecht.
Joost van den Vondel, Joannes de boetgezant met aantekeningen van Jac. Zey
S.J.; J.J. Romen & Zonen, Roermond-Maaseik.
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Porgy and Bess
R.N. Degens
Op 38-jarige leeftijd, in 1937, stierf, op het hoogtepunt van zijn roem, de Amerikaanse
componist en pianist George Gershwin. Zijn inkomen was gestegen van de enkele
dollars per week, die hij op zijn vijftiende jaar als bediende in een muziekwinkel
verdiende, tot de 250.000 dollar per jaar die zijn songs en zijn musicals hem tenslotte
opbrachten. De publiciteit die Gershwin met vele zorgen omringde voegt hieraan
toe, dat hij altijd een eenvoudig man is gebleven; wat we direct aannemen. Hij behoort
ongetwijfeld tot de sympathiekste figuren uit de Amerikaanse lichte muziekwereld,
en hij schreef voortreffelijke songs. Bovendien heeft hij een niet geheel geslaagde,
maar toch opmerkelijke poging gedaan het idioom van de lichte muziek voor muziek
van gedegener allure te gebruiken; in 1924 verraste hij de wereld met zijn Rhapsody
in Blue en een jaar later schreef hij zijn Pianoconcert in F, beide zeer boeiende stukken
waarin de prikkelende ritmen van de jazz-achtige amusements-muziek met veel
fantasie zijn verwerkt. Waarlijk groot is Gershwin echter in de kleine vormen van
zijn songs, die onbetwistbaar uitsteken boven de soortgelijke producten waarmee
zijn collega's de onverzadigbare amusementsmuziekmarkt voedden. Het zijn dan
ook de afzonderlijke songs die zijn veelbesproken ‘Porgy and Bess’ de moeite van
het horen waard maken. ‘Summertime’, ‘I've got plenty of nuttin’ zijn meesterwerkjes
in hun soort. Maar met een aantal goede songs maakt men nog geen geslaagde opera.
Gershwin kwam, na kennismaking met de novelle Porgy and Bess van DuBose
Heyward, op de idee een opera met dit verhaal als libretto te schrijven. Het
gelijknamige toneelstuk dat door de schrijver en diens vrouw van het oorspronkelijk
boek was gemaakt werd basis voor het opera-libretto. Gershwins broer Ira, die al
jaren met hem als librettist samenwerkte, schreef de teksten voor de songs in Porgy
and Bess.
Hoofdpersoon in het verhaal is de verlamde bedelaar Porgy en direct naast hem
in belangrijkheid staat de negerin Bess, verleidelijk, lichtzinnig, maar spontaan en
argeloos als de gehele bevolking van Catfish Row, het straatje in de negerwijk van
Charleston waar zich alles afspeelt. Als een verleider sluipt en kruipt de gewetenloze
handelaar in verdovende middelen Sportin' Life door dit verhaal heen; hij is vrijwel
uitsluitend de vertegenwoordiging van het ‘kwaad’, want zelfs de aan de drank
verslaafde Crown, met wie Bess ‘getrouwd’ is, is in feite het klassieke
ruwe-bolster-blanke-pit-type. Wanneer Crown in een dronken bui en onder invloed
van een listig toegediend snufje cocaïne, een brave bewoner van Catfish Row naar
een betere wereld heeft geholpen, en voor de politie vlucht, neemt Porgy de alleen
overblijvende Bess onder zijn bescherming, Bess
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de vrouw op wie hij altijd in stilte verliefd is geweest. Nu Bess ‘vrij’ is kan hij haar
trouwen, wat en passant geschiedt met behulp van een naburig advocaat. Alles gaat
goed tot het moment dat Crown zich weer in Catfish Row vertoont en zijn vrouw
opeist. Porgy toont zich een ‘man’ en in een gevecht doodt hij Crown, wat een hele
opluchting is voor de buurt. Maar men zit met de wettelijke consekwenties. De politie
daagt op en neemt Porgy mee. Dan haalt de listige Sportin' Life de radeloze Bess
over met hem naar New York te gaan; Porgy komt toch niet meer terug, beweert hij.
Cocaïne breekt weer de laatste weerstand bij Bess en zij vertrekt met Sportin' Life.
Na een week komt Porgy echter terug in feeststemming, men heeft hem vrijgelaten.
Als hij ontdekt dat Bess weg is gaat hij haar achterna in zijn invalide-wagentje;
duizenden kilometers scheiden hem van Bess, maar zijn liefde geeft hem de moed
haar te gaan zoeken.
In grote trekken is dit het verhaal dat Gershwin van een muzikale commentaar
voorzag, een verhaal dat tot berstens toe geladen is met animale driften, hoog
oplaaiende hartstochten, felle zwart-wit contrasten. Een verhaal waarin een levendige
schildering gegeven wordt van de kleine negergemeenschap waarin het speelt. Een
verhaal ook dat als het ware vraagt om muziek, omdat muziek voor de neger de
uitlaatklep is in vreugde en ellende, bij feest en rouw, in voorspoed en bij rampen.
Het merkwaardige feit doet zich bij deze Porgy and Bess voor dat George Gershwin,
een uit Joods-Russische emigrantenouders geboren blanke, deze muziek schreef met
een ongeëvenaard aanvoelingsvermogen voor kleur en sfeer. Hij verwerkte daarin
de karakteristieke elementen van de blues en de spiritual, hij adopteerde de typische
ritmische en melodische kenmerken van de negroïde muziek, maar hij kwam niet
los van de invloeden van de vermaaksindustrie van Broadway. Daardoor is zijn Porgy
and Bess muzikaal beschouwd niet meer dan een voortreffelijke show, hoe dicht hij
ook soms het idioom van de negermuziek in enkele songs en spirituals benaderde.
Waar hij buiten de songs om (die men hier als de aria's in een traditionele opera kan
beschouwen) tot illustratie van de handeling overgaat, is zijn muziek beslist zwak
en ontoereikend. Gershwin, de componist van het korte pakkende liedje, miste de
potentie voor een dergelijke muzikale opgave. Met name in het tweede deel van dit
werk komen grote gedeelten voor die muzikaal totaal mislukt zijn, wat men
tenauwernood bemerkt, omdat de flitsende handeling alle aandacht opeist. Een
handeling die in haar openhartigheid voor onze begrippen weleens iets teveel aan
het realisme offert, maar waaraan men toch geen aanstoot neemt omdat alles met
een zo volkomen oprechte en natuurlijke ongegeneerdheid en met een zo
ontwapenende overgave wordt gedaan. En daarmee komen we op de voorstelling
zelf.
Men weet het, de Everyman Opera Inc. reist nu al drie jaar met dit stuk de wereld
rond en overal is het succes overweldigend. Avond aan avond staan deze neger-acteurs
op het toneel en avond aan avond schijnen zij
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dat te kunnen vergeten, want één van de kwaliteiten die in het optreden van dit
ensemble het eerste opvalt is de volkomen natuurlijkheid. Deze mensen beleven
blijkbaar elke avond weer met een ongekende intensiteit de situaties welke hun rollen
hen voorschrijven; en ze doen dat met een machtig plezier, want ik heb ervaren dat
ze zelfs achter de coulissen, wanneer ze even ‘af’ zijn, doordansen en springen en
zingen. Overigens zijn er maar weinig tegelijk af, want bijna voortdurend is het toneel
bevolkt met een zingende, dansende, minnende en vechtende menigte die in de drie
verdiepingen hoge toneelbouw een brok volksleven met een overrompelende schijn
van natuurlijkheid verbeeldt. De voornaamste rollen zijn dubbel en drievoudig bezet,
omdat zelfs deze negeracteurs niet tegen de enorme inspanningen bestand zijn die
hiervoor gevraagd worden.
De vertolkers van de kleinere partijen staan echter wel avond aan avond op het
toneel, en wat zij daar doen is ook tot in de kleinste details uitgewerkt en doorleefd.
De verbluffende vanzelfsprekendheid waarmee de regie zelfs de dichtste massa-scènes
doorzichtig houdt en o.a. door een geraffineerde belichting telkens de aandacht van
de toeschouwer ongemerkt leidt naar die plaats van het toneel, waar het accent van
de handeling ligt, dat op zichzelf is reeds een belevenis.
En daarbij is er dan ook nog de muziek. Ook nog! Want deze komt door de
weergaloze opvoering op het tweede plan, waar zij krachtens haar verdienste ook
inderdaad thuishoort. Wanneer men deze muziek hoort, los van de grandioze show,
gescheiden van de alles overheersende speeldrift waarmee deze acteurs de grenzen
tussen het artificiële en het spontane volledig opheffen, wanneer men deze muziek
bijvoorbeeld via grammafoonopname hoort, dan blijft alleen een aantal songs de
moeite van het aanhoren waard. Deze songs behoren weliswaar tot het beste wat de
westerse amusementsmuziek ooit in de benadering van het negroïde idioom heeft
bereikt, maar zij kunnen het stuk muzikaal niet redden. Gershwin stierf jong, op het
hoogtepunt van zijn roem, maar waarschijnlijk ook in volle ontwikkeling van zijn
ongetwijfeld groot talent dat in de koortsachtige drukte van de Amerikaanse
vermaaksindustrie nog niet voldoende gelegenheid tot ontplooiing had gekregen.
Zowel de geniale passages als de onvolkomenheden in Porgy and Bess wettigen deze
veronderstelling.
De vaart en de virtuositeit waarmee de leden van de Everyman Opera Inc. dit stuk
spelen en zingen (met opzet heb ik geen namen genoemd van de artisten - zij leveren
allen een even waardevol aandeel in deze coöperatieve prestatie), de voorstelling
dus, heft het stuk ver boven zijn eigen tekortkomingen uit en ik heb nog niemand
gesproken die er teleurgesteld vandaan kwam. Behalve dan degenen die er heen
waren gegaan in de verwachting een opera te horen.
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Kritieken
Joh. Dekker
In de schaduw der molenwieken
Wageningen - Zomer & Keuning.
Evenals zijn eerder verschenen boek ‘Onvolwaardig’ laat Johan Dekker zijn nieuwe
werk spelen in de bollenstreek, met Lisse als middelpunt. Het is de roman van het
geslacht Van der Bijl, de ‘moolenmaakers’ van de streek, in de patriottentijd
(1774-1796).
Literair geeft het boek niet veel. Als verhaal laat het zich vlot lezen. Er gebeurt
veel en dat is voor de lezer altijd plezierig, vooral wanneer de verschillende taferelen,
zoals hier, suggestief worden beschreven. De auteur noemt zijn boek een familieroman
en dat is goed gezien. De historie vormt slechts de achtergrond, waartegen het leven
der hoofdpersonen zich afspeelt. En nu spijt het me, het te moeten zeggen, maar het
is Dekker niet gelukt, de patriotten voor mij te doen leven, hoeveel pogingen hij
daartoe ook heeft gedaan. Dat is jammer, want Johan Dekker heeft zich moeite genoeg
gegeven. Hij heeft zeker grondig studie gemaakt van de historie van die dagen. Het
witgepruikte hoofd is er wel en de driekante steek, de kanten lubben zijn er en de
ganzeveer. Toch ontbreekt, ondanks al deze attributen, de kleur van de tijd.
Er is nog een tweede bezwaar, waardoor ik niet de loftrompet kan steken over dit
werk. Het geslacht Van der Bijl is goed. Niet gewoon goed, met een enkel misstapje,
maar enkel goed, enkel vroom. De vrome Van der Bijl heeft zijn bijbelteksten altijd
bij de hand en strooit ze met kwistige hand om zich heen. En Jaap van Ulken is slecht,
alleen maar door en door slecht. Hij kan geen goed doen. Hij is een brandstichter,
een inbreker, pleegt een moordaanslag, brengt twee mensen tot zelfmoord, enz.
Daarbij komt, dat de toevalligheden in dit verhaal er wel wat al te dik bovenop
liggen. Bij de brandstichting verschijnt Kees van der Bijl prompt op het toneel en
blust de brand, hij betrapt de inbreker op heterdaad, hij hoort het gesprek, dat Jaaps
verloofde tot zelfmoord brengt en hij vindt natuurlijk het lijk van de verdronken
vrouw. Heus, daar zou een mens te veel van krijgen.
Ik durf het haast niet te zeggen, maar ik leefde even op, toen zo'n klein Van der
Bijltje de welgebaande wegen verliet en zijn grootvader een trap tegen de schenen
gaf. In dit even opvlammen van zijn drift toonde het kleine joch zich meer werkelijk
mens dan al de hemelse en duivelse figuren uit het boek bij elkaar.
G.v.H.

Philip Pinkhof:
De jacht op de primeur
Tilburg - Nederlands Boekhuis.
Vooral voor degenen, die zich het nieuws van jaren terug nog herinneren kunnen,
zijn deze memoires van de kortgeleden overleden bekende journalist interessant. Ze
geven er een indruk van hoe berichten tot stand kwamen als die over het
bombardement op Zierikzee tijdens de Eerste Wereldoorlog, de ‘operette’-revolutie
van November 1918, het mysterie van Nijenrode, de nacht van de Uiver enz. De
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mémoires zijn, zoals men van een oud-journalist verwachten mag, vlot en ter zake
kundig geschreven en ze worden door een aantal merkwaardige foto's geïllustreerd.
Jammer dat het optreden van de schrijver, wanneer hij als primeur-jager in actie is,
op de lezer niet altijd een sympathieke indruk maakt. Laat niemand verder de indruk
krijgen, dat in de Nederlandse journalistiek de ‘jacht op de primeur’ zo belangrijk is
als hier wordt gesuggereerd.
J.M. Vr.
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Sven Stolpe:
Spel tussen de coulissen
Utrecht - Het Spectrum.
Hoofdfiguur van deze uit het Zweeds vertaalde roman is professor Herbert Falk, de
minister-president van een gefantaseerd koninkrijk. De intrigue omvat een aantal
politieke verwikkelingen en de weerslag daarvan op het gezinsleven van de
minister-president. De gebeurtenissen lopen op een catastrofe uit: de ineenstorting
van alles wat professor Falk als zijn levenswerk heeft opgebouwd, en zijn enige zoon
Georg komt daarbij om. Maar in de chaos vindt Herbert Falk iets terug - het geloof
van zijn (Katholieke) vrouw, en dan komt het uit, dat de ‘kolos met de lemen voeten’
toch de innerlijke kracht bezit voor de daad die hem het respect van zijn dochter
terug doet winnen. Een roman waarop qua stijl, compositie en strekking niets aan te
merken valt - en die toch iets mist. Het geheel blijft onwezenlijk.
J.M. Vr.

Betrand Russell:
Satan in de Buitenwijk
Den Haag - Ad. M.C. Stok, Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschij.
Met een zekere gespannen verwachting gaat men deze vertellingen van de bekende
Engelse wijsgeer lezen. Deze verwachting wordt nog meer gespannen door de
neventitel: ‘mensen op de tweesprong van hun leven’ en door de toelichting en
aanbeveling van de uitgever, die van een unieke bezonkenheid en wijsheid, van milde
en rake spot, en van onpeilbare diepte van de verhalen gewaagt.
De teleurstelling nà de lezing is door dit alles te groter. Het spreekt welhaast
vanzelf, dat de schrijver op zéér intelligente wijze schrijft en vertelt. De verhalen
zijn ook bijzonder goed gecomponeerd. Maar zij ademen een zure en venijnige
misanthropie, een destructieve verlustiging in de zwakheden en miserabelheden van
het genus mens; zij zijn doortrokken van een scepsis, die aan de meest bedenkelijke
vorm van nihilisme grenst. In de twee laatste verhalen ligt een onverholen
anticlericalisme opgesloten, eigenlijk zó grof en goedkoop, dat het de moeite van
bestrijding niet verdient.
Wij moeten dit ‘geschenk’ van de wijsgeer afwijzen. Het ware beter als het
ongeschreven was gebleven.
S.H. Sp.

Luc Lutz:
Open doekjes (over het toneel en zijn toeschouwers). Ooievaarserie nr. 23
's-Gravenhage - Daamen N.V.
Wat is interessanter: het toneel of: de toeschouwers? De Haagse acteur Luc Lutz
heeft er bij Daamen een Ooievaarboekje over open gedaan. Het is een ‘Open Doekje’
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geworden: een hartelijk applaus voor een kundige individuele prestatie. Zestien
hoofdstukjes, die wedijveren in geestigheid, van elkaar gescheiden door telkens een
originele toneelmop: het wordt hier eventjes zo uit de mouw geschud. De middelste
Lutz (niet Ton, niet Pieter, maar Luc) beschikt over een geraffineerd
observatievermogen en weet daarvan de resultaten in een gewiekste stijl op het papier
te zetten. Er ontkomt geen eentje aan zijn spiedend oog: de cassière, de bezoekers,
de laatkomers, de souffleur, de kellners, de figuranten, de actrices, de
toneelschoolleraren, ja wie niet? Het speelt zich voor het merendeel in en rond de
Koninklijke Schouwburg in Den Haag af, waar ieder zo graag op de vijfde rij wil
zitten: de rij van de minister voor o.k. en w. en andere rijksgroten. Maar ook Utrecht
is niet vergeten: daar zegt de kellner in de foyer: ‘ach, kijk es meneer, ik heb ze
allemaal meegemaakt, Royaards, Verkade en de hele peszooi’. Het staat er niet bij,
maar dit kan niet anders dan in Utrech zijn gezeg. Wedden, dat de man op de
Varkensmart als Bartels staat ingeschreven?
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In dit luchtige boekje worden voor wie lezen kan hier en daar enkele harde nootjes
gekraakt; het gaat en passant en... (dat is verdienstelijk) op een vriendelijke wijze,
want deze acteur, die niet alleen goed spreken en goed spelen kan, maar ook goed
schrijven, blijkt bij deze grote kwaliteiten ook een mensenvriend te zijn. Een open
doekje voor hem.
Ev. G.

Christopher Fry:
Droom der gevangenen; bewerkt door Bert Voeten. Deeltje 1 van serie 1 van
de Wendingtoneelbibliotheek
's-Gravenhage - Boekencentrum.
Onder redactie van Guillaume van der Graft en Bert Voeten heeft het blad Wending
een Wendingtoneelbibliotheek gesticht, welke ten doel heeft het godsdienstige
toneelstuk door de druk te verbreiden. Een doel, dat de sympathie en steun verdient
van ieder, die openstaat voor de culturele aspecten van het christendom. Serie I omvat
vier stukken. Als eerste verscheen Christopher Fry's kerkspel ‘Droom der
gevangenen’. De volgende nummers zijn: T.S. Eliots, ‘Moord in de kathedraal’, in
de vertaling van Michel van der Plas; Olov Hartmans, ‘Profeet en timmerman’, in
de vertaling van W.H. Molijn en Jan Wits ‘Laat ons mensen maken’.
Dit is een initiatief, dat veel belooft. Op het gebied van het godsdienstige toneel
is veel te doen en naar het zich laat aanzien in de toekomst nog veel meer, dat hebben
tal van stukken uit de laatste jaren reeds bewezen. Dat de redactie van Wending dit
inziet, daarvoor kan men haar slechts dankbaar zijn.
Ev. G.

Luisa Treves:
Theater Jaarboek Keuzestukken '55.
A'dam - Buijten en Schipperheijn.
Bij het Theaterboek gaat in de toekomst ook een bundel keuzestukken behoren. De
eerste bundel: 1955 is verschenen. Luisa Treves, de samenstelster, heeft er in
opgenomen: Arthur Millers ‘De Vuurproef’ in de vertaling van Alfred Pleiter;
Christopher Fry's ‘Deze vrouw mag niet branden’, in de vertaling van Bert Voeten;
Luigi Pirandello's ‘Hendrik IV’, in de vertaling van mr. H.W.J.M. Keuls en Charles
Morgan's ‘Via Lissabon’, in de vertaling van Ferd. Sterneberg.
Voor de tweede bundel heeft men op het oog: ‘Wachten op Godot’; ‘Een zomer
smeult tot as...’, ‘Het donker is licht genoeg’ en als het kan Anouilhs ‘Leeuwerik’.
Het behoeft geen betoog, dat er nog tal van andere waardevolle stukken zijn, die ten
zeerste een plaats in deze bundel verdienen. Voor de toekomst denk ik bv. aan ‘Een
man genaamd Judas’, ‘Proces om Jezus’ en ‘Requiem voor een non’. Maar hoe dit
ook zij: met het thans gebodene kan men zeer content zijn. Bij het lezen van dergelijke
stukken komt men onwillekeurig onder de indruk van het uitermate moeilijke werk
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van de regisseur, wiens scheppende fantasie de woorden vaak zo verrassend tot
beelden weet om te zetten. Met name betuig ik nog eens een extra eerbetoon aan
Paul Steenbergen, die Fry's ‘Deze vrouw mag niet branden’, zo onvergetelijk heeft
geregisseerd. Zo leert men ook door het lezen van toneelstukken het levend toneel
beter begrijpen.
Ev. G.

Luisa Treves:
Theaterjaarboek nr. 4, seizoen 1954/55
A'dam - Luijten en Schipperheijn.
Voor iedere toneelliefhebber is de verschijning ieder jaar van het Theaterboek een
feest. In prachtige foto's zijn hierin de grote facta van het vorige seizoen vastgelegd;
een lijst van gezelschappen geeft een overzicht van gespeelde stukken en de
samenstelster Luisa Treves verzorgt een uitnemend overzicht van een jaar toneel.
Zoals gezegd: deze verschijning is een feest, maar... onmisbaar voor wie een over-
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zicht wil hebben van wat er in ons land in het theater zich afspeelt. Hadden wij van
vroeger tijd maar zulke goede kronieken over, dan zouden een Louis Bouwmeester,
een Royaards, een Verkade de nieuwe generaties meer nabij zijn gebleven.
Dit vierde theaterjaarboek heeft ook voor cabaret, opera en ballet een grotere plaats
ingeruimd, maar het leeuwendeel valt toe aan het toneel. Natuurlijk wordt begonnen
met Tsjechovs ‘Drie Zusters’ en dan volgen zij in bonte rij: ‘De muiterij op de Caine’,
‘Wachten op Godot’ (waaraan ook de omslagfoto is ontleend), ‘Een man genaamd
Judas’, ‘De Kinderrover’, ‘Herodes’, ‘De Derde’, ‘Thee en sympathie’, enz. enz.
Het Theaterjaarboek wordt een indrukwekkende kroniek. Als het vijfde deel
verschenen is, wordt er een verzamelband beschikbaar gesteld. Terecht, want deze
collectie belooft een kostbaar bezit te worden.
Ev. G.

Suzanne van Thijn
Mijn Spaanse Grootmoeder
Amsterdam - P.N. van Kampen & Zoon
De schrijfster vertelt in de ik-vorm het relaas van haar wederwaardigheden op een
tocht vanuit bezet Nederland in mei '40 door Frankrijk naar Lissabon, waar zij in
mei '42 in het vliegtuig stapt, dat haar naar Londen zal overbrengen. Voor haar
geestesoog zweeft bij tijd en wijle het beeld van een zekere René. Daar gaat de reis
naar toe.
De uitgever vertelt ons als gratis toegift op de flap, dat een van de attracties (!)
van dit verhaal is de uitzonderlijk egocentrische aard van de schrijfster. Wel wel. Zo
zou ik nog een paar attracties kunnen noemen: de kinderachtige stijl, de absurde
zelf-analyses, het onechte van haar flinkheid en dapperheid en interessantigheid en
het on-avontuurlijke van haar avonturen. Een boek om huilend bij in slaap te vallen.
Onwaarachtig. Oppervlakkig.
Andere attracties gelieve de lezer in het boek zelve aan te treffen, ik ga niet álles
verklappen!
H.M.

Martin Mons
Het Huis met de Poppen
Leiden - A.W. Sijtthoff N.V.
De grens tussen literatuur en lectuur mag dan al vaak moeilijk te trekken zijn, in het
bijzonder waar het de detectiveroman, crime-story, of hoe men dit genre verder
noemen wil, betreft: ‘Het huis met de poppen’ is een duidelijk geval: het hoort zonder
twijfel bij de (ontspannings-) lectuur thuis.
Bijzonder origineel mag het gevalletje niet genoemd worden. De auteur heeft het
zich niet moeilijk gemaakt en het gerenommeerde Agatha-Christie-patroon gevolgd.
Hij brengt dus een groep mensen bijeen op een soort kasteel, en laat, na met vlotte
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hand wat couleur locale aangebracht te hebben, een van de aanwezigen vermoorden
door... ja, door wie, daarom gaat het meestal in dit soort verhalen en ook in dit verhaal.
Gelukkig is de meesterdetective Poirot... pardon, Perquin heet hij hier, aanwezig om
alles tot klaarheid te brengen.
Een vernieuwing van de detectiveroman behoeven we van Mons niet te verwachten,
en ook kan niet iedereen schrijven als Van Eemlandt. Maar wie van de producten
van Miss Christie houdt, zal deze brave navolging ook wel aardig vinden, want de
leerling heeft veel van de juffrouw opgestoken.
H.R.

Luc Estang
Als een briesende leeuw
Utrecht - De Fontein.
De bedoeling van de teksten, die uitgevers op de omslag van hun boeken plegen af
te drukken, zal voornamelijk zijn de lezer bij te brengen, hoe waardevol het boek
toch wel is, dat hij in handen heeft. Jammer genoeg

Ontmoeting. Jaargang 9

234
overdrijft men daarbij vaak zozeer, dat het schadelijk wordt voor schrijver, lezer en
uitgever.
Ook zonder de kunstig aangebrachte citaten uit besprekingen van blijkbaar al te
snel in extase verkerende Franse critici, zou men, bij het lezen van Luc Estangs roman
‘Als een briesende leeuw’ misschien aan Mauriac en stellig aan Bernanos gedacht
hebben. Vooral van laatstgenoemde is Estang kennelijk onder invloed; zoals trouwens
te verwachten is bij de schrijver van het bewonderende ‘Présence de Bernanos’. Maar
dat men door iemand beïnvloed wordt, houdt zeer beslist niet in, dat men aan hem
gelijkwaardig is. Een gelijkstelling, zoals de flap ons die wil suggereren - met
Bernanos, met Mauriac, zelfs met Dostojewski - heeft tot onbedoeld resultaat, dat
het boek danig tegenvalt. En dat verdient het niet.
In deze roman beschrijft Estang ons het uiterlijk en vooral ook het innerlijk leven
van leerlingen en leraren (priesters) in een katholiek jongensinternaat. De
kaleidoskopische kompositie is soms wat vermoeiend; de slechte vertaling draagt er
nog toe bij, sommige fragmenten ongenietbaar te maken.
Maar als geheel genomen is dit toch een fascinerend boek, waarin zowel de duivel
- zoekende, wie hij zou mogen verslinden - als God volkomen ernstig genomen
worden.
Er is hier geen sprake van dat de macht der zonde gebagatelliseerd wordt of beperkt
tot de wereld; het is, geloof ik, geen naar-mij-toe-interpreteren, als ik meen, dat
Estang isolement niet beschouwt als een min of meer perfecte bescherming tegen
zonde. Evenmin zweven er in dit werk absoluut goede figuren rond tussen
onvoorstelbaar slechte zondaars; ook werktuigen van Gods genade, zoals de subtiel
getekende abbé Douve, kennen hun aanvechtingen en twijfelingen. Twee
tekortkomingen waaraan de Christelijke roman - vooral ten onzent - vaak leed en
nog lijdt, worden zodoende vermeden.
‘Als een briesende leeuw’ kan van harte aanbevolen worden, deze roman is modern
en puur-christelijk.
M.B.

Siegfried E. van Praag
Serah
Amsterdam - Strengholt.
Ik leefde in de veronderstelling dat de trant van schrijven uit de twintiger jaren voorbij
was; dat Forum in de korte periode van zijn tijdschriftenbestaan grondig had
afgerekend met het wijdlopige proza van een oudere generatie en dwingend nieuwe
eisen had gesteld. Maar uiteraard leeft hier en daar nog een auteur van die oudere
generatie, die zich niet heeft kunnen of niet heeft willen conformeren aan de nieuwe
eisen. Zulk een auteur is ongetwijfeld Van Praag, ondanks het feit, dat zijn boek in
het heden speelt. Hij schreef in ‘Serah’ een praatboek. Wanneer de lezer alle
overtollige en overbodige woorden weglaat, blijft er maar weinig over. Het thema
van dit m.i. zeer onevenwichtige boek is - het evenwichtsprobleem, in het gezin, in
de staat, tussen de volken, en bovenal in een mensenziel. Na lezing van het boek was
ik geen cent wijzer geworden. En waarom moet de feitelijke inhoud zo vaag gehouden
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worden? Waarom moet de lezer raden, dat de genoemde staat de Joodse staat Israël
is? Wanneer het gaat om het beschrijven van sexuele aberraties is de schrijver
allesbehàlve vaag. En al dat zin-loze gefilosofeer... De tijd van de coloratuurzang is
voorbij, onherroepelijk. Dat heeft Van Praag, naar ik meen, niet begrepen.
R-n

Elisabeth Augustin
Labyrint
Amsterdam - U.M. Holland
Een driehoeksverhouding in merkwaardige inkleding. De vrouw, Marianne, is een
schilderes van duitsjoodse afkomst, haar man, Paul, een psychiater, de vriend, Victor,
is een
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jeugdvriend, een duitser die tijdens de bezetting hier kwam, ‘vol weerzin tegen het
grijze pak dat hij droeg, bezeten van verlangen het uit te kunnen trekken, alsof dit
grijs zijn ziel bevuilde.’ Voor de oorlog, toen Marianne reeds met Paul was getrouwd,
zijn haar ouders uit Duitsland naar haar toe gevlucht; haar vader stierf in het begin
van de bezettingsjaren, een half jaar later nam zij afscheid van haar moeder. Om haar
nooit meer terug te zien. Mariannes schuldgevoelens om de dood van haar moeder
vermengen zich met haar angst om het verdwijnen van haar dochtertje, Doortje:
zowel haar moeder als haar kind zoekt zij, haar man en haar vriend, de levenden en
de doden. Of kan het zijn dat deze drie mensen, die hun wereld niet terug kunnen
vinden, die zoekend om elkander heen draaien, doden zijn die de levenden niet kunnen
bereiken? Op de eerste bladzijden wordt verteld van de autotocht die zij gedrieën
maken. Ze herinneren zich een incident met het licht van een locomotief bij een
onbewaakte overweg. Is dit misschien de overgang geweest? Het wordt niet gezegd,
alleen gesuggereerd.
Blijkens de titel ziet de schrijfster het labyrint uit de griekse mythologie als een
beeld van de verhoudingen waarin de moderne mens leeft. Ook sprookjes-motieven
gebruikt zij om de angst-sfeer beklemmend uit te drukken. Maar de mythologie en
de sprookjes geven toch altijd een uitweg of een oplossing, al is het dan misschien
een incidentele. En deze moderne roman? Voor mijn gevoel bestaat de inhoud slechts
uit vraagtekens, men wordt er niet wijzer (of: getrooster) door. Een goed geschreven,
knap gecomponeerd boek, dat aanspraak mag maken op de bewondering van de
lezer. Maar in ruil voor die bewondering heeft het toch eigenlijk maar weinig aan te
bieden.
J.M. Vr.

Marie-Sophie Nathusius
Ino
Amsterdam - De Arbeiderspers.
‘Dit verhaal laat zich niet navertellen zonder geweld aan te doen aan de fijne
psychologische schakeringen. De essentie is wellicht als volgt weer te geven. Als
Ino Rouffard de filoloog Alex Funk, collega en vriend van haar vader, leert kennen,
zit zij voor haar eindexamen gymnasium. Zij voelen zich tot elkander aangetrokken,
maar zij worden beiden in hun reacties geremd op een wijze die vooral haar verwart.
Wat Ino's levensbeschouwing en intellect aangaat wijst haar vader haar de weg, maar
in haar rijping tot vrouw vindt zij geen steun bij hem. Zij meent vrij te zijn van een
moraal die slechts uit overlevering bestaat. Zij is te jong om in te zien, dat haar
vriendschap met de boerenknecht Jean niets anders is dan een vlucht voor Alex. Zij
gelooft, dat zij na haar ervaring met Jean sterker zal staan tegenover Alex, maar zij
vergist zich. Hun verhouding strandt op hun beider puriteinse schuwheid, hun angst
zichzelf te verliezen en hun leeftijdsverschil. Pas als zij hoort dat Alex dodelijk ziek
is, breekt er iets door van haar ware gevoelens voor hem. Zij gaat naar hem toe, en
er komt een contact tot stand, dat zij niet eerder kenden. Zij weten voor het eerst, dat
hun liefde waarde heeft gehad. Wanneer het bericht van Alex' dood de Rouffards
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bereikt, is het Ino's vader, die haar de liefde van haar en Alex in de ware proporties
doet zien. Zij beseffen, zonder het uit te spreken, dat Ino door de liefde voor haar
vader naar Alex gedreven werd en door haar liefde voor Alex volwassen geworden
is.’
Tot zover de flap, zo uitvoerig geciteerd om aan de ‘essentie van het verhaal’ niets
af te doen. Van Ino's derde vriend, Louis, wordt hier niet gerept; die zal dus niet tot
de essentie behoren.
Ik moet hier aan toevoegen, dat
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Marie-Sophie Nathusius een prachtige taal schrijft, dat zij levendig vertelt, dat zij
het vermag sfeer op te roepen, dat zij op bewonderenswaardige manier karakters
tekenen kan. Maar wat doet dat er allemaal toe als de essentie van het verhaal de
lezer volkomen onverschillig laat?
J.M. Vr.

Maria Dermoût
Nog pas gisteren
Amsterdam - Querido's Uitg.
Maria Dermoûts jeugdherinneringen vormen de inhoud van het fijnzinnige boekje
Nog pas gisteren, waarmee ze debuteerde, en dat thans in Querido's Salamanderreeks
opnieuw is verschenen. Haar talent richt zich op de aandachtige, rustige
beschrijvingskunst. ‘Op Java, ergens op midden-Java, tussen de bergen Lawoe en
Wilis in, maar dichter naar de kant van de Lawoe toe, lag diep in een ommuurde tuin
onder donkere groene bomen een huis. In het felle zonlicht overdag was het, aan de
buitenkant vooral, een lelijk huis, wit gekalkt, met brede, zwart geteerde randen, met
saaie grijze blinden, en een door ouderdom geheel verzakt en verweerd pannendak.
's Avonds leek het nog wel wat. Maar van binnen was het huis altijd even mooi en
stil en erg koel.’ Zo gaat zij voort, geduldig preciserend, zonder opsmuk, met zuivere
middelen uw aandacht winnend voor dat huis, haar huis ‘van gisteren’ op de
suikerplantage van haar ouders; voor de vrouwelijke en mannelijke bedienden; voor
alle mensen, dieren en dingen, die de teerkost van haar klare herinnering zijn. En
voor mij is met name het opmerkelijke, dat zij dit alles beschrijft van haar kinderlijk
beschouwen en bewustzijn uit. Maria Dermoût, geboren in 1888 op Java, ging op
haar elfde jaar naar Nederland, trouwde toen ze achttien was en zwierf met haar man
27 jaar in de Oost rond, op Java, Celebes en de Molukse eilanden. Haar
verhalenbundel Spel van de tifa-gongs en haar roman De tienduizend dingen
weerspiegelen haar rijke kennis van de Indische landen en volken, d.w.z. de landen
en volken ‘van gisteren’.
v.H.

Mr. F.B. Bakels
Goed taalgebruik en Het persklaar maken van stukken
Amsterdam - Scheltema & Holkema, 1956.
De spellingswijziging 1955 heeft aanleiding gegeven tot het verschijnen van enkele
toelichtende geschriftjes, die, al durven we na lezing daarvan zulk een cliché haast
niet meer gebruiken, ‘in een behoefte voorzien’. Mr Bakels heeft aan zijn commentaar
op de spelling. 1955 nog een paar hoofdstukjes wenken voor goed taalgebruik
toegevoegd, die al evenmin overbodig mogen heten. Ook zijn korte duidelijke
uiteenzetting over het persklaar maken van stukken kan heel nuttig zijn. ‘Wie de taal
een goed hart toedraagt heeft stokpaardjes, ook wij,’ lezen wij in de verantwoording.
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Als zodanig zullen we dan maar beschouwen het (nog) onder de germanismen rekenen
van woorden als ‘opgave’ (in de zin van taak) en ‘spitsuren’.
J.M. Vr.

Alexandra Orme
Parijs in négligé
Baarn - Hollandia.
De titel van de vertaling vind ik niet juist. Paris original trekt het boek in een andere
sfeer dan ‘Parijs in négligé’. Ik zou als titel liever iets gekozen hebben in de trant
van ‘Parijs zonder de gebruikelijke glamour’, of iets dergelijks.
Alexandre Orme neemt ons mee naar de paleizen der ‘haute couture’, maar we
komen binnen door de achterdeur, en we zien vrijwel alles van ‘de andere kant’. U
begrijpt dat deze er anders uitziet dan wat u er van beleeft op de shows, als u tenminste
het nut van dergelijke holle zaken nog tot op zekere hoogte erkent. Aan deze ‘andere
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kant’ leven de naaisters, de modellen, de ontvangdames, en leeft ook de juffrouw
die de boodschappen ontvangt en de afspraken regelt. Over haar gaat het boek, over
haar chronische vermoeidheid, over de problemen van haar statenloosheid (ze is
Poolse), over haar echtgenoot die ze niet meer liefheeft en haar vriend die ze zielslief
heeft, over haar omgang met een hogere kollega die blijkt homo-sexueel te zijn en
over nog veel meer.
Had de flap mij niet zoveel beloofd dan zou het boek mij waarschijnlijk meer
gegeven hebben. Nu vraag ik me na lezing af: Heeft het mij iets gedaan? Ben ik
wezenlijk ergens diep geroerd? En mijn antwoord is: Nee. Het kostte mij heel weinig
moeite het neer te leggen. Want hoewel het boek ontegenzeggelijk knap in elkaar
zit, is het net te weinig ‘to the point’ geschreven om te ontroeren.
R-n.

Evan Hunter
De Tuchtelozen
Leiden - Sijthoff.
Een vertaling van Blackboard Jungle, een keihard Amerikaans boek over de
verbijsterende toestanden aan New-Yorkse ambachtsscholen. Keihard, en tegelijkertijd
eindeloos mild. Steeds weer vraagt men zich af bij lezing van de nieuwste
voortbrengselen der Amerikaanse literatuur, waar het in zit, dat daar een schrijversbent
zit, die echt iets te zeggen heeft. En dat ‘iets’ is hier dan wel zeer eufemistisch
gebruikt.
Een leraar Engels solliciteert aan een der gemeentelijke ambachtsscholen en hij
heeft het ongeluk benoemd te worden. Het ongeluk, want lesgeven aan het
New-Yorkse ambachtsschoolpubliek is het ergste wat een mens kan overkomen.
Driekwart van de schoolbevolking, die haar duizenden telt, is debiel (en dit in alle
graden). Het resterende kwart, dat normaal is (een heel enkele keer huist er een
begaafde leerling onder de 13-18 jarigen) gebruikt zijn hersens om te organiseren
tegen de docenten. Allen voelen zich ‘outcasts’, ze willen ook niet als anders gezien
worden, deze vroegrijpe, vroegrotte volksjongens, die geterroriseerd worden en
daarom een nog veel scherper en wreder terreur gaan uitoefenen ten aanzien van het
over hen gestelde gezag. Misschien zit het wel net andersom. In dit boek gaan misdaad
en ontucht hand aan hand. En op de achtergrond waart de liefde rond, die dwars door
al haar vernederingen heen toch steeds meer gestalte krijgt en eindelijk voor ons staat
in haar wezen: dat der onzelfzuchtigheid.
Ik hoef u waarschijnlijk niet te zeggen, dat ik het een prachtig, zij het een zeer
pijnlijk boek vind. Onwillekeurig kwam ik er toe het te vergelijken met Honden
zonder Halsband, van Cesbron, dat ik hier onlangs zeer waarderend besprak. Na
lezing van De Tuchtelozen kies ik voor dìt boek, ondanks alle gedetailleerde
beschrijving van menselijke vuiligheid doet het uiteindelijker eerlijker aan dan de
min of meer gekleurde realiteit van Cesbrons boek.
R-n.
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Max Dendermonde
De dagen zijn geteld
Amsterdam - A.B.C.
Een uiterst suggestieve stofomslag onthult feitelijk de inhoud van het boek: Een nar,
een doodbidder, een leeglopende drankfles, een glas dat vol raakt, en de woorden:
Café, Telefoon en Bar.
In een voorwoord ontneemt Dendermonde ons de gelegenheid in zijn roman een
sleutelroman te zien, en hij geeft zijn boek een motto mee uit het boek Prediker, dat
wel zeer sterk agnosticistisch gekleurd is.
Ziedaar de uiterlijkheden van een opmerkelijk boek. Opmerkelijk, omdat het zich
heel sterk bezighoudt met de psychologische gesteldheid van alcoholisten.
Opmerkelijk ook omdat de schrijver (vergeefs) probeert het raadsel van het sterven,
van de dood, te onthullen.
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Het boek van de drank en het boek van de dood. Om de dood te ontvluchten laat de
auteur steeds zijn hoofdpersoon naar de drank grijpen, en deze confronteert hem
telkens weer met het probleem van de dood.
‘De dagen zijn geteld’ speelt in de wereld der journalistiek, en de lezer krijgt wel
een aardige kijk op dit vak. Ook een eìgenaardige. Want bij alle juistheid van tekening
is er een voortdurende ver-tekening van de journalistiek-als-vak. Journalist zijn is
ook nog iets anders dan het werk bagatelliseren en de drank zoeken als mogelijkheid
om verder te leven.
Een journalist Bernard Wesselius ontmoet steeds de dood op zijn levensweg. Deze
nam zijn jonge vrouw weg, neemt zijn oom weg en bedreigt zijn aanstaande, de
lerares Elisabeth. Daarom wordt Wesselius voortdurend geplaatst tegen het: ‘De
dagen zijn geteld’, en hij past het oude woord toe: ‘Laten we eten, drinken en vrolijk
zijn, want morgen sterven we’. De drank culmineert in de feestweek, wanneer een
oud stadje zijn eeuwfeest viert. De drank voert dan tot een moord, waaraan Bernard
onschuldig is. Maar hij zit weer in zijn oude hopeloosheid en uitzichtsloosheid. En
het ietwat hoopvolle slot van de roman kan de zinloosheid van het bestaan, zoals we
het hier leren kennen, toch maar heel weinig inhoud geven. Een klein fragment ter
illustratie: Wesselius en zijn vriend David Casimir zitten in een kroegje te praten
over God en de zin van het leven: ‘...Maar wij? Wij worden immers alleen maar
ontzettend melancholiek van kinderen, omdat we ze niks wezenlijks te zeggen hebben,
en omdat ze het òòk allemaal nog eens moeten meemaken. En waarom? En waarvoor?
God weet het’...
Maar God is hier alleen gebruikt als ‘los’ woord of als grapje. Literair gezien is
het boek lang geen meesterwerk, al staan er buitengewoon knappe gedeelten in. Zijn
belang ligt m.i. hierin, dat het, voor zover mij bekend is, voor de eerste keer probeert
de alcoholist in een roman gestalte te geven. De poging is slechts gedeeltelijk
geslaagd, maar de opgave was dan ook buitengewoon moeilijk.
R-n.

Ab Visser
De Vlag Halfstok
Amsterdam - Arbeiderspers.
Dit boek is geen autobiografie, maar het draagt sterk autobiografische kenmerken.
Ab Visser heeft afstand genomen van de dingen, zonder er mee te hebben gebroken,
en hij zou zichzelf niet zijn, wanneer hij er niet schijnbaar nonchalant, maar toch
uiterst gevoelig, over vertelde. De lezer ervaart een stukje Christendom dat eenvoudig
ontstellend is, maar hij zal moeilijk kunnen zeggen, dat het niet eerlijk is gezien en
getekend. Hij volgt een verlate puber op zijn weg naar volwassenheid, een weg die
moeilijk begaan wordt door een jongen, die beurtelings dichter en vlerk is, die loert
naar de tegelijkertijd verachte N.S.B., die hongert naar wat gemeenzaamheid en die
verkommert van eenzaamheid, kortom die lijdt aan de pijn van zijn leven. Geen groot
boek, maar de aandacht waard omdat het uiterst gevoelig geregistreerd heeft, hoe
een ‘bleek’ jong leven vecht om zijn recht van bestaan.
R-n.
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J.W. Hofstra
Het oog van de naald
Den Haag - H.P. Leopold's Uitg. Mij.
Men zou een talentvol auteur als Hofstra, die het goedkope succes versmaadt en die
een hoge opvatting van zijn taak als romancier heeft, van heler harte toewensen dat
hij zich eens afwendt van de milieus die hem de laatste jaren blijkbaar obsederen.
De mensen die hij (ditmaal in een landhuis in het graafschap Sussex) bijeenbrengt
zijn weer van een zeer bepaald artistiek type dat danig in de knoop geraakt is. Een
componist, wiens
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vrouw ontrouw is geworden, een actrice die, op haar retour, een vergeefse poging
doet om bij een oude joodse aanbidder onder dak te komen, een voormalig
verzetsstrijdster die haar weg niet kan vinden - en dan is er ook nog de reeds genoemde
ontrouwe vrouw van de componist, Tilly, die, ver van het landelijke Sussex, in Parijs
aan lager wal dreigt te geraken.
Ziedaar een troepje mensen omtrent wier geestelijke en morele defecten Hofstra
ons niet in het onzekere laat. Al hun belevenissen zijn zeer zorgvuldig beschreven,
met liefde voor de taal en de sfeer, zoals wij van deze schrijver gewend zijn.
Nu ik deze recensie schrijf, al weer geruime tijd nadat ik het boek heb gelezen, is
er veel vervaagd, maar niet de waarlijk dramatische scène waarin Nathan op
mensonterende wijze afrekent met zijn oude liefde. Hier is de schrijver Hofstra op
zijn best. In Hofstra's werk trekt het mij altijd weer aan, dat hij nimmer aarzelt midden
in zo'n min of meer gedegenereerd stel mensen een al dan niet twijfelmoedig gelovige
te plaatsen (ditmaal een roomse bekeerling) en dat hij dit doet op geloofwaardige
wijze. Een daad van moed is het ook, niet in de modder te blijven steken, al is er ook
geen sprake van een goedkoop of geforceerd happy ending.
Zo heeft Hofstra aan zijn zorgvuldig geschreven romans er weer een toegevoegd
die de toets der literaire kritiek kan doorstaan. Toch hoop en verwacht ik, dat hij ons
nog eens zal verrassen met een roman waarvan het onderwerp hem niet dwingt zich
opnieuw bezig te houden met een bepaald overbekend soort kleffe artistenmentaliteit.
P.J.R.

Dierenverhalen uit de wereldliteratuur
Utrecht - A.W. Bruna & Zoon.
De voortzetting van de reeks die met de bundel Liefdesverhalen uit de Wereldliteratuur
begon. En een zeer gelukkige voortzetting. De samenstellers, Marie van Dessel-Poot,
Clare Lennart en Jaap Romijn, hebben ongeveer vijftig dierenverhalen uit
verschillende landen en verschillende tijden bijeengebracht, klassieke als Andersens
‘Lelijke jonge eendje’ en Hoffmanns ‘Kater Murr’, maar ook nagenoeg onbekende.
Zij hebben er goed aan gedaan rekenschap te geven van de overwegingen, waardoor
zij bij hun werkzaamheid werden geleid: ‘Het voortreffelijke dierenverhaal is dat
waarin niet alleen naar begrip van het dier wordt gestreefd, maar dat tevens, in de
verhouding mens-dier, de mens aan zichzelf openbaart.’ Deze overweging is namelijk
ook voor de lezers van belang. Het dierenverhaal is niet zomaar een liefhebberij van
bepaalde schrijvers en lezers, als zelf-openbaring van de mens is het literatuur. Het
is zelfs, niet alleen in het westen, maar ook elders op aarde, een van de oudste en
eerste literatuurvormen.
Speciaal met de door haar gevonden onbekende dierenverhalen heeft de redactie
de Nederlandse liefhebbers (sters) van het dierenverhaal aan zich verpicht. Mij
persoonlijk zal dit boek vooral om de aangrijpende vertellingen ‘De meesters en hun
dieren’ en ‘Coco’ dierbaar blijven, resp. van Karel Jonckheere en Guy de Maupassant.
Beide beschrijven de dood van een dier dat zijn meesters naar zijn beste vermogen
zijn leven lang trouw heeft gediend, het eerste die van een hond, het tweede die van
een paard. Maar er komen ook vrolijker verhalen in de bundel voor, bijvoorbeeld
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over katten. Een waar kunststuk is ‘De kat en de papegaai’. Voor een zó volmaakte
karakteristiek heeft Theophile Gautier niet meer dan één pagina nodig! Of er teveel
poesen in deze Arke Noachs rondzwerven? Ik had er nog wel eentje bij willen zien:
een van de kattenverhalen van Clare Lennart.
De bundel is zeer smaakvol uitgegeven. Ook de tekeningen van J. Hekman zijn
bewonderenswaardige karakteristieken.
J.M. Vr.
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Tentoonstelling van het Duitse boek
J.H. Schouten
Deze tentoonstelling getuigt in de uitnemende typografische verzorging van het boek
niet alleen van de enorme economische vooruitgang van West-Duitsland, maar door
de inhoud der werken van een sanering der mentaliteit. Wat een verschil met de
boek-tentoonstelling, die een 20 jaar geleden hier geopend werd! De ereplaats was
toen voor een exemplaar van Mein Kampf, in barnsteen gebonden; nu lagen op de
eerste tafel (een fijngevoelde attentie voor de gastheren!) in het Duits vertaalde
werken: Goethe in Dachau van Nico Rost en Het Achterhuis van Anne Frank.
Zeer practisch was de indeling in rubrieken: godsdienst, filosofie, recht,
economische en sociale wetenschappen, taal- en letterkunde, litteratuur, jeugdboeken,
opvoeding en onderwijs, beeldende kunst, muziek, dans, toneel, film, radio,
geschiedenis en folklore, aardrijkskunde, medische en natuurwetenschappen
(buitengewoon veelzijdig!) handel en verkeer, wiskunde en techniek (al even
veelzijdig!) - over elk van deze afdelingen zou een heel verslag geschreven kunnen
worden. Als meesterstukken van reproductietechniek vielen mij op de werken over
Rembrandt, van Eyck en Holbein.
Kortom een Duitsland, waarmee wij ons in menig opzicht eens geestes kunnen
voelen. Herinneren we dan nog aan de briljante lezing, die door Peter Klamm werd
gehouden over zijn reis naar de ‘Frühe Stätten des Christentums’, zo kunnen we over
dit zeer geslaagde initiatief onze onverdeelde blijdschap uitspreken.
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Marinus A. den Braber
Rembrandtherdenking
Bang voor woorden knaaggeluiden
aan het doek
hang ik liever posthuum
Anno Domini 1956
lauwerkransen zwijgverzen
om de lijst
van je zelfportret....
Den Haag, Mauritshuis.
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Marinus A. den Braber
Gedicht aan Rembrandt
Spiegel jezelf in het water
van de Rozengracht,
het is nu de eeuwen later,
die je dacht.
Over je bitt're voetsporen
groeit welig gras,
buig gerust naar voren
over 't vloeibaar glas.
De tijd dreef buitenstbinnen,
een betrapt kind,
je vals beeld, gescheurd linnen,
achter de wind,
heeft eind'lijk in 't water getrokken
je ware gezicht,
omspeeld met je eigen vlokken
onsterf'lijk licht.
Oud zeer is nu weggeveegd
op je palet,
boven een vis beweegt
je juist portret.
Het is al de eeuwen later,
die je dacht,
spiegel je trots in het water
van de Rozengracht.
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Een nazomerdag in 1663
Henk Krijger
Voor het raam stond de dag en probeerde door de paarse en groene ruitjes de kamer
binnen te dringen. Af en toe lukte het, als er een bres kwam in de wolkenstoet die
voor de zon langstrok. Dan morste de dag met licht, op de daken, over de jonge
bomen aan de gracht en over de ronde keien en de stoep voor het huis. Door de in
lood gevatte glaasjes van het venster plaste de zon dan ook het huis in en toverde
groene en paarse lichtplekken op de wand tegenover het raam.
Maar dat duurde nooit lang. Snel volgden daarboven de wolkendrommen elkaar
op en telkens moest de dag zich dan uit de kamer terugtrekken.
Voor de ezel, weggewend van het schilderij dat niet slagen wilde, zat hij op een
kruk te kijken naar het aan- en afvloeien van het licht over de vloer. Zijn kop, voorover
gebogen, gesteund in de hand, was die van een vroeg-oude man. Onder de muts
vandaan kwam nog wel niet geheel vergrijsd haar te voorschijn, maar het hing in
glansloze vlokken over de gele sjaal. Aan weerskanten van de neus liepen grillige
rimpels over de wangen en van de jukbenen hing de huid vermoeid af. De mond
typeerde de man die alleen ernstige en ware dingen wil zeggen, die door veel verdriet
de wijsheid van het zwijgen heeft leren kennen. Maar hij had heldere ogen, de leden
stonden gespannen over de pupillen. De wenkbrauwen, borstelig, verrieden beweeglijk
de gerichtheid van zijn blik, ze fronsten zich opmerkzaam als hij het leven buiten
zich observeerde en stonden, soms opeens, in een stille boog als hij binnenwaarts in
eigen droom keek.
Geboeid zag hij nu toe hoe over de estrikken licht en schaduw elkaar ononderbroken
afwisselden. De dag is als de zee, dacht hij, deze morgen is over de vloer als de vloed
over het strand. Buiten is de branding, buiten schuimt het zonlicht nog, en hier lopen
de rollers uit, vlak over de tegels, tot aan de tafel, tot aan de deur. En dan loopt het
terug over de vensterbank naar buiten.
Zijn ogen namen een andere glans aan. Hij zag niet meer de vloer, niet meer de
kamer. Een herinnering die zich nooit eerder had opgedaan, voerde hem terug in de
tijd. Hij zag zichzelf, een kleine jongen, aan de hand van zijn vader staan op het
strand, voor de zee bij Katwijk, waarheen zij een dagje uit waren gevaren, de Rijn
af. Hij zag weer de schelpen, kleine wonderen, die je kon oprapen, in de hand houden
en van heel dichtbij bekijken.
En opeens was hij niet meer in Katwijk, opeens zag hij een ander strand waar hij
nooit in werkelijkheid geweest was, maar dat hij toch wel kende, gezíen had, toen
een zeeman, afgemonsterd van een oostinjevaarder, hem ervan vertelde, jaren geleden,
in een herberg aan het Y. Nu
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zag hij weer dat indische strand met andere schelpen, grillig gevormd, met stekels
en knobbels, bont gevlekte en gestreepte schelpen in allerlei kleuren, zoals hij er bij
Katwijk niet gevonden had. Zo had die zeeman er tientallen laten zien uit de doos
die hij daarginds gevuld had. En die ene had hij gekocht, die ene, die nu in de lade
lag bij de andere kleine curiositeiten.
Hij stond op, liep naar de kast en trok de la open. Vooraan tussen allerlei
snuisterijen lag hij, de kegelvormige schelp vol gladde witte plekken tussen bruine
aders geordend rondom als de mazen van een net. Hij nam hem op en ging er mee
naar de tafel. Er lag een stuk papier en daarop legde hij het gave wonder neer. Dan
trok hij de kruk van voor de ezel dichterbij en zette zich om te kijken.
Op dat ogenblik was er geen zon in de kamer. De schelp lag te glanzen met een
klein glimlicht en een fluwelen schaduw. Het ding stak donker af tegen het wit
eronder. Hij wachtte op een nieuw doorkomen van de zon.
Toen het licht weer begon binnen te stromen verscherpte hij zijn blik. Hij zag het
glimlicht sterker, vinniger worden. De schaduw aan de onderkant werd harder doordat
het witte papier er een reflex in sloeg. Nee, dacht hij, half beschenen is alles veel
mooier, wonderlijker, en hij glim-

Ontmoeting. Jaargang 9

245
lachte, toen, als in reactie op die gedachte, het licht weer wegebde uit het vertrek.
Hij glimlachte en dacht: daar ligt hij, net zoals toen ik hem etste, dood en levend
toch levend, roerloos maar ademend.
Het viel hem nu op hoe stil het was in huis en buiten. Ach ja, hij was alleen thuis.
Titus was op reis en Neeltje deed een bezoek aan Abigail de Pina, en buiten was de
Rozengracht, aan de buitenkant van Amsterdam, waar nog geen verkeer was. Hij
stond op en ging voor het venster staan. Over de gelende boomkruinen en de Nieuwe
Doolhof aan de overkant tuurde hij naar de wolken. Wat een rumoer daar in de lucht,
het toog maar voort, de ene stapel na de andere zeilde onder het blauw door. Er moest
in de hoogte een vrij sterke wind zijn, een bovenwind die de stad onberoerd liet. Hij,
molenaarszoon, kende dit weer; wolken jagen achter elkaar aan en in de bomen is
het bladstil. Hij knikte toen hij zag hoe strak de weerspiegelingen stonden in het
vrijwel rimpelloos water van de gracht.
Er waren geen voorbijgangers, alleen een hond ging snuffelend langs de stoepen.
Hij keerde zich om en vond meteen weer de schelp op de tafel. Hij pakte die op, liep
naar de kast waarvan de lade nog uitgetrokken stond. Hij legde de schelp weg bij de
andere dingen, wilde de lade sluiten, maar er lag een oorbel, een parel, waar hij niet
afblijven kon, waarvan hij de bijbehorende andere moest opzoeken tussen de overige
snuisterijen.
Hij vond de tweede en hield ze toen allebei op in de ruimte. Hij liet ze bengelen,
nu eens zachtjes heen en weer en dan met een wilde ruk. Al doende ging hij zitten
in de armstoel bij de tafel. Onafgebroken kijkend herhaalde hij het spel met de parels
tot opnieuw de dromerigheid in zijn ogen kwam. Hij liet de hand met de oorbellen
zakken op zijn knie en staarde voor zich uit. De twee parels bleven stil bijeen in het
holle tussen zijn licht gebogen vingers.
Avond in het andere huis, het huis in de Breestraat. Het is stil, de kleine Titus is naar
bed. Op tafel staat de kandelaar met de rustig brandende kaarsen.
Tegenover hem zit zij, Hendrickje, de liefste. Van over de brief, die hij zojuist
gelezen heeft, slaat hij haar gade. Ze doet heel stilletjes, wil niet storen, omdat zij
denkt dat hij nog leest of peinst over wat er in de brief stond. Zij is ijverig bezig met
schaar en naald, zij knipt en plooit en speldt en zij spreekt niet, geen enkel woord.
Hij weet dat zij blij is, gelukkig. De brief uit Messina behelst een opdracht en de
opdrachtgever is een royale betaler. En geld kan Rembrandt gebruiken, de schuldeisers
tonen zich ongeduldig de laatste tijd.
Hij herleest wat Ruffo op Sicilië schreef: er moet een schilderij komen dat
Aristoteles voorstelt. Hij denkt over de opdracht na, over een mogelijkheid Aristoteles
af te beelden met Homerus en met Alexander de Grote. Nu ziet hij Hendrickje niet
meer, niet meer haar behoedzaam bezig zijn. Nu peinst hij, de wenkbrauwen stil in
een hoge boog.
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Dan laat zij haar schaar vallen. Het rinkelt op de vloer. Hij kijkt op en meteen zijn
de man in Messina en het schilderij dat hij maken zal uit zijn gedachten weg. Hij
ziet haar de schaar oprapen, hij ziet haar even bezorgd naar hem kijken. Hij ziet in
die ogen wat zij denkt: ze heeft hem gestoord en dat vindt ze jammer.
Zij richt haar aandacht weer op haar werk. Nu zijn hoofd en handen eensgezind
bezig, denkt hij, in het licht van de kaarsen spelen toewijding en ijver samen. Het is
mooi, het is mooi omdat ze van mij houdt.
Lang kijkt hij toe. Glansen spelen over haar hoofd, over het jonge haar, langs haar
wangen, kleine lichtjes beven op de neergeslagen oogleden met de zachte donkere
wimpers, trillen op de neusvleugels en in het kuiltje van haar bovenlip. Ze merkt
eerst niet dat hij haar beziet maar na een poos slaat ze de blik naar hem op. Ze wordt
niet verlegen, nee, ze ziet hem rustig aan en ze glimlacht.
- Je bent mooi, lief, je bent zo mooi, zegt hij.
- Jij víndt mij mooi.
- Ik vind je mooi en je bént mooi.
- Zo praat je altijd, Rembrandt, zeg ook eens wat anders.
- Ik houd van je, Hendrickje, ben je nu tevreden?
- 't Maakt weinig verschil, als jij het zegt. ‘Ik houd van je’ klinkt bij jou altijd net
zo als ‘ik vind je mooi’.
- Dan zal ik nóg wat anders zeggen: ik zal je schilderen, morgen, ik wil je schilderen
zoals je nu bent, mooier dan ooit.
- En morgen, als je me schilderen gaat, zal er geen kaarslicht zijn, in de dag zul
je me anders zien, gewoner, en dan ga je me mooi maken met al die snuisterij uit de
la.
- Mooi maken...
- Ja, met rijke kleren en sieraden, met brokaat en bont en met struisveren.
- Nee, lief, deze keer niet, niet zo rijk. Wacht...
Hij springt op, neemt van de muur een looplamp en gaat het vertrek uit. Op de
kunstkamer zoekt hij in laden en doosjes en vindt dan de oorbellen en een speld.
Daarmee en met een stool van bont gaat hij naar haar terug. Ze ziet als hij binnenkomt
meteen wat hij gehaald heeft.
- Zie je wel, opschik, zegt ze lachend.
- Nee, nee, dit is geen opschik, dit hoort er bij.
- Ben je vergeten dat ik maar een boerendochter ben, uit Ransdorp?
- Goed, goed, en ik ben maar een mulderszoon van bij Leiden. Maar ik kan toveren
en dat kunnen niet alle molenaarszonen.
- En ik kan niet toveren; ik blijf dus maar heel gewoon een boerendochter.
- Jij, niet toveren? Jij tovert en tovert, je weet alleen niet hoe en wat!
Hij heeft de bontkraag over een stoel gehangen en is op haar toegelopen. Zij heeft
haar werk weggelegd en nu staat ze op. Ze treedt hem tegemoet, ze weet dat hij haar
wil omarmen en liefkozen.
Voorzichtig doet hij de parels aan haar oren, steekt hij de gouden speld
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op de fluwelen rand van haar keurslijf. Hij legt haar het bont losjes om de schouders
en doet dan een paar stappen achteruit. Er is ernst in zijn ogen en schittering tegelijk.
- Zo, zegt hij verrukt, zo is het goed.
- Geen pauweveren?, vraagt ze, en ze kijkt hem schalks aan.
- Nee.
- Geen sluier? Geen haarnet van goudbrokaat?
- Nee, nee, zo is het goed, zo zal ik je schilderen, morgen. O, liefste, je bent mooi.
In de leunstoel zat hij, met de oorbellen in de hand. Die nacht, dacht hij, heb ik haar
Neeltje gegeven. Wat was ze warm, wat een gloed was er in haar lijf, dat stoofde de
zinnen. Ze geurde, haar haren en haar huid geurden, ze was rijp en haar schoot wilde
ontvangen. En hoe heb ik haar geschilderd!
Hij zag in herinnering het portret, een goed portret waarover hij heel tevreden was
geweest toen het af was. Maar nu zag hij het zoals hij het toen en later in werkelijkheid
nooit had beschouwd. Dat oor, het lelletje dat hij gekust had, telkens weer; het haar
daarachter, springerig in haar nek en zijig en geurig! En die oorbel, die parel met dat
lichtje. Dat hij nu pas zag hoe hij dat alles uit de verf te voorschijn gehaald had! De
aanzet van die oorschelp tegen de wang, de sterke rake okerveegjes in de holten en
langs de rand, het zuivere toetsje heel licht roze in een grijs waas en het tipje wit op
dat lelletje, wonderlijk was het dat hij dat alles zelf gedaan had en het tot nu toe niet
geweten had. Die tere schemer naast de neus, en die mond, die gefluisterd had en
gezucht, kijk toch hoe hij die had opgeroepen uit wat smeuige materie. Rode
glanzende lippen, even gescheiden, en in de transparante schaduw daartussen nog
juist het wit van de tanden. Hoe kon hij toch nu pas merken dat hij de zuchten en de
fluisteringen had meegeschilderd? En de ogen, waaruit het verstand en het begrijpen
en een zuiver beminnen hem aankeken... verf, verf, maar betoverde verf, en wat een
begenadiging!
Hij schudde het hoofd, alsof hij het visioen wilde kwijtraken, alsof het hem te
machtig wend. Hij stond op en liep langzaam naar de kast. Vóór hij de oorbellen
weglegde liet hij ze nog een keer even heen en weer gaan.
- Hendrickje, liefste, lief en mooi.
Hij sloot de lade, keerde zich om en leunde tegen de kast. Langzaam kwam het
besef van het hier-zijn terug, het besef van het nu-zijn, in dit jaar op deze dag in de
kamer waar het licht instroomde en uitstroomde. Hij zag weer de paarse en groene
vlekken opkomen en vervagen aan de muur tegenover het raam. Hij merkte weer
hoe stil het was in huis en buiten en niet lang meer stand hij te mijmeren vóór hij
zich strekte om naar de ezel te gaan en het werk te hervatten.
Toen hij weer op de kruk zat en zich zijdelings boog om van het materialentafeltje
zijn gereedschap te pakken, keek hij als bij toeval in de spiegel tegen de wand onder
het raam. En hij zag zichzelf lachen.
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Even later sneed hij uit het weerspannige werkstuk een effen hoek. Die spande hij
op een nieuw raam en nadat hij andere verf op zijn palet had uitgewreven, begon hij
te schilderen.
Toen Neeltje tegen de avond thuiskwam was de lucht wolkenloos geworden. De lage
zon stond onder een effen-blauwe hemelkoepel.
Neeltje stapte de kamer binnen met een vrolijke groet. Ze wilde nog meer zeggen,
maar ze zag wat haar vader die dag gemaakt had en hield in. Verbaasd keek ze een
pons naar het zelfportret en vroeg dan:
- Waarom moest u lachen, vadertje?
- Er was vanmorgen een hoge bovenwind, kind. Heb je de wolken niet voorbij de
zon zien drommen? Hier beneden, vlak over het land, was het bladstil, heel vreemd
stil. Nu is het daar boven in de lucht ook stil geworden. Je grootvader, die molenaar,
zou gezegd hebben: 't lijkt wel of het morgen zondag zal zijn. En dan lachte je
grootvader, zie je, en dan lachte ik ook.
Geschreven in april 1956 aan de Oude Rijn, niet zo ver van Leiden, 350 jaar na
Rembrandts geboorte.
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Jac. Lelsz
Zelfportret 1669
reeds talmt het licht
en sterft de dag
mijn God, ik zal
een laatst portret beginnen:
een eenzaam man
vermoeid door het gevecht
in wiens gelaat
(als week Uw gunst)
de zorg haar voren snijdt
en die om U
bron van zijn leven, ziel zijner kunst
ook deze laatste pijn
dit laatst verrukt-zijn lijdt.
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‘Rembrandt van Rhijn naer sijn selves’
J.C. Schuller
De geschiedenis van het zelfportret gaat terug tot 26 eeuwen voor Christus, toen de
Egyptische beeldhouwer Ni-ankh-Ptah in het oudste zelfportret ter wereld zichzelf
afbeeldde op een reliëf van kalksteen in een graf bij Sakkara1).
De eeuwen door heeft het zich niet alleen gehandhaafd, maar steeds veelvuldiger
kwamen de portretten van de kunstenaars voor, die zichzelf hetzij in steen, hetzij
met verf vereeuwigden. Hoe langer hoe meer kunstenaars bogen zich als Narcissus
geboeid over het eigen gelaat en de reeks wordt al maar uitgebreider. Vóór Rembrandt
zijn er niet veel kunstenaars die meer dan éénmaal een zelfportret maakten2) en dan
eigenlijk alleen in groter verband, m.n. als toeschouwer bij een gebeurtenis3). Het
ontwakend besef van de eigen persoonlijkheid is oorzaak dat de schilder meent recht
te hebben op een bescheiden plaats als getuige. Het zelfportret als studiemateriaal
komt slechts bij de allergrootsten voor, een Dürer of een Lucas van Leyden, de
meester die zo veel invloed op Rembrandt heeft gehad (Rembrandt bezat afdrukken
van heel zijn grafisch oeuvre en heeft alle bijbelse themata, die Van Leyden in beeld
bracht, zelf ook behandeld).
Met Rembrandt werd dit alles op slag anders; hij is de eigenlijke meester van het
zelfportret. Meer dan honderd maal heeft hij zich zelf geschilderd, getekend of geëtst.
Meer dan 10% van zijn werk bestaat uit zelfportretten en terecht kan men dan ook
stellen, dat aan de reeks der vele zelfportretten zijn ontwikkeling als mens en
kunstenaar gevolgd kan worden; dat zij Rembrandts zuiverste biografie is, al voegt
Prof. Martin daar voorzichtig aan toe ‘voor wie haar kan verstaan’4).
Het eerste zelfportret komt voor op een schilderij uit 1626, dat te zien was op de
tentoonstelling ‘Caravaggio en de Nederlanden’, gehouden in Utrecht 1952.
Rembrandt, met zijn ouders en zuster muziek makend, draagt reeds een muts met
pluim - hoevele malen zal hij een dergelijk hoofddeksel in allerlei variaties nog
schilderen? - en trekt door de plaatsing in het midden-bovengedeelte van het schilderij
sterk de blik tot zich. Het schilderij is bont en rommelig en voorspelt nog niet de
grote kunstenaar, die Rembrandt later zou worden, tenzij in het mooie boekenstilleven
op de voorgrond.
Uit de zelfde tijd is een doek bewaard, waarop de schilder zich in zijn atelier
afbeeldt, staande voor zijn ezel5). Als portret hebben wij weinig aan dit schilderij,
het gezicht is te veraf, alleen de houding drukt iets onverzettelijks uit en wij krijgen
een indruk van de eenvoud, welhaast armoede waarin de kunstenaar zijn beginjaren
heeft moeten doorbrengen; de eenvoudige planken deur, de verbrokkelde muren, de
kale vloer zullen de hoveling Constantijn Huygens niet hebben kunnen imponeren,
toen
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hij de jonge schilder bezocht. Des te sprekender moet dus toen al de persoonlijkheid
van de baardeloze molenaarszoon geweest zijn, dat Huygens zo opgetogen over hem
schrijven kon6).
Uit zijn Leidse periode - van 1626-1631 - zijn een aantal zelfportretten bekend,
die duidelijk aantonen hoe Rembrandt zijn eigen gezicht gebruikt heeft als
studiemateriaal voor de weergave van een gemoedsuitdrukking of de bestudering
van een lichtval. Nu eens door een krasse wending van hoofd en romp, dan weer
door een scherpe belichting van opzij, wordt een grote afwisseling bereikt. In 1628
begint naast het schilderij ook de ets een plaats in de reeks van zelfportretten in te
nemen en hoewel de techniek in de eerste etsen nog eenvoudig is, weet hij toch reeds
in deze fijne portretkrabbels een gevoelige stofuitdrukking te bereiken.
Prachtig zijn de schilderijen uit Kassel (afb. 4) en München, beide uit 1629, die
zeer sterke gelijkenis vertonen; ruig geborsteld, het bovengedeelte van het gezicht
in het donker gelaten, slechts de linker wang en de kraag links hel verlicht, de mond
in het halfdonker, geopend. Een opdrachtgever zou Rembrandt nooit zo te lijf hebben
durven gaan (althans nu nog niet), maar op zichzelf gaat hij los met alle kracht die
in hem is. Het schilderij uit het Mauritshuis van hetzelfde jaar is uit een geheel andere
geest geschilderd. De jeugdige ruwheid van de beide andere portretten is hier
getemperd. Hij heeft zichzelf mooier gemaakt, niet alleen door zijn kleding, maar
van binnen uit. Zijn blik is open en helder. De scheiding van licht en donker loopt
als een rechte lijn midden over het doek. Zeer nauw aan elkaar verwant zijn een
aantal etsen, die alle het felle in de gezichtsuitdrukking gemeen hebben. Het wilde
naar alle kanten krullende haar; de priemende ogen; de vaak haast dierlijk geopende
mond. Het is duidelijk dat aan deze portretten één gedachte ten grondslag ligt: een
studie van de uitdrukkingen, die de schrik in één en het zelfde mensengelaat, zijn
eigen, te weeg brengt7). In een prachtig met de pen getekend portret, komt de schilder
weer tot zich zelf; wel is de mond nog geopend, als nahijgend van de doorgeworstelde
hartstocht, een vochtige lok slordig over het voorhoofd hangend. Opvallend is, dat
steeds in deze portretten de gestalte van linkskomend, met een dwarse (barocke)
instelling in het beeld schuift. Zo ook op de etsen; op de ets B 338 (afb. 5) stond zelfs
zijn handtekening in spiegelschrift afgedrukt, zo had Rembrandt zich op het
linkskomen ingesteld.
Zoals kinderen voor een spiegel grimassen trekken, zo heeft ook Rembrandt steeds
opnieuw en altijd anders zijn eigen portret bestudeerd. Hij verkleedt zich als een
rijkaard in schitterend costuum (Boston, 1629), als een soldaat met een glinsterende
halsberg (Mauritshuis plm. 1634); maar ook als bedelaar is zijn geëtste gestalte
bewaard (B 174, Dresden, 1630) en hiermede begint de reeks van armeluisportretten,
waarin Rembrandt zulk een ontroerende sociale bewogenheid aan de dag legde.
In veel van deze portretten zijn licht en donker fel gescheiden; eerst later zal
Rembrandt deze tegenstellingen in elkaar doen overgaan; dan
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zal hij het donker door het licht verwarmen en het licht door het donker dieper maken.
De overgang van de stormachtige jongelingsjaren naar de rustiger sfeer van de
zelfstandig gevestigde meester wordt merkbaar in enige portretten rondom 1630.
Allereerst op het etsje van 1628, B 4, dat een voorstudie lijkt voor het eerst onlangs
door het Mauritshuis verworven zelfportret uit 1630. Bij het beschouwen van dit iet
of wat dromerige portret valt het op, dat hier voor het eerst de rechterschouder naar
voren is gekomen, een houding die we telkens meer zullen aantreffen en die aan de
portretten meer rust geeft. Kan men hierin reeds een aanwijzing zien, dat de schilder
tegen de heersende Barock-mode ingaat?
In de vroege zelfportretten ontbreekt meestal de hoofdbedekking, slechts een
enkele maal komt een muts voor, maar sinds 1630/31 wordt dit regel. Rembrandt
ondergaat hier de stijl van zijn tijd. Rubens was hem hierin voorgegaan: diens oudste
zoontje zit om althans iets aan, of liever op, te hebben geheel naakt maar met een
grote muts met pluim op zijn moeders schoot (München, Alte Pinakothek), terwijl
ook Frans Hals zeer vele portretten met hoeden of mutsen schilderde. Deze typische
trek van de Barock zou in een later tijdvak leiden tot de alongepruiken in de dagelijkse
dracht.
Rondom 1630 komt er ook in de compositie een opmerkelijke wijziging. Stiet het
hoofd bij de eerste portretten bijna steeds tegen de bovenrand van het schilderij of
de ets, langzamerhand komt er meer ruimte om de kop, ja zelfs de gehele gestalte
komt nu op het portret voor. Dit betekent dat Rembrandt meer afstand vermag te
nemen, dat zijn wijze van uitdrukking vrijer word.
Een afsluiting van de grimmige, grimassen-trekkende jeugdportretten vormt een
reeks rustige, vriendelijke, tevreden Rembrandts. Het is de tijd van de opkomst. De
meester van de Anatomie van Dr Nicolaes Tulp (Mauritshuis 1632) maakt inmiddels
in Amsterdam gevestigd steeds meer naam:
Rabbijnen, predikanten,
Dokters en magistraten,
Groot-mogende gezanten,
Prinsen en potentaten
Die komen met gevolg en stoet
En een geweld van praal,
Met schildering om hals, op hoed,
Met flonkring van metaal8).

Maar niet alleen zijn bezoekers komen met ‘geweld van praal’, ook Rembrandt zelf
steekt zich veelvuldig in harnas, helm en halsberg. Dit moet men niet zien als een
ijdele karaktertrek alleen, het gebeurt veeleer uit zuiver schildersplezier in de
weerkaatsing van het licht op het kille metaal tussen de warme kleuren van de stoffen,
al zal hierbij natuurlijk ook een naïeve trek van de al vroeg tot roem gekomen
molenaarszoon een rol
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gespeeld hebben. Het gróte in Rembrandt is echter dat in zijn leven éénmaal een tijd
komt waarin niet het goud van kettingen, maar het goud van de verf het oog bekoort.
Dat Rembrandt trouwens reeds in deze tijd, ondanks hem en pluim, een
diep-borende studie van zich zelf vermocht te geven, bewijst het merkwaardige
portret te Kassel (1634). Door de uitdrukking van het gelaat en de wonderlijk
gedrongen houding van het hoofd, vergeten wij te kijken naar de als versieringen
bedoelde kledingstukken. Men staat hier niet meer stil bij de verkleedpartij.
De jaren 1633 en 1634 zijn bijzonder rijk aan zelfportretten. Het is de tijd waarin
hij, hoewel nog slechts 28 jaren oud, een erkend meester is, met sinjeur wordt
aangeduid en als een gelukkige bruidegom Saskia van Uylenburgh zijn huis in draagt.
De portretten uit Het Louvre, Berlijn en vooral Den Haag - als officier - tonen ons
een zelfbewustheid en een energie, die typisch barock aandoen. Het is de tijd waarin
hij de strijd aanbindt met Rubens; een serie passieschilderingen - typische
barock-opgave - wordt op typische barocke wijze opgelost. Vol krullende lijnen zie de contouren van de officiersbaret -, onevenwichtig de grens van licht en schaduw,
die dwars over het gezicht loopt.
Doch laten wij met Huizinga die term barock rusten, zolang wij hem niet volstrekt
nodig hebben. ‘Hij verheldert in den regel onze kennis niet, maar benevelt haar’9).
Trouwens, ook Rembrandt heeft zich van de barock bevrijd en zich ervan afgewend,
maar niet voordat hij nog een aantal zelfportretten vol barocke opschik en levendigheid
had geschilderd. Ik denk hierbij aan het overmoedige portret met Saskia te Dresden
(plm. 1637) waar Rembrandt gekleed als landsknecht het volle glas omhoog heft en
de vrolijk kijkende Saskia op zijn schoot heeft getild. En verder is daar nog de
‘Vaandeldrager’ te Parijs (1635) en ‘De Jager met de roerdomp’ te Dresden (1639)
met de felle slagschaduw over het gezicht.
Random 1640, het jaar waarin zijn geliefde moeder sterft, komt er een verandering.
Rembrandt wantrouwt de opschik en de geste, die aan de vroegere portretten
levendigheid moesten geven. Het is hem niet te doen om de pathos, hij tracht niet
langer door pronk en zwier te boeien - en hoe voortreffelijk kon hij dat - maar nu
wilde hij ontroeren: een ongekende tederheid komt in zijn werk, een verstilling, een
schoner evenwicht, verwant aan en gevoed door de Renaissance-kunst van een Rafaël.
Dan komt het noodlotsjaar 1642: Saskia, de geliefde, veel en in velerlei gedaanten
geschilderd, ontvalt hem. De Nachtwacht valt niet in de smaak, de toeloop van
opdrachtgevers vermindert. In dit dieptepunt vindt hij troost in zijn werk, hij etst
veel, zwerft met zijn schetsboek rond Amsterdam en verdiept zich, als steeds, in de
Heilige Schrift, waarvan vooral de verhalen uit het Nieuwe Testament hem nu
bezighouden. Langzamerhand keert de rust terug, al blijft de ernst in zijn portretten
overheersen. Het hoogtepunt van zijn grafisch werk uit die jaren is zeker de ets (afb.
6): de kunstenaar tekenend voor zijn venster (B 22) uit 1648 (het

Ontmoeting. Jaargang 9

258

afb. VI Zelfportret, ets, 1648, B 22, tweede staat
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afb. VII Zelfportret, ets, 1639, B 21

jaar ook van dat andere hoogtepunt: Christus te Emmaus uit het Louvre). Welk een
verschil met de ets uit 1639 (B 21), waarvoor hij Raffaëls Castiglione als voorbeeld
gebruikte (afb. 7). Tóén de kunstenaar als een elegant gekleed heer, nú de
handwerksman, die niet meer poseert, maar het leven opneemt met diep-schouwende
ogen en het geziene terstond vastlegt op zijn papier. Een merkwaardige tekening uit
Berlijn moet als voor-studie voor deze ets beschouwd warden, wel ontbreken de hoed
en het raam nog op de tekening, maar hoe heeft de kunstenaar het verstaan in slechts
enkele krabbels de geestelijke arbeid, die hier verricht wordt, zichtbaar te maken.
Het is in de jaren, waarin weer orde en rust in zijn huis heersten, dat
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afb. VIII Hendrickje Stoffels, schilderij, Berlijn, 1658/59
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de jonge Hendrickje Stoffels, waarschijnlijk al in 1645 op zijn weg verschenen, vol
liefde haar zorgen wijdt aan de oudere man, die haar in een groot aantal schilderijen
vereeuwigd heeft. Het m.i. wel mooiste schilderij, dat Rembrandt ooit heeft gemaakt,
of, laat ik het bescheidener zeggen, het verreweg mooiste wat mij ooit onder ogen
kwam, is het onvolprezen portret van Hendrickje leunend uit het venster, haar arm
naast haar hoofd aan de post steunend (Berlijn 1658/59), afb. 8. Kijkt zij vol warme
moederlijkheid naar Cornelia, het dochtertje dat zij Rembrandt schonk, of staat zij
liefderijk wachtend bij de onderdeur om haar man bij zijn thuiskomst te verwelkomen?
De kunstenaar heeft in de warmte van zijn kleuren heel zijn liefde beleden voor deze
warm-vrouwelijke persoonlijkheid, die het conflict met de kerkeraad - een waarlijk
niet geringe zaak - trotseerde in haar zich geheel wegschenkende liefde voor de
vereenzaamde; daarmede voor Rembrandt geworden tot de verborgen engel, die God
zijn zwaarbedroefde knecht te hulp zond10).
Maar keren wij tot de zelfportretten terug, dan treft ons een schilderij uit Glasgow
(plm. 1650), waardoor wij een blik slaan in zijn werkplaats: Rembrandt zittend achter
een ezel schildert een naakt, waarin opnieuw Hendrickje herkend kan worden. Prachtig
is de spanning weergegeven, waarmede de schilder zich verdiept in wat hem het
hoogste moet zijn: het werk! Een zelfde innerlijke geconcentreerdheid is te lezen uit
de meesterlijke tekening in het Rembrandt-huis te Amsterdam (afb. 9): de schilder
in zijn schildersjas, de handen op de heupen, ten voeten uit staande, staart gespannen
naar het doek waarvan hij enige passen is teruggetreden, keurend of het zo aan zijn
hoogste eisen voldoet. De zware figuur drukt een grote onverzettelijkheid en
wilskracht uit. Het is het portret van een man, die alle uiterlijke pronk heeft afgelegd,
maar door de prachtige plastiek en de geslotenheid van de contouren een majestueuze
indruk maakt11). Het is één van de voorbeelden van Rembrandts volmaakte techniek,
een volmaaktheid, die hij ook in zijn grafisch werk weet te bereiken, getuige b.v.
‘De schelp’ (B 159) uit 1650 (afb. 1).
De schilderijen van 1650 tot 1658, die bewaard worden in New York, Wenen,
Kassel, Florence, Dresden en Londen worden gekenmerkt door een zeer persoonlijke
innigheid en tederheid. De toets van het penseel is fors, de kleuren worden zwaar,
donkerbruin en rood. Zelfs het gezicht wordt met donkere strepen gemodeleerd. De
rimpels op het voorhoofd, de wallen onder de ogen, de lijnen rond neus en mond
tonen het ouder worden van de meester. Maar het is niet alleen dit ouder worden,
dat ons treft; wij naderen de jaren van grote zorgen: 1657 openbare verkoping van
huis en verzameling. Het portret uit Wenen (afb. 10), geschilderd in dit jaar, drukt
heel zijn verslagenheid uit. Toch is de blik vast en helder, maar de diepe groef tussen
de ogen spreekt de teleurstelling uit om zoveel dierbare schatten, die verloren gingen.
En nu het wonder van deze man, dat hoe hard het leed hem trof, hij toch nimmer
gebroken werd, maar zich steeds opnieuw weer in zijn werk verdiepte en er rijker
mee te voorschijn trad. Zijn portretten geven het zieleleven van de kunstenaar weer,
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afb. IX Zelfportret, tekening uit het Rembrandthuis ± 1654
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en al kan men Rembrandt een geweldig diepborend psycholoog noemen, de
psychologie is hem slechts middel; het gaat hem tenslotte niet om de ontrafeling en
de snuffelende nieuwsgierigheid van zovele modernen; zíjn kunst dringt door tot
veel groter diepten, zo diep, dat hij raakt aan het punt waar het karakter door de ziel
wordt gevormd. Georg Simmel heeft er in zijn monografie over Rembrandt op
gewezen, dat in Rembrandts portretten de dood is opgenomen en het trof mij dat ook
André Malraux in zijn magistrale redent12) enige weken geleden uitgesproken ter
gelegenheid van de opening van de grote Rembrandttentoonstelling in Stockholm
zeide: ‘Tot wie richt het zich? Tot de dood. Hij schijnt te schilderen wachtend op de
medewerking van de dood - dáárop rekenend’. Hierdoor zijn z'n portretten boven de
schildering uitgestegen, die alleen maar karakterschildering is. Slechts de steeds
dieper in ellende geraakte Rembrandt, wien in de goddelijke leerschool al het uiterlijke
werd ontnomen, was in staat deze innerlijke waarheid te schouwen. In deze
innerlijkheid komt de mens in aanraking met de tegenwoordigheid Gods, welke op
zovele schilderijen van Rembrandt merkbaar is. Terecht noemt Malraux hem dan
ook het enige diep christelijke genie na de gothiek.
In zijn portret uit 1658, thans in de verzameling Frick in New York (afb. 11),
troont Rembrandt als een patriarch op een stoel, waarvan slechts even de armleuningen
zichtbaar zijn. De naar voren gestoken armen leiden de blik naar de machtige romp,
vanwaar hij opwaarts stijgen moet tot hij blijft rusten op het gezicht, met de rustige
ogen, die de toeschouwer niet meer loslaten. Dat hier eigenlijk weer sprake is van
een verkleedpartij merkt men nauwelijks, zo boeit dat wonderlijk wijze, maar
afstandbewarende gelaat.
De beide portretten met palet en penseel, het eerste in Het Louvre (1660) en het
andere in Londen (1663) tonen de schilder nog steeds aan het werk. Het is de tijd
waarin de Italiaanse kunstverzamelaar, markies Ruffo op Sicilië, Rembrandt een
aantal opdrachten verleent o.a. de Homerus, thans in het Mauritshuis.
Een jaar voordat hij zijn meesterwerken de Claudius Civilis en De Staalmeesters
maakt komt het zelfportret: ‘Rembrandt als Apostel Paulus’ (Muri 1661) tot stand.
Hij maakt hier een zorgelijke, tere indruk. Opvallend is het gegroefde voorhoofd. Dr
van Gelder veronderstelt dat Rembrandt zich met deze apostel, dien het verdriet
gelouterd had, maar die door alles heen had volgehouden en overwonnen,
vereenzelvigde.13).
Zeer veel vragen heeft het lachende portret uit Keulen (1665) (afb. 3), opgeworpen.
Is het wel lachen? Er werd wel gesproken over het grijnzen van een verlopen grijsaard.
Niets is echter minder waar. Hier ziet een man ons aan, die veel heeft geleden, maar
't alles overwonnen heeft, niet in eigen kracht, maar in een voortdurende worsteling
met zijn God. Het ruwe dat op zijn vroegere zelfportretten nogal eens voorkomt is
hier niet geheel verdwenen, maar is door een grote geestelijke schoonheid geadeld.
Het laatste zelfportret dateert uit het stervensjaar 1669 (Mauritshuis), afb. 12. De
63-jarige maakt de indruk van een vroeg-oude grijsaard. De
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afb. X Zelfportret, Schilderij, 1657, Wenen
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afb. XI Zelfportret, schilderij, 1658, verzameling Frick, New York
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afb. XII Zelfportret, schilderij, 1669, Mauritshuis
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schilder is in het zwart gekleed met een witte halsdoek. De witte baret heeft
oranjekleurige strepen; het krullende haar is geheel wit geworden. De schilderwijze
is krachtig en teder tegelijk. De toets is breed, maar zeer strak en gericht neergezet.
Men kan begrijpen dat de schilder deze verfstreken met uiterste zorgvuldigheid
neerzette, zoals zijn tijdgenoten getuigden.
Meer dan 100 maal op meer dan 100 manieren heeft Rembrandt, nooit in herhaling
vervallend, zich vereeuwigd.
Op de vraag welk portret nu eigenlijk als het zelfportret moet worden beschouwd,
kan slechts geantwoord worden: niet één apart, maar de gehéle reeks. En hier staan
wij voor iets dat geheel enig is in de wereld van de kunst.
Het leven van Rembrandt is zoals Prof. Nigg het eens uitdrukte, de illustratie van
de zelden begrepen regel, die Kierkegaard in zijn dagboek schreef: ‘Het stijgen in
de verhouding tot God is daaraan te herkennen, dat men wordt gedegradeerd’14). Hoe
dieper hij in maatschappelijk opzicht daalde, hoe groter licht hij uitstraalde. Wie dat
leert zien, buigt in diepe eerbied voor dit grote genie, misschien wel het grootste dat
ooit in de schilderkunst zich uitsprak.
Pinksteren 1956.

Eindnoten:
1) Ludwig Goldscheider, Fünfhundert Selbstporträts, 1936, blz. 10.
2) Dürer is hierop een van de uitzonderingen.
3) b.v. Dirck Bouts in ‘Laatste Avondmaal’ te Leuven; Jan van Scorel in ‘Leden der
Jeruzalem-broederschap’ te Haarlem of Lucas van Leyden in ‘De Kerkprediking’ in het
Rijksmuseum te Amsterdam.
4) Prof. Dr W. Martin, Rembrandt en zijn tijd, 1942, blz. 14.
5) Prof. Dr J.G. van Gelder veronderstelt dat Rembrandt hier de 14-jarige Gerard Dou heeft
afgebeeld, die in 1628 bij hem in de leer was. Zie blz. 9 Catalogus Rembrandt-tentoonstelling
Amsterdam 1956.
6) ‘Die figuur ('t gaat hier over de berouwvolle Judas, die de zilverlingen terugbrengt) stel ik
tegenover elk kunststuk van alle eeuwen’, enz.; geciteerd bij Jan Veth, Rembrandts Leven en
Kunst, 1941, blz. 43
7) Het is overigens verwonderlijk dat alleen in de etsen die schrikuitdrukking voorkomt; lachende
zelfportretten komen ook bij de schilderijen, zelfs tot op hoge leeftijd voor.
8) Van Looy, Ode aan Rembrandt, maart 1905.
9) J. Huizinga, Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw, 1941, blz. 151.
10) Helaas is dit schilderij, dat in 1950 voor de tentoonstelling ‘120 Beroemde schilderijen uit
Berlijn’ aan Nederland werd uitgeleend, dit jaar tijdens de Rembrandt-tentoonstelling niet
opnieuw in ons land te zien.
11) Onder het portret is een strookje papier gehecht, waarop met de hand van de kunstverzamelaar
Cornelis Ploos van Amstel (1724-1798) geschreven staat: ‘getekent door Rembrant van Rhijn
naer sijn selves, sooals hij in sijn schilderkamer gekleet was’. Zie Muller, De etsen van
Rembrandt, 1946, blz. 54.
12) Afgedrukt in De Volkskrant van 12 mei 1956.
13) Dr H.E. van Gelder, Rembrandt en zijn portret, blz. 57.
14) Walter Nigg, Schilders van het eeuwige, 1952, blz. 250.
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Marius Goedhart
Eef
(aan hem opgedragen)
Zonder verweer wandelt hij
door het lichaam van de muziek
overal liggen de klanken voor het grijpen
in de kleine eeuwigheid tussen
zijn hoofd en handen
want alles is muziek geworden
zomernachten kinderdromen tonen
in de vioolsleutel van
moeders eerst gehoorde lied

(Dit gedicht ontstond tijdens één van zijn piano-improvisaties op een septemberavond
in Zandvoort.)
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Marius Goedhart
Hier zou ik dus gelukkig moeten zijn
in deze huizen
in deze grijze gevangenis
in deze Godverlaten stenen woestijn
die men beschaving heet
waar geestelijke waarden worden afgewogen
op de balans van starre economen
waar God wordt opgesloten of verguisd
en liefde wordt bedreven na
uitwisseling van wederzijdse zekerheden
en waar men wordt geboren per abuis
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Toneel in dienst der blijde boodschap
Johanna de Geus
In 1953 werd tijdens een conferentie ‘Kerk en Kunst’ in het oecumenisch instituut
Bossey bij Genève, waar genodigden uit 14 landen bijeen waren, en waar verschillende
uitingen van de kunst werden besproken, plotseling door alle aanwezigen één ding
zeer duidelijk aangevoeld: dat het toneel tijdens en na de oorlog in sterke mate de
belangstelling der kerken begon te trekken.
Nadat in de Middeleeuwen het toneel als verduidelijking van godsdienstige
voorstellingen door de kerk was geduld en soms gesteund, allereerst als liturgisch
spel (Passiespelen) vóór het kerkgebouw opgevoerd, en dan ook als zedekundige
spelen (Elkerlyc bijv.), was er een vijandschap tussen kerk en toneel ontstaan na de
reformatie en vooral in de landen met overwegend protestantse bevolking. Van beide
zijden wilde men niets met elkaar te maken hebben. Dit was versterkt door de
ontwikkeling van de vorm der eredienst, èn door de ontwikkeling van het toneel: in
de kerk werd de prediking centraal, hoofdzaak in de dienst; op het toneel werd de
hoofdrol middelpunt en hoofdzaak: de schouwburgbezoekers kwamen hoe langer
hoe meer niet om het stuk, maar om een ‘ster’, of hoogstens twee sterren, te zien
selen. En aangezien de inkomsten van de kas de allergrootste rol spelen bij
schouwburgopvoeringen, beïnvloedde de smaak van het publiek de keuze van de
stukken, en deze keuze beïnvloedde weer de toneelschrijvers. Gevolg: een overvloed
van toneelstukken, waarin een of twee mensen het lijden of het zegevieren in deze
wereld te zien gaven, mensen in hun natuurlijke driften en reacties.
Nu geeft echter de ontwikkeling in de kerk èn bij het toneel de laatste 20 jaar een
wending te zien: in de kerk door de drang naar méér activiteit van de gemeente in
de eredienst, en daardoor een herleving van de liturgie; bij het toneel een
oververzadigd zijn van de eeuwige driehoeksdrama's: man, vrouw en een derde
figuur, en een zeer opvallende neiging tot een heel ander soort drama: de mens
tegenover de onzichtbare macht, die hem leidt, of die met hem strijdt. De allergrootste
dichters der eeuwen hebben deze laatste vorm altijd als uitgangspunt genomen, en
daardoor zijn hun werken in alle tijden geldig gebleven: Shakespeare, Goethe. Het
ligt echter aan de regie, of dit uitgangspunt geëerbiedigd wordt.
Die wending nu bij het toneel heeft de aandacht der kerk getrokken, Heeft zij niet
ook steeds te maken met de mens tegenover Gods bestuur?
Nog iets anders heeft óók de kerk beïnvloed bij haar toenadering tot het toneel:
de behoefte van dit geslacht aan aanschouwelijke dingen. De voorliefde voor film
en prent (iedereen wil plaatjes zien en leest nauwelijks de tekst, die eronder staat)
heeft de leiders van het geestelijk leven ertoe gebracht, te zoeken naar aanschouwelijke
voorstelling van het Woord,
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om daarmee diegenen te bereiken, die zo vervlakt zijn, dat ze niet meer geloven
zonder te zien!
Dus was het geen wonder, dat te Bossey het belang van de ontmoeting tussen
mensen van het religieuze toneel zo groot werd gezien, dat vertegenwoordigers in
deze sectie besloten, met elkander in contact te blijven. Zo ontstond het internationaal
correspondentiecentrum op het gebied van religieus toneel ten huize van
ondergetekende. Er bleef een tweemaandelijkse uitwisseling van ervaringen mogelijk,
dank zij de medewerking van deze mensen, en men leerde daardoor verschillende
stromingen kennen.
In Engeland was reeds lang een Religious Drama Society gevestigd, te Londen.
Zij bevordert het contact tussen kerk en toneelkunst en kerk en lekespel; zij geeft
een tijdschrift uit ‘Christian Drama’, dat 4 maal per jaar verschijnt en zij organiseert
toneelcursussen. Het is van groot belang, dat Engeland een staf van uitstekende
regisseurs en acteurs tot zijn beschikking heeft bij deze Society. In Engeland is de
betrekking tussen kerk en toneel sinds de Middeleeuwen niet onderbroken geweest.
Daaraan zal de anglicaanse godsdienst wel doorslaggevend geweest zijn, met zijn
uitgebreide liturgie. De bisschop van Chichester is dan ook president van de Religious
Drama Society.
Toch zit er zeker in het wezen van alle bewoners der Britse eilanden een voorliefde
voor het toneel, want de enige kerk in Europa, die een eigen theater exploiteert in
haar dienst, is de Presbyteriaanse Kerk van Schotland. Een bewoner van Edinburgh
gaf n.l. na de oorlog aan de Schotse kerk een stuk grond cadeau midden in de stad,
met de gebouwen, die daarop stonden. Onder die gebouwen was een volledig theater,
dat geregeld bespeeld werd. De Schotse kerk vestigde in de andere gebouwen
clublocalen voor sociaal werk, maar durfde het aan, om het theater schouwburg te
laten, maar in dienst van de kerk. Zodat te Edinburgh een predikant
schouwburgdirecteur is. Wij hebben deze directeur, Rev. George Candlish, onder
onze correspondenten en hij geeft geregeld inlichtingen over wat er in zijn
Gatewaytheater gaande is. Hij heeft natuurlijk in welhaast tien jaar een grote ervaring
opgedaan. Hij heeft een groep van beroepsspelers, die geregeld religieuze stukken,
maar ook blijspelen met een goede strekking opvoert; er zijn ook gastvoorstellingen
van Engelse groepen. In de maand mei is er ieder jaar een toneelwedstrijd tussen de
toneelgroepen uit verschillende districten van Schotland en in de zomermaanden is
er een toneelcursus voor lekespelers uit het gehele land, alles ter bevordering van de
kennis der techniek.
In de landen, waar de Lutherse kerk staatskerk is, is de belangstelling voor religieus
toneel ook levend gebleven; ook in de Lutherse kerk vormt de liturgie een onderdeel
van de eredienst en daardoor is bijv. in Zweden en in Denemarken het kerkspel een
heel oude traditie. Sigtuna in Zweden heeft een openluchtkerk, waar geregeld
liturgische spelen worden opgevoerd. Olov Hartman, een predikant, die Zweden
herhaaldelijk in oecumenische bijeenkomsten op internationale basis
vertegenwoordigt, is tevens
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een groot toneelschrijver. Pastor Helweg te Kopenhagen is ook de auteur van
verscheidene liturgische spelen, en men denke slechts aan de grote Kai Munk, wiens
stukken in vele talen vertaald werden.
Over Duitsland is kort geleden in het ‘Cultureel Venster’ van de
Rotterdammer-bladen een uitstekend artikel afgedrukt, dat het werk van Horst Behrend
te Berlijn met zijn groep ‘Die Vaganten’ betrof; er zijn in Duitsland verschillende
uitstekende beroepsgroepen in dienst van de Evangelische kerk, bijv. te Lübeck,
Mainz, Hamburg, Frankfurt en Neurenberg.
In Frankrijk bestaat sedert een jaar een centraal comité te Parijs, dat tracht te komen
tot een overkoepelingsorgaan voor de vele reizende toneelgroepen, die Frankrijk op
het ogenblik heeft, en die werkelijk een soort binnenlandse zending beoefenen in
streken, waar niemand meer in de kerk komt. Zij geven de geschiedenis van Noach,
van Job en van Jona weer, of beelden een gelijkenis uit. In Parijs verschijnt een
uitstekend tijdschrift voor de jeugd: ‘Au Service du Maître’ (In dienst van de Meester),
waarin ook een rubriek aan het toneel gewijd is. Pasteur Daniel Atger is in Frankrijk
de man, die op dit gebied ongelooflijk veel tot stand brengt, en die iedere zomer de
leiding heeft van het kamp voor dramatische kunst voor Fransen en Italianen te Agape
in Italië. Hij voerde daar de laatste zomer met 35 jongens en meisjes een aangrijpend
liturgisch spel ‘La Passion’ van A. Gréban op.
Het contact tussen de toneelleiders heeft bevorderd, dat de Engelse Religious Drama
Society een reeds lang gekoesterd plan tot een internationale conferentie in juli 1955
kon verwezenlijken, daarbij finantieel gesteund door de Rockefeller Foundation. De
genodigden tot deze conferentie, die te Oxford is gehouden, kwamen uit 11
verschillende landen en vertegenwoordigden alle Christelijke kerkgenootschappen.
Tijdens de besprekingen kwam vast te staan, dat er drie vormen van toneel zijn,
die als middel van verkondiging en van opwekking tot zelfbezinning kunnen gelden:
1e het liturgische spel, dat in de kerk kan worden opgevoerd en waaraan de gemeente
actief kan deelnemen. Hiertoe behoren die spelen, die een episode uit de bijbel
letterlijk of in symbolische vorm weergeven en waarin de plaats van handeling de
kerk kan zijn.
2e het profane toneelstuk, dat in de schouwburg wordt gespeeld, maar waarin de
schrijver blijk geeft de problemen vanuit een christelijke levenshouding te zien.
3e het ‘shortplay’, kort spel, dat zonder décor op straat of in de cantine van een
fabriek kan worden gespeeld; waarin de toeschouwer voor een vraag gesteld wordt,
die hij naar zijn geweten moet beantwoorden.
De laatste categorie van spelen is zeer modern en is voornamelijk erop berekend
buitenkerkelijk publiek te bereiken. Ter conferentie werd een prachtig voorbeeld van
zo'n shortplay gegeven door ‘The New Pilgrims’
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o.l.v. Miss Pamela Keily, getiteld ‘De andere Ploeg’, een spel van 20 minuten, door
metaalarbeiders gespeeld.
Ten aanzien van het vraagstuk beroepsspelers of lekespelers, bleek de ervaring in
alle landen gelijk te zijn, nl. dat, om het buitenkerkelijk publiek te bereiken, de
medewerking van beroepskunstenaars als toneelspelers onontbeerlijk is.
Een buitenstaander wordt alleen geboeid door verantwoord spel. Alle dilettantisme
is hier een gevaar. Het lekespel is belangrijk als uiting binnen de gemeente, mits het
zich niet vergrijpt aan te moeilijke stukken.
Zo is ook het stuk met positief christelijke tendens alleen bruikbaar voor een
publiek van kerkelijke mensen. Om de moderne buitenkerkelijke mens wakker te
schudden, moet men hem geen oplossing-op-een-presenteerblaadje geven; dat neemt
hij niet meer! Men moet een vraag opwerpen, een probleem stellen, een vraag, die
hèm raakt, een probleem, waar hij mee worstelt. Men moet hem aan het denken
zetten! Daarom vergt dit uitstekende spelers. Op het toneel werkt, meer dan in enige
andere kunst, halfheid belachelijk.
Een vraag, die door verschillende deelnemers werd opgeworpen, was: hoe komen
wij aan een internationale uitwisseling van goede stukken? Hoe houden wij het
begonnen contact vast? Op de laatste vraag is geantwoord door het instellen van een
permanente internationale commissie voor religieus toneel, die na een jaar weer
bijeen zal komen. Het tijdschrift Christian Drama zal in het vervolg een rubriek voor
internationale correspondentie en aankondiging van nieuwe stukken bevatten (tot nu
toe geschiedde dit alleen voor Engeland en Engelssprekende geestverwanten). Op
de eerste vraag is door ondergetekende ingegaan, doordat zij, met medewerking van
gedelegeerden uit 7 landen, een internationale catalogus van toneelstukken volgens
bovengenoemde drie categorieën ontworpen heeft, die dezer dagen is verschenen en
die gemakkelijk met aanvullingsbladen zal kunnen worden bijgehouden.
De conferentie te Oxford heeft dus zeker positieve resultaten opgeleverd, waarop
kan worden voortgebouwd.
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Aad Hollebeek
Sonate in mineur
1.
tengevolge
van kalkgebrek
is het hoornvlies
van mijn ogen
te zwak
voor een gesprek
en bij het begin
der transplantatie
ben ik stilzwijgend
ingesneeuwd.

2.
het wantrouwen
heeft verschillende opname fouten gemaakt
elk verder overleg
tussen de contrapunten
is nu gestaakt

3.
in het gras
slaap ik
een kegel macht
over mij heen
het gras
is wit
en zeer ruim
van opvatting
god
concentrische ring
maar bedenkelijk
groter.
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Jac. Lelsz
Als verdwaalde duiven
Als op de vlucht
verdwaalde duiven
drijven gedachten aan
en strijken neer
als gedicht
ik sta er midden in
meer dan gelukkig
dat zij toch gekomen zijn
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Jac. Lelsz
Soms kies ik mij een schip
Soms kies ik mij een schip
dan lijkt de zee mij stil
te zijn en blauw, een meer
waarop ik zorgeloos
wat dwalen wil
o kleine vreugde
van het eerste uur
te spoedig wacht mij weer
't onzeker avontuur
en bouwen zeeën rondom mij
een blinde muur
als gij een vers
van mij mocht lezen
weet: deze machteloze taal
is dikwijls van een reis
't vermoeid journaal
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Kritieken
H. Sturm
En het leven gaat verder
Wageningen - Gebr. Zomer & Keunings Uitgeversmaatschappij
Deze Zeeuwse roman, gelocaliseerd op Walcheren, kan men in zoverre rubriceren
als een sociale roman, dat hij een beeld geeft van het maatschappelijk bestaan, in het
bijzonder het leven der arbeidersgezinnen een halve eeuw geleden. De schrijver weet
zeer goed, historisch getrouw te vertellen, wat er destijds te koop (en niet te koop)
was. Hij kent zijn mensen, hun pietluttige, vlak materialistische overleggingen, hun
dorpse bekommernis over vrijages e.a. familiebesognes, die, hoe belangwekkend
ook voor de betrokkenen zelf, ons als waarnemers (lezers) uitermate vermoeien door
haar onbelangrijkheid, en ook door het dialect, waarvan de schrijver zich bijna
fonetisch getrouw bedient. Zo komt zelfs deze ‘lichte kost’ vrij zwaar op de maag
te liggen, en daar kun je geen digestif rennie voor innemen. De omslagtekening is
erg lelijk, vooral die-ogen-zo-blauw.
v.H.

Albert van der Hoogte
Huis in de nacht,
Amsterdam en Antwerpen - Uitgeverij Contact.
Het boek vangt aan met de vraag: ‘Waar begint een geschiedenis?’ Nadat men het
gelezen heeft, is men geneigd te vragen: ‘Waar eindigt déze geschiedenis?’
We zijn er mee verzoend, dat de roman van vandaag weinig meer op die van
gisteren lijkt. Het begrip roman is nauwelijks meer te omschrijven. Het klassieke
sluitstuk der gebeurtenissen, de zin van het verhaal - wie vraagt er nog naar? Ook
met de zinloosheid is men bevredigd, ja misschien juist daarmee.
Het laatste uur van dezelfde schrijver - we bespraken het twee jaar geleden - was
de geschiedenis van de ontbinding en ondergang der Nederlands Indische
maatschappij, verbeeld in de belevenissen, handelingen en gedrag van een groot
aantal mensen van Nederlandse en Inheemse landaard. Huis in de nacht is volkomen
anders van constructie, al vormen plaats en tijd der gebeurtenissen eveneens het Indië
van het rampjaar 1945.
Het Huis is de woning van de tegelfabrikant Marcus Sybrandy op het eiland
Madoera. Voor de oorlog heeft hij er met vrouw en kind gelukkig geleefd en gewerkt.
In het Japanse concentratiekamp zijn vrouw en kind bezweken. Na de bezettingstijd
keert Marcus alleen terug en vindt zijn bedrijf verwoest. Zijn afgeleefde, zieke hond
verwelkomt hem in zijn leeg geroofd, verwaarloosd huis. Twee gasten, die elders op
het eiland geen behoorlijk onderdak kunnen krijgen, trekken bij hem in: een jonge,
pas uitgekomen gouvernementsarts, en een idem rechterlijk ambtenaar. Zij behoorden
tot hen, ‘van wie de couranten schreven, dat zij naar Nederlands Indië gingen voor
de heropbouw van het koninkrijk,’ aldus badineert de schrijver, en later heet hij hen
nog eens: de heropbouwers van het koninkrijk. Men merkt, dat het alles ‘achteraf’,
d.w.z. na de catatrofe, beschreven is, onder de deceptie van de ontbinding des rijks.
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Vandaar dat hij de werkzaamheden van zijn figuren, de arts en de substituut-officier.
ridiculiseert: de eerste komt met een kistje serum op Madoera, om een
pokkenepidemie te bestrijden, die er niet heerst, en de tweede poseert ook maar wat.
- Ook de tragische figuur Marcus weet niet, wat hij moet doen en scharrelt met zijn
jeep op het gloeiende eiland verloren rond. De eenzaamheid dezer drie mannen wordt
verbroken door de onverwachte komst van een vrouw, een artiste van een gezelschap
dat ergens opgetreden is.
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Zij is ‘vooruit gereden en de weg kwijt geraakt’. Ze logeert enige dagen in het huis,
en door haar raken de drie mannen de tramontane kwijt: verliefd op Weldra de
Moralis, de naam ‘waaronder ik optreed’, zegt ze. Ze verdwijnt even ongemerkt, als
ze gekomen is. De arts en substituut gaan haar achterna, en men ziet ook hen niet
meer terug. Zo eindigt het eerste deel van het boek. - Het tweede ‘deel’, slechts 'n
twintig pagina's, vertelt de komst en het verblijf van een Nederlandse patrouille in
het huis. Men vindt het lijk van Marcus, die aan een hartkwaal bezweken is. Naast
hem ligt zijn hond. Dood. Men verbrandt hen te zamen.....’ Later stak de wind op en
blies de as uiteen. ‘Zo eindigt de geschiedenis van het Huis in de nacht, het verhaal
der volstrekte duisternis. Ze drukt, omhuivert zelfs de patrouille jonge soldaten en
het kader. Dit boek beklemt en pijnigt, wie Indië gekend heeft en liefheeft. Zo is het
geweest in Het laatste uur, zo is het geweest in Huis-in-de-nacht. Het laatste is nog
zuiverder van beschrijvingskunst dan het eerste, want directer en stilistisch soberder.
Wie het oude Madoera gekend heeft, vergeleken bij Java tropisch schraal, weet, dat
het er toch vredig en goed was om te wonen. En na de ramp: ‘...In Kamal was geen
korrel rijst meer te krijgen. In Sampang lagen de naakte uitgemergelde lijken op de
aloon aloon. De Sabils (benden) plunderden en moordden de landstreken uit.’ ‘De
republikeinen joegen de bewoners van de gebrandschatte kampongs maar de steden
en het aantal nagenoeg naakte, met framboesia overdekte zwervers was ontzettend.
De kali dreef vol lijken en elke morgen zag je op straat de roerloze, uitgemergelde
gestalten liggen, met als enig kledingstuk een gore lendendoek en met een leeg
conservenblikje naast zich. Op het vliegveld zag je transporten van levende skeletten
op brancards.’ Zo en niet anders was de reddende ‘overkant’ van Madoera, Soerabaja.
Van der Hoogte heeft dit alles gezien, beleefd, zijn bewogenheid beeft na zoveel
jaren nog na in zijn verhaal. Zijn weinige figuren, zijn ‘Nederlanders’, in zijn
herbeleving vergroeid toe nauwelijks herkenbare typen van wanhoop en ontreddering,
toeven aan de grenzen der redeloosheid, waarachter niets is, wat nog op ‘geschiedenis’
aanspraak kan maken. Daarom kon zijn verhaal, zijn levensverslag ook geen ander
einde hebben dan: ‘.....later stak de wind op en blies de as uiteen.’
Joh. v. H.

Maria Dermoût
De tienduizend Dingen
A'dam, 1955 - Em. Querido's Uitg. Mij.
Dit boek over een een eenzame vrouw op een vergane plantage in de Molukken heeft
geen stijl, vrijwel geen psychologie en een verbrokkelde compositie. Er blijft weinig
anders over dan het portret van de schrijfster suggereert: zonder pretentie, maar op
een geheimzinnige manier zich indringend.
De tienduizend dingen zijn de alledaagse voorwerpen, die hun plaats en betekenis,
ja hun individualiteit, hebben om ons heen en waarvan wijzelf niet onderscheiden
zijn. Het leven wordt beheerst door een grote, zwijgende macht, een halfbewuste
drijfkracht, die de duizenden dingen stuwt naar een verheven doel, dat alleronbepaaldst
blijft, al vallen er een zekere harmonie, wijsheid en liefde niet aan te ontzeggen. Een
woord dat de medemens wordt toegesproken, een voorwerp dat hij ontvangt of zich
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toe-eigent, ze vormen knopen of lijnen in het magische weefsel waarvan ons bestaan
deel uitmaakt, en die daarin een eigen, soms vreselijk, leven gaan voortzetten volgens
een geheimzinnig bepaalde causaliteit.
Het boek is nergens breed, nergens meeslepend, de mensen worden getypeerd
door enkele feiten die niet
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psychologisch maar metafysisch zinvol zijn, zodat de westerling zich afvraagt: wie
zijn de personen nu eigenlijk? De schrijfter bedoelt: ze zijn slechts herhalingen van
wat geweest is, golven in de zee. En dat ze daarmee een wereldbeschouwing
verkondigt, getuigt het motto waaronder ze het boek de wereld inschuift: ‘Wanneer
de “tienduizend dingen” gezien zijn in hun eenheid, keren wij terug tot het begin en
blijven waar wij altijd geweest zijn. (Ts'ên Shên.)’
H.B.

Handboek voor het Amateurtoneel.
Deel II: Regie en deel III: Aankleding. Onder redactie van Manuel van
Loggem.
Amsterdam - De Bezige Bij
Het ‘Handboek voor het Amateurtoneel’ is nu compleet. Nadat reeds eerder deel I:
‘Spel’, verschenen was, zijn nu ook deel II: ‘Regie’ en deel III: ‘Aankleding’,
uitgekomen. Zoals bij deel I reeds te verwachten viel, zijn deze aanvullende delen
goede, degelijke handleidingen geworden. Op dit Handboek mogen bewerkers en
uitgever met recht trots zijn. Nederland heeft er een standaardwerk op het gebied
van het (amateur) toneel in ontvangen, dat klinkt als een klok.
Deel II: ‘Regie’ is het boek van Manuel van Loggem en Elise Hoomans geworden.
De eerste geeft er een uitnemend historisch overzicht der regiestijlen in en voorts
voortreffelijke uiteenzettingen over de elementen van het drama en symboolacties.
Elise Hoomans biedt er een zeer practische en bruikbare inleiding tot het handwerk
der regie, aangevuld met een hoofdstuk over toneelgeluiden en uitgewerkte
regie-aanwijzingen. Ben Albach levert een beknopt, maar niettemin waardevol
literatuuroverzicht: Repertoire amateurtoneel. Ik voor mij zou dit overzicht veel
uitgebreider hebben gewenst en liefst opgenomen in een apart deel, maar met hetgeen
Ben Albach biedt, mag men voor een practische oriëntering reeds tevreden zijn.
Het derde deel: ‘Aankleding’ is bijna geheel van de hand van Wim Vesseur. Deze
zeer kundige decorontwerper zet zijn uiterst bruikbare inzichten minutieus uiteen.
Het boek is wat technisch, maar dit hoort nu eenmaal bij het onderwerp. Prof. dr.
F.W.S. van Thienen besluit dit deel met een overzicht van het costuum. Summier
uiteraard, maar knap en instruerend.
Voor een ieder, die op enigerlei wijze met toneel te maken krijgt of heeft, is dit
Handboek voor het Amateurtoneel het aangewezen standaardwerk.
Ev. Gr.

Een boecxken gemaket ende beschreven van Suster Bertken die LVII iaren
besloten heeft gheseten tot Utrecht in die Buerkerkcke.
Naar de eerste uitgave Jan Berntsz. Utrecht 1516 opnieuw uitgegeven met
een inleiding en aantekeningen door Dr C. Catharina van de Graft (Zwolse
drukken en herdrukken nr. 9).
Zwolle 1955 - Tjeenk Willink.
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Voor de uitgave, die dr van de Graft bezorgde van de geschriften van Suster Bertken,
heeft zij gebruik kunnen maken van een oudere en zuiverder editie dan dr Johanna
Snellen in 1924 tot haar beschikking had. De uitgave van 1924 berust namelijk op
een druk van 1518.
Op zich zelf is het verheugenswaard, dat Suster Bertkens poëzie en proza weer
herdrukt worden; wellicht wordt hierdoor eindelijk eens aan deze figuur de aandacht
geschonken, die zij waard is. Te weinig is immers tot nog toe haar werk onderzocht,
dat ongetwijfeld meer typerend is voor de Middeleeuwse Nederlandse Mystiek dan
de ver boven het gemiddelde uitkomende uitingen van Hadewijchs extase of het van
een meer dan gewone kennis der
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theologie getuigend proza van Ruusbroec.
Jammer genoeg moet echter geconstateerd worden, dat de inleiding die Mej. van
de Graft geeft, slecht gecomponeerd is en wel veel bijzonderheden bevat over het
kluizenaarschap, maar het belangrijkste aspect van Suster Bertkens persoonlijkheid
- haar betekenis als mystica - onvoldoende belicht. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat in de opgave der voornaamste bronnen de belangrijke studie van dr M. Smits van
Waesberghe S.J. (Het mystieke dicht- en proza-werk van Suster Bertken, Roeping,
22e jaargang, 1944) ontbreekt. Ook het artikel van dr Th. Enklaar over ‘Zuster Bertken
en de Noordnederlandse renaissance’ (Groot-Nederland, 1926) had hier m.i. wel
vermeld mogen worden.
M.B.

Nico Rost
De vrienden van mijn vader
Assen 1956 - Van Gorcum & Comp. N.V.
In het laatste kwart der 19e eeuw begon het anti-semitisme in West- en Midden
Europa de kop op te steken. Ook in Nederland vindt men er de sporen van, maar de
vader van Nico Rost, een welgesteld grossier in manufacturen te Groningen, werd
er niet door besmet. Hij had als handelsman een brede blik en liet zijn zoontje toe
vrij te verkeren in de jodenwijk. Van zijn jeugdherinneringen aan de bewoners,
armoedige tobbers veelal maar vol humor en zelfspot, doet de schrijver verslag. Het
is een gevoelig boekje geworden, geïdealiseerd zoals jeugdherinneringen nu eenmaal
zijn, maar vol weemoed, omdat wij het lezen tegen de achtergrond van de ondergang
in de Nazi-tijd, toen de vlam van het anti-semitisme uitsloeg tot een laaiende brand,
die ook in Groningen alles wat jood was verteerde. Het is op deze wijze een felle
aanklacht geworden tegen de gruwelijke leer van het nationaal-socialisme. Het werkje
is door Lies Veenhoven op kunstzinnige wijze geïllustreerd en zeer verzorgd
uitgegeven.
J.C.H.d P.

D.Th. Enklaar
Lezende in Buurmans Hof
Zwolle 1956 - W.E.J. Tjeenk Willink
De hooggeleerde Utrechtse historicus, wiens naam staat op de bovenvermelde bundel
literair-historische opstellen, houdt zich niet alleen bezig met voor leken en andere
buitenstaanders weinig aantrekkelijke onderwerpen, zoals die te vinden zijn in de
M.E.-se institutionele geschiedenis of de M.E.-se rechtsgeschiedenis, maar hij heeft,
tot veler vreugde, ook steeds een vruchtbare belangstelling gehad voor de
cultuur-historie der M.E. en de resultaten dáárvan (Varende Luyden - Assen 1937;
Uit Uilenspiegels Kring - Assen 1940; De dodendans - Amsterdam 1950) vormen
ook voor niet-vakmensen boeiende en leerzame lectuur.
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In genoemde werken bleek de schrijver o.m. een benijdenswaardige belezenheid
in en vertrouwdheid met onze M.E.-se literatuur te bezitten.
Zelfstandige afdwalingen naar andermans hof, i.c. het veld der letterkundige
geschiedenis, zijn onder dergelijke omstandigheden bijna onvermijdelijk en deze
zonde wordt van vergefelijk tot prijzenswaard, wanneer we de vruchten er van niet
verscholen in verschillende tijdschriften hoeven te zoeken, maar ze bijeengebracht
vinden onder bovenstaande even fijnals dubbel-zinnige titel.
De schrijver handelt in korte opstellen over het auteurschap ‘Vanden Heiligen
Sacramente van der Nyewervaert’, over Zuster Bertken en de Noordnederlandse
Renaissance, over een onopgemerkte Middelnederlandse navolging van het Stabat
Mater etc. etc.; vooral echter over de vele vraagstukken waarvoor de Reinaert de
arge-
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loze lezer nog steeds stelt. En deze voorkeur mag kenmerkend geacht worden voor
een auteur, die zelfs het schijnbaar dorre levendig weet te maken.
M.B.

Eric van der Steen
Vuurwater
Amsterdam - Arbeiderspers
Het komt mij voor, dat de bewering: het korte verhaal wordt in Nederland weinig
beoefend, vaak dient als een verdediging a priori tegen boosaardige critici. Men
tracht dan te suggereren, dat de Nederlandse auteurs het genre nog niet zo volledig
(kunnen) beheersen als bijvoorbeeld hun Amerikaanse collegae daar ze de nodige
ervaring missen.
Deze bewering lijkt mij zonder grond. Primo omdat het genre tegenwoordig zeer
intensief beoefend wordt, secundo omdat ‘ervaring’ in een creatief proces slechts
een betrekkelijke rol speelt: Edgar Allan Poe kon ook niet op een literaire traditie
voortbouwen.
Overigens zouden de korte verhalen van Van der Steen een dergelijke verdediging
zeer goed kunnen gebruiken. Niet alleen dat ze elke spanning, elke innerlijke
concentratie missen, ook Van der Steens onverbeterlijke neiging om elk verhaal in
een ‘humoristische’ clou te laten culmineren doet zijn werk geen goed.
Eigenlijk zijn het geen korte verhalen maar korte ‘humoristische’ romans, met alle
gebreken van dien. Van der Steen moet het hebben van een enkele originele vondst,
van wat aforistische grapjes -op zichzelf trouwens niet onaardig - waaromheen hij
dan zijn verhaal spint. Dat spinsel, in beige tinten, is vaak wat langdradig, waardoor
de rode draad van het Leitmotiv, omspeeld door de arabesken van de grapjes, verloren
gaat. Het beste verhaal uit de bundel is dan ook het ‘Antwoord op een enquête’, als
men ten minste het onvermijdelijke ‘grappige slot’ voor lief neemt.
Mogelijk zouden Van der Steens onmiskenbare kwaliteiten beter uitkomen, als
hij zich eens ging bezig houden met een ander ‘in Nederland weinig beoefend genre’:
de short short-story.
H.R.

Arthur Schnitzler: Die Hirtenflöte
Der blinde Geronimo
Carl Zuckmayer: Schinderhannes
Frankfurt a/M. - S. Fischers Schulausgaben moderner Autoren.
De novellen van Schnitzler tonen allereerst zijn verfijnde taalkunst. De ‘Hirtenflöte’
verplaatst ons naar fantastische landen en tijden, die op impressionistische wijze
slechts zeer vaag zijn aangeduid, en waar we de wegen kunnen volgen van een jonge
vrouw, die door een onverstandige echtgenoot uit het behoede milieu van haar
huwelijk de wereld in wordt gedreven. Hij doet dit, omdat zij in de beperking haar
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eigen Ik niet kan vinden, maar vergeet, dat aan ieder menselijk bestaan slechts een
smalle strook vergund is, waarin het tot vervulling kan komen. Doordat hij haar het
onbegrensde in stuurde, heeft ze zichzelf daarin verloren inplaats van zich te vinden.
Geronimo is een blinde muzikant: door een ongelukkig pijlschot van zijn broer
heeft hij als jongen het licht van zijn ogen verloren. De broer; onschuldig en schuldig
tegelijk, voelt zich verplicht, hem levenslang te verzorgen. Schnitzler verhaalt, hoe
er wantrouwen in de borst van de blinde ontkiemt, als zou zijn broer het samen
opgehaalde geld ten eigen bate aanwenden, maar hoe ten slotte het vertrouwen in
hem terugkomt. Uit het offer groeit in deze gemeenschap der zielen de overwinning
over wat hen zou kunnen scheiden en over de meedogenloosheid van de wereld. Als
schoollectuur is dit bundeltje m.i. geheel ongeschikt, speciaal de eerste novelle.
Carl Zuckmayer (geb. 1896) is

Ontmoeting. Jaargang 9

282
momenteel een van de meest gespeelde drama-dichters. (Der Teufels General. Das
kalte Licht). Vermoedelijk is dit de oorzaak, dat een van zijn eerste drama's, het
volksstuk Schinderhannes (1927) als schoolboek is uitgegeven. 't Is de geschiedenis
van Johann Büchler, een berucht rover in de Hunsrück in de tijd van Napoleon, en
zijn geliefde Julchen Blasius. Hij plundert de rijken en doet wel aan de armen, precies
als zijn voorganger Karl Moor uit Schillers Räuber. De Kommandant van het Rijnleger
looft een prijs van 5000 gulden uit voor wie hem aanbrengt. Schinderhannes neemt
dienst bij het Rijnleger, wordt echter verraden en ter dood veroordeeld. Hij verheugt
zich, dat 15000 mensen bij zijn terechtstelling aanwezig zijn. Zulk een succes had
hij niet kunnen dromen: Vele details in het stuk zijn buitengewoon scherp
waargenomen, een zekere sentimentaliteit, het doen en laten van het
terechtstellingspubliek, enz. Diep is het stuk niet, maar fris en oorspronkelijk. Men
zou het kunnen vergelijken met schilderijen van Jan Steen of Teniers.
J.H.S.

Heinrich Heine
Ich weiss nicht, was soll es bedeuten
Een bloemlezing uit zijn poëzie bijeengebracht en ingeleid door Dr J.
Presser
Den Haag 1956 - Uitg. Bert Bakker/Daamen N.V.
Heinrich Heine
Werke 2 dln. ieder ruim 800 blz.
Köln 1956 - Kiepenheuer und Witsch
Twee vruchten van het Heine-jaar; het kleine boekje van Presser (220 blz.) zeer
eenvoudig uitgegeven, en de bijzonder mooie uitgebreide bloemlezing van Martin
Greiner. Over beide een enkel woord.
De uitnemend geschreven inleiding van Presser getuigt van bijna onverdeelde
bewondering voor Heine; de slotzin luidt: ‘Ik verzoek de lezer, de wereld van Heine's
poëzie binnen te treden blootshoofds en met ongeschoeide voeten.’
Het is hier niet de plaats, over zijn Heine-visie te discusseren, slechts een
opmerking. Ik geloof niet, dat Heine, met zijn au fond exclusieve aristokratische
levenshouding ondanks de tijdelijke vriendschap met Karl Marx zulk een affiniteit
voor het communisme houdt als de auteur aanneemt, hoewel ik weet, dat in de
Oostzone alles gedaan wordt, Heine als Marxist te propageren.
De bloemlezing, die alleen voor belangstellenden is bedoeld, was waardevoller
geweest, als er een aantal noodzakelijke verklaringen bijgegeven waren. Jammer,
dat er niet enkele prozafragmenten zijn opgenomen van de auteur, die terecht zei:
‘Ich schreibe eine göttliche Prosa’.
Voor de bloemlezing van Greiner uiterlijk en innerlijk niets dan lof, eveneens voor
zijn Nachwort. Greiner zegt terecht: Heine was geen dichtend politicus, maar een
politiek dichter, die zich door zijn pen liet leiden. (In meine Wiege lag schon meine
Marschroute für das ganze Leben). Heine leed onder de uitzonderingspositie van de
dichter en de Jood in de burgerlijke samenleving van de 19e eeuw. Heine is niet meer
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in het Ghetto opgegroeid, maar miste ook de innerlijke vastheid daarvan; in geestelijke
en religieuze zin was hij zonder vaderland. Dat is ook een van de redenen van zijn
vertrek naar Parijs in 1831. Daar trachtte hij, o.m. door zijn opstellen in de ‘Revue
des deux mondes’, in Frankrijk meer begrip voor het Duitse wezen te wekken. ‘Het
was’, zo zegt hij in zijn testament, ‘de grote taak van mijn leven, aan een hartelijk
wederzijds begrip tussen Duitsland en Frankrijk te werken en de intriges van de
vijanden der democratie te verijdelen, die de internationale voordelen en animositeiten
voor eigen nut uit-
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buiten’. Wie als belangstellend leek Heine wil lezen en herlezen, vindt in deze
‘Auswahl’, die aan poëzie en proza gelijk recht laat wedervaren en inderdaad al het
essentiële van Heines oeuvre bevat, precies wat hij zoekt.
J.H.S.

Franz Stuckert
Theodor Storm, seine Welt und sein Werk.
Bremen, 1955 - Carl Schünemann
Stuckert, leraar Duits in Bremen, is verleden jaar aan de gevolgen van een
auto-ongeluk overleden. In zijn nalatenschap werd de uitbreiding, eigenlijk de algehele
vernieuwing van zijn bekende Storm-biografie (1ste druk 1940) gevonden, en het is
een voorrecht voor iedere beoefenaar van de Duitse literatuur, dat we dit werk van
de beste Storm-kenner voor ons hebben.
Stuckert verdeelt de novellen niet, zoals Wolfgang Kayser, in: ‘Novellen der
Bürgerlichkeit’ en ‘Novellen des Stammestums’, een eenzijdige verdeling, die te
zeer van Nadlers ideeën afhankelijk is, maar neemt de late novellen (de hoogtepunten
van Storms epiek) samen als tragische noodlots-novellen.
Deze Storm-monografie, die ook gebruik maakt van veel onbekend biografisch
materiaal, speciaal nog niet gepubliceerde brieven, is het beste, wat we bezitten over
deze tere lyricus en ‘Shakespeare der novelle’ (is de novelle volgens Storm niet ‘de
zuster van het drama’?)
J.H.S.

R. Blijstra
De stem in de woestijn
Den Haag - Daamen N.V.
In dit nummer van de Ooievaar-reeks werden van R. Blijstra een vijftal korte verhalen
gebundeld, die voor het merendeel reeds eerder afzonderlijk verschenen.
Deze verhalen vertonen gemeenschappelijke trekken. Een beperkt aantal mensen
wordt er telkens bijeengebracht in gezamenlijk isolement: op een eiland, een
ondergaand schip, een een expeditie. Alle natuurlijke spanningen tussen mens en
medemens nemen hier scherper vormen aan en leiden in vele gevallen tot een
gewelddadige dood; een dood dan, niet als moord, maar veel meer als de voltrekking
van een vonnis dat in deze geïsoleerde samenleving zijn rechtskracht ontleent aan
de natuurwetmatige noodzaak van lijfelijk of geestelijk zelfbehoud. Meer dan het
niet erg sterke titelverband mag dan ook ‘Gericht tot zelfbehoud’ representatief voor
deze bundel genoemd worden. Ook ‘De ondergang van de Frisia’ is een stuk van
opmerkelijke kwaliteit.
De stijl van Blijstra is merkwaardig, droog en van een bijna korrelige structuur,
maar daardoor uiterst geschikt om alle spanningen met een minimum aan entourage
en uiterlijk vertoon rechtstreeks voelbaar te maken.
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Colette
Als het jonge koren rijpt (Le blé en herbe)
Utrecht - A.W. Bruna & Zoon
Van het werk van de in 1954 overleden Colette verschijnt bij Bruna een serie-uitgave
in Nederlandse vertaling, waarvan dit boek het eerste deel is.
Philippe en Vinca, van jongsaf speelkameraden in de zomermaanden die ze jaarlijks
met hun ouders doorbrengen aan de Normandische kust, worden zich in de periode
van hun sexueel ontwaken van elkaars nabijheid bewust op een andere manier dan
tot dan toe het geval geweest is. De jongen wordt daarbij in deze zomer het slachtoffer
van een oudere vrouw, die hem voor een verhouding gebruikt. Daarna komt het ook
tot een intieme relatie tussen Philippe en Vinca, wanneer de laatste zijn ‘bedrog’
ontdekt heeft en door jaloezie in enkele dagen dagen tot vrouw gerijpt is. Aan de
omgeving waarin dit alles plaats vindt,
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de manier waarop de kinderen tussen hun huisgenoten leven - hun reële wereld in
een schimmige grotemensenwereld - en de enorme psychische druk waaraan de
jongen hierbij bloot staat heeft de schrijfster op virtuoze wijze vorm gegeven. Maar
de eenvoudige en generaliserende voorstelling van dit gebeuren blijkend ook uit de
titel - als een min of meer aandoenlijk stadium in de groei naar volwassenheid, is
nogal onverteerbaar en met de waarheid in strijd.
In dezelfde band is opgenomen de schets Het zieke kind, een wonder van subtiliteit
in waarneming en verwoording, zoals men niet dikwijls zal aantreffen.
De vertaling van het geheel is van Clara Eggink en verdient speciale lof: uitstekend
Nederlands, waarin de tinteling en de charme van het Frans behouden bleven.
J.W.V.

Psalter und Harfe
Lyrik der Christenheit
Ebenhauser bei München 1955 - Langewiesche - Brandt
In het bekende loflied: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, van Joachim
Neander, komen de woorden voor:
Kommet zu Hauf
Psalter und Harfe, wacht auf,
Lasset die Musicam hören.

(Een Psalter is een oud snaarinstrument, dat op een harp gelijkt).
Deze regel heeft wel de titel gegeven voor bovengenoemde bundel religieuze
lyriek. Hij begint na enige inleidende psalmen met de vroege Griekse en Latijnse
hymnen, het Dies irae zowel als het Veni creator. Van de Italianen noemen we het
zonnelied van Franciscus, enige liederen van Boccaccio en Michel Angelo, daarna
ook van de Spaanse, Franse (zo b.v. La ballade des pendus van François Villon),
Nederlandse (Zuster Hadewych, Jacob Reifsen), Duitse (de meeste!) Oost- en
Zuid-Europese, Skandinavische, Engelse en Amerikaanse (waarbij enkele
negro-spirituals) godsdienstige poëzie.
Alles in Duitse vertaling of - wat soms niet zonder bezwaar is - vrij ingrijpende
bewerking; zo is: Wir treten zum Beten vor Gott, den Gerechten, uit een heel andere
geestelijke houding ontstaan dan: Wilt heden nu treden.
Deze liederen hebben uitsluitend met elkaar gemeen, dat ze religieuze lyriek zijn:
ze zijn uit allerlei tijden, landen en talen getuigenissen van natuurverering, tere
mystiek of gelovige overgave aan God, Jezus of Maria.
J.H.S.

Harry Mulisch
De sprong der paarden en de zoete zee
Amsterdam - De Beuk
J. Arends
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Lente/Herfst
Den Haag - Daamen N.V.
Harry Mulisch ziet kans, binnen het bestek van dit met vaart en vaardigheid
geschreven korte verhaal een gewone, hevige, maar vergeefse
schooljongensverliefdheid te tekenen en daarna dit geval in drie achtereenvolgende
transposities te verruimen en te verijlen tot een buitentijdse mythe, waarin het eeuwige
liefdesdrama zich afspeelt tussen goden en halfgoden. En passant wordt deze historie
dan nog gekoppeld aan de verdwijnende Zuiderzee en aangedaan met de lichte
melancholie die associatief verbonden is met de naam van het eiland Schokland.
Een merkwaardig bouwsel met merkwaardige kwaliteiten: fantastisch, grillig,
gevoelig en volkomen knots, opgetrokken door een schrijver die zich beweegt als
een vis in het water, soepel en zeker en vol verrassende wendingen. Alles bij elkaar
een veroverend stukje werk.
In de novelle van Arends is de hoofd-
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persoon een 35-jarige vrijgezel, die een oneindig naargeestig, daglichtloos en
duurbetaald kamertje betrekt en daarin tot het absurde blijft liggen verzieken en
vervuilen. Het einde van dit verval komt pas wanneer hij zijn pensiongeld niet meer
kan betalen en dus door zijn beminnelijke hospita wordt overgedaan aan de G.G.D.
Het had een navrante geschiedenis kunnen worden als de schrijver wat helderder
van intentie geweest was. Zoals het verhaal nu is krijgt men de indruk, alsof hij zijn
eigen standpunt tegenover dit geval nog niet gevormd heeft. Omdat hij bovendien
het onontkoombaar noodzakelijke van de aangegeven ontwikkeling niet overtuigend
maakte, wordt het menselijk meegevoel bij de lezer, dat eigenlijk pas op de laatste
bladzijde zijn kans krijgt, voorafgegaan en overstemd door een gevoel van ergernis
over iets, wat zich veel meer als een onbegrijpelijke, weerzinwekkende en soms door
de schrijver opgedwongen passiviteit dan als een psychisch defect liet aanzien.
J.W.V.

Toussaint Bokma
Choeria, de kleine slavin
Den Haag - Uitg. J.N. Voorhoeve
De geschiedenis van Choeria en haar broer Refajak, gevolgd door het bekende
Bijbelverhaal van Job. Het verband is niet helemaal duidelijk. Het eerste gedeelte
van het boek, de vlucht van de beide kinderen, is een aaneenschakeling van
wonderlijke uitreddingen. Een wolf wordt weggejaagd door een steen, die in zijn
richting wordt gegooid, een leeuw wordt door een rotsblok verpletterd, als hij op het
punt staat Choeria te verorberen, een os draait zich op het juiste ogenblik van het
angstige tweetal af. Alles wordt prompt aan de macht van de ‘Allerhoogste’
toegeschreven.
Maar goed, ik kan er nog vrede mee hebben; het is toch ook wel plezierig, als alles
weer netjes op de pootjes terecht komt. Maar oh, die taal en stijl van Bokma!
Wilt u een tekening van Choeria? ‘Een maagd van zuivere, nooit geziene
schoonheid en bevalligheid. De donkere wimpers, zo fijn getekend, als met een
penseel getrokken, over de geloken oogleden, de weelde van haar rijke dos glanzend
zwarte haren, de blos der gezondheid. Ze heeft parelende tanden, tedere rode lipjes,
een welgevormde neus en een geestige ronding om haar kin.’ (Is dat effe wat?!).
En als Refajah haar roept, gaat dat zo: ‘Wordt wakker, mijn zusje! Ik wil je in de
deuropening zien staan omsprenkeld van 't schitterend morgenlicht; ik wil je
morgengroet horen als je, verrukt over de schone dageraad, met blote voetjes op de
dorpel staat, het witte opperkleed losjes om de tere leden geslagen; ik wil de
schittering in je oogjes zien, als de eerste zonnestralen daarin vallen.’
Als mijn zoon zijn zuster uit bed moet trommelen, is zijn taal minder bloemrijk.
Maar hij leeft ook niet in de dagen van Job.
G. van H.

Das Sauerland
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Gesicht einer Landschaft
Iserlohn - Sauerland-Verlag
Met groot genoegen kondig ik dit prachtig uitgegeven plaatwerk aan. Het is in de
volgende rubrieken ingedeeld: het landschap, de druipsteengrotten, de stuwdammen
en -meren, bos en wild, stad en dorp, kerken en kloosters en ten slotte: beroemde
Sauerlanders. Zij beginnen met een korte beschrijving en geven dan de foto's (slechts
één per blz.!) die aan zeer hoge eisen voldoen.
Dr J.M. Jalink, lector in het Nederlands aan de universiteit in Bonn, heeft de
inleidingen en bijschriften in het nederlands vertaald en in een boekje van 20 blz.,
dat los in het exemplaar gelegd is, verenigd. Onvoorwaardelijk aanbevolen om deze
relatief
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nabije, zeer mooie streek van Duitsland (wandel- en fietstochten) vóór de reis al wat
te leren kennen.
J.H.S.

Prof. Dr B.A. van Groningen
Homerus, vier kanten van zijn persoonlijkheid
Amsterdam, 1954 - H.J. Paris
Als no 2 in de reeks ‘Fundamenta, bijdragen tot de kennis van de antieke grondslagen
onzer beschaving’ verscheen een zeer boeiende beschouwing over Homerus, van de
hand van Prof. v. Groningen. De ondertitel ‘Vier kanten van zijn persoonlijkheid’
doet verstaan, dat de auteur zich heeft bevrijd van al te filologische overwegingen,
die ons zouden voorschrijven om er aan te blijven twijfelen of er wel ooit zulk een
persoonlijkheid is geweest. Het boekje moge de indruk wekken, dat het alleen
bruikbaar is voor ex-gymnasiasten, die een prikkel nodig hebben om hun kennis weer
wat op te rakelen; het moge al te optimistisch zijn aan te nemen, dat sommigen
overtuigd zullen raken, dat het de moeite loont zich in zure uren de nodige kennis te
vergaren ten einde zèlf Homerus te kunnen lezen; daarmee is evenwel niet een zuiver
oordeel over dit boekje gegeven. Want al zal het stellig als stimulans werken voor
a.s. leden van het Klassiek Verbond, het bevat ook menig vruchtbaar advies voor
een wijdere kring van lezers. ‘Een literair kunstwerk’, lezen we op pag. 9, ‘nadert
men veelal met het wapentuig van op vooroordeel berustende wensen en eisen. Men
wil eigen inzicht, eigen geest, eigen methode, die men a priori voor algemeen geldend
houdt, opdringen aan een ander, die in een ander volk, een andere tijd, een andere
phase van de ontwikkelingsgang der mensheid thuishoort en daarvan het merk dragen
moet.’ Over deze kwestie zou nog wel wat meer te zeggen zijn, en men kan opmerken
dat deze zin meer vragen oproept dan beantwoordt. Niettemin bevat ze een advies
van hoge waarde: als we even bedenken met welk een merkwaardige naieviteit een
kreet als ‘modern’ wordt uitgeroepen, zonder dat daarbij blijkt dat de roepers in vage
verte beseffen wat zij ermede bedoelen - indien dit al het geval heten mag - dan werkt
de nuchtere bemerking van Prof. v. Groningen als een medicijn. En deze bemerking
ligt binnen bereik van ieder, die een indruk opgedaan heeft van de afstand tussen
Homerus en ons. Wie zulk een indruk nooit opdeed staat wel zeer hulpeloos in het
strijdperk ener literaire critiek, hoezeer hij zich daar ook weert in een
tragisch-amusante schijn van daadwerkelijkheid. Van Groningen spreekt over
Homerus als waarnemer, mensenkenner, wijze en dichter, waarbij m.i. een zeker
primaat van het zien - mede in de bredere zin van zienerschap - wordt beleden, en
waarbij de vier aspecten niet naast elkaar staan, maar tot een gaaf geheel in elkaar
zijn ingebouwd. Onwillekeurig denken we aan de bekoorlijke tekening die Anton
van Duinkerken over de de ziener-dichter gegeven heeft in zijn ‘Mensen hebben hun
gebreken’, en wellicht hebben we hier een moderne her-ontdekking van wat oudtijds
gemeengoed is geweest: Heideggers ‘Im Sein des Menschen liegt wesenhaft die
Sorge des Sehens’ moge een gewild speelse rhetoriek verraden, verbalisme is het
zeker niet; bovendien maakt zijn beroep op Augustinus' Conf. X 35 veel goed, vooral
als we ons herinneren, dat ons onvolprezen onderwijs dergelijke zeggingen en
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inzichten stelselmatig dooddrukt. Van Groningen herinnert er terecht aan, dat Homerus
een wereldbeschouwing heeft (53); en als zijn opvatting, dat Hades en Olympus
beide ‘vervluchtigingen der aardse werkelijkheid’ zijn, een tikje te schematisch
aandoet, kan de daarbij aansluitende opmerking ‘als het er op aankomt, is de aarde
primair’ ons weer tevreden stemmen. Wel rijst in dit verband de vraag, of Homerus'
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godsidee, ook gemeten aan de vermoedelijke maat van zijn tijd, niet iets vreemds
behoudt; maar er mogen ook vragen blijven. Relatief te lang, maar zeer schoon is de
bespreking van de Presbeia (28-40). Uitermate instructief schenen mij de pagina's
welke de auteur wijdt aan het dichterschap, hier in verband met de mimèsis en het
traditionalistisch karakter van de homerische poëzie; daarbij nemen we een nèt iets
te veel zeggende gemoedsuiting ‘Hij neemt ons op in een wereld van absolute
verbeelding en absolute werkelijkheid beide’ gaarne voor lief.
K.J.P.

Prof. Dr Gerlach Royen O.F.M.
Latijn en Grieks dat wij allen spreken.
Amsterdam, 1954 - H.J. Paris.
Als het derde nummer van de reeks ‘Fundamenta’, bijdragen tot de kennis van de
antieke grondslagen onzer beschaving, schreef Prof. Gerlach Royen een voor deze
reeks vrij dik boekje, dat uitsluitend taalhistorische mededelingen omtrent een groot
aantal Nederlandse woorden bevat, die op een of andere wijze in verband staan met
het Latijn en/of Grieks. Het register, p. 100-114, bevat naar mijn schatting ruim 1200
woorden, en misschien vindt menigeen dit nogal kras. Maar de auteur zegt: ‘Als ik
- de eendagsvliegen niet meegeteld - het aantal woorden, die in “het” Latijn uit het
Grieks werden overgenomen, op 7000 schat, wil ik me gaarne in mijn lot schikken,
indien iemand aantoont dat ik daarmee aan de hoge kant was; maar ik zou er toch
niet van opkijken, als een ander bewees, dat ik met dat aantal schandelijk aan de lage
kant ben gebleven.’ Wanneer ik nu vermoed, dat het juist die woorden zijn, van welke
een hoog percentage ook ons op een of andere wijze heeft bereikt om in het
Nederlands en zeker burgerecht verkrijgen, waarbij dan nog de woorden van Latijnse
oorsprong komen, dan is de keuze welke de schrijver gedaan heeft stellig aan de
sobere kant. In zijn ‘Tot besluit’ deelt de auteur mee, dat hij veel achterwege heeft
moeten laten: ‘We hielden het voor beter enig inzicht te geven in het hoe en waarom
van ontleningen, dan duizend en meer woorden op te sommen, die het Nederlands
uit het Latijn-Grieks overnam.’ De woordverbinding ‘Latijn-Grieks’ begrijp ik in dit
verband niet goed; wordt ermee bedoeld ‘Latijn en Grieks’, dan is de auteur te
bescheiden: hij heeft metterdaad meer dan duizend woorden besproken. En met
minder had hij ook niet toe gekund.
Erg gemakkelijk is dit boekje niet. Aanvankelijk had ik de indruk, dat dit deeltje
van de reeks Fundamenta geen succes genoemd mocht worden, omdat het zeer
compact is geschreven en vrij wat kennis onderstelt. Maar ik ben tot andere gedachte
gekomen. Op geheel andere manier dan andere delen van deze reeks wijst Prof. G.
Royen met bij uitstek zakelijke middelen de verbanden aan, die onze beschaving met
de antieke verbinden. De lezer zal nu en dan een neiging tot duizelen moeten
overwinnen door een zin, een passage of een bladzijde twee of drie keer over te lezen.
Maar dan zal hij ook zeldzame winst hebben geboekt. De auteur heeft zich tot
eenvoudige voorbeelden beperkt, maar dit vak is voor niet-ingewijden wellicht even
moeilijk te volgen als de moderne physica; met enige volharding steekt men wat op,
al zal uiteraard de vakman aanleiding vinden (of dit juist is laat ik in de midden) om
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te menen, dat het practisch ternauwernood uitvoerbaar is hier met niet-vakgenoten
verstandig over te praten. Terloops maakt de auteur nu en dan een opmerking, die
ons treft en opeens veel duidelijk maakt: ‘Over “Pinksteren” zegt het wdb
(Etymologisch Woordenboek der Nederlandse taal v. Franck van Wijk, tweede
uitgaaf) veel meer (t.w. dan over het Vlaamse “Sinksen”), maar
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toch nog zo weinig, dat ieders verbeelding of scherpzinnigheid heel wat kan en moet
aanvullen, om de lange weg die bij gr. pentêkostê begon en bij ndl Pinkster(en)
eindigde, goed te bestraten.’ Zulk een opmerking lijkt me zeer aardig, omdat ze als
in een flits opeens veel duidelijker maakt, met welk soort werk taalhistorici als
Gerlach Royen bezig zijn. Deze vaklieden zijn soms ook in de gelegenheid, een
ongefundeerde beschouwing te corrigeren. Men weet, dat de in zich zelf vrijwel
inhoudloze voorstelling, als zouden Latijn en Grieks ‘dode’ talen zijn, veel schade
toebrengt aan het inzicht in ons onderwijs en onze beschaving. In dit verband lijkt
me een opmerking als p. 30 geeft bijna een openbaring: ‘Hoe lang is het gesproken
Latijn Latijn gebleven? Ik zou het heus niet kunnen zeggen. Wel staat vast, dat de
dode taal Latijn ook nog leeft, maar dat het levende Latijn al lang dood is’. Alleen
om zulk een opmerking al is dit boekje zijn gewicht in goud waard. Menigeen zal
met verbazing en genoegen vernemen, dat het Franse woord ‘mannequin’ van
Nederlandse herkomst is en in zijn Franse gedaante met veranderde betekenis in het
Nederlands spraakgebruik terugkeerde. En deze of gene zal met belangstelling horen,
dat het Nederlands geworden woord ‘beweren’ een Friese oorsprong heeft, zo goed
als driest, geeuwhonger, geneugte, sneu, bruiloft, vliering, klaver: ik voor mij zou
alleen op ‘grietenij’ gewed hebben, maar op geen van de andere. En passant informeert
de auteur ons over de taalhistorische plaats van het Fries, waaromtrent zowel vrienden
als vijanden van deze taal nog steeds te vaak in het duister blijken te verkeren. Wiens
gemoed zou niet vrolijk worden bij de ontdekking, dat er nauwe familierelatie bestaat
tussen bodéga, apotheek en boutique? Dergelijke berichten herinneren ons op
onbedaarlijke wijze aan de menselijkheid van ons taalgedrag. Wie wijs is, leze dit
glorieuze boekje; en wie wijs wil worden, eveneens.
K.J.P.

Ds G. v. Veldhuizen
De Zebra in de serre
Baarn - Bosch & Keuning. N.V.
Buskes heeft ergens geschreven, dat er niet alleen in het Verre Oosten verwaarloosde
gebieden zijn, maar ook in het hartje van Amsterdam en Rotterdam. Ds. van
Veldhuizen, die begenadigd is met een volkswijkcomplex, heeft een originele manier
gevonden om deze verwaarloosde gebieden weer eens onder de aandacht te brengen.
Hij schreef een roman, liet zijn ambtelijke titel weg, bedacht een aantrekkelijke titel
en laat nu op een zó charmante wijze zijn lezers er in lopen, dat zij niet in staat zijn
zich bekocht te voelen.
Ton Schilling heeft in ‘Ook uw kind’ al geprobeerd de ogen van ons volk te openen
voor de ontstellende nood onder de straatjeugd, maar deze roman doet het ook en hij
doèt het. Het is een moderne gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. De auteur
wil geen literatuur geven; hij vertelt. Maar dan zó, dat er geluisterd wordt. Hij zet
ons op één lijn met al de Sjaans en Sjaantjes uit Crooswijk: ‘Het verschil is dat wij
er fatsóénlijke hartstochten op na houden: onze goede naam, ons levensplan, onze
stand’. Hij geeft terloops wijze lessen, voelt sterk de grenzen van het pastorale
gesprek, wijst op de broosheid van de bruggetjes van onze woorden en op de noodzaak
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van de voorbede. Ook de nood van de bejaarden krijgt een beurt: ‘men gaat beseffen
dat het onzedelijk is om bejaarden eensklaps bij elkaar op te bergen in een tijd dat
de hogere leeftijd gebreken èn humeurigheden kan meebrengen.’ Dit boek is een cri
de coeur in vacantie-tenue. Een frisse, geestige aanklacht. Het boek Job op de wijs
van het Hooglied.
O.J.
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Frank Daen
De omweg begrip
Het is niet voldoende om lief te hebben
het is niet genoeg om te leven
ga de omweg van het begrip
de palissaden van het vooroordeel
worden overspoeld door het aangolvende ja
als een zwaarmoedige horizon
maar de verspilde tijd blijft achter
men treurt erom
als om een verspeeld vermogen.
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Frank Daen
Zij:
Toen je vanmorgen de hoek omging
stond je nog in mijn oog
als de zon in het venster
de gehele dag heb je mij verwarmd
nu de slaapmat van de nacht uitrolt
sluit ik je in mij op
met mijn oogleden
ga ik met je inslapen
open en vruchtbaar
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Frank Daen
En hij:
Je behoeft niet meer te spreken
de telescoop van je ogen
zegt genoeg
bloed en spraak zijn verwant
en de blik uit het hart
is onveranderbaar
als de adem
ik ken de welsprekendheid
van het zwijgen
want ik heb vele vrienden
onder de straten
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Fry dramatiseerde de exodus
Ev. Grolle
‘Soms’, - zo laat Christopher Fry de Egyptische prinses Anath Bithiath in zijn stuk
‘De Eerstgeborene’ zeggen, ‘soms kan het onverklaarbare plotseling binnenstappen’.
Het ‘onverklaarbare’, dat de gevestigde orde radicaal omverwerpt. De uittocht uit
Egypte is zulk een omkeer geweest. Anath Bithiath, de zuster van de Farao, heeft
eens als jonge prinses het jongetje Mozes gered uit zijn biezen kistje. Deze daad van
het medelijdend hart hoorde niet thuis in de orde van het sterke Egypte, de orde van
de ijzeren rede van het staatsbelang.
Als Fry zijn stuk begint, brengt Anath dit gebeuren in herinnering. Zij vertelt ervan
aan haar nicht Teusret, de dochter van de Farao.
Het is een drukkend hete dag en een schreeuw van een slaaf, die bij de
pyramidebouw onder een steenblok verpletterd wordt, richt de aandacht der beide
vrouwen op het lijden van het volk Israël, dat daarbuiten onder de moordende zon
zwoegt tot meerdere glorie van Egypte.
Op zulke dagen treden de dingen buiten de gewone gang van zaken; komt vaak
boven, wat lang op de bodem van het hart verborgen lag. Anath vertelt - en het is,
alsof de hitte van de dag haar daartoe dwingt - hoe zij de kleine Mozes heeft opgevoed;
hoe hij is toegenomen in de wijsheid der Egyptenaren; opgegroeid tot een dapper
man, een roemrijk generaal. Zij vertelt, hoe hij na het doden van een Egyptisch
officier in ongenade was gevallen en heeft moeten vluchten in de woestijn en het is,
of zij nu eerst scherper het wezen, het mysterie van haar pleegzoon gaat
doorschouwen.
‘Toen,’ zegt zij, ‘toen de Egyptenaar de Jood doodde, draaide
Mozes zich om en
hijzelf en zijn wereld kantelden. Het was,
alsof een inwendig mes zijn ogen schoonkrabde.
De generaal van Egypte, de Leeuw, de Prins
herkende het gezicht van zijn moeder in de
gekneusde trekken van een metselaar;
hij zag, dat het niet het gezicht was, dat zich over
zijn wieg gebogen had, dat het niet mijn gezicht was.
Hij ontdekte zijn afkomst. En waar tot dat ogenblik
mijn stem geweest was, daalde nu de stem van
de aartsvader Abraham neer. En hij doodde zijn
Egyptisch Ik in het Ik van die Egyptenaar
en begroef dat Ik in het zand.’

Mozes de Hebreër, de man ‘van gene zijde’ (zoals men de naam Hebreër symbolisch
verklaart). Met hem treedt het onverklaarbare binnen.
Dit is het thema, waarop Fry zijn stuk bouwt. Mozes keert weer op deze zomerhete
dag. Niet om zich te onderwerpen aan de machtige Farao;
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niet om Egypte te redden van zijn vijanden, die juist in deze dagen het land zijn
binnengevallen. Mozes keert weer als een Hebreër, die recht komt eisen voor de
rechtelozen. Tegenover Egypte, dat tot nu toe alleen maar alle denkbare macht
representeerde, wordt nu een andere Macht gesteld.
Vanuit de vanzelfsprekendheid van zijn volstrekte macht zegt de Farao tot Mozes:
‘Mijn oogmerk was: een doel te verschaffen aan mensen, wier
leven anders niet de minste zin zou hebben gehad’.

Maar Mozes antwoordt:
‘Niet de minste zin, behalve de zin
van de adem in uw longen, van het wonder
te bestaan...
Wij hebben enkel een kroon gezet op een geraamte.
Alleen de mens afzonderlijk
kan in zijn persoonlijke vrijheid met zijn
vurige geest de onrijpe wereld doen rijpen.
Zij lijken op u, deze mensen, tot in hun nachtmerries’.

Het is een waarlijk Oudtestamentisch getuigenis, dat Fry hier Mozes laat uitspreken:
God zal de rechtelozen verlossen. ‘Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken; de
rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen’, zou later Jesaja zeggen.
Trouwens niet alleen aan de geest van het Oude Testament doet Fry in dit stuk
recht, ook de feitelijke gegevens uit het Exodusverhaal zijn door hem met een voor
een dichterlijke bewerking opvallende getrouwheid nagevolgd. Vrijheden heeft hij
zich zo beperkt mogelijk veroorloofd. Uiteraard, waar Exodus zwijgt over de figuren
van het Egyptische hof, heeft Fry zijn fantasie te hulp moeten roepen, maar hij heeft
dit toch zo gedaan, dat het geen onrecht deed aan het Bijbelverhaal. Natuurlijk zat
hij met de moeilijkheid, dat Mozes naar Exodus 4:10 een man was ‘zwaar van mond
en zwaar van tong’, maar een acteur, die niet kan spreken, kan een toneelschrijver
en zeker de woordkunstenaar Fry niet gebruiken. Zijn Mozes spreekt dan ook goed;
zelfs opvallend goed.
Hier echter schuilt een groot gevaar, want juist in dit Bijbelse niet-kunnen-spreken
van Mozes ligt iets van een heilige schroom; iets waardoor verhinderd wordt, dat hij
als een fiere held wordt bewierookt. Fry's Mozes ontkomt dan ook niet geheel aan
de typering van de klassieke held, die zich door eigen grote daden staande houdt.
Zijn Egyptische omgeving zeker ziet hem met bewonderende ogen.
Prinses Anath, zijn pleegmoeder, ziet hem wellicht het zuiverst: zij blijft hem vóór
alles zien als ‘het knechtje der Hebreërs’, dat eens in haar ontfermende armen heeft
gelegen. Zij heeft hem met een zekere trots zien opgroeien, maar nu weet zij, dat hij
is de man van gene zijde; de gezondene van een God, voor Wie Egypte geen plaats
kan hebben; de God van het onverklaarbare; de God, Die het kleine niet vertrapt.
Farao's zoon, prins Ramses, de eerstgeborene, ziet Mozes met bewon-
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dering. Hij, de generaal, die voor Egypte in het verleden zulke grote krijgsdaden
verrichtte, is voor hem het ideaal. Natuurlijk, als deze held komt vragen om het volk
Israël te laten wegtrekken, dan moet men dit toestaan. Een bewonderde held moet
men niets weigeren; die verdient alleen respect.
Farao Seti ziet in Mozes nog steeds een bruikbare militair. Zeker, hij stelt zich wel
aan het hoofd van het volk Israël, maar zelfs dit zal wijs staatsmanbesluit kunnen
benutten. Laat Mozes maar terugkomen, telkens terugkomen met zijn verzoek.
Tenslotte zal hij wel een tegenprestatie willen leveren aan de Farao voor de geheel
of gedeeltelijke inwilliging van dit verzoek.
Zuster Mirjam ziet in haar broer Mozes weer een van die oproerkraaiers, die niets
anders komen doen dan nieuwe en grotere ellende brengen over het geknechte volk.
Zij heeft al zoveel ‘bevrijdingsplannen’ in duigen zien vallen.
Aäron ziet Mozes eveneens met bewondering aan. Hij ontkomt niet aan de
algemene heldenverering; daarvoor is hij te lang in Egypte opgegroeid. In de nacht,
dat de eerstgeborenen zullen sterven, de nacht van de Uittocht zegt Aäron vol ontzag:
‘Dit middernachtelijk uur van Mozes (zo noem ik het voor mijzelf) zal alles ten goede
doen keren’. Maar Exodus 12:42 zegt uitdrukkelijk: ‘Deze is de nacht des Heren!’
Maar hoe ziet Mozes zichzelf? Juist als men de neiging krijgt door al deze
bewondering in Mozes een klassieke held te gaan zien (en bij de opvoering van het
stuk was deze teneur heel sterk) legt Fry Mozes een waarlijk Bijbels getuigenis in
de mond:
‘Gij roept om Mozes, maar Mozes,
is nu niet meer dan een naam, een gehoorzaamheid.
De God der Hebreërs is het, die opduikt uit
een onbekende hinderlaag; een kracht, die
zich voortbeweegt in een grote schaduw en
de boog van zijn mysterie spant om de pijl.
de straffende, met mijn lot gevederde pijl,
weg te schieten. Hij, die eens de dam
van Zijn gedachten onherstelbaar doorbrak
en de schuimende waterval van geboorte en dood
vrijliet om tijd en wereld te overstromen.
Hij, die bij het uitbreken van Zijn dag
de vurige bloem van het zonlicht opentrok.
Hij, die door Zijn ijzeren vingers alles
laat stromen, alles laat gaan en vergaan, behalve
de ziel, die Hij in de palm van Zijn hand bewaart.
Hij, de God van mijn leven, de God der Hebreërs,
heeft Zich over Israël gebogen
en mijn leven geweend als een traan van smart
op de zonden van Egypte.’
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Zo ziet Mozes zichzelf als een pijl in Gods hand. Toch, en dit behoort ook tot het
Bijbels getuigenis omtrent Mozes, blijft hij een mens, die straks, als de nacht van
het oordeel zich voltrekt vol verbijstering zal vragen naar de vreselijke zin. In grote
vertwijfeling om Farao's eerstgeborene, prins Ramses, die Mozes lief heeft leren
krijgen, zal hij later zeggen: ‘Ik heb het ontketend. Kan ik het nu nog weerhouden?
Als middelaar tussen God en de mensen kan ik toch zeggen: Ik heb dit niet gewild!’
Dan treedt Mozes als een mens in het raadsbesluit van God en meent hij, die slechts
een pijl was, een instrument, zichzelf schuldig te zijn.
Tot een van de indrukwekkendste gedeelten van dit toneelstuk hoort de aanzegging
van de plagen door prinses Anath. In de avond waarop te middernacht de Engel des
Doods zal rondgaan zegt zij tot de Farao:
‘Je hebt Mozes bedrogen, niet één keer, maar zeven keer.
De eerste keer reeds deed je hem beloften,
maar je kwam ze niet na.
Die nacht werden wij geplaagd door een honend kwaken
een onophoudelijk echo-en van het woord,
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dat je niet had gehouden. Dat was de kikvorsenplaag!
Toen na de zesde keer de hagel neersloeg lachte ik, want
de hagel was metalig en koud en trof ons eerlijk in het gezicht.’

Maar de Farao verhardt zijn hart en laat het volk Israël niet wegtrekken. Laat Mozes
terugkomen, telkens terugkomen met zijn verzoek; ten laatste zal hij murw zijn en
toegeven, wat ik verlang, aldus de Farao.
Als het middernachtelijk uur aanbreekt is Mozes in de tent van Mirjam:
‘Maak je gereed voor de reis’, zegt hij, ‘de tijd is rijp.
Wat wij waren zinkt weg onder wat wij worden.
Vannacht om middernacht
zal God de valk des doods van Zijn machtige pols
losmaken en hem neer doen schieten op onze wereld’.

Maar dan beseft Mozes, dat de dood ook Ramses, de eerstgeborene van de Farao,
zal treffen. Ramses is anders dan zijn vader Seti, hij is een idealist; hij heeft ontzag
voor Mozes en wenst de vrijheid van het volk Israël. Ramses is de figuur, naar wie
Fry zijn stuk heeft genoemd. Hoewel de eerstgeborene in dit drama niet sterk op de
voorgrond treedt, gaan Fry's gedachten toch voortdurend naar hem uit. Hij tekent
hem met grote sympathie. Ramses is voor Fry de schuldeloze, die sterft. Hij ziet in
hem een voorafschaduwing van het offer, dat eens door dé Schuldeloze voor de
schuld van allen zal worden gebracht. Ramses is hier als het ware het Paaslam, dat
geslacht wordt. Zijn dood maakt de bevrijding voor Israël mogelijk. Uiteraard kan
men hier bezwaren inbrengen, want Exodus laat ons omtrent Farao's eerstgeborene
in het onzekere. Niettemin moet men toegeven, dat Fry in deze symboliek het offer
van Christus zuiver heeft weergegeven.
Als Mozes beseft, dat de dood ook Ramses zal treffen, is hij rampzalig: Hij zegt
tot Aäron:
‘Zie je de hinderlaag, waar ik ben ingelopen?
Ik hoorde God, alsof horen begrijpen zou zijn.
Maar hij hield Zijn handen voor mij verborgen. Hij sprak,
maar terwijl Hij sprak, wees hij, Aäron! Hij wees
op Ramses en ik kon het niet zien’.

Aäron antwoordt:
‘De jongen boet voor zijn vader’.

Maar Mozes zegt:
‘Kunnen wij enkel ons doel bereiken
door te vernietigen, wat wij van waarde achten?
Als middelaar tussen God en de mensen kan ik toch zeggen:
Ik heb dit niet gewild!
Zie je het niet? God zet mij terug in de rangen der moordenaars’.

Mozes ijlt naar het paleis van de Farao. Misschien kan hij nog waarschuwen voordat
de Engel des Doods er is.
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‘De dood gaat rond, de dood;
Weloverwogen gericht overvalt hij al uw
eerstgeboren zonen, alle eerstgeborenen van Egypte, Seti, vee en
mensen; nauwgezet en onfeilbaar, met een
steeds langer wordend spoor van geweeklaag nadert
de dood uw venster om Ramses te treffen. Ik weet 't...
Ik heb het ontketend. Kan ik hem nu nog weerhouden?
Kunnen wij onze levens zó samenbinden,
dat wij een wonder verrichten tegen de dood?’

Onderwijl is de bruid van Ramses aangekomen, prinses Fipa, de Syrische
koningsdochter. Voor haar worden de poorten van het paleis geopend, maar tevens
rijdt met haar binnen de Engel van de Dood...
Prinses Anath roept:
‘Nee ga niet, kijk niet! De mannen, die
de poorten openden om haar binnen te laten
zijn op de grond gevallen. Een uil, die schreeuwend
en stuiptrekkend in de lucht hing, is neergestort
op het binnenplein... daar valt er weer één. O.’

Mozes zegt:
‘Zo gaat het, wanneer men de tijd tot bondgenoot kiest...’

Maar Aäron ziet de dageraad der vrijheid gloren:
‘Wij staan gereed. Het klapperen van de vleugels
is verstomd en de sterren gaan zwijgend heen.
Alle oren wachten op je bevel om
weg te trekken. Egypte werpt ons zijn goud toe
om ons het land uit te krijgen. Is nu het uur
aangebroken?’
‘Ja’, zegt Mozes, ‘het is eindelijk gedaan
met de jammer van ons verleden.
Ik beleef een triomf, maar de moeder van mijn triomf
is een gebroken Egypte, - en daarom ga ik
gebukt onder mijn zege...
Dood en leven gehoorzamen aan een roepstem.
Ik wend mij af van Egypte.’

‘En wie zal mij roepen,’ vraagt prinses Anath, waarop Mozes antwoordt:
‘De nieuwe morgen, die voor Egypte aanbreekt,
zo goed als voor Israël. Het wiel van licht,
dat niet tevergeefs zal wentelen.
Wij moeten elk onze eigen bestemming vinden
in het bestieren van onze levensdagen
tot wij elkaar ontmoeten in de bestemming
van de wereld. Tot dát ogenblik.’
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Hij gaat af. Het licht van de dageraad valt op het lichaam van de dode Ramses. Het
doek valt. Het stuk is ten einde.
Men kan terecht zeggen, dat er in Fry's ‘Eerstgeborene’ theologisch meer te beleven
viel, dan dramatisch. In de opvoering van de Haagse Comedie - hoewel overigens
met prachtig spel en indrukwekkende décors en costuums, in een voortreffelijke
vertaling van Bert Voeten, - kwam dit duidelijk aan het licht. Ook dit stuk van Fry
leed weer aan de discrepantie van tekst en handeling. Terwijl men met zijn geest de
duistere, ingewikkelde tekst nog zat te ontwarren, stapelde Fry alweer nieuwe
metaforen op en ging de handeling voort, zonder dat men haar voldoende aandacht
schenken kon. Daarom ontroerde dit stuk over een lijdend volk nergens. De
vreselijkste dingen hoorde men onbewogen aan. Kort gezegd: het stuk kwam niet
over het voetlicht.
Trouwens, er was nog een andere merkwaardigheid. Het stuk had een verkeerde
naam. De eerstgeborene, prins Ramses, nam er slechts een bescheiden plaats in,
alleen belangrijk door de symboliek van het schuldeloze offer, dat Fry aan hem
verbond. Bovendien was er nog een andere eerstgeborene in dit stuk: Shendi, de zoon
van Mirjam. Door Ramses' bemiddeling wordt deze Israëliet tot Egyptisch officier
gemaakt. In de nacht van het oordeel ontdekt echter ook Shendi, dat hij een Hebreër
is. Hij wil dit zeggen aan zijn Egyptische kameraden en ontvlucht de veilige tent van
zijn moeder om te komen in het Egyptische veld. Het stuk had ‘Mozes’ moeten heten,
of ‘De Uittocht’.
Hoe het ook zij, als toneelstuk was het niet zeer geslaagd. Als theologische visie
echter zoveel te meer. Daarom is Fry's Eerstgeborene van de allerhoogste betekenis,
- voor de geestescultuur wellicht van oneindig grotere waarde dan menig wel geslaagd
toneelstuk. Hier is op waarlijk indrukwekkende wijze afgerekend met menselijke
visies op Mozes: in het ‘menselijke’ vlak hoort hij niet thuis. Het menselijke is
Egypte: klaar en helder, utilitair en raisonabel. Maar Mozes is het handelen Gods in
deze menselijke (tevens ontmenselijkte) wereld. God handelt anders, Hij is de
Onverklaarbare. Wij mensen zien ‘Zijn handen niet’, zegt Fry, maar dit weten wij,
dat Hij recht brengt aan de rechtelozen, dat Hij zich gebogen heeft over Israël.
Ergens zegt Aäron, nadat hij al dit vreemde heeft gadegeslagen: ‘Ik ben gaan
geloven, dat de redelijkheid een verzinsel van mensen is; volkomen in strijd met de
feiten der Schepping’.
Wij mensen zouden God zo graag willen narekenen, Hem kunnen begrijpen.
Enerzijds weten wij van Gods barmhartigheid, die zich over Israël buigt, maar
anderzijds zijn wij, evenals Fry's Mozes, verward door het oordeel, dat zich als een
natuurgeweld in de nacht ontlaadt. ‘Wacht dan,’ zegt Mozes, ‘wacht. Het wiel van
het licht wentelt niet tevergeefs. Wacht, tot wij elkaar ontmoeten in de bestemming
van de wereld. Tot dát ogenblik.’
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Gert Overduin
Naamgeving
Hoor....
hier zag ik de zee
mij namen geven
In een jaar zes namen
gaf mij deze zee
en mijn dieren
heeft hij niet vergeten.
Mijn hert: Majunta,
mijn hart: Majesteit,
mijn hond: Dinjar,
mijn hand: Dienaar,
mijn eekhoorn: Marlot
en mijn hoofd: Mijn God.
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Zo luister dus
Marius Goedhart
Ik zag een man op een brug wild lachen
en in het water springen, daarna, van
verte tot verte, trok de zon een kielzog
van scherpte over de rivier.

Zo luister dus leraar.
Niet de stilte leerdet gij uw bovenmate geordende pupillen, neen niet de stilte,
maar de tijd, groeiend als een sneeuwklos onder hun voeten tot volwassenheid. Leraar
uw lederhaar groeit u over dovemansoren en uw ogen zijn blinde ogen en uw
ontwortelde handen grijpen vergeefs in de ruimte. Gij hebt een zwart schoolbord in
het leven opgesteld. Gij leerdet de kinderen tekenen in rechte lijnen en zie, zij
tekenden een stijf vlaggetje van angst en uw schraal krijtje kraste hun naam ter
bestraffing.
Een nieuwe lente, een nieuw geluid? Wat gisteren idealisme was, is nu wangunstig
grissen. De dag werd wild geboren en sterft met grauwe spijt, dravend de
plichtpaarden in leidsels geleidelijkheid, door sporen dienstbaarheid, alles binnen de
perken. Zij weten alles, ja, van voor de wieg tot na het graf, maar de grond is onder
hun voeten verdwenen en de hemel is een zwart gat geworden.
Men moet zich aanpassen en vriendelijk zijn, handschudden en gedagzeggen tegen
de hypermoderne droomschandalen. Er groeien stalen bloemen in stenen velden en
heel de industriële lente ligt vol televisueel geluksverlangen.
De voortvarende mannen kwamen en zaaiden vakkennis over de aarde. Zij hebben
poolshoogte genomen en een machinaal oogstlied gezongen over de landen, een fuga
van koude rozen.
En het hardstenen achterhoofd dat verrezen is uit de puinhopen der heroïsche
destructie gaat een angstwekkend glimlachend doodhuis toejuichen op stalen basis.
Veelarmig en vreugdevol is het maatschappelijk lichaam in de wereld gedrongen,
met opendeurwerk en chirurgisch onderlegde druïden om ons pijnloos en humaan te
verlossen uit het duister van oude woudverbonden.
De oude bomen staan zwart en gekorven in een schandelijk wit licht, de wind gaat
door hun schrompelende takken en over de stallen met getemde paarden en over de
stenen kerkhoven van de gestremde opstand.
Intussen heeft de leraar pensioen en een baard van voldoening.
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Door de landen
Marius Goedhart
Wie hoort de verheffende bloedslag
Van het voorhistorische nachthart?
Wie kent nog de nacht binnensmonds?

Door de landen gaat de zanger als een onzichtbare wolk en soms als een bergbeek
knagend aan de tralies der steden. ‘Luister moeder’ zegt de bergbeek, maar de moeders
luisteren niet en bergen hun kinderen op in vastige huizen.
En de bergbeek heeft een kwaad getij ontketend in de Nederlandse Letterkunde.
En de wind en de sluimerende zee zijn opgestaan tot een woedende muur van
bezieling.
Maar zij hebben de heilige drinkplaatsen verdoemd en het strand ligt geheel
verlaten.
De hemelen hangen versteend over een aarde vol doodsgeruchten en de oude
magische paleizen staan hulpeloos in hun vergane grootheid.
Er zijn zware schepraderen aangebracht in de wateren om de stroom te vertragen
en in vaste banen te leiden. Er zijn betrouwbare molens opgesteld om de wind te
bedwingen. En de molenaar die niet langer bidt en zijn vanouds blonde dochter
zwoegen en kreunen onder zware meelzakken en vervloeken hun geboortedag.
De mensen rijden of worden gereden tegen de afstand op en de stilte ligt aan de
kant van de weg te sterven, tegen de bermen en op de vuilnisbelt. De stilte vluchtte
voor panisch licht en geluid en is in een hol tijdsviaduct verongelukt. De wind het
bloed van de stilte is uitgevloeid over de huizen en voor wie dit wil zien, de straten
liggen geschilderd van ellende.
Hoe veelvoudig verminkt vond ik mijn stilte in de zachte bedding van een
mensenstroom, zonder oorsprong in de bergen, zonder uitmonding in zee.
Er staan zwarte belagers op de kansels en sociale verraders voor de katheder,
zaaiend preken en zekerheden tot ieders tevredenheid. Alom wonen welmenende
mensen, die morrelen aan het natuurlijk geluk, die tegen mijn wensdromen vechten
en die met hun werktuigen slechten, wat oud is en stil en wat niets met hun vervloekte
nut heeft te maken. Mijn voetstappen gaan door de stad en haar kwalen. Ik sta, van
de grond gescheiden, een blinde bedelaar om de hoek van de nacht, wachtend binnen
het einde.
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Bruigom en bruid
Marius Goedhart
De buigzame bruidegom arm in arm met zijn montere gade staat fotografisch zwart
en zuiver met hogehoed en boord, kijk, hij tracht zich blij te beveiligen in een garage
van geluk tegen een gele orgie van zonlicht.
Ik dacht een bruidegom een oeros desnoods, een magnifieke schuiver, een
alomvattende roes, een despotisme van ontzelving. Ik dacht een opmars zonder
genade beter dan een koffie-kavalkade blijde bloedverwanten, niet te vergeten het
kerkezakje en de pontificale pommade.
Ach, ik denk maar zij zijn zwarte gitaarspelers, zij graven een graf in de morgen,
zij zijn grafmakers. Liever een glinsterende splinter ijs dan een versleten hangmat.
Maar de middenstanders lachen margarine en een hardgrauw haksel brandt in de
hostie en het valse hoogspanningsnet van de stad. Bruigom en bruid zijn inmiddels
ten stadhuize aangekomen en stappen uit hun Jantje-Plezier om ja te gaan knikken
(plechtig moment), maar de bruidegom is zonder jagerstas op reis gegaan en er brandt
geen Johannesvlam boven het bruidsbed. Jantje van Leiden gaat de liefde bedriegen
in een scheepje op de ree. Hij is die en die richting toegedaan, daarom is een en ander
een bijverschijnsel.
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H. Ravestein
Jeugd
ik mocht de straat niet uit
ik mocht eens verdwalen
wat is dat eigenlijk verdwalen
en bovendien
je kan toch wel verdwalen ook
al ga je de straat niet uit
ga je mee voetballen
op het grasveld achter de kerk of
zullen we gaan kijken
naar de schepen in de haven
nee laten we verstoppertje gaan spelen
op de kade tussen de kisten en de zakken
met z'n tweeën zeker dat kan niet
met z'n tweeën verstoppertje spelen
jawel kom mee het kan best
hoeveel lampen hangen er in de kerk
dat is niet te zeggen soms
zijn er meer soms minder
dan de vorige keer
de dominee heeft
een witte bef die omkrult is dat misschien
een tong als van vuur maar vuur is rood
een rode bef zou mooier staan en rode
pepermunt maar dat kleurt niet bij het
zwarte zakje die rode peper tussen
de andere munten
en hoe staat het met de rode klonje
kom ga mee dan
wandelen we naar de molen en
als we het dorp uit zijn geef ik je
een hand
dan kunnen we beter praten over
van alles en nog wat bij
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voorbeeld
slaat jouw vader wel eens honden de mijne
wel gemeen is dat maar
dat mag je niet zeggen want
het is je vader
laten we niet meer praten
kom dicht bij me en zeg niets
als je wilt
mag je zachtjes huilen in mijn schouder
geen denken meer straks
help ik je wel met je kleren
je haar in mijn handen is genoeg

Ontmoeting. Jaargang 9

306

Theologische kroniek
Okke Jager
De tijd is voorbij, waarin men de mens als een preek in drie punten liet ‘uiteenvallen’:
het lichaam, ressorterend onder de medicus, de ziel, toegewezen aan de psycholoog,
en de geest, in handen bij de zielzorger. Wij weten weer, dat de mens een eenheid
is; maar nu gaan dokters, psychologen en dominees er aanspraak op maken, dat zij,
ieder in het eigen beroep, de totále mens hebben aan te spreken en te behandelen, waardoor wij van de regen minstens in de drup komen. Overigens kan het geen
kwaad, dat in de laatste tijd medici, psychologen en theologen elkaars terreinen
verkend en zelfs over het terrein van de ànder voorlichting gegeven hebben.
Zo schreef een medicus een boek over ‘Practische Zielzorg’. Theologen hebben
wel eens te weinig mensenkennis. Zij denken, dat een pijl, die uit de goede pijlkoker
komt, daardoor ook altijd een pijl moet zijn, die het doel treft. Dr. Bovet schrijft met
kennis van zaken over de machten van het kwaad, de bekering, de kansen voor de
zielzorger, en de eisen, die aan de persoon van de pastor gesteld moeten worden. Hij
heeft aan zijn helder betoog een uitvoerige bibliographie toegevoegd. Er bestaan
verschillende grote boekwerken over zielzorg, ook wel enkele kleinere werken over
huisbezoek, maar tot nu toe ontbrak een geschrift, dat zich concreet en practisch
bezint op het gesprek met allerlei soorten van gemeenteleden. Overzichtelijker nog
dan Bovet geeft Roscam-Abbing in zijn ‘Zielzorg’ aanwijzingen voor het gesprek
met twijfelaars, dwalenden, bekommerden, neurotici, lichtvaardigen, lauwen,
zelfverzekerden, lijdenden, niet-meelevende en zelfs gewóne gemeenteleden. Het is
zijn verdienste, dat hij al rubricerend niet vergat, dat bij al deze groepen verschillende
sóórten behoren, en dat het voor het pastorale gesprek een eerste vereiste is deze
sóórten goed te onderscheiden. De hoofdtoon in zijn gesprekken is niet de bestraffing
over mensen die ongehoorzaam zijn, maar de zòrg over mensen, die zichzelf het
kostelijkste uit het evangelie dreigen te onthouden. Hij is herder en niet een
herdershond, die de schapen aanblaft. Zou zijn aarzelend vraagteken achter de
gereformeerde leer van de volharding der heiligen niet voor de zielzorg even gevaarlijk
kunnen zijn als het zelfverzekerde uitroepteken, waarmee anderen deze leer hebben
versierd? Zijn boek is niet alleen geschikt voor dominees en ouderlingen, maar ook
voor gemeenteleden, die ontdekt hebben dat zij geméénteleden zijn. Het feit, dat het
geloof een ‘nieuwe schepping’ is, sluit niet uit, dat gelovigen elkaar kunnen opvoeden.
Dat wordt ook duidelijk aangetoond in het werk van de psycholoog Prof.
Langeveld: ‘Kind en Religie’. Men kan het wonder van het geloof niet bewérken
door een godsdienstige opvoeding, maar ook niet uitdágen door het uitschakelen van
een godsdienstige opvoeding. Prof. Langeveld
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laat zien, dat het kind alleen kan leven in een veilige wereld. Het kind wil veel weten,
omdat het daarvan veiligheid en geborgenheid verwacht. Het onderstelt een wereld
die in de grond van de zaak goed is. De auteur verzet zich daarom tegen een
godsdienstige opvoeding, die het kind al vroeg dit vertrouwen wil afnemen. Men
vraagt zich af, hoeveel er van dit vertrouwen is overgebleven in de kinderharten uit
de vluchtelingenbarakken. Bavinck sprak nog van een ‘aanleg’ van de mens tot
religie, maar Langeveld blijft in de lijn van Bavinck als hij het niet meer doet. De
religie behoort niet tot onze aanleg, maar wel tot de mogelijkheden van ons wezen.
Een theologische studie over ‘Kind en Religie’ zou tot andere formuleringen komen,
maar de theologen kunnen de visie van de psycholoog niet missen, en zeker niet van
deze christen-psycholoog, die aan zijn vakgenoten, die de mens als een constant
mechanisch reagerend wezen zien, ondeugend vraagt, hoe zij dit ooit hebben kunnen
ontdekken, als zij toch zelf ook zulke reactieve mechanismen zijn.
Over de godsdienstige opvoeding maakt ook Dr. Elderenbosch behartenswaardige
opmerkingen in ‘Gebedsmoeilijkheden’. Hij heeft geconstateerd, dat het gebedsleven
van volwassenen vaak geremd is door de wijze waarop men in zijn jeugd heeft leren
bidden, waarbij de opvoeders er stilzwijgend van uitgegaan zijn dat kinderen even
vanzelfsprekend leren bidden als leren lopen. Zolang de kinderen nog niet begrijpen,
dat bidden begint met een aandachtig zich richten op Jezus, dat het niet in de eerste
plaats vragen maar bovenal danken is, en dat niet de eigen noden centraal staan, maar
die van anderen, - zolang kan men hen niet leren bidden. Zou deze juiste visie op het
gebed inderdaad eerder bij volwassenen dan bij kinderen te vinden zijn? Is men voor
de leerschool van 't gebed pas op een bepaalde leeftijd leerplichtig? Men moet het
kind behoeden voor de teleurstellende ervaring van het ‘onverhoorde gebed’, - van
het gebed dat in feite niet meer was dan een wens die niet werd vervuld; maar zou
een kind dat alleen maar aan de Here Jezus om de genezing van Moeder vraagt, niet
ècht bidden?
Dr. E. zal dit ongetwijfeld bevestigend beantwoorden, omdat voor hem het bidden
om genezing vrijwel met het dánken samenvalt. In zijn ‘Vergeving en genezing’
toont hij aan, dat God de ziekte niet wil. ‘Een christendom dat zich eenzijdig
bezighoudt met de vraag van schuld en vergeving, verwaarloost het feit dat niet alleen
onze schuld, maar ook onze machteloosheid door Christus is weggenomen.’ Amen,
God wil de ziekte niet. Maar de eigenlijke vráág blijft: wil God vandáág mijn
gezondheid? Dat Lazarus niet genezen is, omdat er twist in de familie was, en dat
Paulus' doorn een gevoel van verlatenheid is geweest, staat exegetisch nog niet zo
vast; en God wil de twist ook niet en het gevoel van verlatenheid.
Van grote betekenis is wat Dr. E. in zijn beide boekjes schrijft over de voorbede.
Hij doet het voorstel, dat er midden in de week gebedsdiensten in de kerk worden
gehouden, en dat dan bepaalde groepen personen op bepaalde data samenkomen,
zodat deze diensten niet van de ‘behoefte’ afhankelijk zijn, maar werkelijk ‘dienst’
zijn.
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Het is een verheugend verschijnsel, dat hier en daar de Kerk het gebed gaat
herontdekken. Prof. v.d. Leeuw heeft geprobeerd om ons de Bijbel te doen
herontdekken. Hij wil ons een poging laten doen om de Bijbel te lezen, alsof wij die
nooit eerder gelezen hadden. Hij laat de Bijbel zien als één grote geweldige
verzameling gedichten. Hij poneert de stelling: ‘wie de Bijbel niet leest, kan moeilijk
gedichten lezen’ en zelfs: ‘wie geen gedichten leest, zal aan de Bijbel niet veel
hebben’. Zijn opmerkingen over de God van Israël als ‘de God van de grote Trek’
zijn bekend geworden door de kerkelijke actie om de Bijbel dichter bij het volk te
brengen. Hij ziet de Prediker als iemand, die ons leven tot de grond toe afbreekt, en
die dat zo grondig kan doen, omdat hij ‘geen verlossing achter de hand heeft’. Men
kan dit eerder zeggen van de methode van Van der Leeuw dan van de methode van
de Prediker. Dat blijkt ook uit zijn ‘Dogmatische Brieven’, waarvan een 2e druk
verscheen. Bij de theologische bestrijding van deze originele verhandeling over de
apostolische geloofsbelijdenis heeft men wel eens te weinig rekening gehouden met
het karakter van deze brieven. In minnebrieven moet men geen definitie van de liefde
verwachten. Deze brieven geven geen dogmatische fixering, maar willen hen, die
van het dogma vervreemd zijn, een eindje op weg helpen naar ‘onze aloude belijdenis’
- (wat zo dikwijls een leuze is, waarachter die belijdenis zelf schuil gaat). Deze
dogmatische brieven zijn meer brieven dan dogmatisch. Van der Leeuw wilde een
Kerk als Moèder hebben; daarom wil hij niets weten van een onzichtbare kerk, en
noemt hij ‘het hiernamaals’ een ongelovig woord. Vooral bij de artikelen ‘ontvangen
van de Heilige Geest’ en ‘geboren uit de maagd Maria’ blijkt het bezwaar van zijn
methode om phaenomenologisch uit te gaan van wat wij zien inplaats van allereerst
te luisteren naar wat aan ons geopenbaard wordt. Overigens schrijft hij zó, dat men
onwillekeurig zegt, dat hij schrijft - in de tegenwoordige tijd, al is hij reeds
heengegaan.
Hij had een hartstochtelijke liefde voor het héden. Hans Jürgen Baden beveelt
deze liefde aan als medicijn tegen de vermoeidheid van de moderne mens. Baden is
een dichterlijk theoloog, die eenzijdig en onsystematisch durft te zijn. Hij schrijft
over de vermoeidheid, die bestaansrecht heeft (de avond, de herfst, de ouderdom)
en over de schúldige vermoeidheid (Jona, de vlucht naar verleden of toekomst). Hij
verzet zich er tegen, dat men zo dikwijls bij voorbaat onze tijd voor een tijd van
verwording uitkrijt, maar laat intussen onze tijd er niet veel beter afkomen. Hij huilt
bij de gedachte dat aan zoveel ‘heden’ belet wordt zich te actualiseren. Hij ziet als
de geestelijke kracht van de Oudheid en de Middeleeuwen, dat alle daarin levende
krachten zich rechtstreeks in het toenmalige ‘heden’ konden doen gelden. Zijn betoog
komt dus hierop neer: Wij moeten niet terug naar de Middeleeuwen, en daarom
moeten wij terug naar de Middeleeuwen, toen men nog niet terugging. Men kan een
vraagteken zetten bij zijn opmerking: ‘Alle verzoekingen van Christus culmineren
in de botsing tussen de goddelijke Logos en de zwaartekracht van het vlees, waarin
de Logos zich heeft gehuld’ - vooral, wanneer deze zinsnede
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buiten het verband geciteerd wordt. Zijn boek leent zich zó slecht voor citeren, dat
er wel veel uit geciteerd zal worden. Hij ziet het als een groot gebrek aan liefde, dat
zelfs christenen tegenwoordig (men kan hier ook aan de moderne kunst denken)
dikwijls alleen maar het ruïneveld opmeten. Zelf probeert hij méér te doen.
Medicijnen tegen de vermoeidheid zijn de stilte en de meditatie. Ds. A.F.L. van
Dijk wordt niet moe daarop te wijzen. De Heer kan van moderne Nathanaels zeggen:
‘Ik zag u zitten in de auto’; Zijn nabijheid is niet van de stilte afhankelijk. Maar Ds.
van Dijk doet goed werk, als hij ons uitnodigt om plaats te nemen onder zijn
vijgeboom. Hij roept op tot aandacht, concentratie en verwondering. Als toepassing
geeft hij enkele fijnzinnige meditaties over trouw en ontrouw, - en in een ander boekje
over aarde en hemel, dood en leven, weten en geloven. Hij wijst er op, hoe de grote
betekenis, die beeld en beeldspraak voor het denken hebben, in de wetenschap steeds
meer op de achtergrond is geraakt. De wetenschap moet door de kunst geholpen
worden om van de verstarring verlost te worden. Hij heeft evenals Kierkegaard een
grote afkeer van systeem en scholastiek.
Kierkegaards schrijverswerkzaamheid is op de voet gevolgd door Prof. Leendertz,
wiens ‘fragmenten’ niet ‘een stichtelijke bloemlezing willen zijn, waaruit een dominee
iets kan plukken om zijn preek mee op te sieren’, maar een boek, dat een indruk wil
geven van de ‘beweging’ van Kierkegaards filosoferen en prediken: ‘hoe hij
trapsgewijs nadert tot aan de voet van het altaar’. De auteur wil Kierkegaard in
tegenstelling tot de ‘existentie-filosofen’ een ‘existentiëel filosoof’ noemen, die wel
over het subjectieve probleem schrijft, maar daarom nog niet een subjectivist is, - en
bij wie het wel om het individu is begonnen, zonder dat hij individualist genoemd
mag worden. Al volgt hij dus de typische gang van Kierkegaards werkzaamheid als
schrijver, hij probeert niet alles te rubriceren en te systematiseren. Er bestaan al vele
bloemlezingen uit K.'s werk, maar niet één brengt ons zo dicht bij K. als deze, omdat
uit vrijwel al zijn werken de voor zijn wijze van zeggen méést typerende gedeelten
zijn gebundeld, met korte inleidingen en citaten uit K.'s ‘Nagelaten Papieren’. Men
kan van dit boek hetzelfde zeggen als K. van zijn ‘Entweder-Oder’ zei: Wie zegt:
het boek héét Søren Kierkegaard, zegt eigenlijk niets, maar wie zegt: het is Søren
Kierkegaard, die heeft gelijk!
Ook over de Kerk wordt tegenwoordig zeer ‘existentiëel’ geschreven. Zo schreef
Tina Keller een korte inleiding tot de Oecumenische beweging, voor jongeren die
nog geen oecumenisch besef hebben, èn voor jongeren die gevaar lopen van de eigen
kerk vervreemd te raken op hun vooruitgeschoven posten. Zij laat zien, hoe rondom
Golgotha, waar Christus Zichzelf offerde, elke kerk haar eigen uur en haar eigen
vierkante meter heeft, maar hoe een Duits meisje al kon schrijven: ‘Lieve Wereldraad
van Kerken!’ Ze geeft practische voorstellen, discussievragen en literatuuropgave.
Met anderen stelde zij een ‘Panorama van de Wereldkerk’ samen vertellingen uit de
oecumene: een Amsterdamse wijkgemeente, het werk
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onder vluchtelingen, indrukken uit Oost-Duitsland, een bezoek aan een Protestants
Klooster, artikelen over de Koptische en de Grieks-Orthodoxe Kerk en zelfs over
een Roomse parochie in Parijs. Hier staat de Kerk levend voor ons, met prachtige
foto's in een voor dit doel wel iets te kostbaar-uitgevoerde uitgave, die vooral ook
voor a.s. emigranten van betekenis kan zijn.
‘Zij gingen vooraan’ is een boek over vrouwen van zendelingen; het geeft soms
té zeer een opsomming van feiten, maar men kan het verslag van zóveel lijden niet
recenseren, nauwelijks rubriceren. Vooral de hoofdstukken over de melaatse Mary
Reed en de vrouw van Livingstone zijn aangrijpend. Wanneer aan al deze vrouwen,
die soms zeer eenzaam in een gevaarlijke omgeving leefden, gevraagd werd: ‘bent
u niet bang?’ - keken zij verbaasd op, omdat zij er nog niet aan gedacht hadden, dat
dat óók nog zou kunnen: geloven én bang-zijn.
Intussen zijn wij al bang in ónze cultuur. Terecht - voorzover er inderdaad een
huiveringwekkende zuigkracht is, waardoor wij van God afgevoerd kunnen worden.
Ten onrechte - omdat de cultuur zelf niet verkeerd is. Zij kan onjuist gericht zijn.
Maar - hoe misvormd ook - blijft de cultuur altijd iets houden van de afglans der
menselijke betrokkenheid op God. De christen is dus niet een soort tegenpartij van
de niet-christelijke cultuur, maar hij mag de cultuur tot zichzelf, d.w.z. tot God
terugbrengen. Dit betoogt Prof. van Peursen in ‘Cultuur en christelijk geloof’. Juist
de christen kan het werk van zijn niet-christelijk medemens tot zijn diepste recht
laten komen. De Kerk moet zich openstellen voor het werk én de mentaliteit van de
christen-kunstenaars. De Kerk is niet een apart terrein naast de cultuur, maar in haar
ligt het hart van de cultuur. De kerk mag de zin van de cultuur zichtbaar maken. Het
kon wel eens zijn, dat dit boek in de kerkbodes dankbaar begroet is, omdat men niet
ineens alle consequenties doorziet.
Ook van de nieuwe catechisatie-methode van Dr. de Vreede kan men nog niet de
consequenties doorzien. Hij wil door eenvoudige zinnebeeldige voorstellingen op
het bord tegemoet komen aan de visuele aanleg van de catechisanten en een diepere
laag bereiken dan die van het bewuste leven. Als men de tekeningen kláár ziet, lijkt
het een rebus; maar in de praktijk is gebleken, dat de leerlingen, wanneer zij de
tekening zien ontstaan, zien groeien, er zelf aan mee bouwen en in mee leven. De
grootste vijand op de catechisatie, de verveling, wordt hier in zijn kraag gegrepen.
De auteur geeft rake definities van de zonde, de vergeving, de hemel en de Heilige
Geest. Het is te kras gezegd, wat iemand schreef: ‘Dit boek sluit te weinig aan bij
de belijdenis en is daarom geheel ongeschikt.’
Een boek, dat wèl van de belijdenis afwijkt, is de dissertatie van Dr v. Leeuwen
over ‘Het christelijk onsterfelijkheidsgeloof’. Het is waardevol, dat hij bij de
bestudering van O.T.-teksten goed onderscheid wil maken tussen gangbare religiositeit
en geldige godsdienst, maar hij noemt wel eens gangbaar, wat geldig is. Als voorbeeld
citeren wij van bl. 325: ‘De
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opvatting dat de sterfelijkheid van de mens een gevolg is van de zondeval, vindt haar
bijbelse fundering in de eerste plaats in Genesis 3. Wanneer wij echter vasthouden
aan de overtuiging dat de bijbel uitgaat van de natuurlijke sterfelijkheid van de mens,
dan is het duidelijk dat wij de traditionele interpretatie van Genesis 3 niet kunnen
handhaven.’ Het gaat hier wel over een interpretatie, maar het klinkt als: wanneer
wij aan onze overtuiging vasthouden, dan (!) is het duidelijk, dat er in Genesis 3 iets
anders moet staan.
Bij de opstanding van Jezus is volgens de auteur diens ‘oude’ lichaam verdwenen
(toch spreekt hij in dit verband van God als Hèr-schepper) of onzichtbaar gemaakt.
Aan de verschijningen (zichtbaar maken van het onzichtbare) zou dan een verdwijning
(onzichtbaar maken van het zichtbare) beantwoorden. Weliswaar voegt hij er zelf
aan toe: ‘Dit moge een gewaagde gedachte zijn, die niet vrij is van een speculatief
element’, maar hij tast intussen toch het gezag van Christus aan, Die over de ‘tekenen
van de nagels’ sprak.
Z.i. is de mens geschapen als sterfelijk wezen. ‘Het is de mens gezet éénmaal te
sterven’ is een scheppingsordinantie. Men vraagt zich af, of het daaropvolgende ‘en
daarna het oordeel’ óók een scheppingsordinantie is.
Voor theologisch-geïnteresseerden kunnen wij verwijzen naar een (overigens al
te strenge) critiek op andere punten in ‘Vox Theologica’ van maart '56.

In deze Kroniek werden besproken:
Dr. Th. Bovet, Practische Zielzorg, Boekencentrum, Den Haag, f 4.75.
Dr. P.J. Roscam Abbing, Zielzorg, Boekencentrum, Den Haag, f 5.-.
Dr. M.J. Langeveld, Kind en Religie; Erven Bijleveld, Utrecht, f 8.90.
Dr. P.A. Elderenbosch, Gebedsmoeilijkheden; id., Vergeving en genezing,
Boekencentrum, Den Haag, f 2.75.
Dr. G. v.d. Leeuw, De Bijbel als Boek; Paris, A'dam, f 2.90.
Id., Dogmatische Brieven, 2e druk, id., f 4.90.
Hans Jürgen Baden, De grenzen van de vermoeidheid, W. ten Have, A'dam.
Ds. A.F.L. v. Dijk, Onder de vijgeboom; id., Nihilisme of Koninkrijk Gods,
Boekencentrum, Den Haag, f 1.90.
Dr. Leendertz, Søren Kierkegaard, Fragmenten; Erven F. Bohn, Haarlem, f 9.80.
Tina Keller, In Gods smidse; Boekencentrum, Den Haag, f 2.50.
Tina Keller e.a., Panorama der Wereldkerk; Boekencentrum, Den Haag, f 8.50.
C.B. Rijnders e.a., Zij gingen vóóraan; W. ten Have, Amsterdam.
Dr. C.A. v. Peursen, Cultuur en chr. geloof; Kok, Kampen, f 2.95.
Dr. E.A.A. de Vreede, Woord en Symbool; Boekencentrum, Den Haag, f 3.25.
Dr. P.J. v. Leeuwen, Het chr. onsterfelijkheidsgeloof, Boekencentrum, Den
Haag, f 14.50.
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Nora Petit
Vader
Vroeger
kon ik nog
hardlopend
om je heen
je hand vangen
je was heel lang
een griezelig groot dier
maar later
fietste ik toch vaak
door je gedachten
nu
ben ik volwassen
je dochter
en jij
bent dood
ik heb jou gekend
jij hebt mij gekend
heb ik jou gekend
heb jij mij gekend
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Nora Petit
En moeder
Waarom
was je niet gewoon
een moeder
zoals andre vrouwen
met een ingebouwde
steunzool
en een hoed
le dernier cri
ik geloof niet
dat je liefhad
niet je dochters
niet je zonen
kijk nu lig je
oude vrouw
dode vrouw
die was mijn moeder
klein geworden
door de jaren
maar ik hou nog
altijd van je
en ik weet niet eens
waarom
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Kritieken
Jan Mens
Op liefdes lichte voeten
Amsterdam - N.V. Uitg. Mij ‘Kosmos’.
Het is niet onplezierig met de mensen die Jan Mens ons in zijn boek ‘Op liefdes
lichte voeten’ voorstelt, kennis te maken. Niet omdat ze allemaal even sympathiek
en gaaf van karakter zijn. Integendeel, deze mensen zijn nu juist niet allemaal
toonbeelden van burgerdeugd. Maar ze bezitten in ieder geval de enige eigenschap
waar het voor een romanfiguur op aankomt: ze leven, ze zijn zichzelf. Jan Mens durft
wat met hen aan, hij durft zijn ‘Koen’ van vroeger, nog een door en door gezonde
Hollandse jongen, in het opgroeien toch ook af en toe een eigenwijs en betweterig
ventje te doen zijn. Hij durft het aan, Koens moeder tot de erkentenis te doen komen
dat God haar met haar moeilijke leven liefheeft. Oom Piet, die er in zaken maar
bedenkelijke praktijken op na houdt, tekent hij ons tegelijkertijd toch ook weer als
een in z'n soort beste kerel. Jannie Zondervan, lid van een socialistische jongerenclub,
laat hij zo stijf staan van principes dat aan dit meisje nu juist weer al het menselijke
vreemd wordt.
Wat betreft de ‘sweet seventeen’, de lieve blonde meisjes lijken allemaal wel een
beetje erg veel op elkaar. Of ligt dit aan de fantasie van Koen, die ieder blond meisje
omtovert in zijn ideaal? De plaats die de schrijver aan deze fantasieën inruimt is wel
wat heel groot en ze vormen te veel kleurloze partijen in het boek.
Toch maakt Koen niet alleen kennis met lieve onschuldige meisjes, zijn makkers
op het werk zorgen er wel voor, dat hij geen naieve jongen blijft. Wat niet wegneemt,
dat zijn ideaal hem voor ogen blijft zweven. Dit vindt hij ten slotte dicht bij huis in
zijn buurmeisje Doortje Lievegoed.
Zoals gezegd: de compositie van het boek ondermijnt als het ware zichzelf door
Koens altijd weer aan de orde komende dagdromen.
Wat de stijl betreft, hierin treffen soms midden in allerlei pittige en karakteristieke
beschrijvingen minder geslaagde of zelfs slechte zinnen en tournures.
N.P.V.

A.M. Hammacher
Beeldhouwkunst van deze eeuw
Amsterdam - Uitgeverij Contact.
Als veertiende deel in de onvolprezen serie ‘De schoonheid van ons land’ verscheen
van de hand van Prof. A.M. Hammacher, directeur van het Kröller-Müller museum
op de Hoge Veluwe, een wel zeer welkom boek. Immers een samenvattende studie
over nederlandse beeldhouwers bestond er niet, op het in 1949 bij Elsevier verschenen
boek van de hand van de inmiddels overleden beeldhouwer Theo van Reijn na. Dit
laatste werk was trouwens van geheel andere aard; de tekst beoogde veeleer inzicht
te geven in het wezen van de beeldhouwkunst, waarbij zo hier en daar ook de naam
van een nederlands kunstenaar van deze tijd werd genoemd. Van betekenis blijft de
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reeks afbeeldingen, waarin voor het eerst werk van een zestigtal beeldhouwers bijeen
werd gebracht.
Ook Prof. Hammachers boek bestaat uit een gedeelte tekst gevolgd door 158 foto's
van Hans Sibbelee, die wederom hiermede bewijst tot onze beste fotografen te
behoren.
In de ondertitel ‘en een schets van haar ontwikkeling in de negentiende eeuw’
geeft de schrijver reeds aan, dat aan zijn eigenlijke overzicht een wordingsgeschiedenis
voorafgaat en de lezer wordt geconfronteerd met een aantal namen, die hij misschien
niet of slechts in ander verband kende, b.v. de schilder Arij Scheffer, Royer (die het
thans zo gesmade beeld van Rembrandt op het Rembrandtsplein te Amsterdam maakte
in 1841), Stracké en
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Leenhoff.
Na te hebben nagegaan door welke oorzaak in Nederland de beeldhouwkunst
armelijk was en bleef, schetst de schrijver de langzame verheffing in de vorige eeuw
(Van Wijk, Zijl en Mendes da Costa) en de rol die de bouwkunst in de beeldende
kunst gespeeld heeft (Berlage), waarbij ook - terecht - gewezen wordt op het gevaar
dat de overheersende architectuur voor de beeldhouwkunst had. Met Hildo Krop en
Raedecker breekt de beeldhouwkunst zich weer vrijer baan. Op het jongere geslacht
had vooral hun generatiegenoot Bronner, als leraar aan de Rijksacademie, door zijn
opvatting: zelf hakken, grote invloed.
Hierop volgen de jongeren als Wezelaar, Andriessen en Sondaar, die sterk
beïnvloed zijn door Maillol en Despiau. In een volgend hoofdstuk wordt de
beeldhouwkunst van schilders als Henk Chabot behandeld en dan volgt een bespreking
van het werk der jongsten na 1945. Ook hier weer drie namen die als de voornaamste
genoemd worden: Reyers, Couzijn en Esser.
Na een hoofdstuk over Penningkunst sluit het tekstgedeelte af met en uitvoerige
gegevens bevattende lijst van ver over de 200 beeldhouwers, waardoor voor het eerst
een naslagwerk verkrijgbaar werd, zoals over onze schilders reeds lang en in
verscheidene uitgaven bestond.
Het boek van de hooggeleerde schrijver, hoe levendig en boeiend ook geschreven,
heeft m.i. een kleine tekortkoming. Het is niet altijd gemakkelijk uit te maken, welke
beeldhouwwerken nu volgens het oordeel van de schrijver moeten worden beschouwd
als de toppunten in onze zo rijke kunst. Beschouwt men de afbeeldingen dan komt
men voor zich zelf wel tot een keuze, een keuze die, indien wij ons de plastiek
voortgebracht in andere landen voor de geest halen, aanzienlijk beperkter zou zijn
geweest. Slechts even spreekt Prof. Hammacher daarvan als hij meent, dat zij ‘niet
selectief genoeg buiten de grenzen’ kunnen treden. Dit neemt echter niet weg, dat
wij voor het ons gebodene op ‘het heerlijk gebied van de beeldhouwkunst’ uitermate
dankbaar mogen zijn.
Bij de eerstvolgende herdruk neme men vooral Mendes da Costa in de lijst op.
Deze is nu kennelijk per ongeluk uitgevallen. Op blz. 26 wordt als geboortedatum
van Jan Bronner 1877 vermeld, dit moet zijn 1881.
J.C.S.

Albrecht Goes
Het Brandoffer
Amsterdam - W. ten Have.
Deze zeer fijnzinnige schets over het antisemitisme in Hitler-Duitsland geeft geen
realistische gruwelverhalen, maar ‘een oorkonde van echte humaniteit’ (Buber), die
de oplossing voor de wereldnood alleen éven aanduidt in een verwijzing naar de
liefde. Een eenvoudige Duitse slagersvrouw, die eerst niet begreep wat er gebeurde
(‘Dachau - wat wil dat zeggen? Mijn man zei: Dachau - onthoud maar dat het niet
in het gebedenboek staat’) moet haar winkel op speciale uren openstellen voor Joden,
en gaat langzaamaan iets zien van de grote angst die deze mensen in haar macht
heeft. Een rabbijn zegt Sjalom; - na dat woord staat iedereen in de winkel
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onbeweeglijk; - zij begrijpt: hier is nu hun synagoge. Goes geeft geen statistiek, geen
opsomming van feiten, waardoor ons meeleven te breed zou worden om diep te
kunnen zijn, - maar hij wijst de onzegbare ellende van de Jodenhaat bijna terloops
aan in een kinderwagen, die door de moeder weggegeven wordt, omdat men over
haar en over het kind, dat zij verwacht, al een onredelijk doodvonnis heeft
uitgesproken. De Duitse vrouw wil door een vrijwillig offer de schuld van de tijd
vereffenen, maar aan 't eind klinkt het woord van God door, dat Hij geen behagen
heeft in brandoffers.
Dit boekje is een literair kleinood,
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dat een stilte schept die men nauwelijks door een recensie durft breken.
O.J.

Marie van Dessel-Poot
Het einde wordt het begin
Nijkerk - Callenbach.
Dit boek voorziet in een behoefte. Primo in de behoefte van de schrijfster, die van
oordeel was dat haar oeuvre wat uitgebreid diende te worden, en secundo in de
behoefte van het publiek, of liever van een bepaald soort publiek. De schrijfster zelf
geeft ons door haar verklarende voetnoten al een aanwijzing voor welk publiek zij
schrijft: ‘ouwe’ (p. 7) is de kapitein, ‘sapristi’ (p. 15) een Franse uitroep, ‘calvados’
(p. 52) normandische alcohol en ‘quatsch’ (p. 85) onzin. Bijzonder instructief voor
de leergierige lezer is haar aantekening (p. 77) over de herten: duidelijk en helder
zet zij in een voetnoot het verschil uiteen tussen een speishert, een gaffelhert, een
vierender en een zesender. Het komt ons echter voor, dat dergelijke gegevens meer
tot hun recht komen in een ‘Inleiding tot de Biologie, voor het L.O. bewerkt’, dan
in een roman.
Het verhaal is onbeduidend, onwaarschijnlijk en onaanvaardbaar. Het zijn de
levensgeschiedenissen van enkele opvarenden van een zeilschip. Tot een verwikkeling
van deze levens is het echter niet gekomen; het blijft bij een nevenschikkende
opsomming. Bovendien zijn hier geen onderscheiden karakters getekend, doch slechts
één, en dat dan nog schematisch: het ene karakter is een kopie van het andere. De
stijl is slordig en fragmentarisch, en het geheel doet meer denken aan een reeks
aanwijzingen voor een filmregisseur dan aan een roman.
H.R.

Drentse schrievers.
Almanak 1956 van de ‘drentse schrieverskring’
Assen - Van Gorcum.
Deze uitgave wordt door het bestuur van het Drents genootschap voor zijn leden
beschikbaar gesteld. Ze werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van
het Drents provinciaal bestuur. De samenstellers erkennen, dat het hun niet te doen
was ‘om een op hoog niveau geselecteerde bundel’, maar wel ‘om het gezicht van
de schrieverskring’. In deze almanak treft men dan ook aan: proza en poëzie van
eigen bodem, het dialect, de pennevruchten van hen, die buiten Drente hun toekomst
vonden, of, van buiten komend, huisgenoot werden. Zo vinden we van Jan Fabricius
een kort Javaans verhaal, waaruit blijkt, dat deze bejaarde Londenaar nog niet los is
van het land, dat zijn auteurschap vormde. De Vries droeg een fris Surinaams verhaal
bij, over een Drentse planter, die een avontuur met een tijger beleefde; maar die ‘Gert
Jan’ kan me nog meer vertellen! In Suriname zijn evenveel tijgers als in Drente. Het
is hóógstens een verre neef van een jagoear geweest, oftewel een boskat. In de bundel
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treft men verschillende goede verzen aan, gevoelige, geestige, heldere poëzie. Eén
er van, Aol meester zien miemerings van Jan Naarding, is bijzonder raak en oprecht.
Ik citeer er het eerste couplet van:
‘A thing of beauty is a joy for ever.’
Laot hen dat wezen. Zeg mij is, wel hef er
op nöchtern mage 's morgens an Kloos al nijigheid
of an wat Lucebert oes veur de neuze dreit?

Joh. v. H.

Horst Biernath
Vader heeft het moeilijk
Utrecht - Bij de Lanteern.
Een onderhoudend verteld, geestig Duits boekje, uitstekend vertaald door Herman
Keulenaar. Het verscheen eerder als feuilleton-verhaal in de Katholieke Illustratie.
De ‘vader’, Ludwig Müller, is een schrijver, die het beroepsmatig moeilijk heeft. De
omstandigheden leiden er toe, dat hij bovendien de zorg voor de twee kinderen
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van zijn overleden zuster op zich neemt. Maar in zijn ongeriefelijk huis, een steenoude
vestingtoren, kwijt hij zich voortreffelijk van zijn taak. De verhouding tussen oom
en kinderen is gaaf en innig, zonder zweem van sentimentaliteit. Müllers luxe
verloofde kan zich echter niet met dit vrijwillige pleegvaderschap van haar aanstaande
verenigen en laat hem er mee ‘zitten’. Na veel verwikkelingen en incidenten, die
nergens geforceerd of gezocht aandoen, komt er licht in de ‘oplossing’. De vader der
kinderen, Müllers zwager, keert uit Russische krijgsgevangenschap terug. En zo
voort. Het aardige verhaal is niet summierlijk na te vertellen, maar slechts op zijn
verdiensten te beoordelen en te waarderen, als men al lezend getroffen wordt door
Biernaths natuurlijke beschrijvingskunst.
v.H.

Jo van Dorp-Ypma
Daar ligt Jeruzalem
Kampen - J.H. Kok.
Deze plattelandsgeschiedenis over de zoon van een boer en een (tegelijkertijd geboren)
dochter van de boerenknecht is stellig beneden het betere romangenre van de
schrijfster gebleven. Het komt mij voor, dat ze zoveel moeite met een bevredigende
behanling van haar onderwerp gehad heeft, dat ze het zich dus maar makkelijk maakte.
En dan ligt de zonde van het oneigene voor de deur. Daar helpt geen ‘vader of moeder’
aan, evenmin de vlucht met sterotiepe plattelands-figuranten. Een onbedrieglijk
kenmerk van de moeizame, vergeefse pogingen, er toch nog ‘wat van te maken’, is
de vlakke, soms gerekte, soms abrupt verbroken dialoog. Men moet de geschiedenis
maar lezen om zich te overtuigen van de neergang der potentie, indien men althans
op de hoogte is van hetgeen Jo van Dorp voorheen, op haar best, wèl vermocht. En
waarom moest dit nu tòch, al of niet om wille van de geijkte ‘bibliotheek’, een zgn,
christelijke geschiedenis worden, met dierbare versjes-en-al? Dit laatste betreur ik
nog meer dan het eerste, t.w. niét voor het leesgrage publiek, waarvoor dit
geëtiketteerde genre bestemd is, maar voor de artistieke vrijheid en eigenheid der
schrijfster zelf. Ze zou er zeker goed aan doen, de rug niet meer onder de zweep der
massa-productie te krommen. Want dáár ligt Jeruzalem zeker niet.
Joh. v. H.

Dr. Walter Thys:
De kroniek van P.L. Tak
Antwerpen - Wereld-Bibliotheek '56
Elke verschijningsvorm der Romantiek leidt in haar consequenties tot een
overschatting van het gevoel en het onderbewustzijn ten koste van het verstand en
de rede. Daarmee hangt altijd samen een verwaarlozen of zelfs ontvluchten van de
techniek der kunst. Steeds zijn er dan echter nog binnen het geheel van dezelfde
romantische beweging regenererende krachten, die de Idee in een haar waardige
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vorm stellen tegenover het gedachteloze, de leven brengende gemeenschap tegenover
het zichzelf dodende individualisme.
Een dergelijke herstelbrengende reactie is ook gevolgd op het impressionisme der
Haagse School en het individualisme van de Tachtigers. Het is in de jaren na 1890
dat bij vele kunstenaars in ons land het ideaal leeft van een samenwerken van alle
kunsten ten voordele der gemeenschap, een eenheidsgevoel, dat o.m. uitdrukking
zou vinden in de Beurs. Deze nieuwe gedachten nu werden verbreid in het weekblad
‘De Kroniek’ (1895-1907), het blad waarvan Huizinga schreef: ‘In De Kroniek der
eerste jaren heeft Nederland een tijdschrift gehad, zoals het voor en na niet meer
heeft bezeten.’
De studie die dr. Thys aan dit tijdschrift gewijd heeft is een uiterst belangrijke
bijdrage tot onze kennis van een periode, die voor een groot gedeelte nog onbekend
is. Op elk gebied ontbreken voor deze jaren nog
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te veel detailstudies en we mogen dr. Thys er dan ook geen verwijt van maken, dat
hij ‘De Kroniek’ niet meer geplaatst heeft in het grote geheel van sociale, culturele
en politieke stromingen en tegenstromingen, die het eind der 19e eeuw en het begin
der 20e zo boeiend maken. De schrijver heeft gegeven wat hij in deze omstandigheden
kon geven: een accuraat overzicht van het bestaan der Kroniek en, voor zo ver ter
zake doende, van de werkzaamheden van de hoofdredacteur en zijn voornaamste
medewerkers. Enkele namen van die medewerkers wijzen op zichzelf al op de
belangrijke functie die de Kroniek vervuld heeft: Alphons Diepenbrock, Jan Veth,
J.D. Bierens de Haan, H.P. Berlage enz.
M.B.

A. Marja
Over de kling
Den Haag - Bert Bakker/Daamen
Weer een uitstekende vondst, deze titel. Pendant van Voor de bijl (schrijvers slaags
met de buitenwereld) van dezelfde verzamelaar, welk boek wij enige tijd geleden
hier bespraken, alias, op onze beurt voor de bijl brachten. Over de kling (schrijvers
slaags met elkaar; polemische uitingen in poëzie en proza uit twee eeuwen
Nederlandse literatuur) is een verrukkelijke verzameling voor de literaire snuffelaar,
die bij herkenning van de stukken artistieke napret heeft en ook veel zal vinden, wat
hem ontgaan is. Een bijzonder aantrekkelijke inleiding en verantwoording van de
schrijver opent de zeer gevarieerde verzameling, die regressief van Lucebert tot
Bilderdijk, aan prominenten en lagere goden het woord geeft om te toornen, te spotten,
te schermen en te klingen, kloekmoedig, goedmoedig of vileinig, naar aard en
temperament, onbehouwen of met virtuositeit, bijna immer onderhoudend, soms
bepaald boeiend. Want als artisten mekaar te lijf gaan, te recht of ten onrechte,
gemotiveerd of ongemotiveerd, verveel je je nooit. Hulde, Marja, voor uw goeie neus
en (ditmaal) onbevangen keus. De hoogste klassen van het middelbaar onderwijs
kunnen er bij het literatuur-onderricht veel genoegen van hebben, tot lering en
vermaak.
Joh. v. H.

Den Bloem-hof van de Nederlantsche Jeught, naar de drukken van 1608
en 1610 uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door Dr. L.M. van Dis met
medewerking van Dr. Jac. Smit.
Amsterdam-Antwerpen 1955.
Wereldbibliotheek.
Met een zekere reserve kan men de vele liedboeken, die op het eind der 16e eeuw
in ons land verschijnen, beschouwen als bloemlezingen, die de literaire smaak van
die dagen weergeven; men zal dan steeds constateren, dat deze smaak belangrijk
afwijkt van de onze. Vanuit dit gezichtspunt bezien, moeten we het betreuren, dat
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Dr. van Dis en Dr. Smit hun uitgave van ‘Den Bloemhof’ aangepast hebben aan de
hedendaagse opvattingen door verschillende verzen uit de druk van 1610 weg te
laten; de wetenschappelijke waarde van deze uitgave is hierdoor onnodig verminderd.
Toevoeging der bijbehorende melodieën zal wel onmogelijk geweest zijn. Men
dient echter bij eventuele critiek op de ‘onverstaanbaarheid’ van een bepaald vers
wel te bedenken, dat niet alleen de klank der woorden maar ook de zangwijs voor
het lied belangrijker zijn dan de woordbetekenis.
Er zijn echter ook omissies, die voorkomen hadden kunnen worden. Zo ontbreekt
in de inleiding elk woord over de maker van de etsen, die de Bloemhof sieren. Gaan
de uitgevers accoord met de opvatting dat ze toegeschreven moeten worden aan Claes
Jansz. Visscher of zijn ze een andere mening toegedaan?
Ook bij de annotatie lijkt de volledigheid lang niet bereikt: men ontkomt niet aan
de indruk dat de uitgevers vele vertalingen of bewerkingen niet gesignaleerd hebben.
Het motief van
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nr. 12 is bijvoorbeeld in oorsprong te vinden bij Bion (ook Bilderdijk gaf hiervan
een bewerking in zijn bundel ‘Mijn Verlustiging’).
Desondanks is dit een plezierige uitgave, die ons voor veel verrassingen stelt, in
de vorm van gedichten van anonieme dichters, die voor Brederode of Hooft niet
onderdoen.
M.B.

J.B. Priestly
Het meisje en het festival
Den Haag - Heineman.
Deze roman werd geschreven ter gelegenheid van het ‘Festival of Britain’. Een
provinciestadje Farbridge wordt door een merkwaardig groepje mensen onrustig
gemaakt. Ze hebben zich stellig voorgenomen om in Farbridge een Festival te
organiseren. Vandaar de onrust in Farbridge. Op een avond wandelen door een van
de straten van Farbridge twee jonge mannen Theodoor Jenks en Michael Seacombe
en praten over het meisje Laura Casey, een levenslustig donker type, waar beiden
nogal verliefd op zijn. Michael Seacombe verklaart, dat hij van plan is een goede
gooi naar haar te doen. Ze zijn alle drie heel nauw betrokken bij de voorbereidingen,
waar allerlei notabelen geïnteresseerd moeten worden voor het ‘Festival’. Michael
gunt Theodoor alleen het ‘Festival’ met een beetje geluk. Theodoor antwoordt ‘Het
meisje en het festival’. Theodoor vecht om allebei ‘Het meisje en het festival’. Dit
is de romantische draad, die door het verhaal heenloopt, naast andere verwikkelingen
van deze aard.
Dit boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel omvat drie reusachtige visitekaartjes,
waar u kennis maakt met de drie hoofdrolspelers in het festival van Farbridge.
Visitekaartjes zijn in de regel van een wat bescheidener formaat. Bovendien staat dit
deel buiten het eigenlijke verhaal, waar u Laura Casey, Theodoor Jenks en
Commodore Tribe evengoed leert kennen.
In het tweede deel komt u het stadje Farbridge binnen en u ziet dit stadje in al zijn
gewaande grootheid, waarover u zich terecht vrolijk maakt. Er komen in dit boek
humoristische typeringen voor van mensen en toestanden, op sociaal en cultureel
gebied. Onmeedogend zet de schrijver aan de kaak, al wat in het Engelse leven niet
deugt. Toch moet ik er bij zeggen, dat deze humor op talrijke bladzijden van dit boek
mij teveel naar gal smaakt, dan dat ik ze nog lusten zou.
Het derde deel van het boek lijkt me het best geslaagd.
In het tweede deel gaat het over de reclame, die gemaakt moet worden voor de
tegenstand is overwonnen tegen het Festival, en de viering daarvan in Farbridge.
Daar blijkt ‘dat ook deze mensen waren, zoals de mensen altijd waren geweest,
opeengepakt, zwetend en grijnsend, ze balkten en schreeuwden allerlei dwaze onzin,
maar werden daarbij omhooggeheven door een groot schuldeloos gevoel van geluk’.
Dit is een gedachte van Theedon. In het laatste deel treft het soms in het bijzonder,
dat de mensen onzinnig en dwaas doen. U en ik schieten onwillekeurig in de lach.
Aan het eind komt het grote schuldeloos gevoel van geluk, als de drie hoofdfiguren
het ‘happy end’ beleven. Maar 't verband tussen het onzinnig doen van mensen, die
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officieel of semi-officieel bezig zijn, en het schuldeloos gevoel van geluk werd ons
niet duidelijk.
J.A.W.

Dr Rebecca Beard
Een dokter geneest door geloof
Den Haag - Servire.
Dit zeer merkwaardige boekje is geschreven door een Amerikaans arts Mevrouw Dr
Rebecca Beard. Zij heeft zich helemaal gewijd aan wat men noemt de
‘psychosomatische’ geneeswijze. Door gebed en opbouwend, vertrouwend denken
werd ze zelf genezen van een hartkwaal, die ze in ernstige mate had. Er wordt in dit
boekje gesproken over gebedsgroepen, die wonderlijk-mooie resultaten zien. Eenmaal
vertelt ze over een vrouw, die
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medisch gesproken ongeneeslijk is. We lezen: ‘Zij ging naar huis, schreef alle
maatschappelijke verplichtingen af, deed wat huishoudelijk werk, ging buiten
wandelen, las in haar Bijbel, zong psalmen en bad. Elke dag hield zij zich aan
diezelfde indeling’. Pas na twee jaar volhoudend bidden, trad beterschap in, tot ieders
verbazing. Aan Ruth Robinson, een bekende figuur uit een van deze gebedsgroepen
werd gevraagd, wanneer een mens naar haar gedachte ongeneeslijk ziek is, want ook
zij kent de stervensure niet. Dan geeft ze dit merkwaardig antwoord: ‘Ik verbeeld
mij niet, dat ik de tijd ken, waarop gij of wie dan ook zou moeten sterven, maar wel
weet ik, dat men niet ziek behoeft te sterven. Men kan gezond sterven.’
De ‘psychosomatische’ geneeswijze zegt, dat je er niet bent, doordat je lichamelijke
afwijkingen hebt geconstastateerd en daarvoor drankjes en pillen toedient.
Lichamelijke kwalen hebben een geestelijke achtergrond. Wat dat betreft geeft ze
merkwaardige psychologische typeringen van bijvoorbeeld hartpatiënten en
maagpatiënten. De toegangswegen van ziektekiemen tot ons lichaam zijn vaak
geestelijk van aard. Negatieve gemoedsbewegingen als toorn, lichtgeraaktheid,
neerslachtigheid werken ziektekiemen in de hand.
Mijn bezwaar tegen dit boekje is vooral, dat de Goddelijke kracht zich in de
werking der natuurwetten openbaart ook in mijn menselijk bestaan. Pantheïstisch
dreigt de persoonlijke God op te gaan in deze kracht, die zich lichamelijk en geestelijk
openbaart. Daarom is ook het onderscheid tussen gebedsgenezing en
psychosomatische genezing niet duidelijk. Overigens is het de moeite waard om te
lezen en u te verdiepen in al wat deze arts opmerkt. Het meditatief gedeelte aan het
slot van dit boek, heeft zeker ons Christenen veel te zeggen. Als wij een sterk
geconcentreerde meditatie kenden in gebed en schriftlezing dagelijks opnieuw in de
eenzaamheid met God; wat zou dit onze gezondheid ten goede komen in deze tijd.
Krachten zouden openbaar worden in het leven van stilootmoedige Kinderen des
Koninkrijks, in deze school gevormd, waarover wij ons verwonderden.
J.A.W.

Prof. Dr. J. Gonda.
De Indische Godsdiensten
De Vedische Godsdienst,
Het Hindoeisme,
Het Boeddhisme.
Den Haag - Servire.
‘Goede wijn behoeft geen krans’, zegt het spreekwoord. Zo is het ook met het
bovengenoemde werk van Professor Gonda.
Eerder verschenen in de ‘Encyclopaedie in Monografieën’ drie deeltjes, waarin
deze Godsdiensten afzonderlijk behandeld werden: ‘De Vedische Godsdienst’, ‘Het
Hindoeisme’, ‘Het Boeddhisme’. In dit boek treft u een gewijzigde herdruk aan van
deze drie deeltjes.
Eenvoudig, duidelijk, maar met de deskundigheid, die u van schr. verwachten
kunt, wordt u hier binnengeleid in deze, voor ons Westerlingen te vreemde wereld.
Het is niet de bedoeling, dat deze wereld wordt geconfronteerd met het Christendom
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en de Bijbel. Het gaat veel meer om de objectieve uiteenzetting over wat de oude
litteratuur, de Goden, de Cultus en de Verlossingsgedachte betekenen, het grote
verband van elk. Het is goed en nodig zich in deze bewogen en geladen tijd te
verdiepen in dit boek. Meer verwantschap met het Oosten werden wij ons bewust
dan wij eerst dachten. Hoewel wij tegen een verlossing, die altijd zelfverlossing blijft
onverbiddelijk ‘neen’ moeten zeggen.
J.A.W.
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In memoriam Job Haantjes
Reeds toen Van Ham mij in 1920 met hem in aanraking bracht, bleek Haantjes
lichamelijk tot de niet-sterken te behoren.
Zijn werkzame geest had voortdurend te kampen met het gevaar van overspanning
en inzinking. Maar hij heeft zijn 56 jaren goed besteed.
Een veelzijdig mens, niet alleen een bekwaam neerlandicus doch evenzeer een
altijd werkzaam kriticus, in diepste wezen een schoonheidszoeker. Ook had hij, naast
zijn andere werk, de acte godsdienstonderwijs behaald. Jammer genoeg heb ik hem
nooit horen preken. Haantjes had een zachte, overtuigende stem; hij stond voor zijn
mening.
Op deze zondagmiddag, nu hij al begraven is, kijk ik de oude jaargangen van
Opgang eens door. Het was nog in de jaren voor zijn lectoraat in Londen dat hij zijn
eerste artikel ‘Stroomingen op modern literair gebied’ besloot met de woorden: ‘Waar
wij nu losgebroken zijn uit de landschapjes- en ik lyriek, en waar nu, met het
verkrijgen van een algemeenen inhoud, de kunst zich gaat ontplooien tot nieuwe,
groote mogelijkheden, daar worden ook de kansen voor den opbloei van een nieuwe
Christelijke litteratuur steeds grooter. En zij, die hun onderwerpen kiezen uit het
practische zijn, zij kunnen in de volte van het Christelijk volksleven gegevens vinden,
die zij kunnen omvormen tot echte volkszangen, en zoo medewerken om den
grondslag te vormen voor een nieuwe Christelijke volkskunst. Zóó werkten immers
ook de religieuze volksdichters in de middeleeuwen.’
Het was 1922 en de jongeren geloofden nog aan iets.
Haantjes is de ‘christelijk literaire beweging’ altijd op zijn eigen wijze trouw
gebleven. Hij was ook in de ware zin van het woord te breed van opvatting om deze
beweging na '45 te verloochenen. Hij werkte mede zowel aan Opgang, Opwaartsche
Wegen als aan Ontmoeting. Twee jaar geleden nog nam hij op zich voor ons blad
de literair-historische kroniek te verzorgen welke hij opende met een hem kenmerkend
artikel ‘Niet zonder Voorkeur’, waarin hij aanstonds beklemtoonde ‘In de literatuur
moet je omkijken’ en: ‘Wij zullen het schoonheidsgehalte in de literatuur van onze
eigen tijd nooit zuiver kunnen bepalen, als wij niet eerst dezelfde schoonheid ontdekt
hebben in de literatuur van vroeger tijd.’
Zijn standpunt van 1922 was hij trouw gebleven. Maar nimmer was het hem te
doen de literatuurwetenschap te beoefenen om haars zelfs wil. Job Haantjes was en
bleef tot zijn dood een schoonheidszoeker. Het is zeker beschamend dat hij nog deze
zomer toen hem bleek dat zijn opvolger verstek had laten laten gaan, zich opnieuw
bereid verklaarde de kroniek te vervolgen. Het heeft niet mogen zijn. God had iets
anders met hem voor. 12 augustus 1956
P.J.R.
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Frank Daen
De omweg begrip
Het is niet voldoende om lief te hebben
het is niet genoeg om te leven
ga de omweg van het begrip
de palissaden van het vooroordeel
worden overspoeld door het aangolvende ja
maar de verspilde tijd blijft achter
als een zwaarmoedige horizon
men treurt erom
als om een verspeeld vermogen.

(Herplaatsing wegens misstelling)
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Frank Daen
Doeng Ting meer
Naar Doe Foe
Als ze vertelden van het grote Doeng Ting meer
deinde mijn hart op de golven van verlangen
maar nu ik zelf sta
op de toren van Jo-Jang
is mijn verwondering groter dan de waterspiegel
de landen Woe en Tsjoe door nevels overspoeld
en de kleurige treden der golven
oplopend in de avondhemel
ik zie het heelal in nevels rusten
en overgaan in de tijd.

Jang'tse
Langs de voeten der hooghartige rotsen
springt het water de poorten der duizend bochten in
vonken spattend
jonken glijden geluidloos
tussen de in blokken gesleepte aken
als danseressen balanceren
de waaibomen halfhoog de helling
waar de vaan van de dorpsherberg
lusteloos wappert
en scherp kaatst het driftig
gekraai van Joenanse haantjes
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W. Bilderdijk (1756-1831)
M. Beinema
‘Zijt meer dan wat uwe Eeuw vermag!’
Het glasgerinkel op Bilderijks eerste levensdag1), de donderslagen op zijn laatste, ze
zijn welhaast symbolisch voor dit leven vol rumoer.
Want Bilderdijk heeft het saaie koor zijner tijdgenoten, dat eenstemmig zong van
tevredenheid en zelfvoldaanheid, met overslaande stem overschreeuwd. In eigen tijd
werd hij hiervoor aangevallen: ‘Dit veroordelen, ja verfoeijen wij in hem: dat hij in
een land van rust en vrede zonder ophouden de rust tracht te verstoren, en het zaad
van wantrouwen en tweedracht strooit.’2)
Een bekend geluid, in wezen gelijk aan de critiek van een hedendaags ‘staatsgezind’
historicus op de Bilderdijk, die de ‘Geschiedenis des Vaderlands’ schreef: ‘Zoo hij
door de macht van zijn persoonlijkheid de aandacht trok en invloed oefende, dan
was dat niets dan een belemmering voor de groei van een nieuwe, nationale
gedachte.’3)
Even makkelijk zou het zijn, hier lofprijzingen te citeren; ‘Bilderdijk houdt de ene
schrijver na de andere in zijn ban, is het niet door navolging dan door tegenspraak,
die weer een bewijs van invloed levert.’4)
Wie met Bilderdijk slechts vluchtig kennismaakt, vraagt zich af, waarom en waarin
hij zo boeiend is. Wanneer we hem beschouwen als dichter, als geschiedschrijver,
als taalkundige of op een van de andere gebieden der wetenschap, waarin hij
rondgedwaald heeft, vinden wij de oplossing van dit raadsel niet. De bekendheid,
die Bilderdijk in ruimere kring nog vagelijk geniet, berust weliswaar op zijn
dichterschap, maar wanneer men van de verzen uit een bloemlezing tot de dichtwerken
gaat, komt men terecht in een letterkundige rijstebrijberg, waar de grootste literaire
veelvraat zich niet zonder weerzin doorheen werkt. Zelfs met Kloos' toch wel zeer
gereserveerd oordeel, dat Bilderdijks kleine aantal goede verzen hem ‘door kracht
en zwier van rhythme en ook soms beelding een voorname plaats verzekert onder
onze dichters van den tweeden rang’5) kunnen we niet meer instemmen. Voor ons,
ademend in de sfeer der moderne dichtkunst heeft de praktijk van Bilderdijks poëzie
afgedaan.
Ook verder is er geen onderdeel van Bilderdijks veelzijdige werkzaamheid, dat
apart beschouwd, twee honderd jaar na zijn geboorte bewondering, of zelfs maar
belangstelling voor hem rechtvaardigt.
Zijn ‘Geschiedenis des Vaderlands’ is inderdaad, met hedendaagse
wetenschappelijke maatstaven gemeten, een ‘jammerlijke mislukking’6), al bevat zij
toch wel veel, waarmee later Groen van Prinsterer en Fruin hun voordeel gedaan
hebben.
Als taalkundige was Bilderdijk ‘geen baanbreker, geen wegwijzer’, maar
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‘een achterblijver’7) en gedeeltelijke herwaardering in gunstige zin betreffende zijn
studie van het Middelnederlands,8) wijzigt dit oordeel niet of nauwelijks.
De jurist Bilderdijk en de amateur-medicus Bilderdijk zullen begrijpelijkerwijs
nog meer aan eigen tijd gebonden zijn dan de taalkundige.
Waarom dan toch heeft Bilderdijk nog betekenis en waarde voor ons? Om hem te
kunnen waarderen, moet men hem niet van buitenaf benaderen, hem niet bezien als
dichter, als historicus enz. maar moet men doorstoten naar de kern, naar de mens
Bilderdijk, naar de Christen, de profeet. Vandaar teruggaande naar zijn werk, wordt
veel dat dor en droog was, voor ons levendig en belangwekkend.
Ik beschouw Bilderdijk als een Christen en dus als een groot zondaar. Toch geven
we hem niet tot een prooi aan ‘zijn bedillers, aan wie een mild wereldbestuur van
tijd tot tijd een meer of min onordentlijk dichter toewerpt als om op te peuzelen.’9)
Wie naar slechte eigenschappen in zijn karakter zoekt, kan die genoeg en naar
genoegen vinden; waar men af moet keuren, oordele men echter niet alleen naar de
doorbroken weerstand, men huivere ook voor de kracht der drijfveer10). Het is uit het
diepst van eigen ervaring geweest, dat Bilderdijk schreef:
‘Wat weet gij, welk een dwang, indien de vrome viel,
De hemel toeliet tot beproeving van zijn ziel?’

De heldenfiguur11) van Bilderdijk blijft verborgen voor wie zelf niet in strijd leeft,
maar slechts voortvegeteert. Want Bilderdijk heeft gestreden, met zichzelf, met zijn
tijd, met God.
Wanneer Bilderdijk vecht tegen het rationalisme, dat God in feite uitschakelde en
het menselijk verstand zelfgenoegzaam verklaarde, vecht hij tegen eigen vlees en
bloed: zelf heeft hij in zijn stoicijnse periode ook de rust buiten God gezocht. Het is
dan enigszins simplistisch en kortzichtig, te beweren dat hij in zijn bestrijding te
negatief en te weinig solidair met zijn medezondaar is.12) De hartstocht waarmee hij
vermaant de godsdienst der rede af te zweren:
‘Gelooven moet ge, ô mensch! Gelooven. - In 't gelooven
Is rust, in dit alleen.’

komt voort uit eigen neiging tot twijfel aan God. Hierin herinnerde hij Pierson aan
Pascal, ‘wijsbegeerte uit wijsbegeerte verachtende; voor den twijfel aan God, aan
het volstrekte (als voorwerp niet van weten, maar van geloven) terugbevende als
voor zelfmoord.13) Had Pierson Kierkegaard gekend, hij had diens naam voor die van
Pascal genoemd. Het is dus waarlijk geen wanbegrip, dat spreekt wanneer Bilderdijk
het zoeken van rust een ‘schuldloos wit’ noemt, maar tegelijkertijd, zolang het buiten
God is, ‘toch, hoe schuldig!’ Juist omdat hij zelf de verleiding daartoe kent, maar ze
ook herkent, wijst hij steeds op Christus:
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‘Ach uw doel is rust te zoeken,
Al waar 't onder de aard in 't dal der helsche vloeken.
Het hart behoeft ze, ja: Die rust is 't hoogste goed.
Maar, stervling - ze is alleen bij Jezus, in Zijn bloed.’

Het wezen der zonde ligt voor Bilderdijk in het iets willen zijn van de mens buiten
en tegenover God.14) Dit besef staat hem niet toe, om in zijn romantische periode
‘gelijk dat andere, daardoor alleen al zoveel hoger uitgegroeide recalcitrante
dichtergenie, Shelley, naar zijn eigen normen te leven en die als nieuw en souverein
te stellen.’
We mogen het niet betreuren,15) dat dit genie daardoor gefnuikt is: als Jacob heeft
hij met de Engel geworsteld en zijn kwetsuur is heilzaam. Bilderdijks oproep tot
bekering is mede daarom zo heftig, omdat hij, de visioenair, het eind der tijden al
ziet naderen:
‘Keert weder, keert in de oude sporen,
Voor 't vallen van de donkere nacht.’

Dit leven al in een toekomstige tijd, maakt het gebrek aan zin voor practische,
eigentijdse politiek16) begrijpelijk; in dit verband zijn de Napoleon-gedichten ook
niet het werk van iemand die zijn huik naar de wind hangt, maar van een ziener ‘die
leeft in de wereld van het Boek Daniël en van de Apocalyps’17). Bilderdijks geloof
heeft hem dan ook in zijn beschouwing van het dichterschap de juiste weg gewezen.
De bekende regels:
‘De Dichtkunst des pöeets, de Godsdienst van de Christen
Is een’

bevatten geen vermetele ketterij, maar diepe waarheid, omdat voor de dichter
Bilderdijk ‘de zichtbare werkelijkheid louter zinnebeeld was van de geestelijke.18)
Als Mozes heeft hij het beloofde land wel gezien, maar niet betreden, in zijn poëzie
heeft hij aan zijn grootse ideeën geen voldoende vorm kunnen geven. Maar zijn
inzicht is ook nu nog waardevol; want de problemen van het woord, waarmee de
moderne poëzie worstelt, zijn buiten het Woord onoplosbaar.19)
Van Bilderdijks invloed op het leven van ons volk vormt het Réveil, ‘ontstaan in de
romantische sfeer van de school van Bilderdijk’20), wel het zuiverste voorbeeld. Gaan
we verder, dan komen we aan het probleem of de voorloper zijn volgelingen herkend
zou hebben. Te weinig heeft het hedendaags Calvinisme, politiek21) en religieus, van
het Réveil geleerd.22) Trouwens, ‘het zou de moeite lonen de vraag te behandelen of
de man die.... zoveel op de Reformatoren aan te merken gehad heeft... werkelijk
onder de Calvinisten moet gerangschikt.23)
In ieder geval bevatten Bilderdijks geschriften veel opmerkingen, die ook nu nog
leerzaam zijn.24) (Mits critisch beschouwd, zijn grootheid verdraagt evenmin een dom
afwijken als een klakkeloos aanvaarden). Ten bewijze slechts één citaat, zonder
commentaar: ‘In de Roomsche Kerk zit
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nog te veel Aristoteliaansche dogmatiek, in het Protestantendom te veel
Cartesianismus. Als beide ongevoelig weggewaassemd zijn, zal men zich verstaan,
en het eens zijn, hoe paradox dit nu klinken mag. Geloof mij, een goed Gereformeerde
is meer Roomschgezind dan hij zelf weet.’
Ieder, die gevoel heeft voor het heroische en geniale, zal deze eigenschappen in
Bilderdijk zien en waarderen.
Zijn wezenlijke grootheid echter - zijn strijd om zichzelf te verwerpen en zich
geborgen te weten in God - kan door ‘hetzij tegenstanders, hetzij vreemdelingen ten
aanzien van des dichters innerlijk leven’ niet worden ‘ontzien of herkend’25)
Wie niet de genade gekregen heeft in de gekruisigde Christus te geloven, kan deze
getuige van Hem wel horen, maar niet verstaan.

Eindnoten:
1) Toen werden namelijk de ruiten bij de fam. Bilderdijk ingegooid, zie R.A. Kollewijn, Bilderdijk
I (1891), p, 23.
2) Geciteerd door C.G.N. de Vooys, in de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden,
zevende deel, p. 21.
3) P. Geyl, Bilderdijk als geschiedschrijver, Groot-Nederland, 1935, p. 203.
4) Gerard Brom, De strijd over Bilderdijk, De Gids, 1942, p. 157.
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Aad Hollebeek
Kleine suite der cultuur
1.
in deze nacht
heb ik niet geschreeuwd niet
gehuild
geslapen heb
ik. alleen. en gedroomd
en dromen zijn bedrog
wist je dat niet
kleine messenwerper
naar het geluk
en waarom zong
je niet toen
je wakker werd
de liedjes die
ik kende zijn vannacht
met gisteren gevlucht

2.
wij zien de dingen om
ons heen
vader moeder
onze vrienden
heel zuiver en onjuist
haten met liefde en
hebben niet meer
lief voor de zon
of voor het gras
omdat we zo moe zijn
geloof je
omdat we zo moe zijn.
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3.
onze vingers zijn kort
en kunnen makkelijk
gebroken worden maar
we lachen er nog mee
en grijpen
en leven lang
en altijd hebben we
een trompet
in de zak
om voor onze vrienden
de last post
te blazen of
een halleluja

4.
we kunnen vriendelijk
zijn buigen en knikken
en haten achter de
hand
we kunnen luisteren
met beide oren wijdopen
en spreken met
onze mond dicht
en
savonds zitten
we in de glazen stolp
van ons huiselijk geluk
als dragers der cultuur
te kijken naar
de televisie
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5.
in het licht lopen. zijn
we verdrietig en vrolijk en
de mensen vrolijk
en somber
alleen de huizen zijn
altijd eender:
hoog en bezweet
kijk daar woon ik
zelfs de nacht brengt
geen koelte en
als ik je dus welterusten
zeg bedoel ik daarmee
dat we morgen
iets verdrietiger zullen zijn

6.
ik wil een bloem
zijn zeg je kijk eens naar
je vergroeide vingers
je voeten zijn vierkant
en onze gezichten
staan hard en vriendelijk
laten we menselijk
zijn als we elkander weerzien
geen stoot in de
rug maar een glimlach als
kille voldoening
voor ons fatsoen
ja natuurlijk
zullen we bloemen zijn
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7.
vroeger
kon ik
de huizen aanraken
en spraken zij
mij toe
was de stad een
blokkendoos met
ramen
van rood mica
speelde ik met
kinderen en vogels
als wanneer ze
van chocola
vroeger
scheen de nacht een
huiverend warmbloedig
wonder

8.
ik moet
WOORD
zijn
en het woord
machtig en
vierkant
tastbaar
hoorbaar
in mij
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9.
ik geloof dat
de huizen bol
willen staan als
witte zeilen
dat de bomen
hijgen als paarden in
de wind
dat de woorden
zich hullen in
mantels van bont
ik geloof dat
god gloeiend als
god zal opstaan
in een dood land
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Anna Teresia
C. Rijnsdorp
I
Ik ben aan 't wakker worden. Wat is er gebeurd, waar ben ik? Ik drijf van het zweet.
Varen we? Nee, dat getril komt uit m'n eigen ribbenkast. Wat een stank hier. M'n
hoofd barst van pijn en hitte. Maar dit is een cel! Langzaam aan, aai!, ik ben
geradbraakt. Dorus, geen geintjes. Ga hier op de rand van die brits zitten - oh, m'n
lendenen - en wrijf je ogen es goed uit. Schei uit, te pijnlijk. Blauw oog, gevochten?
Ik was toch met Lau en Kobus. Hoe is 't ook weer gegaan? Lau en Kobus... (wat een
hok hier). En toen... weet ik veel. Ja toch, die blonde meid achter die tapkast. Ja, óóh,
hoe was het ook weer? Laat ik maar weer gaan slapen. Ik stik nog. Die blonde meid.
Gerry, zee ik, jij ben geen Braziliaan. Veels te blond. Ja doch, zee ze, ich bin aus
Brasilien. Aus, zeg ik, je ben in Brazilië.
Brazilië... ik ben toch niet aan boord? M'n corpus trilt als de machinekamer.
Wanneer zag ik ineens die witte tanden van die mulat en het geel van zijn ogen? Wist
ik dat het zijn meisje was. Of wacht es, nee, liep Lau niet rood an omdat ze Duits
praatte? Waarom trok die gozer ineens zijn mes? Eerst zag ik, laat es kijken, ja, die
ogen van die meid als tafelborden en de handen aan d'r oren van de schrik. D'r mond
stond nog open van die gil. En toen, met een ruk, draaide ik me om en zag iets
flikkeren. Het blanke dolkmes in de klauwen van die mulat. Stak-tie me? Nee, bloed
zien ik niet. De hel brak los in die kroeg. Er viel iets zwaars om, ik kreeg een dreun
op m'n hoofd. En verder... mist.
Daar zit je nou, Dorus. Kòn ik maar zitten. Ja maar ik zeg: je zit nou. Hebben ze
me bestolen? Gauw effen voelen: jasje, binnenzakken, zijzakken, leeg! alles er uit.
En m'n broekzakken?...
Zou ik een potje gaan grienen? Waar zitten Lau en Kobus nou? Hoe krijg ik m'n
spullen terug, hoe kom ik an boord? Hoe kom ik hier uit? Héé, cipier, cipier! Ik wil
d'r uit! Waar zit je? Laat me d'r uit!
Niets of niemand geeft een kik. Alleen maar hitte, stank en overal pijn. Dorus,
wees nou bedaard en hou om zo te zeggen krijgsraad met je eigen. Je ben nou klaar
wakker, niet? Die kater gaat wel over en die pijn ook. Het is natuurlijk middag. Alles
slaapt. Je zit hier in 't kot en je moet er uit. En gauw. Nou geen pijn voelen (ze hebben
me bont en blauw geslagen). Deur: op slot. Niks mee te beginnen, een kluis gelijk.
Het raam. Gauw de brits, ooh!, d'r onder. Niet voor niks zel je Lange Dorus heten.
Effen wachten, tot die... duizeligheid... wegtrekt. Een compleet firmament voor je
ogen. Hoeh, misselijk ook al. Nou, pak an. Daar spartel je, met je kin op de nis. Ik
zie niks door de transpiratie langs m'n ogen, en
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ik heb geen hand over om er in te vegen. Ja: een smerig binnenplaatsje in de witte
zon en een reep felle blauwe lucht erboven.
Ik moet de brits overeind zetten, dan kan ik er zittend bij. Die spijlen zijn verroest
en de houten sponning ziet er rottig uit. Schuin tegen de muur op. Zo, en nu er op.
Als er iemand komt trek ik m'n kop weg. Geen kip te zien. Nu gauw een voor een
die tralies proberen. Was er nu maar iemand die de brits vasthield. Ik ken geen kracht
zetten zo. Nee, die tralies geven niet mee, maar... wacht es, de sponning wijkt een
beetje. Even terug naar de grond. Vlug om je heen zien. Iets om mee te breken...
Bedaard nou, niet zo hijgen. Een pootje van de brits afbreken? Wacht, dat etensbord...
ja, metaal. Wrikken. Nee, zo kom ik in geen uren klaar. Daar is iemand, vlug, kop
weg. Voorzichtig loeren... Het is een kind! Een meisje met een pop losjes in de hand.
O, ze heeft me gezien. Mèt sta ik op de grond van m'n cel. Ik hou me doodstil. Wat
nou? Vooruit, werk je weer omhoog. Is ze er nog? Grijnzen, Dorus. Verrek, ze lacht
terug. Kon ik nou maar een beetje Portugees. Maar die meisjesnamen eindigen
allemaal op -ta.
- Ah, dada, h'mtà!
Ze lacht niet meer. Heb ik haar aan 't schrikken gemaakt?
- H'mta, dada, la bella.
Wat zeit ze? O, ze laat d'r pop zien. Nou je liefste grijns, Dorus. Zou ze ook Duits
verstaan? Knikken, knikken.
- Schöne Puppe, bella puppa, bella dolla.
Ja, ze begrijpt het! Ze lacht weer en trekt aan het jurkje van de pop. Wat zeit ze?
Ik maak er niks van. Even naar beneden, dit is niet uit te houen. Twee lange zwarte
vlechten, in elk een witte sttrik. Twee ronde zwarte ogen, donkere huid, witte tanden.
Niks bang, integendeel. Is hier een kans, Dorus? Zat dat raampje maar niet zo hoog.
Niet suffen, weer naar boven, als de wee'licht.
- Hoemta, hoemta. Wenken nou, wenken. - Hoemta preciosa, kom hier, kom hier
met je puppa. Pappa dorma? No pappa, puppa-dolla.
Ze is weg. Dorus! Als ze maar niet d'r vader gaat halen. Ze kan wel het dochtertje
van de directeur zijn. Enfin.

II
Anna Teresia was dikwijls een beetje stout. Op de heetste uren van de dag moest ze
natuurlijk slapen. Iedereen deed dit trouwens. Behalve haar vader. Die had tot taak
dan alle cellen langs te gaan om te kijken of de arrestanten en gevangenen waren
wáár ze waren. Een onzinnige maatregel. De kerels en wijven in de cellen sliepen
altijd als marmotten of hielden zich in ieder geval stil. Dat lag nogal voor de hand
bij honderd graden Fahrenheit. Eten kregen ze niet voor zonsondergang. Zelf geen
siësta te kunnen houden en dan te gaan zien hoe anderen het wèl deden..., je zou er
een paar uur gevangene voor willen zijn. De directeur sliep zelf en alle collega's
sliepen. De gedachten worden traag op het heetst van de

Ontmoeting. Jaargang 9

335
dag. Zo was Anna Teresia's vader halverwege zijn route even in de slagschaduw van
het hoofdgebouw op een stoep gaan zitten, met de sleutelbos in zijn hand. Het was
een dikke, kleine man van hoofdzakelijk Indiaans bloed en met een koperrood gezicht,
de slordige tuniek over zijn blote lijf en met openstaande kraag. Hij droeg een vuile
witte broek. De blote voeten staken in lompe soldatenschoenen. Niet zo heel ver van
Dorus' cel verwijderd, zat hij helemaal in elkaar gezakt te slapen. De stoute Anna
Teresia wist wel van dat uiltjes knappen van haar vader tijdens zijn rondgang. Menige
middag loerde ze tussen de half geopende jaloezieën van haar slaapvertrek om te
zien of haar vader zijn route wel afmaakte. Ze kende de weg tussen de bijgebouwtjes
perfect. Toen haar vader deze middag uitbleef, had ze haastig haar jurkje aangeschoten
en was ze met haar pop naar buiten gegaan. Dat ging nog gemakkelijker dan anders,
maar ook toen moeder niet in het ziekenhuis lag lukte dat meestal wèl: mama was
gezet, hardhorend en een vaste slaapster. Anna Teresia (dat de grote mensen dat toch
niet begrepen!) kòn 's middags niet slapen. Nooit was ze klaarder wakker dan juist
in de middaguren. Het was haar liefste tijd en van de hitte merkte ze nauwelijks iets,
omdat ze zich vanzelf dan heel rustig hield. En als haar pop eens niet slapen kon,
dan begreep Anna Teresia dat bèst.
Bewoog daar iets achter het raampje van cel 59? Ineens zag ze het grappige gezicht
van een witte man. Toen hij haar zag, lachte hij. Hij verdween, maar even later was
hij er weer. Hij had zulke leuke lichte ogen. Toen ze haar pop omhoog hief, knikte
hij dat hij de pop lief vond. En nu wenkte hij haar om te komen. Hij wou natuurlijk
de pop van dichtbij zien. Zijn mond bewoog net als die van een grote pop, maar wat
hij zei verstond ze niet.
Anna Teresia bedacht zich geen ogenblik. Ze legde haar pop op de grond neer,
zodat de vreemdeling er het oog op kon houden. Vader kon niet veraf zijn. De
bijgebouwtjes stonden tamelijk ordeloos om het hoofdgebouw verspreid. Lang hoefde
ze niet te zoeken. Haar huppelpasje ging over in een bedachtzaam wandelen en toen
ze bij haar slapende vader aangekomen was, bleef ze staan met een vinger in de
mond. De pijpen van zijn vuilwitte broek waren omhooggekropen, zodat de zwaar
behaarde bruine benen tot halverwege de knieën zichtbaar waren. Ze keek naar de
lusjes van de dikke veters, waarvan ze altijd een beetje bang was. Net of ze aan iedere
schoen leefden. De sleutelbos was uit vaders hand gegleden en lag op het straatje.
Uit zijn kleren kwam een benauwde lucht van transpiratie en alcohol, een geurtje dat
met ruzie samenhing, een donker kastje en geheimzinnigheid thuis. Vader had zijn
plekje goed uitgekozen: de dode achterkant van het hoofdgebouw. Van de voorzijde
liep een lange weg naar de poort, die altijd dicht moest blijven. In het hokje achter
de poort zat, of sliep, de portier en in het schilderhuisje voor de poort stond, of sliep,
een soldaat. Dat was, naar Anna Teresia's begrippen, heel ver weg.
Voorzichtig raapte het kind de bos sleutels op. Ze kon niet verhinderen
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dat het metaal zachtjes rinkelde in de doodse stilte. Bijna zou ze hebben gegild, toen
ze de vingers van haar vaders rechterhand zag bewegen. Net een krab, huuh. Maar
toen hij doorsliep, overwon ze haar angst en huppelde met een matig gangetje naar
het afzonderlijk staande huisje met het gegolfd plaatijzeren dak, op de deur waarvan
het grote cijfer 59, oorspronkelijk wit, nauwelijks meer te lezen was. Ja, de pop lag
er nog en... daar was ook de man aan het raampje, grappig knikkend en met zulk een
leut in de ogen, dat haar laatste aarzeling verdween. Anna Teresia kende de sleutels
op een prik; 59 was nieuwer en kleiner dan de andere. Met de pop in de linkerarm
ontsloot ze met de rechterhand handig de deur en dribbelde kalmpjes naar binnen.

III
Wat moet ik doen als ze werkelijk binnenkomt? Neem ik de benen, dan wordt ze
natuurlijk bang en begint te schreeuwen. Zal ik ze opsluiten, en de sleutels ergens
weggooien? Hou je haaks, Dorus. Doen alsof je hier met vakantie ben. Als m'n handen
zo beven, krijgt ze argwaan. Me effen omhoogwerken. Ja, ja, daar is ze! Roetsj, weer
naar beneden.
Anna Teresia liet de deur wijd openstaan, met de sleutel in het slot. De cel was
een en al licht. Ze kon de man nu helemaal zien. Hij stond verwezen tegen haar te
lachen, met de handen in de zak. Onder z'n linker oog was een grote, zwart en gele
plek. De brits stond tegen de muur op, onder het raampje. Zijn armen onder de
opgerolde hemdsmouwen waren zwaar behaard; het kind onderscheidde een
getatoueerd anker op de rechterpols. Anna Teresia was alleen maar onbevangen
nieuwsgierig en bleef hem met ronde ogen aankijken.
- Hoemta, bella puppa, zei hij. Hij knikte naar haar pop en zijn ogen twinkelden
overdreven, maar de oogleden trokken nerveus.
- Anna Teresia, zei ze met een vingertje op haar borst. Daarna, met de vinger naat
de pop wijzend: Teresia Anna.
- Ik heet Dorus. Appello Teodoro. Compran? Olandeso.
Ze kwam dichterbij en stak de vreemde man vol vertrouwen haar pop toe. Hij nam
die in zijn arm en wiegde er wat mee. De oogjes gingen open. dicht en uit het mondje
kwam een onzeker mamma.
- Teresia Anna, zei het kind gebiedend en ze stak haar handen uit om het poppekind
terug te krijgen.
- Teresia Anna. Bella nama. Anna Teresia.. plú bella nama. Ze zag hem lachen
nu, een natuurlijke, aanstekelijke lach. Hij nam haar bij de hand en ze wandelden de
cel uit. Even liet hij haar los om zijn jasje aan te schieten. In de cel had hij zich
daarvoor geen tijd gegund. Ze zag hoe hij onderwijl schichtig om zich heen keek.
Maar doordat hij op goed geluk de richting insloeg, die van haar vader wegleidde,
bleef alles blank.
Zeven en vijftig, drie en vijftig. Het hoofdgebouw moet ergens achter me liggen.
Het blijft gelukkig stil. Had ik m'n pet maar, je krijgt hier een zonnesteek. Nog maar
es even tegen d'r lachen. M'n knieën knikken, kan ik
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sprinten als het nodig is? Waar gaan we heen, hoe moet dit aflopen? Daar zie ik een
muur. Ik had de deur moeten sluiten. Eeuwig stom. Teruggaan? Nee. Nog driehonderd
meter tot die muur. Een hoge prikeldraadversperring er boven op. Wie weet staat er
stroom op. Maar die muur is vervallen.
Anna Teresia heeft niet de minste haast. Nu en dan maakt ze een huppelpasje,
maar dat is van plezier. Ze moet die vreemde oom toch ook eens laten zien hoe handig
ze haar pop uit en aan kan kleden en wat een mooie nylon onderkleertjes Teresia
Anna heeft. Dat is een gewichtige bezigheid en daar moet je bij stilstaan. Nu moet
die oom niet zo om zich heen kijken. Hij veegt zijn natte handen aan zijn broek af.
Wat zweet-ie en wat heeft-ie een grote keel van voren, die op en neer gaat. Ziet-ie
nu wel hoe handig ze het jurkje over het hoofdje van Teresia Anna stroopt? Wat
bedoelt-ie nou? Hij is zenuwachtig. Hij zegt prommenada. Iets van angst deelt zich
aan haar mee. Nu, goed dan. Anna Teresia heeft temperament; met oogjes flikkerend
van verontwaardiging trekt ze het jurkje weer over het poppehoofd terug. Maar nu
lacht hij weer zo onweerstaanbaar, terwijl ze het jurkje handig vastmaakt.
Ze vindt hem lief en meteen heeft ze ontzag voor hem. Als hij z'n hand uitsteekt
legt ze de hare er weer in en de twee wandelen verder, in de richting van de muur.

IV
Rosa is het hoofd van de gevangeniskeuken. Ze is groot, nog dikker dan de moeder
van Anna Teresia en een negerin. Haar siësta eindigt vroeger, want ze is trouw in
haar werk en nooit klaar. En ze kan niet buiten een volledige afwassing met water,
zó koud uit de put. Heerlijk. Het moeilijkste is overeind te komen en de peignoir een afdankertje van de directeursvrouw - om te slaan. De rest gaat vanzelf. Voeten
in de muilen, dan naar buiten, naar de oude put, die nog ouder is dan het hoofdgebouw.
Toen waren er nog geen negers hier in het land. Ze moet daar altijd aan denken, als
ze het emmertje heel diep laat vieren.
Het is dit rinkelend geluid, duidelijk hoorbaar in de doodse stilte en beantwoord
door een bijna transparant hondengeblaf heel in de verte, dat Dorus met een ruk doet
stilstaan.
- Kie è da? zegt hij in zijn buitenlands.
Nu wordt ook Anna Teresia echt een beetje bang. Rosa, Rosa, zegt ze levendig en
met sprekende ogen. Ze heeft ontzag voor de enorme omvang, de ogen en de grote
handen van deze vrouw. En ze weet: het is tijd, straks wordt alles wakker, ook vader.
En Rosa moet een oogje in het zeil houden, zolang mama van huis is.
Dorus denkt niet meer. Hij ziet het kind schichtig naar hem opkijken. Even gunt
hij zich de tijd voor een vluchtige zoen op haar voorhoofd; hij zegt: ritorno à la casa,
vita, vita, en wijst in de richting vanwaar zij gekomen zijn. Dan schiet hij op de muur
af en kijkt niet meer om. Anna Teresia

Ontmoeting. Jaargang 9

338
begint te huilen en roept Dorus na. Als hij niet omkijkt rent ze hem achterna. Ze ziet
hoe hij gebukt langs de muur draaft, als een rat die een uitweg zoekt. Nu is ze een
en al wanhoop, die nog erger wordt als ze hem plotseling niet meer ziet. Hij houdt
zich een ogenblik schuil achter een grote doornstruik, om op adem te komen en zich
te bezinnen. Als hij weer weg zal springen (hij hoort het kind gelukkig niet meer),
staat Anna Teresia ineens weer bij hem, hijgend, behuild, de grote zwarte ogen vol
verdriet en woede. Een demon rijst in Dorus omhoog. Hoe moet hij zich van deze
lastpost ontdoen? Anna Teresia snikt. Haar hulpeloosheid en vertrouwen ontwapenen
hem. Met een slip van zijn jasje veegt hij haar ogen af. Ineens staat zijn besluit vast.
Hij neemt haar op de arm, wat ze gewillig toelaat, want moeheid en slaap beginnen
haar nu parten te spelen. Hij dwingt zich een lachje af en loopt dan met stramme
benen naar het voetpad langs de muur.
Rosa zegt in zichzelf: het leek wel of ik Anna Teresia hoorde roepen. Maar dat
kan niet, want het geluid kwam van de andere kant. Misschien was het de baby van
de directeursvrouw, en heb ik me in de richting vergist. Terwijl ze zich wast blijft
een vage onrust haar hinderen. Had ik niet even moeten kijken of alles in orde was?
Het bederft haar het plezier van het poedelen. Een beetje ontstemd kleedt ze zich
vlugger aan dan gewoonlijk en besluit op onderzoek uit te gaan, voor ze aan het
keukenwerk begint. In haar ogen ligt verwijt aan het adres van Anna Teresia's vader,
die natuurlijk halverwege zijn ronde weer in slaap gevallen zal zijn. Was het niet
zijn eerste plicht op zijn eigen kind te letten en heeft hij er niet maar één? Verleden
week heeft ze hem nog gewaarschuwd voor de directeur. Als die het in zijn hoofd
krijgt in de middaguren te gaan inspecteren, ligt Lacoste er uit. En dat zou haar spijten
om zijn vrouw, met wie ze bevriend is.
Het is overal nog stil. Rosa kijkt met haar grote negerinne-ogen om zich heen en
snuift de lucht op door haar platte neus. Ze begint alweer te transpireren. Eerst maar
eens kijken of Anna Teresia de boel niet overhoop heeft gehaald. Ze rolt meer dan
ze loopt naar het witte huisje van de Lacostes. Staande op het plankier van het
voorgalerijtje, tilt ze een jaloezie omhoog. Anna Teresia is weg.
- Anna Teresia! schalt haar machtige stem en onderwijl struikelt ze haastig de deur
in. Even later komt ze naar buiten stuiven in de richting van het hoofdgebouw. Anna
Teresia! Anna Teresia! Ze ziet in de verte Lacoste traag overeind komen. Verbaasd
kijkt hij naar zijn handen en naar de grond. Vlug draait ze om een van de afzonderlijk
staande gebouwtjes heen en ziet ineens verderop het blauw van Anna Teresia's jurkje
achter een struik verdwijnen. Maar vreemd, in de hoogte, alsof het kind op stelten
liep. Anna Teresia! Rosa's boezem gaat vlug op en neer, haar keel is droog, het hart
klopt angstig snel, de dikke benen weigeren dienst. Maar met de prooi zo in het
gezicht, houdt Rosa vol.
Er staat daar een vervallen tuinhuisje, uit de tijd dat dit verwaarloosde terrein een
villatuin was. Daar loopt ze onverhoeds tegen Dorus op. Hij
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torst Anna Teresia op de rechterarm en houdt haar pop in de linkerhand. Rosa geeft
een gil, die in de stilte over het gehele terrein kan worden gehoord. De vreemde kerel
ziet Rosa niet of hij laat de pop vallen, slingert het kleine meisje op zijn rug, houdt
haar handjes voor zijn borst bijeen en zet het op een lopen. De directeur hoort de gil
terwijl hij zich scheert. De baby begint te huilen en wekt mevrouw. Lacoste, radeloos
zonder zijn sleutels, rent de gebouwtjes langs en ziet al bijna dadelijk de deur van
cel 59 openstaan. Hij grist naar zijn alarmfluitje, geeft het signaal en merkt op
hetzelfde ogenblik dat de sleutel, met de gehele bos er aan, in het slot steekt. De
dronken zeeman is weg! De portier hoort het signaal, springt op en stelt volgens de
instructies, onlangs nog gerepeteerd, de sirene in werking. De schildwacht buiten de
poort, opgeschrikt uit zijn verboden slaap, lost in zijn verbouwereerdheid een schot
in de lucht.
Iedereen, die niet opgesloten zit, rent naar buiten en schreeuwt zonder te luisteren.
De gevangenen in het hoofdgebouw - van de afzonderlijke cellen staan verscheidene
leeg - beginnen te roepen en rumoer te maken. Ergens wordt herhaaldelijk brand
geroepen. De algemene paniek jaagt de gevangenen, die het rumoer horen en niets
kunnen doen, tot doodsangst op. Inderdaad komt uit een van de keukenramen walm,
want de bomen voor het hoofdgebouw zijn onlangs uitgedund en het groene hout
ontwikkelt veel rook. Bovendien is ook het keukenhulpje naar buiten gerend en
schreeuwt hysterisch.
De portier is een wezel en opent vlug de poort om de wacht binnen te laten. Terwijl
hij het hek opent hoort hij achter zijn rug snelle voetstappen. Met een ruk keert hij
zich om en ziet een vreemde man voorwaarts stormen met een half bezwijmde Anna
Teresia op zijn rug. De man hijgt vreselijk en maakt een gebiedend gebaar naar het
hek. Automatisch gehoorzaamt de portier en maakt ruimte. De man, met het kind op
de rug, stuift naar buiten. Voor de portier begrijpt, dat hij een onvergefelijke fout
heeft gemaakt - en dat duurt even - is de man een paar honderd meter de weg afgerend.
Ook de portier heeft een alarmfluit en blaast. Hij springt de poort uit om te zien waar
de soldaat Luis gebleven is.
Deze had juist zijn geweer geladen en schreeuwt de wegrennende man iets na. Als
de vluchteling niet blijft staan, maar zo mogelijk nog harder de weg op rent, legt de
schildwacht aan en mikt. Maar de portier springt hem terzijde, gesticuleert en maakt
de jongen duidelijk, dat hij niet schieten kan, want die kerel heeft Anna Teresia
Lacoste op de nek. Er ontstaat een vinnige en gevaarlijke woordenwisseling tussen
de portier en de soldaat, die bijna in een handgemeen overgaat en waarbij het geweer
levensgevaarlijke zwenkingen maakt.
Een vrachtauto, die voorbij komt daveren in de richting van de haven, stopt op het
gezicht van de schermutseling, maar als de chauffeur het geweer heen en weer ziet
zwaaien, geeft hij vol gas en maakt dat hij weg komt. Boven het rumoer van het
rijden hoort hij de sirene van het gevangenisterrein. Wat is er aan de hand? Is er
oproer, brand? Het leek oproer. Wat kan hij doen? Hij moet zijn vracht afleveren;
de tijd dringt.
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Door rijden. Wat is dat nu weer? Er staat een man met opgestoken hand. Een meisje
in een blauwe jurk en met witte strikken hangt om zijn nek. Nu durft hij toch niet
doorrijden. Hij mindert vaart en stopt. De man komt hem achterna draven en klimt
zonder een woord naast hem in de cabine. Achter hen klinkt een geweerschot, en
nog een. De vreemde man wijst op het kind en maakt een ongeduldig, gebiedend
gebaar van doorrijden. In de verte valt een derde schot. De ogen van de chauffeur
draaien in hun kassen, maar hij geeft gas en even later davert de zware wagen op
topsnelheid in de richting van de haven.

V
De weg is slecht. Verderop, bij de haven, zal hij beter worden. De chauffeur heeft
zijn volle aandacht bij het rijden nodig. Even een vluchtige blik naar de man naast
hem: blootshoofds, bezweet en vuil, een blauw oog, maar een strakke mond, die niet
veel goeds voorspelt. Het kind op zijn knieën ligt in een flauwte. Jaime voelt een
paar felle lichte ogen op zich gericht.
- Do you speak English?
- I picked up a little. What's the matter?
- I see.
Dorus heeft zijn prevelement niet klaar. Maar langer zwijgen zou gevaarlijk kunnen
worden. Hij moet tijd winnen. Op het kind wijzend vraagt hij, opzettelijk haperend,
ofschoon hij behoorlijk Engels spreekt, of er in de buurt van de haven een dokter te
vinden is. Jaime vindt dit vreemd. Hij weet dat aan de gevangenis een arts is
verbonden. Waarom het kind niet in bed gestopt en een dokter opgebeld, als die van
de gevangenis niet bij de hand was? Onder de opgekropen mouw van de behaarde
rechterpols van Dorus ziet hij een getatoueerd anker. Wat wil die zeeman met dat
kind? Er hangt een gevaarlijke spanning in de cabine. Intussen slaat Anna Teresia
de ogen op en begint om haar pop te schreeuwen. Jaime durft geen oog van de weg
te lichten. Hij heeft een groezelig-witte kwartiermuts op en draagt een korte baard.
Op rappe toon ondervraagt hij het hem onbekende meisje.
- Wat is er met je pop? Wat is dit voor een man en wat wil die van je?
- Hij heeft mijn pop laten vallen.
- Dat is stout van 'm.
- Nee, deze man is lief. Hij is niet stout. Jij ben stout. Rosa zal de pop wel oprapen.
- Waarom huil je dan?
- Ik huil niet (ze veegt met de rug van haar handje in de ogen).
Dorus verstaat er niets van. Hij heeft geen antwoord op zijn vraag gehoord.
Voorzichtig knuffelt hij het kind; als ze hem laat geworden begrijpt hij dat dit een
winstpunt voor hem betekent. De situatie is ingewikkeld. In de verte steken een paar
kranen boven de boomtoppen uit.
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De weg is nu beter en breder. Aan de horizon zijn de blauwe toppen opgedoken van
de bergen, die de baai omzomen.
- What does she say? Where's a doctor?
- Vertel es gauw: wat is dat voor een man en wat wil-die? Moet je naar de dokter?
Anna Teresia schudt het hoofd.
- Is er oproer in de gevangenis?
Ze knikt met stijfgesloten mondje, de zwarte ogen ernstig en wijd open.
- I'll tell you the whole story, zegt Dorus. Terwijl de truck voortraast over de weg,
waarlangs wrakke gebouwtjes beginnen te verschijnen, en Anna Teresia met
niet-begrijpende ogen het voor haar onverstaanbare gesprek probeert te volgen - de
weg schijnt haar niet onbekend te zijn - biecht Dorus, beginnende bij de ruzie in het
café, in snel tempo alles op. Hij is geen misdadiger. Het kind klemde zich aan hem
vast. Hij was gedwongen het als schild te gebruiken bij zijn ontsnapping. Hoofdzaak
is dat hij tijdig aan boord komt. Vóór donker moet de boot varen. Als Jaime hem
helpen wil (Dorus maakt een beweging van drinken)... Maar ze hebben me nakend
uitgekleed en je zult even aan de kade moeten wachten. Zeg maar dat ik je met een
revolver heb bedreigd. Niemand weet trouwens dat je me aan boord hebt, behalve
Anna Teresia. Zeg maar tegen ze, dat we wat moois voor haar gaan kopen. Jaime
perst zijn lippen op elkaar en wringt nadenkend zijn mond in wonderlijke bochten.
Hij is er van overtuigd, dat de lange man naast hem nu de waarheid spreekt. Politie
en gevangenispersoneel behoren niet tot zijn vrienden. Een stuk of wat dollars kan
hij wel gebruiken. Dorus gluurt onderwijl naar Jaimes polshorloge. De afstand valt
hem tegen. Het beroerdste is, dat ze me gefouilleerd hebben, vertelt hij nog. Ik had
brieven op zak met mijn naam en de naam van de boot. Maar dat is jouw zorg niet.
Zet me als de wee'licht bij de boot af als je 'n vent ben. En wat Anna Teresia betreft,
zeg maar dat je haar uit mijn klauwen gered hebt. Dan geven ze je nog een medalje
toe.

VI
Lau en Kobus, ze wisten zelf niet hoe, waren aan het tumult in de kroeg ontkomen.
Ze probeerden hun ongerustheid over Dorus ook voor elkaar te verbergen, maar
telkens ging nu eens de een, dan weer de ander, naar dek om uit te kijken. Het was
Lau die, een kwartier voor vertrektijd, nog een vrachtauto met gevaarlijke snelheid
het terrein zag komen oprijden. De wagen stopte met schreeuwende remmen. Tot
zijn verbazing zag Lau Dorus met een klein meisje op zijn nek uit de cabine springen.
Hij zette het kind neer en het liep gemoedereerd aan zijn hand de loopplank op. Anna
Teresia beleefde een sprookje. In een kleine, benauwde ruimte ergens aan boord
werd er daverend gelachen, haastig in dozen gerommeld en in opengescheurde wikkels
gesnuffeld. Onderwijl deed haar grote vriend een opgewonden verhaal, waarvan ze
niets ver-
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stond. De twee andere mannen sloegen zich op de dijen van plezier, maar Dorus
bleef nerveus. Kobus kende wat Portugees. Hij bond Anna Teresia een kinderhorloge
om de pols. Van Dorus kreeg ze een doos met snoepgoed en van Lau een mooie
penning. Toen bracht Dorus haar als de wind weer over de loopplank naar de wal.
Ze zag hoe hij met Jaime ernstig praatte en smoesde. De chauffeur merkte dat ze
naar hem keek en hij riep ineens geschrokken: - Kijk es naar de lucht! Ze tuurde een
poosje. - Ik zie niets. Jaime grijnsde. Hij voelde aan de achterzak van zijn broek.
Van boord werd geroepen. Dorus tilde het kind op, gaf het een zoen en zette het
meteen op het bankje in de cabine. Hij reikte haar de cadeautjes aan, Jaime klom
achter het stuur, trok het portier met een smak dicht en gaf gas.
De ‘Carthago’ stevent met een voorzichtig gangetje op de monding van de baai aan.
Het Braziliaanse land achter de kleine, smerige havenplaats ligt in een
onwaarschijnlijke belichting van de dalende zon. De kade is nauwelijks meer te zien.
Dorus en Lau wisselen bij het elkaar bedrijvig voorbijlopen een paar woorden.
- Zou-die 't rooien met z'n prevelement?
- Die chauffeur? Hóhee. Ik zag wel dat-ie daar geen zorg over had. Die Brazilianen
bennen om zo te zeggen letterkundig angelegen. Maar ik hoop één ding: dat ze die
kleine meid d'r cadeautjes niet afnemen. De loeders zijn d'r toe in staat.
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Marius Goedhart
Molens
Glorieuze molens malen
Silhouetten van dravende paarden
Het wentelend licht het zonnelied
En witte wolken van liefde
En woelend geluk het water
Molens zijn vertikale wezens
Grote profeten die tegen zonsondergang
Kwistig strooien met idealen

De hofkamp
De lucht is zo eenvoudig opgebouwd
Uit een bolle blauwe spiegel vol
Ouwe witte wandelaars
De wilgen staan rustig met elkaar te praten
Schouder aan schouder, zonder haat
De landen liggen stralend en trillend in groen vuur
Daarin stoeien en draven goedhartige dieren
De wind strijkt teder en verbaasd
Langs de muur van de kleine boerderij
Dan verschijnt, blond als het hoog opgetaste hooi
Een vrouw, lachend en blij in de open deur
Van haar schouders en juichende handen
Vliegen vrolijk klapwiekende vogels
Aan haar voeten schrijdt waardig
Een feestelijke haan
Bevende klokken luiden
En de gele trom van de zon
Slaat een bolrond lied van licht in de dag
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Marius Goedhart
Liebestraum
Voor Corrie v.d. A.
Hoog boven het braakliggend land
Zingen vogels helder en zacht
Het lied dat in jou ligt besloten
In mijn armen bespeel ik langzaam
Een zacht beweeglijke altsax
Ik gooi mijn stem in het water
Van je melodieuze verzonkenheid
Ik hoor tot tranen bewogen
Je teder rijpende klanken
Voor mijn ogen ontvouwt zich
Je zachte gestalte
Tot een etherisch landschap
Ik stijg in het wild stijgend licht
Ik zink, langzaam extatisch
In de peilloze diepte
Van je muziek
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Marius Goedhart
Zomer in Vlist
Rode vruchten en vogels
En het zonlicht vol hese sneeuw
In de schorre lokkende landwind.
In het water van warme paarden
Rijdende golven, springende smakkende vissen
De landen groeien en golven met blatend gewas
Ik lig, een siddering een schreeuw
In Augustus gestrekte hitte
O zomer, ik nader u aan mijn handen
Ontbloeien planten, uit mijn voeten
Groeien steelsgewijze wortels
Zomer, ik zuig u in met mijn tong
Ik splijt u met mijn angel
Ik vlieg u binnen als een horzel.
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Marius Goedhart
Het afscheid
Het was een vreemde lichte dag
De lucht was bleek en ondoorzichtig
Het was alsof ik droomde, ook de bomen
Stonden onwezenlijk opeengedrongen
In donkere omarming, de nabije hoeve
Leek geheel verlaten
Alleen de verre koeien in de weiden
Graasden doodgewoon
Ik was nog kind, ik viste in de Vlist
En blikte in het zeer stille water
Dat roerloos bleef ook nadat ik
Mijn net had uitgezet. Toen rees opeens
Mijn spiegelbeeld uit het doodstille water
En wees op mij en ik werd droef en bang
Dan klonk een groot gedruis van wind
De hemel brak en zongeschitter
Doorstroomde alles en het donker hart
Der Vlist werd licht, ik zag
Haar tot haar einde waar zij boog
Omhoog tot in de hemel en daar stond
Een vrouw uit een zeer oude sage
Haar gouden haren stroomden in het licht
Ik zag haar hoog en blond gelaat en hoorde
Haar verre stem die zong mijn naam
Haar blijde handen die mij wenkten
Ik volgde haar waar zij mij riep
En toen ik huiswaarts ging herkenden
De mensen mij niet en ook mijn moeder
Stond stil en droevig bij het raam
Tussen de wanden van de kamer hing
Een afscheid zonder woorden
Maar buiten ging de wind
Vol ingehouden zingen
In een nieuw begin

Ontmoeting. Jaargang 9

347

Kritieken
Henriëtte L.T. de Beaufort
Rembrandt
Haarlem 1956 - H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.
Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Rembrandt Herdenking 1956 verscheen
een smakelijk uitgevoerd boek over Rembrandt van de hand van de bekende biografe
Henriëtte L.T. de Beaufort. Het lijkt mij onnodig de lof van deze schrijfster te zingen.
Goede wijn behoeft geen krans. Ook in dit boek treedt Mevrouw de Beaufort met
een fijn indringend begrip de mens Rembrandt tegemoet. Zij doet geen poging om
het gehele werk van de kunstenaar te belichten, maar vat veeleer samen, houdt daarbij
Rembrandt als geheel, in de veelzijdigheid van zijn karakter en zijn genie, in het oog
en tekent zo een beeld van de schilder, dat juist in dit herdenkingsjaar zeer velen een
onuitwisbare indruk van deze grootste der Nederlanders kan schenken. Aan de
kunsthistorische wetenschap, zegt de schrijfster zelf, zullen deze bladzijden niets
toevoegen. Maar dat was ook niet haar bedoeling. Het ging haar er om liefde en
inzicht te kweken voor de man, wiens werken haar levenslang hebben geboeid, wiens
schilderijen, tekeningen en etsen zij nooit moe werd te zien, te bepeinzen en wederom
te zien.
Haar boek, dat versierd is met een twintigtal reprodukties, verdeelt zij in de
hoofdstukken: Levensloop. Het dier, Het landschap, De mens, en Christus, zodoende
enige aspecten van Rembrandts werk belichtend. Mevrouw de Beaufort doet dit met
een geheel eigen, sprankelende stijl, waardoor het een genot is dit boek te lezen. Het
is gebaseerd op een grote feitenkennis, waarmede zij niet te koop loopt, maar die de
lezer telkens weer het rustige gevoel geeft met een veilige gids op weg te zijn.
De Stichting Rembrandt Herdenking 1956 had m.i. geen beter werk kunnen doen
dan juist dit boekje, dat niet te groot van omvang, wel echter zeer rijk van inhoud is,
op een zó goedkope wijze zo fraai beschikbaar te stellen. Inderdaad, hiermede moet
een ieder zich verrijken!
J.C.S.

S. Vestdijk
Rembrandt en de Engelen
Den Haag (1956) - Bert Bakker/Daamen N.V.
De bundel gedichten, die Vestdijk schreef ter herdenking van het feit, dat Rembrandt
driehonderdvijftig jaar geleden op 15 juli 1606 te Leiden (en niet te Amsterdam,
zoals de Colophon ten onrechte vermeldt) werd geboren, roept gemengde gevoelens
op. Laat ik beginnen met enige minder aangename. In deze twaalf gedichten (het
acrostichon, dat ander soort hersengymnastiek, waarvan deze ‘duivelskunstenaar’
zelfs nog een leesbaar gedicht weet te maken, laat ik buiten beschouwing als geheel
uit de tijd) zijn op zijn minst even zovele zwakke regels, voorbeelden van
bombastische beeldspraak, onsmakelijkheden en stoplappen aan te wijzen. Hier
volgen er enige van elk:
Zwakke regels zijn n.m.m. b.v.
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‘De diender met de ganzeveer
Die heeft een kladboek meegenomen’

blz 41

‘De oorhangers zijn van haar eigen’ blz 50

Hier is 't of ik Tollens hoor:
‘Een beddeplank uit 't achterhuis,
die losraakte, en werd verdreven
en sindsdien 't atelier bewoonde’ blz. 41

Ten Kate bracht in dergelijke exclamaties tenminste nog enige variatie.
‘En toch, en toch...’ blz 28
‘Maar stil, maar stil...’ blz. 48

Als voorbeeld van onsmakelijkheden noem ik uit de ‘De Anatomische les’ de regels:
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‘Vat in een fijn pincet, als kluifje op
de dis, De spies’
en
‘Rechts staat het boek. Het lijk
warmt er zijn voeten aan’ blz 7

Maar het toppunt is het einde van het gedicht ‘Hendrickje’ na de prachtige strofe:
Hendrickje, naam voor allen,
En naam voor mij alleen.
Geen is zo diep gevallen.
Zo hoog steeg er niet één.’

het slotvers met n.b. die laatste regel:
‘Ik zal haar laten erven.
Zij zal het niet verstaan.
Wanneer ik lig te sterven
Brandt nooit haar eten aan’

Nochtans (ik word van de weeromstuit ook al rhetorisch!) is Vestdijk een dichter.
Er staan in deze bundel niet alleen prachtige regels, maar ook hele strofen, ja zelfs
enkele gedichten waarvan ik ook bij herhaalde lezing ten volle kan genieten. Gaarne
zou ik hele stukken voor u overschrijven. Ik noem slechts ‘Lezende Titus’ en veruit
het mooiste en origineelste ‘De onvervulbare opdracht,’ welk gedicht Vestdijk schreef
in opdracht van de Minister van O.K.W.
Het boek is bijzonder fraai uitgegeven; iedere bibliofiel zal hier zijn hart ophalen.
De weergave van de etsen en tekeningen is subliem. Mevr. Bakker-Hefting is
verantwoordelijk voor de kunsthistorische aantekeningen, die sober zijn gehouden.
De boekverzorging is van Dick Elffers. Een aantal reproducties zijn tenslotte
opgenomen van die schilderijen, die Vestdijk tot zijn gedichten hebben geinspireerd.
J.C.S.

Jan Hardenberg
De Laatste Eenzaamheid
's-Gravenhage - A.A.M. Stols.
Deze novelle dwingt ons na te denken over vragen, die ook vandaag actueel zijn. De
hoofdpersoon is de verdediger van Maurice. De entourage is een verzetsgroep, die
illegaal werkt in een dictatoriaal geregeerd land. Beiden, Maurice en zijn verdediger,
zijn lid van deze verzetsgroep. Maurice werd gevangen genomen bij een verzetsactie
in een fabriek. Hem wordt een verklaring voorgehouden dat een makker Heinz
meegewerkt had aan de opruiende actie. Bevestigt en tekent hij die verklaring, dan
wordt hij vrijgelaten. Als hij merkt, dat Heinz' leven toch niet meer te redden is en
zijn eigen leven wel, tekent hij de verklaring, die de waarheid bevat en wordt
vrijgelaten.
Het spreken van de waarheid tegenover de vijand brengt echter de eigen groep in
gevaar. Daarop is de rechtspraak van de groep gebaseerd, en zo is Maurice eigenlijk
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al ter dood veroordeeld. De verdediger denkt: ‘Vragen warrelden door mijn hoofd,
Vragen, die ik me voor het eerst stelde: Wat is waarheid? Wat is recht? Staat recht
niet in dienst van waarheid? Ja? Hoe kan dan het spreken van waarheid een misdaad
heten? Heeft het recht niet tot taak de waarheid te doen zegevieren? Maar recht is
een kwestie van macht.’ Zo denkt hij verder, dat als het ene land overwint de rechters
zijn, die wanneer het andere land overwint als oorlogsmisdadigers worden veroordeeld
en ook omgekeerd. We lezen:’ Al willen de aanklager, de rechter en de jury het
‘schuldig’ uitspreken dan zal hun toch de vraag te beantwoorden blijven of het dan
groter kwaad is waarheid te spreken om eigen lijf en leven te redden dan gezamenlijk
het schuldig uit te spreken met geen ander doel dan hetzelfde lijfsbehoud?’ Worden
recht en waarheid dan door geen andere norm bepaald dan door het groepsbelang of
het persoonlijk belang? Dit is de strijd die de verdediger doormaakt en waarin hij
tenslotte kiest voor de laatste eenzaamheid. Daar blijft immers geen andere
verantwoording over dan aan zichzelf, aan zijn geweten, of eigenlijk aan God. In
deze verantwoording aan God krijgen wij zekerheid,
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dat in Gods handen Waarheid en Recht alleen veilig zijn, naar Zijn Woord. Over
deze zekerheid spreekt de novelle niet.
Deze novelle is waard met aandacht gelezen te worden. Alleen moet men niet
bang zijn voor te weinig dramatiek, omdat dit verhaal bespiegelend is van het begin
tot het eind. Het is een knap-geschreven novelle, die zeer strak is opgebouwd.
J.A.W.

Hans Edinga
Het Zomerhuis
's-Gravenhage - A.A.M. Stols.
De dichter Hans Edinga geeft ons dit verhaal, nadat hij ook al een roman schreef.
Het vertelt ons, hoe Felix Rouffaer naar Leiden vertrekt, om rechten te gaan studeren.
De kroniek van wat er in verband met dat vertrek gebeurde, vindt u hier, goed
geschreven. Is het de kroniek van het stadje met zijn conventies, zijn vaak wat
bekrompen moraal, of is het de kroniek van Felix Rouffaer, die met zijn moeder, de
notarisvrouw, leeft in het zomerhuis, in een wel totaal ander milieu? Dit antwoord
moet de lezer zelf geven.
Als Felix op de boot is, die hem uit het stadje losmaakt, wanneer hij vertrekt,
ontmoet hij Ada de Waal, de vrouw van de kantonrechter, een rebel als hij. Ze vertelt
hem over de ondeugende oude vrouw, zijn grootmoeder, die op een klein chateau in
Frankrijk woont als ‘La Comtesse de Villeneuve.’ Ze heeft haar ontmoet, en vertelt
Felix over deze vrouw, van wie hij, naar veler mening, zijn ondeugende aard heeft
geërfd. Ada zegt in dat gesprek met Felix: ‘Geluk?’ Het geluk is vervelend. Dat
vinden de romanciers ook. Wie beschrijft er nu het geluk?’ En even verder zegt ze:
‘Een klein geluk te plukken met snelle vinnige vingers. Een kleine triomf te behalen,
een voorsprong op een ander, die het niet eens beseft. Ach wij beleven altijd wel iets.
Wij trekken het avontuur aan, onze geest maakt elke dag tot iets spannends. Is het
waar of niet?’
Dit is voor haar en ook voor Felix het geluk, dat geen norm kent waaraan het
gebonden is. Alleen die kleine triomf, die voorsprong op een ander die het niet eens
beseft. Daar ligt de grens, de muur tussen het Zomerhuis en het stadje met zijn eigen
moraal. Ook de grens tussen het Zomerhuis en het leven van hen, die in het geloof
naar bijbelse maatstaf wensen te leven, in gehoorzaamheid aan Gods gebod? Dit
antwoord blijft de schrijver ons schuldig in zijn niet onverdienstelijk geschreven
verhaal.
J.A.W.

Verzamelde brieven van Vincent van Gogh 4 delen in 2 banden, Vierde
druk 1955 Amsterdam/Antwerpen - Wereldbibliotheek.
Het is in dit Rembrandtjaar wel even moeilijk aan een ander kunstenaar grote aandacht
te besteden. Toch komt het mij voor dat verdieping in leven en werk van de tweede
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kunstenaar van wereldformaat, om deze enigszins wonderlijke uit de reclamesfeer
afkomstige uitdrukking maar eens te gebruiken, ons geestelijk leven zeer kan
verrijken. Al zijn directe vergelijkingen tussen Rembrandt en Van Gogh niet mogelijk,
toch komt men bij beiden diep onder de indruk van hun grote persoonlijkheid. Berust
bij Rembrandt onze kennis op enige sobere gegevens van tijdgenoten, bij Van Gogh
beschikken wij over een schat van betrouwbaar documentatiemateriaal; wat slechts
zelden in deze mate het geval is in de wereld van de kunst.
De brieven door deze kunstenaar gedurende zijn korte werkperiode - nauwelijks
tien jaren - geschreven, volgen zijn ontwikkeling als mens en kunstenaar op de voet
en terecht behoren deze boeken dan ook in de bibliotheek van iedere liefhebber van
zijn kunst te prijken. Ongeveer dertig jaar geleden bood de uitgever de toen nog maar
uit drie delen bestaande uitgave voor negen gulden te koop aan, kennelijk was er
toen geen markt voor en nu zijn in zeer korte tijd twee
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drukken achter elkaar nodig. Voor de uitgave, die thans voor mij ligt is het zetsel
van 1953 gebruikt; door een dunnere papiersoort te kiezen kon de uitgever de vier
delen in twee banden samenbrengen, waardoor de prijs aanmerkelijk lager kon worden
gesteld.
De huidige verzorger, de heer Ir. V.W. van Gogh heeft de inleiding van de hand
van zijn moeder, Mevr. J. van Gogh-Bonger gehandhaafd en opgenomen in het eerste
deel. Hierna volgen de brieven, die Vincent geschreven heeft in chronologische
volgorde en in deel vier zijn o.a. de brieven aan de schilders Van Rappard en Bernard
opgenomen alsmede de brieven van Theo. Tenslotte volgen bijzonderheden over
Vincents jeugd en aanvullende mededelingen over zijn levensloop en gegevens over
zijn afstamming. Door alle delen heen zijn vele illustraties opgenomen, terwijl een
uitvoerig register het opzoeken vergemakkelijkt. Het is trouwens met deze brieven
een wonderlijke zaak: zodra u de boeken ergens openslaat en begint te lezen, heeft
de persoonlijkheid van de kunstenaar u zó te pakken dat u blijft doorlezen. Deze
uitgave is onmisbaar voor ieder, die Van Gogh bestudeert.
J.C.S.

W.S. Klooster
Zonder het genadige einde
Amsterdam 1956 - N.V. Em. Querido's Uitgeversmij.
Het eerste deel van Kloosters bekroonde roman is gesitueerd in het klassieke
Griekenland met een kunstzinnige pottenbakker, - Asbestos, de onvergankelijke als hoofdfiguur. Het tweede deel is hedentijds en speelt zich af in Amsterdam rondom
een dichtende gymnasiast.
Van deze twee delen heeft Klooster een geforceerde eenheid gemaakt, door in het
tweede talrijke, meestal gezochte en grof aangeduide parallellen met het eerste deel
te trekken.
Zolang de problemen van leven en dood, rede en gevoel, liefde en zinnelijkheid
geplaatst zijn in een vage, mythologische sfeer is Kloosters werk genietbaar, soms
zelfs bewonderenswaardig. Maar zodra hij zich in het tweede deel gedwongen acht
- terecht? - om een concreter, nuchterder verhaal te schrijven, vervalt hij tot vervelende
quasi-diepzinnigheden.
Het zijn echter de kwaliteiten van deze roman die de feilen zo scherp doen
uitkomen. Bovendien doen de laatste bladzijden ons vermoeden, dat Klooster zijn
tekortkomingen in wezen al grotendeels ontgroeid is. Ik wacht, om een gemeende
gemeenplaats te gebruiken, vol spanning op zijn tweede roman. En ik vraag me af
of deze schrijver niet een evengoed, - wellicht beter - dichter is.
M.B.

Johan Daisne
De vier heilsgeliefden
Antwerpen 1955 - Uitg. Ontwikkeling
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In de vier liefdesverhalen, die onder bovenstaande titel verenigd zijn, voert Daisne
zijn lezers door het grensgebied tussen droom en werkelijkheid. Hij doet dit soms in
de gedaante van kunstenaar, soms helaas ook onder het mom van een kermisgast.
M.B.

Bettina Polak
Het Fin de Siècle in de Nederlandse Schilderkunst.
's-Gravenhage - Martinus Nijhoff 1955.
In de vorige eeuw valt het hoogtepunt van het naturalisme in de literatuur samen met
het Impressionisme in de schilderkunst. Van ongeveer 1885 af echter ontwikkelt zich
zowel in de letterkunde als in de beeldende kunst een reaktie met idealistische
tendenzen: Symbolisme genaamd. Schilders en schrijvers is het niet meer te doen
om de juiste weergave van de zichtbare dingen om hen heen, maar van nu af aan
trachten zijn hun ideeën met behulp van symbolen en een rijke versiering van
decoratieve vormen te verbeelden.
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De dichter Jean Moréas spreekt in zijn manifest dat de ‘Figaro’ op 18 sept. 1886
publiceert, voor het eerst van ‘symbolisme als de enig mogelijke opvatting, die actuele
tendenzen van scheppende kunstenaars op juiste wijze kan weergeven.’ Een hele
reeks tijdschriften ontstaat. Zij verkondigen de nieuwe aesthetiek. De ruime plaats,
die zij aan de schilderkunst en de boekversiering geven, bewijst de nauwe band tussen
literatuur en beeldende kunst, voor dit tijdperk zo typerend.
Mej. Dr Polak heeft in een zeer uitvoerig gedocumenteerd werk vooral de
beginperiode der symbolistische beweging in Nederland van 1890 tot en met 1894
onderzocht en in het bijzonder aandacht besteed aan de afzonderlijke thema's (de
symbolen). Achtereenvolgens behandelt zij ‘De fatale vrouw’ (Salomé, Cleopatra,
Medusa, De Sphinx, de slang, Chimaere, harpij, gier), ‘Pan’ (De Centaur, ‘De
onschuldige jonge vrouw’ (De bruid, de lelie, de lotus, de roos, enz.) Het is ondoenlijk
hier zelfs maar de rijkdom aan behandelde onderwerpen over te nemen.
Duidelijk zal uit deze opsomming reeds zijn dat dit boek zowel voor de
belangstellende in de beeldende kunst als voor de liefhebber van de letteren een grote
aanwinst betekent.
Zeer uitvoerig behandelt de schrijfster de vier grote figuren uit die jaren: Toorop,
Thorn Prikker, Derkinderen, en Roland Holst, terwijl een aantal mindere goden als
Bosch, van Daalhoff, Moulijn, van Hoytema enz. nog besproken worden.
Tot slot volgen een catologue raisonné der symbolistische werken van de vier
eerstgenoemden, een uitvoerige bibliographie en register, terwijl meer dan honderd
met zorg gekozen reproducties de waarde van dit ‘standaardwerk’ nog verhogen.
Het is mij in het kader van deze aankondiging niet mogelijk op de betekenis van
dit werk dieper in te gaan. Het komt mij echter voor dat bestudering van deze periode
van onze cultuurgeschiedenis in de toekomst onmogelijk is zonder kennisneming
van dit boek, dat - ik zei het reeds - een waarlijk verbluffende rijkdom aan materiaal
ter beschikking stelt. Hartelijk aanbevolen.
J.C.S.

Theodora Keogh
Adieu Félice, Adieu Parijs.
Naar het Amerikaans door Jacoba F. Jansen.
Laren - A.G. Schoonderbeek.
De in Parijs geboren 30-jarige muziekrecensent en radiospreker Claude Mitan is in
Amerika getrouwd met een jonge Amerikaanse, Linnet. Als hij in zijn geboortestad
bij de omroep een baan kan krijgen, keert hij daarheen terug. Hij huurt een kamer in
een obscuur hotelletje van de zoveelste rang in de lugubere buurt, waar hij zijn jeugd
heeft doorgebracht. Voor Linnet wordt Parijs op deze wijze wel heel anders dan zij
zich had voorgesteld. Claude kan zijn verleden niet vergeten. Hij komt in aanraking
met een clubje kinderen, die door gewetenloze handelaars in verdovende middelen
worden geëxploiteerd, om hun waren aan de man te brengen. De 11-jarige Félice is
daarvan de leidster; ondanks haar jeugd is dit schoolkind reeds door en door
verdorven. Zij raakt verliefd op Claude, die daarvan niets weet of begrijpt, maar zich
laat meeslepen in haar misdadig leventje. Een jeugdvriend van Claude tracht chantage
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op hem te plegen door zijn wetenschap van dingen, die deze in zijn jeugd heeft
uitgehaald. Claude weet, dat het alles te onbelangrijk is om hem te deren, maar Félice
vat het in haar kinderlijke verliefdheid als ernstig op en het eind is dat zij de
chantagepleger vermoordt en zelf de dood vindt.
Verteld in deze gebrekkige woorden, lijkt dit verhaal een draak, de benaming van
roman onwaardig. Wie het boek zelf ter hand neemt, zal ontdekken, dat deze conclusie
volkomen on-
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juist is. Door de talentvolle wijze, waarop hier de sfeer van de Parijse achterbuurt
en onderwereld is weergegeven en door de vastheid van lijn, waarmee de karakters,
vooral dat van Félice, zijn uitgebeeld, ligt het boek literair op een hoog plan. Het
knappe is, dat het gegeven irreëel lijkt, maar dat de lezer aan het eind de indruk heeft
in een werkelijkheid te hebben geschouwd, die hem met huiver en afschuw vervult
en hem stil maakt van ontzetting door de gedachte, hoe diep een mens, zelfs een
kind, zinken kan in een milieu, waar van God en Zijn gebod geen wetenschap meer
is.
J.C.H. de P.

C.M. Dozy
Roemenië, Joegoslavië, Bulgarije. Verleden en heden.
's-Gravenhage 1956 - Martinus Nijhoff.
De toekomst van onze Westeuropese cultuur is menselijkerwijze gesproken
afhankelijk van de weg, die Rusland, zal inslaan. Wat wil de Sowjet-Unie? Is de
vriendelijkheid tegenover het Westen camouflage of ernst? Oppervlakkig gezien,
lijkt het antwoord niet moeilijk. Rusland heeft de keus tussen het Westen en het
Oosten en sedert in China een groot communistisch rijk is ontstaan, lijkt het
ideologisch door zulke hechte banden daarmee verbonden, dat het als vanzelf eerder
voor het communistische Oosten zal opteren dan voor het democratische Westen.
Maar er zijn bezwaren. Het Chinese totalarisme zal zich niet willen verenigen met
de ondergeschikte rol in Azië, het wil de leiding hebben en daar Rusland dit ook wil,
is de kiem gelegd voor toekomstig conflict. Er zijn daarom deskundigen, die de
glimlach naar het Westen wel degelijk als ernst beschouwen. Tot deze behoort de
schrijver van dit boek, een der beste kenners van de Russische politiek in ons land.
Eerst als consul en na de Tweede Wereldoorlog als gezant, heeft hij onze regering
vertegenwoordigd in de Balkan-landen. In Roemenië, Joegoslavië en Bulgarije heeft
hij van nabij de naoorlogse ontwikkeling meegemaakt en zich grondig op de hoogte
gesteld van de geschiedenis dezer landen. Voor wie inzicht wil krijgen in wat heden
ten dage op het Balkanschiereiland gebeurt, is dit boek een betrouwbare gids. Het is
helder en overzichtelijk geschreven. Al zal misschien niet iedereen de nauw verholen
bewondering van de schrijver voor Tito delen en in verband daarmee achter de
beantwoording van de hoofdvraag voorlopig een vraagteken zetten, niemand, die in
de toekomst onze cultuur belangstelt, kan aan dit boek voorbijgaan.
J.C.H. de P.

Seerp Anema
Calvijns Aesthetica
Aalten - Uitgeverij de Graafschap
De ruim tachtigjarige Seerp Anema is een onverdroten werker. Tot de ‘bijproducten’
van zijn velerlei letterkundige en wetenschappelijke arbeid behoort een uitvoerig
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uittreksel uit het in 1937 te Parijs verschenen boek van de in Amerika wonende
Franse prof. Léon Wencélius: L'esthétique de Calvin (de schoonheidsleer van Calvijn),
welk excerpt hij bij de Uitgeverij De Graafschap te Aalten heeft doen drukken. Het
oorspronkelijke werk is niet zo heel gemakkelijk in handen te krijgen en bovendien
zal het (overigens niet moeilijke) Frans voor sommigen een bezwaar zijn om tot deze
bron zelf te gaan. Dezulken vinden in dit werkje van ongeveer 50 bladzijden een
zorgvuldige weergave van de inhoud, niet al te uitgebreid en toch ook weer niet te
zeer gecomprimeerd, waardoor men de weg tot de gedachten van Calvijn over kunst
en schoonheid, via Anema, door Wencélius bereid vindt. Het boekje besluit met een
vertaling van Calvijns gedachten over het psalmgezang.
C.R.
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Fred van Viet
Herfst
Dit is je laatste kans:
herfstdraden binden het licht nog aan de aarde
de stilte leeft nog van een laatste vogel
een laatste blad
Straks krijsen meeuwen
- lage vlucht van winter over harde aarde -:
honger
krijsend in grijze eenzaamheid
Het wordt al mistig
Zie je niet, dat straks het huis wordt weggewist
en dat de weg verdampt?
- het laatste huis
- de laatste weg
Dan is de wereld dood
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Het laatste oordeel
M. Monsinga
Het begint donker te worden. Met een nadrukkelijk gebaar doe ik mijn bureaulamp
aan. Het is een alledaagse daad. Duizenden zullen op dit moment hun bureau-lamp
inschakelen. En toch is er verschil tussen die talloze handelingen en de mijne. Ik doe
het bewust. Ik doe het omdat ik een motief heb, dat me helder voor ogen staat, omdat
het donker wordt.
Ik doe nooit iets zonder reden. Ik heb het tot een wet in mijn leven gemaakt alles
te kunnen motiveren. Ik houd niet van mensen die leven als vlinders en van bloem
tot bloem vliegen. Eigenlijk is dit beeld veel te mooi. Ik noem het liever: leven van
de hak op de tak, systeemloos. Een mens moet systeem en regel in zijn leven brengen.
Dat is mijn diepe overtuiging. Wie het niet doet, verspilt zijn energie, mislukt. Dat
is de practische kant van de zaak. Ten diepste is hier een religieuze positiekeuze in
geding. Is de mens niet aansprakelijk voor al zijn daden? Eens zal hij verantwoording
moeten afleggen. Het is goed nu reeds van alles wat men doet, rekenschap te geven,
om straks niet met een mond vol tanden te staan. Het geeft mij een rustig, vertrouwd
gevoel dan tegenover God te kunnen verklaren, dat ik vanavond om 20.45 uur mijn
bureau-lamp heb aangeknipt niet met een mechanische beweging, als een
gewoonte-handeling, maar met een zeer bewust motief: omdat het donker werd.
Beneden roept mijn vrouw, dat de koffie klaar is. Dat roepen is niet normaal.
Normaal is, dat ze gongt. Want we hebben afgesproken voor het aankondigen van
koffie, thee en de maaltijden uitsluitend de gong te gebruiken. Deze afspraak bevordert
de orde. Gongen werkt disciplinerend. Het roepen onder aan een trap maakt een
onordelijke indruk. Het schept een lawaaiige sfeer.
Ik doe de lamp weer uit. Er behoeft hier geen licht te branden, als ik beneden ben.
Het is mijn gewoonte mij op de situatie in de kamer voor te bereiden wanneer ik
naar beneden ga. Het is vrijdag. Dat betekent, dat mijn vrouw zit te lezen. De
vrijdagavond is haar leesavond. Toen we de pastorie introkken, hebben we dat eens
voor al afgesproken. Het is niet verstandig te gaan lezen wanneer je er zin in hebt.
En het zou ook niet verstandig zijn b.v. de maandagavond als leesavond in te stellen.
De vrijdagavond is het meest geschikt. Dan is het grootste deel van een zware week
voorbij, maar het zwaarste loodje moet nog komen. Dan heeft een adempauze, een
verstrooien van de geest, het meeste effect. We kiezen de boeken altijd met zorg.
Geen diepzinnige vertogen: dat zou te vermoeiend zijn. Het moet vlotte, gemakkelijk
verteerbare en toch nuttige lectuur zijn. Meestal kiezen we reisbeschrijvingen. Mijn
vrouw is nu bezig in een werk over Spanje.
Wanneer ik de kamer binnenkom, zet mijn vrouw juist de koffiepot
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weg. Het treft me als iets bijzonders. Anders zit ze steeds te lezen en staat de koffie
reeds op mij te wachten.
Als ik ga zitten, zie ik plotseling dat er geen boek op tafel ligt. Mijn vrouw is klaar
en zet de koffie voor me neer.
‘Laat het niet koud worden, Karel,’ zegt ze tegen me.
Ik kijk haar onderzoekend aan. Er moet iets aan de hand zijn. Mijn vrouw noemt
me nooit bij mijn voornaam. Ik haar trouwens ook niet. Dat is weer een van die
dingen, die we afgesproken hebben, toen ik het beroep naar mijn eerste gemeente
aannam. We zeggen altijd ‘man’ of ‘vrouw’ tegen elkaar. Het schaadt je prestige als
gemeenteleden je bij je voornaam horen noemen.
Mijn vrouw merkt niet dat ik haar observeer. Ze zit aandachtig in haar koffie te
roeren. Het valt me ineens op, dat ze nog maar weinig veranderd is. Ze heeft nog
hetzelfde frisse gezicht van vroeger. Bij heel scherp toezien zijn op haar voorhoofd
de aanvangen van verandering waar te nemen.
Plotseling zie ik haar rechtermondhoek zenuwachtig bewegen. Even heeft haar
gezicht een uitdrukking van verlatenheid. Maar het is al weer voorbij. Ze staakt het
spel met haar lepeltje en brengt het kopje naar haar mond. Een ogenblik komt de
gedachte in me op, dat mijn vrouw iets dwars zit. Ik verwerp deze gedachte echter
dadelijk weer. Als er iets was, zou ik het moeten weten. Ons huwelijk is zeer
harmonisch. Mijn vrouw is zeer volgzaam. Ik heb nooit moeilijkheden met haar. Ja,
vroeger, in het begin van ons huwelijk, waren er wel eens strubbelingen. Maar ik
had er haar reeds vrij spoedig van overtuigd, dat ze zich aan mijn mening en aan de
besluiten van mij als haar hoofd had te onderwerpen.
Er is een mug in mijn koffie gevallen. Ik wil hem er met mijn lepeltje uitvissen,
maar bedenk, dat het hygiënischer is deze koffie niet op te drinken.
‘Mag ik een andere kop koffie?’ vraag ik. ‘In deze is een mug gevallen.’
Mijn vrouw staat gewillig op en schenkt zwijgend een nieuwe kop in.
Ik kan me niet voorstellen, dat er ook onder ons huwelijken moeten voorkomen,
die stuk gaan aan meningsverschillen en wanbegrip. Er kan slechts één oorzaak zijn:
gebrek aan systeem. 't Systeem is anders eenvoudig genoeg. Het bestaat in een
voortdurend inenten van eigen gedachten, opvattingen, wensen en in het krachtig
handhaven van de pretentie het hoofd der vrouw te zijn, aan wie ze gehoorzaamheid
schuldig is. In mijn preken noem ik dit systeem altijd ‘de gulden huwelijkswet’. Wie
het toepast heeft alle moeilijkheden die hier kunnen liggen overwonnen.
Intussen heeft mijn vrouw de koffie ingeschonken. Ze is weer op haar stoel gaan
zitten, aan de andere kant van de tafel, tegenover me. Ze kijkt me aan. Ik zie nu toch
duidelijk iets ongewoons in haar houding, haar blik, iets anders dan anders, iets wat
ik niet ken. Het maakt me even onrustig. Even slechts. Want het is dwaas onrustig
te zijn. Onrust maakt onzeker, verzwakt. En wie zwak is kan geen leiding geven.
Beheerst drink ik van mijn koffie.
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‘De koffie smaakt voortreffelijk, vrouw,’ zeg ik. Ik knik haar goedkeurend toe. Het
is verstandig nu en dan een prijzend woord te zeggen. Het geeft veerkracht.
Ik zie dat het gezicht van mijn vrouw iets rood wordt. Het lucht me op. Ze bloost
om het pluimpje dat ik haar geef, denk ik. Er is dus niets om ongerust over te zijn.
De reactie van mijn vrouw maakt mijn hart ruim en blij. Ik besef, dat nu het moment
gunstig is voor een verder blijk van waardering. Ik zal haar een zoen geven. Ik doe
het niet vaak. We zijn beiden erg nuchter en hebben een afkeer van aanstellerij. Maar
ik ben me er van bewust, dat voor het bewaren van een goede sfeer af en toe een
liefkozing nodig is. En een betere gelegenheid dan nu laat zich moeilijk vinden.
Ik sta op van mijn stoel en loop langzaam om de tafel heen naar mijn vrouw. Ik
leg mijn hand op haar hoofd en buig me voorover om een zoen op haar voorhoofd
te drukken.
Het gezicht van mijn vrouw wordt fel rood.
Ze bloost als een jong meisje, denk ik.
Plotseling, als mijn lippen haar bijna bereikt hebben, trekt ze met een ruk haar
hoofd terug.
‘Ga weg,’ zegt ze heftig. ‘Ga weg.’
Geschrokken laat ik haar los. Onbegrijpelijk is mijn vrouw. Ik ken haar niet zoals
ze nu is. Ze schijnt een ander te zijn, een vreemde.
‘Wat is er met je?’ vraag ik onzeker. ‘Ik begrijp je niet.’
Mijn vrouw is opgestaan. Met driftige passen loopt ze naar de deur en opent hem.
Haar kleur is verdwenen. Haar gezicht is nu wit, intens wit. Maar haar ogen maken
me bang. Het zijn de ogen van een tot het uiterste getergd dier.
Dan schreeuwt ze, gilt ze bijna:
‘Ga weg! Ga toch weg! Je hebt me nooit gekend.’
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Ger Bendels
Neo-natus
Zojuist
ben ik met een kreet
mijn eigen leven begonnen
al mijn organen functioneren
de navelstreng met het verleden
heeft een ander verbroken
ik ben een conglomeraat
van tientallen voorgeslachten
toch zien mijn ouders in mij
slechts een deel van zichzelf.

Kleuter
Spelend over de wereld gaan
ontdekken dat een bloem
bloem heet en dat het leven
op twee benen loopt
en de wereld is
nog zo wijd
en zo wonderlijk.
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Ger Bendels
Knaap
Langzaam gaat nu de wereld open
vreemde landen en volken gaan wonen
in de straten hiernaast
de sahara is om de hoek
bouwers van pyramiden leven samen
met piraten en ridders
ik ben hun kameraad.

Puber
Wie ben ik toch
alles kan ik
alles wil ik tegelijk
en toch
het bouwen met een meccanodoos
- realistische luchtkastelen is prettiger.
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Kroniek der Duitse letteren
J.H. Schouten
Het verheugt me, dat ongeveer een halve eeuw na zijn dood de voornaamste werken
van Wilhelm Raabe (1831-1910), deze grote onder de zeldzame Duitse humoristen,
in een 4-delige uitgave opnieuw zijn verschenen. Het eerste deel begint met de
Chronik der Sperlingsgasse (= de Spreegasse in Berlijn), naar de vorm het dagboek
van een waardige oude heer, in werkelijkheid geschreven door een jongmens van 26
jaar. We vinden er verder de zorgvuldig gecomponeerde opvoedingsroman Die Leute
ans dem Walde (3 × 12 hoofdstukken). De wereld gelijkt op een groot genadeloos
woud, waardoor de mensen zich een weg moeten zoeken. De hoofdpersoon er van
heeft twee leraren; de een vermaant hem: ‘Sieh nach den Sternen!’, de andere scherpt
hem in: ‘Gib acht auf die Gassen!’; zo moet hij trachten een synthese te vinden tussen
idealisme en werkelijkheidszin.
Dan volgt de trilogie: Der Hungerpastor; Abu Telfan en Der Schüdderump. De
‘Hungerpastor’ beschrijft twee soorten van honger: die naar liefde, werk en warme
vorming van het hart, en die naar rijkdom, macht en genot. De arme dominee zoekt
het eerste, en vindt in een idyllisch weltfern plaatsje het geluk, waarnaar hij heeft
gestreefd. Zijn tegenspeler is een Jood, Moses Freudenstein, een misdadiger uit
handelskringen, evenals in Freytags roman: Soll und Haben. Freytag laat deze
ondergaan, Raabes ‘held’ wordt nog zwaarder bestraft: in een wereld, die slecht
genoeg is om zulke naturen te waarderen, komt hij tot uiterlijk succes. Een zekere
antisemietische tendens is zowel bij Freytag als bij Raabe onmiskenbaar.
De humor in deze roman is nog vriendelijk: alle stralen vallen door de ‘Glaskugel’,
zoals er een boven de werktafel van een ouderwetse schoenmaker hangt, waardoor
ze gericht en verzacht worden.
Het middelpunt in Abu Telfan is een eenzame molen, toevluchtsoord voor gespuis.
Een emigrant komt na tien jaar slavernij in Afrika naar Duitsland terug, maar in de
geciviliseerde wereld is de slavernij nog erger dan bij de wilden. Een climax bereikt
Raabe in Der Schüdderump, een voortdenderende lijkkar uit de tijd van een
pestepidemie, zinnebeeld van het menselijk lot.
Slechts diegenen, die ondanks honger, slavernij en lijkwagen hun geestelijke
goederen weten te bewaren, kunnen als helden de aanvallen op de werkelijke innerlijke
vrijheid trotseren, meent Raabe. Zij kunnen mens blijven in het spel, dat de boze
machten met hen drijven.
De pessimistische wereldkijk van Schopenhauer heeft een machtige invloed op
Raabe gehad. ‘Als gij wist, wat ik weet, sprak Mahomed, dan zoudt ge veel wenen
en weinig lachen.’ Het zou gelukkig zijn voor een mens, met een schildpad te kunnen
ruilen: zich dood houden onder de hand
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van het fatum is onder alle omstandigheden het verstandigste en gemakkelijkste.
Het ‘Nachwort’ van Prof. Hoppe graaft niet diep en geeft m.i. geen duidelijk beeld
van Raabe, omdat het te veel in biografische details blijft hangen. Een exposé over
de humor als middel om niet in het pessimisme te verzinken (‘der Humor ist der
Schwimmgürtel auf dem Meere des Lebens’) was onmisbaar geweest. Dit is natuurlijk
geen beletsel, om deze mooie uitgave, die ook historische novellen bevat (o.a. het
juweeltje Else von der Tanne) zeer warm aan te bevelen.
***
Sterk beïnvloed door Wilhelm Raabe is Thomas Mann: van Der Erwählte2), de
moderne versie van Hartmann von Aue's Gregoriuslegende, is een nieuwe uitgave
verschenen. Het zou te ver voeren, en détail na te gaan, hoe Thomas Mann deze
middeleeuwse Oedipusgeschiedenis heeft behandeld, om de tegenstelling te laten
zien tussen de vrome Hartmann, voor wie de duivel, ‘der werlde vient’, een realiteit
is, een die weet, dat voor zonde geboet moet worden, en de aan Freud geschoolde
twintigste-eeuwer, die met ironisch opgeheven wijsvinger glimlachend de ‘zondaar’
waarschuwt, zonder echter de zonde als zodanig te erkennen, maar die het hele
incestdrama ‘jenseits von Gut und Böse’ behandelt. Als specimen van Manns
weergaloze taalvirtuositeit een zeer belangwekkend boek. Een van de sprekendste
voorbeelden van zijn ironie, ‘die naar twee kanten gericht is, die listig en zonder zich
te binden, hoewel niet zonder hartelijkheid, tussen de tegenstellingen speelt, en zich
niet haast, een beslissing te nemen of partij te kiezen’ (uit Thomas Manns essay:
Goethe und Tolstoi.).
***
Niet naar een legendarisch, maar naar een historisch verleden brengt ons Max Brod,
de vriend en ‘Herausgeber’ van Kafka, in zijn roman: Armer Cicero3). Hij beperkt
zich tot diens laatste levensjaren: de 60-jarige is van zijn vrouw Terentia gescheiden
en met de jeugdige Publilia getrouwd. In 't begin, aldus stelt Brod het voor, wordt
Cicero door deze verbintenis bevredigd; Publilia geeft hem, wat hij nodig heeft: lof,
eer, bewondering en aanhankelijkheid, maar door het contact met de Dionysische
mysteriën komt er verwijdering en Publilia loopt weg. In de politieke strijd na de
dood van Caesar blijft Cicero niet onzijdig; door zijn philippica's tegen Marcus
Antonius verwekt hij diens toorn en wordt gedood. Zijn hoofd en handen worden op
de pieken van de rostra gestoken. Arme Cicero! Neen, zegt Max Brod. Cicero mag
niet worden beklaagd, hij sterft als martelaar voor zijn beginsel. Als richtlijnen voor
zijn boek gebruikt Brod twee spreuken van Cicero: Wie ik ontvluchten moet, weet
ik, wie ik volgen moet, dat weet ik niet, en: Niet beters dan een goedingerichte staat.
Als aansluiting aan dit boek over de klassieke oudheid wilde ik attent
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maken op het boekje van Prof. Schadewaldt over Die Sternsagen der Griechen4). Een
boeiend, wetenschappelijk verantwoord werkje (de auteur heeft een eerbiedwaardige
staat van dienst als hoogleraar in de Griekse filologie). De sterrebeelden dienen als
uitgangspunt voor een behandeling van bijna de hele sagenkring der Grieken, van
Perseus en zijn romance met Andromeda, van Castor en Pollux, van Herakles (zéér
uitvoerig) en de Argonautentocht - kortom, hier is iemand aan 't woord, die zijn stof
volkomen beheerst en daarover op een zeer genoeglijke wijze weet te vertellen.
***
We komen nu tot romans, die onze eigen tijd trachten uit te beelden. Zo confronteert
Rüdiger Syberberg5) ons met het jongste verleden, dat voor West-Duitsland in het
teken van een grote economische vooruitgang staat (das Wirtschaftswunder). Bij een
bergdorpje wordt een stuwdam gebouwd en een meer aangelegd, dat voor de
electriciteitsvoorziening van buitengewoon belang is. Maar de grootste boerderijen
zijn ondergelopen, het beste akkerland is overspoeld, en wat er overblijft, is
onvruchtbaar: stenen en bos. Temidden van de ontzaglijk arme en daardoor verbitterde
bevolking komt een jong pastoor, die eerst met woorden uit zijn theologische
vocabulaire tracht te troosten, maar die blijken machteloos tegen de keiharde
werkelijkheid. De kinderen zijn door ondervoeding bijna alle tuberculeus, de mensen
vol haat en wanhoop. Hij wil met de daad helpen, gaat naar zijn geestelijke
superieuren, krijgt echter nul op 't request. Maar hij is bezeten door een gloeiende
liefde, hij zou voor de ellendigste van zijn parochianen zijn leven willen geven, voor
het jonge deerntje, dat verkracht is door een rijke boer, voor de lummel, die in het
amusementscentrum van de dichtbijzijnde stad te gronde gaat (het licht voor het
Lunapark wordt geleverd door de machines bij het stuwmeer), hij is ‘weltfremd’,
loopt als een gevangene in een kooi, verschaft zich ten slotte toegang bij een kardinaal.
Door een toeval is in de wachtkamer een chèque van 100.000 D. Mark blijven liggen
voor de herbouw van een kerk. Gedachtig aan het woord van Augustinus: Heb lief
en doe wat je wilt, steelt hij die chèque om tractoren en verder het hoognodige voor
zijn parochie te kopen, en meldt zich dan zelf bij de justitie. De zaak wordt echter
tegen zijn wil gesust, hij wordt geëxcommuniceerd en verdient zijn brood als
straatwerker met een pneumatische boor. Toevallig hoort hij daar, dat het financiële
buitenkansje in het dorp alleen ongeluk heeft gebracht, en hij ziet in, dat van verkeerd
uitgestrooid zaad ook geen goede vrucht kan komen. Hij heeft uit de stenen geen
brood kunnen maken.
***
Een grotere periode omspant Bernt von Heiseler (geb. 1906) in Versöhnung6). Deze
auteur heeft reeds van zijn ouderlijk huis - zijn vader was
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een Duitsrussisch schrijver en vertaler van Dostojewski, Tolstoj e.a. - de liefde tot
de kunst meegekregen. Naast enkele bundels lyriek, verscheidene drama's (die echter
nauwelijks opgevoerd worden), biografieën, o.a. van Stefan George (zijn vader was
lid van de Georgekring en medewerker aan de Blätter für die Kunst) schreef hij ook
vertellingen. Zijn laatste werk is de lijvige roman Versöhnung, een familieroman
van de oude stempel, een generatieroman als de Forsyte Saga en Buddenbrooks,
maar zonder de genialiteit van Galsworthy of Thomas Mann. Hij speelt op het
landgoed Grünschwaig in Zuid-Beieren (dus de streek waar Heiseler geboren is en
altijd gewoond heeft) tussen 1928 en 1945; drie generaties wonen daar of brengen
er de vacantie door. De bladwijzer met de lange lijst van de optredende personen is
onmisbaar, om in deze familiedoolhof de weg niet kwijt te raken.
Het is dus een ‘tijdroman’ over de periode der opkomst van het
Nationaal-Socialisme tot de ineenstorting van Duitsland, een roman over ‘Oorlog
en Vrede’, om te herinneren aan Tolstoj's meesterwerk, dat ongetwijfeld als voorbeeld
gediend heeft. Vertegenwoordigers van allerlei kringen treden op: Nazi's en
Anti-Nazi's, Protestanten en R. Katholieken, geleerden, officieren en boeren, adellijken
en burgers.
Het is niet doenlijk, van deze roman (900 blz.) de inhoud weer te geven: het is een
bonte mengeling van lotgevallen, zeer boeiend verteld, in verzorgd proza. Een roman
van de oude stempel, toegegeven, maar er gaat een weldadige invloed van uit, vooral
als we hem vergelijken met zoveel nihilistische of wanhopige lectuur. Waarom? In
de halfdonkere vestibule van het landhuis te Grünschwaig hangt een crucifix, dat
door de moeder ‘de Verzoener’ wordt genoemd, haast onbemerkt (‘Men kon
gemakkelijk voorbij hem lopen, zonder hem te zien. Maar hij was er.’) Zo staat ook
God, haast onbemerkt, nauwelijks genoemd, achter heel het gewoel van de personen.
Men bespeurt, dat dit boek geschreven is vanuit een grote innerlijke rust. Dit blijkt
uit de taal, het blijkt ook uit de volkomen beheersing van alle figuren, die de auteur
als een goed poppenspeler (hij schreef ook een essay over Kleists Marionettentheater)
in de hand heeft. Het blijkt uit de titel en het motto. (Hij is een verzoening voor onze
zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.) Het boek
is misschien te specifiek Duits, om voor een Hollandse vertaling in aanmerking te
komen (Christendom en ‘Deutschum’ zijn niet steeds even scherp tegen elkaar
afgebakend) maar het grote succes, dat het in Duitsland heeft, is m.i. ten volle
verdiend.
***
Ten slotte nog een kort woord over een pas verschenen bloemlezing Der Widerhall7),
ein Lesebuch aus unseren Tagen, ausgewählt von Paul Alverdes. Alverdes (geb.
1897) was een van de prominente auteurs uit het Derde Rijk, redacteur van Das
Innere Reich'. Bovengenoemde anthologie bevat 29 prozafragmenten, speciaal
vertellingen, en 24 gedichten, uit onze tijd. Die
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tijdslimiet is niet te strak genomen, er werden fragmenten opgenomen van Georg
Heym, die in 1912, en Trakl, die in 1914 gestorven is. Deze bloemlezing getuigt van
de bijzondere voorliefde van de verzamelaar voor de auteurs uit de Hitlertijd. Zo is
het gemakkelijk te verklaren, dat we de lyrici Stefan George, Rilke, Benn missen,
en de prozakunstenaars Thomas Mann, Hermann Hesse, Kafka, Ernst Jüngen, Hugo
von Hofmannsthal e.a.. 't Is een zeer lezenswaardige bundel, maar zeker niet
representatief voor de moderne Duitse literatuur. De door de verzamelaar gewenste
‘Widerhall’ zal hij in Nederland vermoedelijk niet vinden.1)

Eindnoten:
2) Thomas Mann: Der Erwählte. 286 blz. Einmalige Sonderausgabe DM. 6,80. Uitg. Fischer
Verlag. Frankfurt a. M.
3) Max Brod: Armer Cicero. 298 blz. 1956. Verlag F.A. Herbig. Berlin - Grünewald.
4) Wolfgang Schadewaldt: Die Sternsagen der Griechen 1956. Fischer-Bücherei Nr. 129. Frankfurt
am Main. Pr DM 1,90. 192 blz.
5) Rüdiger Syberberg: ....dass diese Steine Brot werden. 320 blz. Uitg. Kurt Desch. München.
6) Bernt von Heiseler: Versöhnung 880 blz. Pr. DM. 16,80. Uitg. C. Bertelsmann. Gütersloh.
7) Paul Alverdes: Der Widerhall. 320 blz. Rufer-Verlag Gütersloh.
1) Wilhelm Raabe: Werke in vier Bänden. Uitg. Verlagsanstalt Hermann Klemm. Freiburg i. Br.
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Freek de Leeuw
Gloriaal
Vandaag is mijn liefde
het kwadraat van gisteren
daarom heb ik een vlag
gestoken in mijn hart
en de wapper valt
in de neerslag van
haar ogen

Du bist so lange da...
soms denk ik
dat jij niet meer komt
soms denk ik nooit
ik moest niet denken
want toch is jouw zijn
steeds in mijn wereld
overal zie ik jou
in de straten
wachtend in de wind
op mijn kussen
lig jij zo wentelwiegend
in de armen van mijn denken
jij praat in mij met de fluister
die mij niet verlaat
jouw rilling huivert in mij
met wilde transversalen
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Freek de Leeuw
Crisis
Mijn diktator is gisteren afgetreden
een enkel ogenblik is mijn zaak
toen een zaak van God geweest
- ad interim want even later stond in het duizendjarenblad
dat in de vakature was voorzien
- tijdelijk Mijn zelf was weer mij-zelf geweldig
hoewel Ik-bestuur besloot
dat elke sollicitatie van kracht bleef.
Daarom heb hoop God
dat er iemand in mij dood gaat.
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Nee, zo toch maar niet...
P.J. Risseeuw
Onlangs heeft Aart Romijn voor de vertegenwoordigers van het uitgeversbedrijf
tezamen met Adriaan van der Veen en Gabriël Smit een gesprek gevoerd over de
taak van de schrijver. Romijn zei ronduit, dat hij zich voor God en medemens remmen
moest aanleggen uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid.
Een zeer gevoelig punt in het leven van een christen-schrijver, die meer dan ooit
tussen twee vuren zit. Zèlfs nu in kerkbodes wordt toegegeven dat het niet aangaat
van ons te verlangen: romans te schrijven die ook door kinderen kunnen worden
gelezen.
Het is nog altijd het zevende gebod, dat monsterachtig groot alle andere geboden
dreigt te overschaduwen.
Maar goed - wij willen eerlijk zijn. Wij beroepen ons op de Bijbel. Wij zijn het er
tegenwoordig wel over eens dat wij de dingen bij de naam moeten noemen en niet
schijnheilig schuilevinkje spelen. Wij willen nergens meer voor opzij gaan als ons
verhaal dat vergt. Het komt nu alleen nog maar aan op het hoe. En of wij zullen
toegeven aan de ordinaire mode, alles maar te ‘durven’.
Rijnsdorp heeft er, meen ik, al eens op gewezen, dat met name alles wat over
sexualiteit geschreven wordt reeds uit dien hoofde wordt gelezen alsof het cursief
gedrukt staat.
Ik moest daaraan denken, toen ik de derde roman van Job Sytzen (is dat een
pseudoniem?) in handen kreeg.
Met ‘Landgenoten’ heeft Job Sytzen, na zijn veel gelezen ‘Niet iedere soldaat
sneuvelt’ en ‘Gods Ravijn’, een trilogie voltooid over de belevenissen van onze
jongens in de strijd in Indonesië. Nu, met dit laatste boek, geeft hij een terugblik op
de misère van het laatste oorlogsjaar in Nederland.
Sytzen vertelt met een zekere vaart zijn verhaal. Hij maalt kennelijk niet om
literatuur, hij heeft haast om alles te spuien wat hem op het hart ligt.
Geen wonder dat men in zijn werk mist de distantie, het kunstwerk eigen. Niettemin
is hij er wel in geslaagd het leed en de moeiten te peilen van de Hollandse jongens
in de tropen; al te vaak voelden zij zich verraden en verkocht, ook door hun geliefden,
die, achtergebleven in het vaderland, zich ‘schadeloos’ wilden stellen.
Toch frappeert het de lezer dat Sytzen, vooral in ‘Gods Ravijn’, zijn verhaal
toespitst op de sex. Hij heeft er kennelijk plezier in gehad zich nu eens géén remmen
aan te leggen.
En als een bekend recensent in een onzer kerkelijke bladen zijn boeken prijst doch
er terloops bij opmerkt: ‘denkt u er om, het is erg realistisch’, dan heeft deze recensent
zich wel gedekt; maar de lezer (en de schrijver
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die in Job Sytzen een geestverwant heeft ontdekt), blijft zitten met de vraag: moet
het nu voortaan zo?
Laten we elkaar goed begrijpen. Ik voel niets voor preutsheid. Maar moeten we
dan met de ordinaire mode mee gaan doen en onze lezerskring uitbreiden door het
geven van onnodige, gedetailleerde beschrijvingen van sexuele aangelegenheden?
Daar komt mijn neiging naar protestantse soberheid tegen op! Het is een klein kunstje
de lezer steeds sterkere prikkels te geven. Maar teveel peper is nog altijd
smaakbedervend. Daarom zeg ik: nee, zó toch liever niet.
Wat de opzet van ‘Landgenoten’ betreft wordt ons op de flap onthuld dat de schrijver,
na zijn vorige romans, is gaan beseffen dat die bewogen verhalen deel uitmaakten
van een groter drama: de crisis waarin ons volk in het laatste oorlogsjaar verkeerde.
Het klinkt nogal naïef, maar de schrijver doet dus een stap terug: hij heeft zich
rekenschap gegeven, zij het misschien wat laat.
Intusen vind ik ‘Landgenoten’ heus wel een leesbaar verhaal. Een bijzonder
geslaagde figuur is de veerman Oom Koos en goed getypeerd is de levenshonger
van de jeugd na de bevrijding. Dat de auteur zich niet bepaalt tot het christelijk milieu
valt te loven.
Maar let u er eens op: de handeling is altijd primair bij hem. De manier waarop
hij ‘en passant’ de kerkstrijd rondom Prof. Schilder in het verhaal betrekt is bijv.
hoogst onbevredigend. Hij schrijft, om zo te zeggen, met zijn neus op de ruit van
zijn buurman. Al moet men hem toegeven dat hij het leven dan wel ‘betrapt’ zoals
dat heet.
Nu Job Sytzen met dit laatste boek wel afscheid zal hebben genomen van de
documentaire roman rondom de laatste oorlogsjaren, zijn wij benieuwd waarmee hij
nu voor de dag zal komen.
Dat hij nog wel wat kan versoberen blijke ten overvloede uit een paar regels die
u kunt vinden op bladzijde 57 van ‘Landgenoten’. Een vrijage wordt daar aldus
ingeleid: ‘Hij vond telkens nieuwe woorden om te zeggen hoe diep hij voor haar
voelde en zij was de juichende priesteres bij het laaiend offervuur.’
Geen wonder dat de vonken er af vliegen!
Naar aanleiding van de romans van Job Sytzen, uitgegeven bij A.W.
Sythoffs Uitgevers Mij N.V. te Leiden.
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Marius Goedhart
O de levende dagen met jou
Die uit het gestorven heden
Oprijzen
Brandend in mijn hart
Zoals men zich in lange lange winter
De juli-zon herinnert
Nog overal kom ik je tegen
Gehuld in de bedroefde melodieën
Van een voorgoed vroeger
In zachte priesterwoorden
Of ook
In de tonen der zee

Honden spreken...
Honden spreken droef en bang
Slepend hun halskettingen
Door het slijk
Zie ze spitsen de oren
Op de wiekslag van de reiger
De middag heeft zich gesloten
Ik sta nadenkend bij het hek
Tegen het vallen van de avond
Zal het onafgebroken regenen
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Gebeden sterven niet
C. Rijnsdorp
Wie zich gedurende een lange tijd en tamelijk intensief met de bestaande geestelijke
liederen en gezangen bezighoudt, doet een gemengde ervaring op. In de eerste plaats
ondergaat hij een teleurstelling. Wat in de huiselijke en kerkelijke praktijk niet zozeer
opvalt, dringt zich wel op als men met veel liederen min of meer tegelijk bezig is:
wat is er eigenlijk een armoede aan gedachten en beelden. Dikwijls wordt een gezang
vrijwel alleen gedragen door de melodie of een treffende beginregel. Vaak is een
lied niet meer dan het ruwe materiaal, dat door de zingende gemeente met gevoel
geladen moet worden. En wat de beelden betreft: de reis door de woestijn met
Jeruzalem in het verschiet, of over zee naar de behouden haven achter de klippen en
branding, of de duisternis die voor het licht zal moeten wijken, - het keert telkens
terug. Licht rijmt op aangezicht, reis op paradijs, eer op Heer, hart op smart. Jeruzalem
op Hem. Welk een armoedige reactie op de geweldige dingen die God voortgaat te
doen.
Maar nu en dan ervaart men - en dit is de keerzijde - dat er liederen zijn, die niet
sterven, omdat de gebeden, waaruit ze zijn voortgekomen, werkzaam blijven. Men
kan hier b.v. denken aan het lied ‘Verlosser, Vriend, o hoop en lust...’ Onlangs hoorde
ik in een preek overtuigend uiteenzetten, dat de orthodoxie het bijbelse ‘Vriend’
veronachtzaamd heeft. ‘Ik noem u vrienden’, zegt Jezus, ‘als ge doet wat ik u gebied.’
Er zijn in dit gezang ook andere 18e eeuwse trekken, die het de typische structuur
geven van de poëzie van het eind van die eeuw. Maar de melodie vertolkt de stille
extase, die achter de wat schools en dor aandoende woorden leeft. Eerst in de zang
lééft dit lied helemaal. Enige jaren geleden, op een zondagavond, heeft die extase
zich aan mij medegedeeld. Het lied leefde in mij alsof het pas geschreven en getoonzet
was, ja of het uit mijzelf ontstond. Ik heb toen begrepen, dat dit niet een literair
genieten was, zoals het bij goede poëzie ook wel voorkomt, dat men, om met Kloos
te spreken, er een dag gelukkig mee is. Hier waren de trillingen van een mediterende
ziel vastgelegd en weer tot klinken gebracht niet alleen, maar het gebedsleven, dat
immers een moment van het eeuwige in zich heeft manifesteerde zich als nog steeds
present. Gebeden sterven niet. Bidden is niet een brief schrijven aan God, die dan in
de hemelse administratie terstond of later, lang of kort, helder of duister beantwoord
wordt (of soms terzijde gelegd), waarmee de zaak dan afgehandeld (beantwoord
dd....) in het archief begraven wordt. In het gebed zit een collectief, een gemeentelijk,
een kerkelijk element, waardoor het leven blijft, ook al is er individueel een antwoord
op ontvangen. En zo ging het mij meer dan eens ook met het lied ‘'k Heb geloofd en
daarom zing ik.’ Deze dichterlijke geloofs-meditatie, van de geest van het gebed
doortrokken, is nog levend present. Daarom worden zulke liederen ‘herkend’, ze
hebben zichzelf bewezen. En
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als dan in onze dagen het verlangen van velen vooral uitgaat naar liederen à la
Blumhardt, die de Rijksgedachte vertolken, dan zou ik toch daartegenover die
individuele stemmen niet willen missen. En handvol van zulke liederen verzoent mij
met veel uit de dusgenaamde ‘schat’, die, over het geheel genomen, de rijkdom van
de genade indirect aan de eigen armoede illustreert.

Dirk van der Ploeg
water laat geheimen
aan het oppervlak drijven
onleesbaar
voor die het zoeken
die het vinden
kunnen het geheim ontdekken
in zijn onleesbaarheid
vuil water
blinkend geheim.
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Ibsens ‘spoken’... De berg baarde een muis
Ev. Grolle
Met de opvoering van ‘Spoken’ heeft de Haagsche Comedie de vijftigste sterfdag
van Ibsen herdacht en... de berg heeft een muis gebaard. Een prachtige voorstelling
in een waarlijk meesterlijke regie van Joris Diels, met een duister sinister
experimenteel decor van Joop Kropff, modern maar niettemin met de vormen van
1881; met voortreffelijk spel van alle medewerkenden: Fie Carelsen diep menselijk
in de respect afdwingende rol van mevrouw Alving, Luc. Lutz als de zich op de grens
van de dementie bewegende Oswald, Max Croiset als de naïeve, haast onnozele
dominee Manders, Henk van Buuren als de huichelachtige, vrome praatjes houdende
dronkelap Engstrand en Myra Ward als de oppervlakkige dienstbode Regine. En
toch... een muis.
Het zijn waarlijk geen geringe problemen, die Ibsen in zijn ‘Spoken’ aan de orde
stelt: dementia paralytica en euthanasie. En toch, hoewel zij beide met hun duistere
schaduwen het stuk bepalen, heeft men het gevoel alsof zij eigenlijk niet aan een
behandeling zijn toegekomen.
Ibsen heeft het te druk gehad met het slingeren van verwijten in het gezicht van
zijn geborneerde tijd, welker bekrompen burgerlijke moraal hij verantwoordelijk
stelt voor het leed, dat mevrouw Alving en haar ongelukkige zoon Oswald is
overkomen. Als Helene Alving, toen zij na een jaar getrouwd geweest te zijn met de
levensgenieter en dronkelap Alving, maar niet naar ds. Manders geluisterd had en
niet terug was gegaan naar het ondier van een man van haar, dan zou die ongelukkige
Oswald nooit geboren zijn en zou nu op deze ongeluksnacht dit afschuwelijke verleden
niet in al zijn demonie aan het licht zijn gekomen. Maar neen, mevrouw Alving en
ds. Manders waren te fatsoenlijk; zij waren beiden slaaf van hun moraal. Híj door
haar niet bij zich te houden, terwijl hij toch de schone Helene beminde en zíj door
weer terug te gaan naar Alving en haar plicht te doen vele jaren lang. Oswald werd
geboren en voor haar opgroeiende zoon hield mevrouw Alving het beeld van zijn
vader hoog door het kind reeds vroeg van huis te laten weggaan. Tegen de wereld
hield zij zich groot en maskeerde de uitspattingen van haar man. Toen deze haar
bedroog met het dienstmeisje Johanna, wist men meubelmaker Engstrand voor goed
geld over te halen met Johanna te trouwen en het meisje Regine voor zijn dochter te
laten doorgaan.
Nu op de avond dat ‘Spoken’ begint, is mevrouw Alving reeds lang weduwe en zal
ds. Manders de volgende dag het kindertehuis in gebruik nemen, dat mevrouw Alving
gesticht heeft ter nagedachtenis aan haar man. Oswald is ook naar huis gekomen en
Engstrand tracht Regine te bewegen met hem mee te gaan naar de stad, waar hij een
tehuis voor
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Fie Carelsen als Mevrouw Alving.
(Foto Naeff)
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zeelieden wil beginnen (hij noemt het deftig: een asiel; in wezen is het een bordeel).
Regine weigert, want mijnheer Oswald ziet u... men kan nooit weten.
Dan wordt het verleden openbaar. Ds. Manders krijgt alles te horen, maar blijft
even onnozel als voorheen. Regine verneemt, dat zij de dochter is van kamerheer
Alving zelf en Oswald gaat horen, wie zijn vader eigenlijk was. Inplaats, dat hij zijn
beginnende dementia paralytica te wijten heeft aan eigen uitspattingen, komt hij er
achter reeds vóór zijn geboorte door zijn vader syfilitisch besmet te zijn (de dementia
paralytica of populair hersenverweking is een gevolg van syfilis; medisch exact zijn
Ibsens voorstellingen op dit punt wel niet; dit is echter voor de gang van het stuk van
minder belang). Terwijl zo het verleden met stukjes en beetjes aan het licht komt,
brandt het pas gebouwde kindertehuis tot de grond toe af, als een symbolisch oordeel
over al wat van Alving was. Meubelmaker Engstrand weet met vrome praatjes ds.
Manders te bewegen het geld van de stichting thans te laten bestemmen voor het
nieuwe zeemanshuis. Zij beiden trekken weg en ook Regina gaat heen. Zij zal wel
bij vader Engstrand in ‘dienst’ komen. Mevrouw Alving en Oswald blijven alleen
achter en dan smeekt Oswald zijn moeder hem als hij weer een aanval van zijn
paralyse zou krijgen uit zijn lijden te verlossen met een grote dosis morfine. Maar
mevrouw Alving kan tot deze euthanasie niet besluiten, ook niet als Oswald wegzinkt
in een totale dementie.
Merkwaardig, dat Ibsen deze problemen wel aan de orde stelt, maar hen niet in hun
eigenlijke betekenis doorziet. Als mevrouw Alving, zegt hij, niet naar haar man zou
zijn teruggegaan, maar zich vrij had gemaakt van haar burgerlijke opvattingen, dan
zou alles anders gelopen zijn. Inderdaad, want dan had Ibsen zijn stuk niet kunnen
schrijven; hiermede is het probleem der erfelijkheid (al of niet door syfilis veroorzaakt;
al of niet door eigen schuld) van de baan. Ibsen betaalt het tribuut aan het sociale
optimisme van zijn tijd: eens zal de maatschappij enerzijds zo goed geordend zijn
en anderzijds zo vrij van vooroordeel, dat alle levensproblemen vanzelf verdwijnen.
Had men toen kunnen vermoeden, dat nog eens de tijd zou komen, dat zelfs syfilis
een overwonnen ziekte zou zijn (hetgeen gezien de farmaceutische triomfen van
onze tijd niet geheel buiten de mogelijkheden valt) dan zou men helemaal de toekomst
met vertrouwen tegemoet hebben gezien. Thans is deze toekomst begonnen; thans
is alles goed georganiseerd; thans zijn wij vrij van vooroordelen, maar... scherper
dan ooit zijn wij gaan inzien, dat levensproblemen verder reiken dan sociale
organisatiekwesties. Thans weet men maar al te smartelijk, dat levensproblemen de
menselijke existentie raken en daarom van een metafysische draagwijdte zijn.
Ibsens tijd was volkomen ‘eine Welt ohne Transzendenz’, - een wereld zonder
God. Goethe had in zijn dagen nog geweten van ‘machten, die de arme schuldig
maken’, maar Ibsens tijd was in distelleerkolf en reageerbuis iedere metafysische
notie kwijtgeraakt. De mens zou zijn eigen wereld
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organiseren naar eigen inzichten, vrij van burgerlijk vooroordeel en aan niemand
verantwoordelijk.
Ibsen betaalde het tribuut aan zijn tijd en ging in ‘Spoken’ levensproblemen te lijf
met het houten zwaard van het sociale optimisme. Levensproblemen, en daaronder
mogen wij ook wel de erfelijkheid rangschikken, zijn existentiële problemen; gegeven
met de mens als zodanig, die een verleden heeft en een toekomst en op de weg
daartussen leeft in doem en verantwoordelijkheid beide. Daar doen sociale opvattingen
en toevallige situaties niet aan toe of af. Dit gaat het pure hier en nu te boven, want
ons ‘hier’ is niet enkel hier en ons ‘nu’ is niet enkel nu. In Ibsens dagen had men het
begrip hiervoor verloren. Is het wonder, dat zijn stuk totaal verouderd is en alleen
nog maar historische betekenis heeft?
Bij deze Ibsen, die wel een pessimistisch schilderij van de Alvings ophangt, maar
niettemin zo'n goed vertrouwen heeft in de progressiviteit, past helemaal dominee
Manders, die ondanks zijn domineeschap slechts komt tot wat onnozele beslissingen
en formalistische, moralistische uitspraken, maar voor wie het Evangelie een gesloten
boek en een onbegrepen boodschap is gebleven; de religie ineengeschrompeld tot
moraal. Ds. Manders is een museumstuk geworden, ‘Spoken’ zal dit lot volgen en
voor Ibsen is, wat dit betreft, ook weinig hoop.
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Kritieken
Barend de Graaff
Werkend wacht ik
Wageningen - Zomer en Keuning
Bastiaan de Groot, een jonge beeldhouwer uit Utrecht, is op weg naar Parijs, maar
komt niet verder dan Vianen. De zaak is, dat hij bij het oversteken van de Lek met
de schippersdochter van de tjalk kennismaakt. Haar vader de schipper is ernstig ziek
en sterft weldra. Het meisje in haar zorgelijke omstandigheden alleen laten, kan hij
niet. Dat komt niet overeen met zijn ridderlijkheid. Hij bemiddelt bij de formaliteiten
der begrafenis, geraakt in connectie met de burgemeester en andere notabelen van
het dorp, met het gevolg, dat hij in Vianen zijn werk en bestemming vindt. Daarmee
is tegelijk de romance, de idylle geboren tussen de aristocratische jonge kunstenaar
en Chientje, het meisje van de tjalk. In weerwil van de dorpse bedenkingen, het
gebruikelijke geroddel, bedreigingen, en zelfs handtastelijkheden, besluiten de
gelieven bij elkaar te blijven, en nog wel op de tjalk. Het scheepsruim wordt Bastiaans
werkplaats, o, alles in-eer-en-deugd.
Waardering kan men hebben voor verschillende details van het boek. Het verhaal
speelt zich af omstreeks 1800. De sfeer van het rustieke, bewalde Lekdorp, van de
deftige binnenhuizen der gegoede families en de geschiedenis van het orgel in de
grote kerk, zijn aandachtig en met kennis van zaken beschreven. De taalhantering is
evenwel niet zorgvuldig. Ter illustratie van mijn bezwaren noteerde ik o.m.: ‘Met
hinderlijk het gevoel, dat...’ (p. 21). ‘Daar moet hij bij uit de buurt blijven’. - p. 21).
‘Een handdoek om om je hoofd te binden’. ‘Zijn hart sloeg hem’. (p. 28) ‘In zijn
weldoorvoed en zeer aards georiënteerd lichaam’. (p. 41). ‘Hij hield haar hand een
wijltje vast.’ ‘Met een licht in zijn ogen liep hij voort.’ ‘Zijn stem toonde zwaar in
haar oor. Resoneerde in zijn borst, waartegen zij rustte.’ (p. 51) ‘Belia's ogen boorden
vooruit’. (p. 63) ‘Hardop in de Bijbel lezen’. ‘Ze vreesde iets, dat als een wolk
dreigde.’ ‘Het eensgestreept octaaf’. - Ook maakt de auteur, zijn verhaal onderbrekend,
notities als: ‘Gewichtig moment!’ ‘En dat is iets groots, als een man rustig de hand
van zo'n bang verlegen meisje neemt.’ Van dergelijke verzekeringen onthoudt zich
een auteur: of iets gewichtig of groots is, zal de lezer wel beoordelen. - In
verschillende scènes zijn opvallende regie-fouten: het te pas en onpas verschijnen
der gelieven, hand-in-hand, zelfs voor het huis van de dorpsaanspreker; het
binnendringen in een bewoond, onbekend herenhuis om er de nacht door te brengen,
(p. 34) is wel romantisch, maar van Bastiaan onaannemelijk, want niet noodzakelijk,
daar niets hem van de tjalk afhield; de escapade dient alleen de auteur, om zijn held
met de bewoonster van het huis in relatie te brengen. - En een welgemanierd jongmens
als Bastiaan, hoe artistiekerig ook, zal zeker niet tot een jongedochter van goeden
huize, die hij net heeft ontmoet zeggen: ‘Wat hebt u heldere ogen, mejoffer, wat een
mooie gave huid. Zo fraai is de lijn van uw profiel!’ (p. 48) Kortom, deze held is te
helderig geverfd en met de uitwerking van het thema heeft de schrijver veel van ons
geduldig ongeduld gevergd: twee jonge gelieven in één schuitje, nacht ende dag komt er nog wat van, of komt het er niet van! - dat is wel even aardig voor pubers
van alle leeftijden en beiderlei kunne, maar niet een paar honderd pagina's lang voor
een bejaarde toeschouwer als
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Prof. Dr. W. Gs. Hellinga
Rembrandt fecit 1642
Amsterdam 1956 - J.M. Meulenhoff.
Niet als kunsthistoricus maar als philoloog benadert Prof. Hellinga het pro-
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bleem van de interpretatie van de Nachtwacht. Aanleiding was voor hem - en dit lijkt
mij symptomatisch - het schrijven van een nieuwe commentaar op de Gijsbrecht van
Aemstel. Het is dan ook het hele boekje door zeer duidelijk te merken, dat de liefde
van de schrijver veel meer uitgaat naar de dichters Vondel, Hooft, Starter, dan naar
de schilder Rembrandt.
Prof. Hellinga beschouwt het schilderij ‘in het feitenaanbod dat het thans aan ons
doet’ (ja heus, het staat er zo! blz. 9) ‘tegen de achtergrond van de zeventiende-eeuwse
vormgevingsprincipes en kunstbedoelingen’ m.a.w. het schilderij wordt verklaard
aan de hand van citaten uit beschouwingen van Rembrandts tijdgenoten aan dit
schilderij gewijd. Een analyse van de schets ‘De Eendracht van het Land’ blijkt in
dit verband verhelderend te werken.
De schrijver poneert de stelling dat Rembrandt, die naar hij meent ongetwijfeld
de voorstelling van Vondels toneelstuk heeft gezien, de opdracht om het
korporaalschap van Frans Banningh Cock te schilderen, heeft gegoten in de vorm
van de openingsscène van de Gijsbrecht van Aemstel. Zoals men weet werd dit stuk
in de maanden Januari en Februari van het jaar 1638 dertien maal met groot succes
opgevoerd en maakte het in het Amsterdam van die dagen een overweldigende indruk.
Het constateren van een verband tussen de Nachtwacht en de Gijsbrecht van
Aemstel is op zich zelf niet nieuw. Reeds in 1918 meende Schmidt-Degener op de
ringkraag van Van Ruytenburch als pendant van de stadswapens in de camisool-randen
de inscriptie G Y S B te lezen.
Aan de hand van vele details, waaruit schrijvers grote belezenheid in de 17e eeuwse
literatuur blijkt, geeft Prof. Hellinga even zovele interpretaties, die alle neerkomen
op bevestiging van de grondgedachte.
Prof Hellinga ziet zelf het gevaar van dergelijk interpreteren van details in.
Overigens gebeurt dit m.i. ook niet steeds overtuigend. Het feit b.v. dat de
opperbevelhebber uit ‘De Eendracht van het Land’ nu juist op een schimmel moest
rijden te verklaren uit Openbaring 19:11 lijkt mij er met de haren bijgesleept.
Bovendien wijdt de schrijver soms veel te lang uit, zó lang dat het hem zelf opvalt
en hij de vraag stelt: ‘Maar waar blijft Rembrandt?’ Ik moet bekennen dat deze vraag
bij de lezer reeds eerder is opgekomen.
Hoe 't ook zij, de stelling in dit boekje, dat enige illustraties en uitvoerige bijlagen
en aantekeningen telt, kan men maar niet zonder meer naast zich neer leggen.
J.C.S.

Ebba Haslund
Midzomerwende
Lochem - De Tijdstroom
Zo goed als rijkdom en succes zijn armoede, werkloosheid, sociaal onrecht gewilde
thema's geweest in de West-europese romanliteratuur. Krijgen we nu de naoorlogse
welvaartsroman? Dan is Ebba Haslunds ‘Midzomerwende’ een van de eerste
specimina. Merkwaardig hoe goed door deze noorse schrijfster ook de nederlandse
na-oorlogs-sfeer getroffen wordt. Laten we ons door alle ‘scandinavische’
Boerenromans, die in nederlandse vertaling verschijnen, toch vooral geen verkeerde
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indruk gaan vormen van de toonaangevende literatuur in de landen van het noorden.
Als we de om de rotsen waaiende winden en de eeuwig zingende bossen wegdenken
is er in thema's en stemming nu niet ze heel veel verschil tussen een goede noorse
en een goede nederlandse roman.
De noorse titel is: ‘Crisis in Augustus’, maar die werd vanwege associaties met
de beurs enz. voor Johan Winklers uitstekende vertaling minder geschikt geacht.
Ook het woord ‘midzomerwende’ geeft de inhoud van het verhaal vrij goed weer.
Een vrouw van vierenveertig jaar, echtgenote van een
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zakenman in goeden doen, moeder van vier knappe gezonde kinderen, wordt door
allerlei gebeurtenissen in augustus - dat is in het noorden meer dan bij ons de
nazomermaand - herinnerd aan de armoede en de bekrompenheid van haar kinderjaren.
Meer dan twintig jaar is Elses leven er op gericht geweest, dat haar man en kinderen
het goed moeten hebben; ze drong hun als het ware de pleziertjes en de welstand op
en daarvoor offerde ze met vreugde haar eigen verlangens. Totdat in die
augustusmaand de crisis komt. Omdat Else altijd maar de zorgende huisvrouw en
moeder wil zijn voelt haar man zich in de steek gelaten en natuurlijk is er een andere
vrouw die hem beter begrijpt. Wanneer hij, na een scheiding voorgesteld te hebben,
in gezelschap van die vriendin een zakenreis maakt staat Else alleen voor de
moeilijkheden met de kinderen, die zich gaan voordoen. Het komt met Else en de
haren gelukkig allemaal weer in orde. En dat is grotendeels aan een te juister tijd
optredende ernstige ziekte van Else te danken; ik zou het fraaier gevonden hebben
als de schrijfster een andere oplossing gegeven had.
Intussen blijft ‘Midzomerwende’ ondanks het min of meer goedkope slot een
waardevol boek. En wel om de goed getroffen figuur van Else en het tijdbeeld
daarachter.
Else is een moeder die in haar nooit aflatende zorgen voor de haren zichzelf en
haar man vergeet, echter geen huissloof, maar een intelligente vrouw, knap van
uiterlijk. Af en toe weet zij ad rem en geestig te zijn en in de manier waarop zij het
verdriet om man en kinderen verwerkt toont zij karakter. Lezen en
toneelvoorstellingen bijwonen heeft zij uit een soort plichtsgevoel gedaan, - men
moet toch ‘bij’ zijn - niet uit belangstelling dus. Het lijkt of ze haar horizon moedwillig
beperkt heeft tot de kleine huiselijke kring. Zoals zij ook moedwillig gebroken heeft
met de godsdienst van haar ouderlijk huis. Haar vader was wat wij zouden noemen:
een evangelist, een soort lekenprediker in de Indre Mission. De volwassen geworden
Else ziet de godsdienstige opvattingen van haar ouders als bekrompenheid, waarvan
zij zich gelukkig heeft vrij gemaakt. Maar wat heb ik er voor in de plaats gekregen?
vraagt zij zich in haar beste ogenblikken af.
Inderdaad. Wat hebben wij, twintigste-eeuwse mensen, in de plaats gekregen voor
de armoede en bekrompenheid waarmee wij hebben afgerekend? De glans van
uiterlijke schijn? Een boek als ‘Midzomerwende’ laat ons zien hoe arm onze welvaart
kan wezen.
J.M. Vr.

David de Jong
Rembrandt, vorst der schilders
roman, geïllustreerd met 44 reproducties.
Amsterdam, Contact.
De auteur heeft zich op verdienstelijke wijze gekweten van de zeer zware taak, die
hij zich vrijwillig oplegde. Dit zij voorop gesteld.
De gebreken, die wel moeten kleven aan het resultaat van een zo hachelijke
onderneming als het romantiseren van de laatste levensperiode van Rembrandt,
nemen wij gaarne voor lief bij de intelligente opzet en de gezonde verteltrant van
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deze ‘roman’, die een boeiend beeld geeft van de tijd en samenleving in het
17e-eeuwse Amsterdam.
De hachelijkheid van De Jongs onderneming schuilt in het feit dat wij, ieder voor
onszelf, uit Rembrandts werken een mens hebben leren kennen (of menen te hebben
leren kennen), ontdaan van alle mogelijke huiselijke alledaagsheden en uitsluitend
zichzelf openbarend in die ‘andere’ wereld en verbeelde
werkelijkheid-van-de-kunstenaar, die nu eenmaal altijd een sublimering is van de
historische, anecdotische concreta anno 16-zoveel tot 16-zoveel. Het oproepen van
de historisch-anecdotische ‘echte’
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werkelijkheid banaliseert Rembrandt min of meer, het historisch tumult overdendert
het leven dat Rembrandt ‘achter de ogen’ zag en ons in zijn werken doet
mee-bespieden.
Hoewel De Jong, als vrijwel ieder die trachtte de onderhavige stof in romanvorm
onder te brengen, deze banalisering niet geheel heeft kunnen uitbannen, is toch zijn
boek zeer leesbaar geworden. Hij heeft zich uitermate consciëntieus voorbereid en
ernstig de schilderijen die hij noemt bekeken. Hij fantaseert er niet maar op los en
weet zich in toom te houden, waar anderen in een zeker leken-enthousiasme ten prooi
zouden zijn gevallen aan de verleiding tot speculatieve en op effect berekende
interpretaties. Voor mij is de auteur op de ruim vierhonderd bladzijden maar een
keer of drie duidelijk in deze fout vervallen, bijvoorbeeld op pagina 406, waar hij
Rembrandt beschrijft in een toestand van bezetenheid: ‘Dan zag ik, hoe hij op een
schilderij instormde met woeste houwen van de grote kwast, met zwiepende penselen
en een geransel van het paletmes’ (curs. van H. Kr.). Dit komt mij voor nonsens te
zijn, bedacht door iemand die toch nog nèt niet aan de weet is gekomen hoe een
schilderij gemaakt wordt. Ik zie Rembrandt al houwen en ranselen, op de mouw van
de man van ‘Het Joodse Bruidje’ bijvoorbeeld! Nee, zo hysterisch doet zelfs (of:
juist) een vorst der schilders het niet. Echt niet.
Maar zo gaat het maar in een paar alinea's toe en van de rest zou ik willen zeggen:
lees, het is de moeite waard.
H. Kr.

Maria Mathi
Als de sperwer maar niet komt
Amsterdam, U.M. Holland.
Tien uur, de wolf komt nog niet; elf uur, de wolf komt nog niet; twaalf uur, de wolf
komt, zingen de kinderen op de oude markt in het stadje Hadamar. Ze zingen het om
Wolf Güldenstein, de veekoopman, voorzanger in de Synagoge een beetje te plagen.
Ze weten niet, dat wat zij spelen, voor de inwoners van Hadamar, in 't bizonder voor
de Joden onder hen, de bitterste ernst zal worden. Alles in Hadamar ziet er immers
zo vriendelijk en zorgeloos uit ‘alsof de goede God zelf de leidsels in handen heeft
en niemand bang hoeft te zijn.’
Een paar dagen na de dood van Wolf Güldenstein en kort na de eeuwwisseling,
wordt zijn zoon Siegfried geboren. Het is dan tien uur, de wolf komt nog niet. Maar
heel in de verte begint hij de lucht van zijn prooi op te snuiven. Dan gebeurt het al
eens, dat de boerin Rosa Urban de onderwijzer op school geen worst van de slacht
geeft omdat hij haar dochtertje Maria samen met de Jodenjongen Siegfried naar het
raadhuis heeft gestuurd om op de torenklok te gaan kijken hoe laat het is.
Het wordt elf uur, de eerste wereldoorlog breekt uit. Nog is de wolf er niet, maar
Mosche Honi, de loodgieter die het tweede gezicht heeft, ziet hem in angstwekkende
visioenen komen. Al heel gauw na deze oorlog worden van het pas in Hadamar
opgerichte oorlogsmonument drie namen afgebeiteld. Het zijn de namen van de drie
gesneuvelde Joden.
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Het wordt twaalf uur, de wolf komt. De hele Joodse gemeente in Hadamar wordt
uitgeroeid. Alleen Siegfried Güldenstein, de mèt vrouw en kind en familie en vrienden
honderd-voudig gestorvene, leeft nog. Hij is ‘de nieuwe Job, door de zo vurig begeerde
dood versmaad, opdat hij de last van de levenden verder zou dragen.’
Meesterlijk worden ons deze levenden - en het is een hele gemeenschap die het
boek bevolkt - door Maria Mathi getekend, soms in enkele sobere lijnen, soms in
beelden die ons de werkelijkheid volkomen openbaren. Merkwaardig is het, dat de
vijand, de soldaat, de S.S. man, helemaal op de achtergrond blijft. Hierdoor krijgt
men
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het gevoel, meer met de machten van het noodlot van doen te hebben dan met de
mensen die het voltrekken. Van haat tegen de onderdrukkers is dan ook nergens
sprake, de mens wordt uitgeschakeld men buigt tenslotte alleen deemoedig het hoofd
voor de onbegrepen wil van de Allerhoogste.
In deze gesteldheid zien we de laatste zeven Joden van Hadamar, zeven oudjes in
het plechtige zwart van hun sabbathkleren, voor hun laatste reis naar het station
sloffen ‘meter voor meter, uit het stadje en uit het leven weg.’
Boven de graven van hen die heengingen, beieren nu de donkere klokken van het
stadje Hadamar. Het is de dichterlijke schrijfster Maria Mathi, die ze luidt ‘de enkelen,
die zich door de Rode Zee konden redden ter herinnering - de velen die al het leed
der aarde moesten lijden en een bittere dood stierven ter nagedachtenis.’
Wij buigen het hoofd en luisteren.
N.P.V.

G. van Walcheren
Scherven langs de hemel
Amsterdam, J.M. Meulenhoff.
De ik-figuur, een Nederlander, is chef van de personeelsafdeling van een
scooterfabriek in Milaan. Het verhaal dat hij vertelt begint op vrijdag en eindigt op
dinsdag. Maar hij ziet kans om een helder en boeiend beeld te geven van het leven
in en om de fabriek: de arbeiders, hun verenigingsleven, hun deputaties, het
kantoorpersoneel, de research met de fanatieke zoekers, de leden van de directie-staf
met hun naijver, de gonzende fabriek met het helse kabaal, de psychologen die
meeslepend-spitsvondige lezingen houden, de Amerikaanse bezoekers die murw
gepraat-gegeten-gedronken moeten worden, enz.
De schrijver gebruikt een drietal hoofdmotieven die hij knap heeft weten te mengen:
De zelfmoord van een arbeider, een motorrace en het bezoek van een aantal
Amerikaanse zakenlui. Het belangrijkste nevenmotief is de verhouding van de
hoofdpersoon tot zijn secretaresse.
Het verrassende van dit boek beperkt zich niet tot de stofkeuze, maar komt ook
uit de wijze van behandeling, die zeer geestig is.
L.H.S.

Cees Nooteboom
Philips en de anderen
Amsterdam, Em. Querido's U.M.
Cees Nooteboom is een jong auteur. Hij heeft in dit boek getracht verschillende fasen
van een jeugd (van Philip dus) te ver-beeld-en, en wel in diens contacten met andere
mensen. Het zijn echter droomcontacten met droommensen. Met alle irreële
consequenties van dien. In sommige gedeelten, vooral in het begin, weet hij die
irrealiteit werkelijk via een soepel proza te realiseren, en dat is geen kleine verdienste
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voor een beginnend schrijver. Later bereikt hij die hoogte niet meer; het is niet
moeilijk gewildvreemd te doen. Maar dat heeft met schrijven niet zo veel uit te staan.
L.H.S.

Prof. Dr G.H. Beyen
Klassieke en nieuwere schilderkunst
Amsterdam, H.J. Paris
Bewonderenswaardig is het gemak waarmee de auteur feitelijkheden en
waarschijnlijkheden hanteert bij de opbouw van een waarlijk overtuigend beeld uit
de resten die ons van de Grieks-Romeinse schilderkunst gebleven zijn. Dat wij van
deze kunst ‘in aesthetisch en technisch opzicht nog onnoemelijk (curs. van H. Kr)
veel (zouden) kunnen leren’, laat ik voor verantwoording van de schrijver. Misschien
zijn er lezers die het kunnen accepteren; mij overtuigt deze uitspraak (blz. 18) zomaar
niet. Ze lijkt mij wat kras en even apodictisch als veel bevooroordeelde gulheid van
een zeker soort gallophielen in beweringen over de franse esprit, de franse wijn, het
franse chanson en de franse ‘vrouwtjes’, al mist gelukkig prof. Beyens gezegde de
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snobbistische inslag die de gesignaleerde gallophiele oppervlakkigheden zo
onuitstaanbaar maakt. Zijn bewondering voor de klassieke schilderkunst werkt
aanstekelijk en daarom slaagt hij hij erin mogelijke obstakels op de weg naar een
ruime waardering van deze kunst voor de lezer op te ruimen. Hoofdstuk III heeft
mij, hoewel toch met de erin behandelde stof niet onbekend, uitermate geboeid.
Dit deel in de reeks Fundamenta, bijdragen tot de kennis van de antieke
grondslagen onzer beschaving is een uitstekend oriënterend werkje geworden, dat
helder betogend nakomt wat het op de titelpagina belooft: parallellen en
verbindingslijnen aan te tonen tussen de klassieke en de nieuwere schilderkunst.
H. Kr.

John Boland
Sneeuw in Augustus
Amsterdam, Elsevier
Dit boek zou, mits het spannender was, een prachtig feuilleton zijn voor een blad als
het Panorama, waar men graag de allerdwaaste en in wezen stompzinnigste verhalen
opdist, die een ietwat wetenschappelijk tintje hebben. Hierdoor imponeert men
onderontwikkelden en niet-volwaardigen, en - men bedrijft dit grote kwaad, dat men
een massa vertrouwd maakt met volkomen onoverzienbare gruwelen, die blijkbaar
boven onze hoofden zweven.
Populair gezegd, en verstaanbaar voor de gemiddelde Amsterdammer: de stof van
‘Sneeuw in Augustus’, zou een juweel van een film leveren voor de
Nieuwendijk-bioscoop, en ik begrijp niet wat Elsevier er toe bracht zo'n prul in het
Nederlands te vertalen. Het heeft niet eens zin op de inhoud in te gaan, maar het
getuigt toch al van heel weinig werkelijkheidszin Engeland in een moderne oorlog
te dwingen - door een onbekende vijand syntetische sneeuw te laten gebruiken terwijl dit Engeland volkomen alleen staat en de gehele wereld waarschijnlijk
belangstellend toekijkt.
Goedkope zwendel, in wezen fantasieloos, maar gevaarlijk voor de gedachtensfeer
van tallozen.
R - n.

Seven Stolpe
Wachtkamer van de dood
Amsterdam - N.V. Standaard Boekhandel.
Een zweedse roman, die ons een stukje leven tekent in een zwitsers sanatorium; de
patiënten liggen er te wachten op de dood, terwijl zij verlangen naar het leven.
Laat ik beginnnen met mijn compliment aan het adres van de auteur voor de wijze,
waarop hij schrijft: inderdaad fascinerend.... en toch, waarvoor heeft hij dit
geschreven? wat in zijn bedoeling met dit boek? Slechts om ons een indruk te geven
van het leven in een sanatorium? Neen, daarvoor is het te diep, te beschouwend. Je
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voelt de schrijver worstelen met de problemen, waar hij op geen stukken na uitkomt.
Nu verlang ik beslist niet naar een goedkope confectie-oplossing, maar dit is toch
wel het andere uiterste. Dat je beroerd wordt van een boek, is een verdienste, maar
dat je alleen maar beroerd blijft, lijkt me een tekort. Zo heeft deze roman iets
tweeslachtigs: enerzijds staat hij in de glansverf, anderzijds blijft hij in de grondverf
staan.
F. Vr.

Jo van Dorp-Ypma
De vrijgezelle ouderling
Baarn, Bosch en Keuning N.V.
Ik las eens, dat een mens kapot gaat aan het waarom-vragen. Daarom zal ik ook niet
mezelf afvragen, waarom Jo van Dorp-Ypma ‘unverfroren’ blijft putten uit de annalen
van haar Haastrechtse jaren. Ik constateer alleen maar. Een boerenroman, waarvan
u bij voorbaat al weet, dat de ouderling-vrijgezel het mismaakte huishoudstertje zal
krijgen en er gelukig mee zal worden. Eenvoudige lezers houden van dit soort
verhalen, en ze zullen nog lange tijd aan de lopende band vervaardigd worden.
Persoonlijk geef ik
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meer voor één ‘Dominee in Laodicea’ dan voor tien vrijgezelle ouderlingen. Toe,
Mevrouw Van Dorp, schenk uw vele vrienden weer eens iets, waar wat in zit. U kunt
het.
R-n

Johan Fabricius
Setoewo de tijger
Den Haag - H.J. Leopold
Deze nieuwe roman van Joh. Fabricius is in zekere zin als de omslagtekening: foute
romantiek. Deze tekening heeft een man in het wit, zelfs met witte hoed, schrijlings
zittend op een boomstam in het woud, een geweer in de handen. Hij steekt zo af
tegen zijn omgeving, dat hij zijn aanwezigheid onmiddellijk verrraadt. Elke jager
weet dat hij zó geen tijger zal verschalken. En dat de auteur dit evenzeer weet, blijkt
wel uit zijn serieuze, suggestieve beschrijving van de jacht in de Sumatraanse
wildernis. Voor de Sumatraanse folklore heeft hij in de oud-gouverneur L.C.
Westenenk, wiens boek Waar mens en tijger buren zijn een schat van oorspronkelijke
gegevens over land en volk bevat, een betrouwbare gids gehad. Hiervoor is hij hem
ook, blijkens een notitie aan het eind van het boek, erkentelijk. Bovendien is de
schrijver, op Java geboren, rijk aan herinneringen van het oude Indië: hij heeft een
band met land-en-volk, ge voelt dat op bijna elke bladzijde ook van dit boek weer;
zijn liefde, en getemperde weemoed om de verwildering en vernietiging van een
goede, trouwhartige Nederlandse Indische samenleving, behoren tot de beste, want
voelbare elementen in deze roman. Het is veel meer dan knappe vertelkunst: het hart
spreekt mee. U begrijpt dan ook, dat ik het jammer vind toch te moeten spreken over
foute romantiek. Dit vergt van mij commentaar en verantwoording. Mijn bezwaren
richten zich tegen het project en de uitwerking van het romantische thema zelf. - Het
verhaal speelt zich af in een niet nader aangeduid bestuursressort op Sumatra, na de
souvereiniteitsoverdracht. Van Rijn, bestuursambtenaar, is een ontgoocheld en
verbitterd man. Hij heeft de verschrikking der Birmese kampen beleefd. Zijn vrouw
en kind zijn tijdens de bezetting in een concentratiekamp gestorven. Niettemin hervat
hij zijn ambtswerk, maar wordt na de souvereiniteitsoverdracht ontslagen. Op het
ogenblik, dat hij van een bevriend dorpshoofd afscheid neemt, hoort hij, dat een tijger
de bevolking verontrust en slachtoffers maakt. Hij besluit er jacht op te maken: een
laatste dienst aan het volk, dat hij liefheeft. Telkens stelt hij zijn repatriëring uit,
bezeten van de obsessie, met Setoewo, de oude tijger, te moeten afrekenen. Dit lukt
hem pas na maanden van verbeten achtervolging, nachtelijke geduldsbeproeving en
ontbering. Kort na zijn succes, als hij op een nacht in koortsdroom met zijn geweer
naar buiten gaat, vindt hij zijn einde op een wijze, die niemand weet: zelfmoord of
een ongelukkige val, waardoor de kogel uit eigen wapen hem treft. - Dit drama, op
zich zelf voortreffelijk beschreven, wordt evenwel onaanvaardbaar, ongeloofwaardig,
enerzijds door de omstandigheden, waaronder het plaatsheeft, anderzijds door de in
het verhaal beslissende en dominerende liefdesaffaire tussen de controleur en de
Inlandse vrouw Saïna. Hoeveel moeite de auteur zich ook getroost, de verhouding
tot de kamponghoofden en het samenwonen en -leven met Saïna, in wier huisje hij
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ziek ligt en door haar zorg herstelt, aannemelijk en verklaarbaar te maken; wie de
werkelijke omstandigheden juist in die eerste maanden van 1950, en de positie van
een Nederlands Indisch bestuursambtenaar t.o.v. de bevolking gekend heeft, stelt de
romangebeurtenissen buiten de realiteit. Wie deze bedenking afwijst met de
gebruikelijke doctrine over de vrijheid der romankunst, de geoorloofde ruimte der
romantiek, miskent het recht en de aanspraak van de lezer op redelijke aansluiting
van het verhaal bij zijn kennis
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van de toenmalige verhoudingen, zijn ervaring, i.e.w., bij zijn bewustzijn. Voor hem,
de deskundige lezer, wordt de affaire tussen Van Rijn en Saïna een vals geval,
opgesierd met Hollywoodse jungle-erotiek.
Joh. v. H.

E. Karst Jr.
Van Liefde en een rode Kater
Wageningen, Zomer en Keuning
Van dieren heeft de heer Karst verstand, en het is een lust hem te volgen op de paden
van de grote jachtrevieren. Minder goed is hij thuis in de gebieden van de menselijke
psyche, zelfs wanneer hij blijft in de regionen der eenvoudigen van geest. Jammer
genoeg gaat het in deze roman hoofdzakelijk over mensen. Maar lezers die op pagina
tien al weten ‘hoe het afloopt’ (en het zijn er duizenden) zullen er hun vertier wel
mee hebben. Alleen een persoonlijke opmerking - ik zou dit soort verhalen liever
gespeend zien van godsdienst.
R-n

Jaap Romijn
De ondergang van Marie Louise
Utrecht 1956 - A.W. Bruna
Jaap Romijn komt zelden met groter werk. Zijn kracht ligt in de beperking van het
korte verhaal. Het verwondert dan ook niet dat deze roman eigenlijk een
aaneenschakeling is van korte, zeer beheerst geschreven verhalen.
Maar er is meer. Hij schuwt het ‘plot’ niet in dit boek. Integendeel. Men zou het
een literaire detective kunnen noemen.
Wat mij in dit boek, dat de ondergang van een Antwerps nachtcabaret tot onderwerp
heeft, bijzonder treft, is de wijze waarop Romijn zich weet te distanciëren zonder
gevoelloos te worden. Hij is bovendien heel zuinig met het woord - op zich zelf reeds
een weldaad. Zijn werk wordt gekenmerkt door scherpe observatie en mannelijk
ingehouden sentiment. Men leest deze boeiende vertelling echter niet ademloos,
daarvoor is het werk te goed en te zorgvuldig geschreven.
P.J.R.

F. Bordewijk
De laatste eer
Den Haag - Nijgh & van Ditmar.
Deze herdruk van zijn ‘grafreden’ bevat een keuze uit het bundeltje van 1933. Het
maakte nu een minder wrange indruk op mij dan destijds. Het meest troffen mij
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‘César Franck’, ‘Op het station-Maliebaan’ en ‘Op Bosschaerts dode kikvors.’ Een
paar citaten mogen u prikkelen dit curieuze geschrift, thans in de Nimmer
Dralend-reeks opgenomen, met spoed aan te schaffen. ‘Het Louvre hangt
minderwaardige Italianen en Spanjaarden op ereplaatsen. De Rubenszaal: nuditeiten
bij de hectare, een vleesschandaal.’ César Franck: ‘Onze tijd, die Beethoven reeds
heeft doodgespeeld en de Duitse romantici - maar zij lieten zich ook lijdzaam
doodspelen - is nog niet tot hem genaderd.’
‘Wagners grootste feil was te vergeten dat een mens ook wel eens naar bed wil’.
‘Wie zondigt tegen de grondwet der verhoudingen van het kunstwerk, put de kunst
uit.’
P.J.R.

Eugenie Boeye
Het Kind en de Ster
Amsterdam, Arbeiderspers.
Men leest deze roman, zich afspelend in de achterbuurten van Antwerpen, geboeid.
Het boek behelst het jeugdverhaal van een meisje uit een straatarm gezin, dat ondanks
alle misère - en daarvan krijgen we rijkelijk ons deel - het geloof in de ster, een illusie
van geluk, blijft behouden. Ook een ‘reeksboek’, maar dan toch een met opvallende
kwaliteiten, waarbij men enkele tekorten graag vergeeft en een paar onduidelijke
figuren graag op de koop toe neemt.
R - n.

Joe Klaas
Misschien ben ik dood
Baarn, De Boekerij.
Er zit blijkbaar brood in het uitgeven van oorlogsromans, en De Boekerij heeft al
een eerbiedwaardig lijstje
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oorlogsboeken in haar fonds. Daar is niets op tegen, wanneer deze romans de
nevenfunctie der documentatie hebben of uitmunten door literaire kwaliteiten.
Ondanks de veelheid der drukken schoot Hans Hellmut Kirst met zijn trilogie 0.8.15
jammerlijk te kort. ‘Misschien ben ik dood’ van Joe Klaas zal nooit aan een veelheid
van drukken toekomen, daar is het te waardevol voor. Het behelst het relaas van een
groot aantal Amerikaanse krijgsgevangen piloten, die bij de nadering der Russen op
het einde van de oorlog een dodenmars moeten maken, voor de optrekkende Russen
uit. Er is dus een troep mannen, voor wie de oorlog al lang was afgelopen, maar die
nu toch weer voor in het frontgebied van de dood staan. De schrijver heeft de
trouvaille gehad tussen het verhaal der eindeloze moeiten van het trekken flitsen te
geven van het leven der jonge kerels, voor ze gevangenen werden: Wie ze waren,
wat ze hoopten en verwachtten, hoe en waar ze neergeschoten werden. Dit houdt de
aandacht ongetwijfeld gespannen. Een meesterwerk is het boek niet geworden - op
bepaalde ogenblikken schiet het vermogen van de auteur te kort, maar het steekt ver
uit boven die verhalen, die een droevige vertekening geven van het rampzalige
gebeuren, dat oorlog heet.
R - n.

Etienne de Greef
Mr. Maury, Rechter
Den Haag, Pax.
In romanvorm geeft hier een hoogleraar in de psychologie de verantwoording van
een paar gevallen. Rechter Maury, na de oorlog in Brussel uitgerangeerd, is
rechter-commissaris in Varanges, hij woont daar in een oud somber huis met zijn
vrouw Geneviève, die hem bedriegt. Haar vrouw-zijn spreekt sterker dan haar
verbonden-zijn met de strikt rechtvaardige man, die als jurist tevens haar collega is.
Het huwelijk, een mariage de raison, dreigt stuk te gaan, aan wederzijdse vermoedens,
angsten en ontleding van kleine gebeurtenissen. De psychologische verantwoording
van dit verhaal vind ik zo indringend goed, als ik zelden eerder las. Dit geldt ook
voor de bijfiguren. En bij alle waardering die ik voor dit zeer knappe boek heb, liggen
mijn bezwaren juist hier: het verhaal lijdt onder de gesprekken en de neergeschreven
gedachten, die een integrerend deel van de roman uitmaken. Met de figuur van de
verleider weet de auteur niet goed raad - deze man ‘ligt’ hem typisch niet en komt
ook niet goed uit de verf. Nauwelijks beter vergaat het de giftmengster Louise, een
gewezen politieke delinquente, die wraak komt nemen op haar rechter, en daardoor
een der voornaamste medeplichtigen wordt aan het echtelijk drama.
Maar ondanks deze bezwaren acht ik ‘Mr. Maury, Rechter’ een boek van allure,
niet het minst omdat de stem van God wordt vernomen op een wijze, die de moderne
mens zal verstaan.
R - n.

De boodschap van Abbé Pierre
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Utrecht - De Fontein.
Wie voortaan Parijs in zijn novellen of romans wil betrekken (vroeg of laat gebeurt
dat toch), moet eerst dit boekje lezen. Er brandt vuur in. Wel niet altijd heilig vuur,
want zelfs Abbé Pierre ontkomt niet aan een beetje show. Maar deze kant van Parijs
moet u toch ook kennnen. Er zit weinig romantiek in het leven van de clochards.
Misschien nog wel als u er een paar onder een lantaarn op de openbare weg ziet
slapen, op een mei-avond. Maar zeker niet als het steendik vriest. Vergis u niet in
Parijs.
P.J.R.

Hans Werner Richter
Gij zult niet doden
Baarn, De Boekerij
Richter tekent ons in dit lijvige boek de ondergang van het gezin-Lorentz, dat in
betrekkelijke eenheid en harmonie in een Pommers stadje woont, tot

Ontmoeting. Jaargang 9

384
de oorlog uitbreekt. Er zijn drie broers en daarmee drie levensbeschouwingen: een
der broers is Nazi, de tweede anti-Nazi, en de derde een min of meer gewetenloze
profiteur, Gerhard, die vlak voor het genadeloze einde wel een heel wreed maar niet
onlogisch einde vindt. Het lot der vrouwen in dit met kennis van zaken en feiten
geschreven boek is niet anders, en zo zijn er tenslotte nog maar twee mensen over
van het gezin-Lorentz: de grootmoeder en haar kleinzoon. De rest is dood, nadat bij
iedereen een eigen ver-wording heeft plaats gevonden.
De ‘schriftuurlijke’ titel doet meer verwachten dan het boek geeft. Het Goddelijke
gebod is absoluut, terwijl het in deze roman relatief gesteld wordt: Wie doodt, zal
vroeger of later zelf gedood worden. Een Christelijke achtergrond zal men vergeefs
zoeken. Misschien doèt men het beste God maar het zwijgen op te leggen, als het
beest in de mens losbreekt. Hoewel - Albrecht Goes, ook een Duitser, schrijver van
een tweetal in het Nederlands vertaalde oorlogsnovellen, is daar om het tegendeel te
bewijzen.
Het boek is zeer leesbaar geschreven, maar komt slechts in enkele bladzijden toe
aan de hoogte, die ‘aangrijpend’ is. Er is een tekort aan diepte, en de spanningen
liggen over het algemeen meer in de gebeurtenissen zelf dan in de verhouding der
sujetten ten aanzien van deze gebeurtenissen.
R - n.
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