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Redactioneel
Balans tussentijds
Een jaar geleden hebben wij getracht, aan het begin van de 15e jaargang van ons
blad, de positie en de taak van het literaire tijdschrift te bepalen. Nu wij dit artikeltje
nog eens overgelezen hebben, lijken ons die volzinnen gisteren geschreven te zijn.
Niettemin is er een jaar voorbij. Leven wij sneller en ook vluchtiger? Of is het juist
onze traagheid die ons parten speelt? Wij hebben de indruk dat wij iets, iets heel
bepaalds, niet of niet voldoende hebben kunnen verwerken.
Een dergelijke overweging leidt tot het gevoel, heel klein te zijn, Een jaar geleden
hebben wij ons blad dan ook niet meer dan een randfunctie toegedacht. In gesprekken
met geestverwanten uit de diverse intellectuelen hebben wij nog eens de gelegenheid
gehad, onze berekeningen bevestigd te zien. Er zijn heel wat verstandige en aardige
lieden in Nederland, wier tijd vanzelfsprekend zeer bezet is, die in de schaarse vrije
uren die hun gebleven zijn, liever een belangrijk werk uit het heden of uit het verleden
ter hand nemen. Het literaire tijdschrift vervult een zeer nederige taak, ergens bij de
banlieue van de geest.
Wij houden van die rommelige zelfkant, een gebied waar de stofwisseling beter
op toeren is dan in het officiële midden. Wij hebben er als redactie met plezier gewerkt
en hopen onze soms lastige taak, met het zelfde beroep op de medewerking van de
lezer, in het begonnen seizoen ter hand te nemen.
Wij stellen vast dat Ontmoeting iets meer bekendheid gekregen heeft bij de werkers
her en der, bij de diverse intellectuelen in het veld, bij de studenten en bij heel wat
enkelingen die niet zo makkelijk in een groep zijn onder te brengen en die men
vroeger particulieren zou genoemd hebben. Wij zoeken, zonder de oudere generatie
te verwaarlozen, de jongere die niet alleen leest - een belangrijk deel van het werk
-, maar ook schrijft.
Wij menen dat het aantal abonné's verdrievoudigd zou kunnen worden, niet door
een reclamecampagne die meer belooft dan het blad ooit geven kan, maar door een
steeds levendiger dialoog tussen zij die schrijven en zij die lezen. De hierboven
geschetste randfunctie is dan ten volle een bemiddelende functie geworden, zoals
wij ons een jaar geleden ten deel hebben gesteld.
In het afgelopen jaar is een facet van het literaire leven slechts tot zijn recht
gekomen, dat van de critiek. De rubriek boekbesprekingen is vaak geheel achterwege
gebleven. Drie oorzaken: de grote stroom literatuur en half-literatuur, het geringe
aantal medewerkers en, wat misschien wel de meeste invloed heeft gehad, het
onbevredigend karakter van deze rubriek. Veel besprekingen blijven incidenteel, op
z'n best een detailkwestie. Wij zoeken naar een samenwerking tussen de verschillende
medewerkers, waardoor de critiek in Ontmoeting meer gezicht zal krijgen. Een uiterst
moeilijke taak, want
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de onafhankelijkheid van de recensent mag daarbij niet worden geschaad. Critiek,
zelfcritiek. In het laatste nummer van de vorige jaargang heeft dr. Kraan zijn
uitdagende en stimulerende stelling over Ontmoeting toegelicht. Een stevig stuk
critiek, dat voor de meesten van ons de charme van het onverwachte had. Hebben
wij gebrek aan zelfcritiek? Wij hebben voor ons antwoord om enig respijt gevraagd.
Wij zouden zo graag, niet onszelf willen verdedigen, maar met dr. Kraan en elke
mogelijke oppositie, zoeken naar nieuwe perspectieven voor het blad.
Er is meer. Het mag niet meer dan een mode, een offer aan de actualiteit, lijken,
met extra-nummers uit te komen, zo'n speciaal nummer heeft ook het voordeel van
de concentratie op één thema. Alles komt aan op de goede keuze van het thema. ‘Het
nieuwe Kerklied’ was een goed gekozen thema en de aangevoerde materie heeft een
goed onthaal gevonden. Wij zoeken naar een ander thema voor het komend jaar.
Voor suggesties uit de brede kring onzer lezers houden wij ons gaarne aanbevolen.
Wat de voorlichting betreft, wij hebben daarvoor in het afgelopen jaar vooral het
essay gebruikt. Het essay is meestal speels, al is het uitsluitend critische essay een
niet minder waardig representant van het genre. De kring van essayisten breidt zich
langzaam uit.
Over dicht en ondicht valt veel te zeggen. De jongste generatie die van omdraaien
houdt, niet eenmaal maar meermalen, levert het meeste kopij. Veel kunnen wij niet
plaatsen. Dat de stroom blijft is een teken, niet alleen van sportiviteit bij de inzenders,
maar van talent dat expressie nodig heeft als de vis het water.
In dit nummer hebben wij een aarzelend begin gemaakt met een aparte rubriek
debuten. Onze redacteur voor poëzie heeft deze rubriek zo zwart mogelijk geschilderd,
waarschijnlijk om op die manier, ontevredenen de wind uit de zeilen te nemen. Wij
hopen dat niemand de nieuwe rubriek zal beschouwen als een vak op een kerkhof
of een box voor kleuters om poëtisch te leren lopen. Terwijl wij dit schrijven loopt
juist de ontgroeningstijd ten einde. Zodoende.
Meer nog dan vorig jaar komt het aan op de band met de lezers. Wij zien onze
lezers niet als consumenten, die nieuwe vorm van proletariaat, maar als... ja, toch
producenten. Nietzsche, slordig geciteerd, heeft eens geschreven: ich fordere keinen
Beifall, sondern Widerhall. Wij hopen dat wij ook de Widerhall op onze lezers mogen
zijn.
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J.W. Schulte Nordholt
Boom
Uit deze delen bestaat een boom:
een net van wortels, een bed van water
onder de aarde, een diepe stroom,
duister en fluisterend geklater.
Een zuivere zuil, een opperhuid
die het driftige bloed der stijgende sappen
met een gespannen schors omsluit,
een vorst onder de waterschappen.
Een groot luidruchtig vogelhuis,
uit ieder raam waaiend groene gordijnen,
de lucht hangt vol met stuivend pluis.
Herfst wordt het en winter, het zonlicht zal
blinkend in iedere ruit staan schijnen,
een boom is een luchter van wit kristal.
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J.W. Schulte Nordholt
Steen
Bestoven naar binnen gekeerde
glans van een gletscher die smolt,
stil hart van een dodelijk bezeerde
gloed die tot steen is gestold,
nier van een uitgestorven
voorwereldse vogel, waarin
waarzeggers diep verborgen
toekomst vonden en zin,
samengeperst heelal
met aderen er doorheen
van rivieren en sterrenstelsels,
vuist van een vorst gebald,
vrucht van zwarte vertelsels,
van weemoed wenende steen.
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J.W. Schulte Nordholt
Voor Wim Barnard.
Niemand kan iets helemaal,
niemand, Willem, zelfs niet in de taal,
dat weet jij trouwens beter dan ik
jij die elk ogenblik
je edele vleugelpen voert,
langs melkwitte hemelen vaart
en onder de zeeën door
van een onpeilbaar gehoor.
Maar het is soms van tweeën één
of alleen
opstijgen tot een onbekende god
of met een ander mee
waarheid of leugen worden tot
de dood je zal scheiden.
En meestal beide
ja en nee.
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Ev. Grolle
‘Van Pascha tot Noah’ - een verkenning van Vondels drama's, door
prof. dr. W.A.P. Smit
In 1956 zag in de Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies bij Tjeenk Willink
te Zwolle het eerste deel van ‘Van Pascha tot Noah, - een verkenning van Vondels
drama's naar continuïteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur’ van de
Utrechtse hoogleraar dr. W.A.P. Smit het licht. In 1959 kwam het tweede deel uit
en onlangs kwam het derde en laatste deel van de pers.
Hiermee is een standaardwerk op het gebied van de Nederlandse
literatuurgeschiedenis voltooid. Prof. dr. W.A.P. Smit is een man, die doet wat hij
zegt, en weet, wat hij zegt. Verwacht derhalve niet, dat er iets anders behandeld wordt
dan de titel vermeldt. Weet echter ook, dat datgene wat vermeld wordt werkelijk
uitputtend behandeld wordt, want de acribie van prof Smit is welhaast
spreekwoordelijk. Als men dit werk heeft gelezen, - lezen is niet bepaald het juiste
woord, want het is een studiewerk, dat bestudeerd moet worden en naar zijn aard
ook tot studie dwingt -, weet men wat men van Vondels drama's verwachten kan,
maar vooral wat men er niet van verwachten moet.
Prof. Smit voert een terdege be-argumenteerd betoog Vondel te beoordelen vanuit
zijn eigen tijd en niet met de maatstaven van de romantische en na-romantische
dramatische en poëtische inzichten. Vondel was Renaissancist, vervuld van een
nimmer aflatende bewondering voor de Klassieken. Dat was zijn continuïteit. Vondel
bewonderde echter de ‘Latijnsche schoolmeesteren’ zijner dagen evenzeer en volgde
intens hun uiteraard wisselende theorieën over de klassieke tragedie: daarin bestond
zijn ontwikkeling. Wat de schoolmeesters leerden paste Vondel praktisch in zijn
drama's toe. ‘Vondel’, zegt prof. Smit, ‘volgt steeds de ontwikkeling der theorie,
maar juist daarom staat hij met de praktijk van zijn drama's altijd vooraan’. De
evolutie op dit gebied wordt gekenschetst met de namenreeks: Scaliger, Heinsius,
Grotius en Vossius.
Hoezeer Vondel zijn opvattingen inzake wat een tragedie is, onder invloed van de
gewijzigde inzichten der geleerden veranderde bewijst wel zijn toepassing van de
beschouwingen omtrent de z.g. ‘exitus infelix’: Scaliger had deze voor een tragedie
dwingend voorgeschreven, - zonder een ongelukkige afloop mocht een drama geen
tragedie heten. Grotius echter ontdekt omstreeks 1630, dat de Griekse tragici niet
steeds een tragedie ongelukkig lieten aflopen, bijv. Euripides' Iphigeneia en Taurois.
Van 1635 af (het jaar, waarin Vondel De Groots ‘Sophompaneas’ vertaalt) bekommert
Vondel er zich niet meer om, of een stuk wel ongelukkig eindigt. Echter in 1647 zet
Vossius uiteen, dat een tragedie meestentijds ongelukkig afloopt, van dat jaar af, ziet
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Vondel er nauwgezet op toe, dat zijn stukken weer met de ondergang van de held
eindigen. ‘Meestentijds’ had Vossius gezegd en derhalve was er ook voor Vondel
reden een heel enkele keer een exitus felix toe te passen (Koning David Herstelt 1660) of aanmerkelijk te verzachten: Noah, 1667, waarin Achiman en de zijnen een
kans geboden wordt op eeuwig heil.
Prof. Smit brengt in Vondels ontwikkeling vijf perioden aan het licht. De eerste
periode (van 1612-1620) omvat twee werken: Het Pascha en Hierusalem verwoest.
Beide zijn nog symbolisch-emblematisch. De Renaissancist heeft nog niet alle binding
met de Rederijkers (symbolisten bij uitstek) verloren.
De tweede periode (1625-1639) is een tijd van studie en bezinning. Vondel is dan
opgenomen in de kring van dichters en ‘kenners der kunste’; Vergilius, Seneca en
Tasso worden hem steeds vertrouwder. Het is ook de tijd, dat hij gegrepen is door
het ideaal Nederland een christelijk epos te schenken: de Constantinade. Hij gaat
echter moeilijkheden met zijn epos ondervinden en wendt zich een tijdlang daarvan
af om zijn ‘lust in treurspelen te boeten’. Het resultaat is o.m. een vertaling van
Sophocles ‘Electra en dit stimuleert hem om te komen tot zijn vruchtbare derde
periode (1640-1648), waarin hij waarschijnlijk de belangrijkste ontdekking op het
gebied van zijn dramatiek doet. Hij gaat het hemelsbrede verschil ontdekken tussen
het epos en de tragedie. Bij het epos toch moest de held volmaakt en het einde
gelukkig zijn. Maar voor de tragedie mocht dit niet zo gelden. Hij ontdekt, dat zijn
helden als deugdhelden te ‘onnozel en volmaeckt’ waren, en dat hij teveel voorbij
had gezien aan de Aristotelische eis, dat de tragische helden moesten zijn ‘nochte
heel vroom, nochte onvroom, maar tusschen beide’. Slechts dan is er een dramatische
ontwikkeling mogelijk; slechts zo is er plaats voor de onmisbare spanning. Het is
naar de mening van prof. Smit aan de invloed van Vossius te danken, dat Vondel tot
dit gewijzigde inzicht kwam.
Zo kan in 1648 de vierde periode aanbreken, die tot 1660 duren zal. Vondel is dan
op het hoogtepunt van zijn dramatisch kunnen. Zijn Lucifer en zijn Jeptha liggen in
deze periode. Het dualiteitsdrama (in 1640 reeds ingezet met zijn Joseph in Egypten)
lost zijn eerste grondmotief (door prof. Smit gekarakteriseerd als: de zinvolheid van
het Godsbestuur) af. De strijd tussen goed en kwaad is in deze periode het spannende
grondmotief, maar in de Jeptha is dit al tijdelijk opgeheven en na de vertaling van
Sophocles, Koning Edipus in 1660 worden Vondels ogen geopend voor een ander
zeer belangrijk bestanddeel in de Griekse tragedie: de peripeteia of zoals Vondel
haar verdietste: de staetveranderinge.
Daarmee breekt de vijfde en laatste periode van dit dramatisch meesterschap aan:
1660-1667. Vondel, die tot dien toe naar goed Renaissancistisch gebruik aan zijn
tragedies een exemplarisch-emblematische structuur had meegegeven (het incidentele
toneelgebeuren als spiegel van een universele waarheid),
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wordt nu zo gegrepen door de contrastwerking tussen het vóór en het na, dat hij de
staetveranderinge zo aangrijpend mogelijk wil uitbeelden. Alles wordt daaraan
ondergeschikt gemaakt. En zo zien in deze periode het licht: Koning David in
ballingschap, Koning David herstelt, Samson, Adonias, Batavische Gebroeders,
Faëton, Adam in ballingschap, om na een vertaling van Euripides' Ifigenie in Tauren,
deze periode af te sluiten met het hoogstmerkwaardige Zungchin, waarin de
staetveranderinge naast zich krijgt een dualiteitsuitbeelding (geloof - de
missionarissen; en heidendom - de Chinese keizer). Vondel tracht als het ware de
contrasterend-uitbeeldende structuur te verbinden met exemplarisch-emblematische
van het dualiteitsdrama. Dit lukt hem in de Noah uit 1667. Daarna vertaalt hij in
1668 nog Euripides ‘Feniciaensche, en Sophocles’ Herkules in Trachin. Prof. Smit
beschouwt deze vertalingen als een toegift. Het grote werk van Nederlands enige
grote tragediedichter is dan al voltooid.
Een algemene karakteristiek laat zich uiteraard van het boek van prof. Smit niet
geven. Dit wil geenszins zeggen, dat hij geen algemene ideeën behandelt. Dit doet
hij zeer zeker, maar hij doet dit slechts en voor zover de onderscheidene tragedies
deze incidenteel aan de orde stellen. Zijn boek laat zich zeker wel lezen aan de hand
van bepaalde algemene begrippen (bijv. de Renaissancistische opvattingen t.a.v. de
tragedie), maar het boek is in eerste instantie daarvoor niet bedoeld. Het tekent
Vondels dramatische werkzaamheid naar ‘continuïteit en ontwikkeling in grondmotief
en structuur’ der onderscheiden tragedies. Dit echter doet het perfect.
Een ieder echter, die vanuit een Bijbelse visie deze werkzaamheid wil beschouwen,
vindt in dit boek een zuivere leidraad, want de christen Vondel (en dit is uitermate
belangrijk) heeft juist zijn geloof ge-oefend in de be-oefening van de kunst der
tragedie. Hij heeft het er moeilijk mee gehad, want het Evangelie is een blijde
boodschap, voor een exitus infelix laat het geen plaats. Hoe Vondel deze problematiek
in zijn tragedies praktisch verwerkte, - het komt op bijna elke pagina van dit boek
ter sprake. Vanuit dit algemene gezichtspunt (zo belangrijk voor een Bijbelse
cultuurvisie) laat dit boek zich met grote vrucht lezen. Het is deze vrucht, waarom
dit boek mij des te dierbaarder is.
Van Pascha tot Noah, - een verkenning van Vondels drama's naar
continuïteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur, door dr.
W.A.P. Smit, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Zwolse Reeks
van Taal- en Letterkundige Studies de nrs. 5 a, b en c. Uitgave W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle.
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Murk A.J. Popma
Poëzie (trapsgewijs)
Beelden, bij wijze van spreken,
in woorden ondergebracht;
twee lichamen, taal en teken
slapende onder één dak.
De horizon oplichten,
kijken wat er achter zit:
de toekomst heeft een gezicht en
het is afgrijselijk wit.
En dan de plaats bepalen,
schreeuwen vanaf je kist,
staan tussen teken en taal en
weten wat je al wist:
Gods lichaam wordt niet meer beter,
de dominees blijven betaald,
de brieven van de profeten
zijn, post restante, nooit afgehaald.
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Murk A.J. Popma
Alles is gelijk
Alles is gelijk. Door het open
getij van de dag sla ik dicht;
als ik stilsta loop ik wanhopig
door de duisternis heen van het licht.
Mensen zijn net microben,
hun huid is haast even dik.
En ergens ver weg, men zegt boven,
wordt er over hun lot beslist.
Ze laten hun kinderen dopen
met water. De Heilige Geest
wordt steeds woordelozer
als het Openbaringenbeest.
Maar ach wat, ik ben al verzopen
voor ik bovendeks ben geweest.
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Inge Lievaart
Het wijze water
(van de Limburgse Geul)
Het water groef zich een weg,
een lange, heel lange weg,
van vroeger tot op vandaag,
naar laag, lager en laagst,
volhardend en wijs.
Ook vandaag is een dag van stromen, van verwonderen daarenboven,
een dag van schoolgaan van het oog:
Men heeft op dit punt, wat hoger
dan de oever, een overzicht
op het dal en de wonderlijk
bochtige weg die het water
volgen moet naar verval.
Zie het wendt zich, wijkend gewillig
uit de boog van de oever die keert,
niet omziende, al weer stromend
waar de overwalkromming het weert,
om wielende te vervolgen,
volhoudend wat het begon,
en nog of het pas is ontsprongen,
en nog als heeft het de tijd.
Wellicht dus heeft het bevonden
en weet het nu zonder spijt:
geen kortere weg dan de omweg.
Ik geloof dat ik het benijd.
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Inge Lievaart
Ik dacht een mens
Ik dacht een mens in wie het vloeiende was
dat ook uitstroomde
maar niet als water
(dat naar omlaag
maar naar ene kant
onophoudelijk en
daarna voorbij)
maar stromende uit als zonder verlies
of het vloeide
en toch bleef staan
o heel anders dan steen
(bestaande zichzelf
met zichzelve alleen)
echter gelijkelijk vast
en ik wist
dit is mijn vorm
beide gelijk
vloeiende en toch vast
zo wil ik zijn
schrijvende: mens
dat men leest: liefde
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Inge Lievaart
Voor J.J.A.
Dichter, jij met je dunne fluit
tussen de holle vaten,
speel dat het zingt er hoog boven uit,
leven in al je maten.
Dichter, jij in je dunne huid
tussen de uniformen,
durf, geef jezelf tot het laatste lid uit,
liefde in al je vormen.
Dichter, o jij fontein die spuit
tussen verstomde bronnen,
zo diep verbaasd dat geen droogte je stuit,
blijf die je bent begonnen.
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Jacoba M. Vreugdenhil
Verrijzenis
Dit is het einde, had de ander gezegd, toen het gat onder de struiken dicht was. Hij
moest daar op geantwoord hebben, maar hij wist niet goed meer wat. Vermoedelijk
iets in de geest van: met de aarde er overheen is alles uit. Zo dacht hij er immers nog
steeds over, nu er jaren overheen waren gegaan?
Het werd inderdaad het einde van de relatie tussen hen beiden, waaraan de derde
was - - ontvallen. In de eerste tijd, had hij overwogen, (en de ander waarschijnlijk
evengoed) kan het gevaarlijk wezen, veel samen te zijn, dikwijls samen te worden
gezien. Later, toen het gerucht over de verdwijning naar de Oostzone of naar Amerika
ingang had gevonden, blééf het gevaarlijk, zij het om een andere reden. Er ging van
de ander een dreiging uit, die op een afstand was te voelen.
Er gaat van mij dus evengoed een dreiging uit, had hij begrepen toen de ander van
school en uit het dorp verdween. Die betrekking moest een voorwendsel zijn, een
vlucht. Nu ja. Dit is het einde. Telkens weer moest hij zijn gedachten er op betrappen,
dat ze de woorden van de ander herhaalden. Alleen daarom al...
Hij was niet iemand die weg liep, niet voor de ander, niet voor zichzelf, niet voor
wat naast het struikgewas onder de aarde lag. Van de eerste avond af had hij tot op
de maand en de week nauwkeurig geweten hoe lang hij het vol moest houden: twee
jaar en acht maanden, even nauwkeurig als de veroordeelden in de gevangenis. Maar
die hadden een vonnis, dat gaf toch allicht een zeker houvast. En ze hielden er
kalenders op na, had hij ergens gelezen, waarop ze de dagen afstreepten. Eenzame
opsluiting kwam niet meer voor, dus volkomen alleen hoefden ze niet eens te zijn
wanneer hun medeplichtige voor hen was gevlucht. En verder stonden ze ook niet
voor de allesoverheersende noodzaak, zich gewoon en onopvallend te gedragen, over
te gaan van de derde naar de vierde, van de vierde naar de vijfde en tenslotte, als
alles nog steeds goed ging, of er niets gebeurd was examen te doen.
Pas na het examen kon hij weg, vertelde hij zichzelf iedere dag.
Van de derde naar de vierde ging alles zo gewoon als hij maar kon wensen. Ter
gelegenheid van de overgang van de vierde naar de vijfde kon er bij de directeur
zelfs een toespraakje af. Niet bepaald om zijn mooie rapport te prijzen - zo schitterend
was het nu ook weer niet - maar wel zijn ijver en doorzettingsvermogen. Mensen die
zo van volhouden weten komen waar ze wezen willen. Ja ja. Het was toch wel een
trots moment, een belevenis die even deed vergeten. Even. Zo iets viel niet iedereen
te beurt. Daarmee sloegen zijn gedachten alweer de onontkoombare richting in. De
ander zou het heus wel zonder ongelukken tot de vijfde klas hebben gebracht, als hij
die baan niet
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had genomen, als hij niet was gevlucht. Gerard was jonger geweest dan zij beiden
en hij was ook een keer niet over gegaan; Gerard zat pas in de tweede toen het einde
kwam.
's Avonds thuis greep hij met enige voldoening naar de krant. Het plaatselijke blad
had de gewoonte, de uitslagen van de overgangsexamens volledig - in extenso heette
dat - te publiceren en er dan de uitslagen van de toelatingsexamens bij te nemen, al
waren die reeds eerder bekend. Ook Guus was die avond dus in het nieuws. Vanuit
de lage stoel, waarin hij met de krant was neergevallen, keek hij nadenkend naar zijn
broertje. Volgend jaar zat dat joggie al in de tweede klas, als hij het beleefde. Daarna
viel zijn oog op een ander plaatselijk bericht.
Kerkbouw. Voor het terrein achter de voormalige gasfabriek, dat zo lang heeft braak
gelegen, is een passende bestemming gevonden. De Nederlands Hervormde Kerk
alhier heeft het aangekocht met de bedoeling er een jeugdgebouw te vestigen, dat
ook voor godsdienstoefeningen dienst kan doen. De plannen liggen gereed, maar
waarschijnlijk zal het, mede om financiële redenen, toch nog geruime tijd duren voor
het werk kan worden aangevangen. Het is te verwachten, dat binnenkort op de
offervaardigheid van de leden der kerk een beroep zal worden gedaan.
Hij was er toen al lang aan gewend, gewoon en onopvallend te doen, geen spier van
zijn gezicht te vertrekken als hij iets zag, hoorde of las dat hem deed schrikken.
Niemand kon iets aan hem hebben gemerkt, stelde hij zichzelf gerust terwijl hij de
krant neerlegde.
Geruime tijd. Hoe lang was dat? Het duurde nog ruim elf maanden voor hij examen
kon doen. Hoeveel tijd ging er heen voor die lui het geld bij elkaar hadden om te
gaan bouwen, nu ze de grond eenmaal hadden gekocht? Een half jaar? Een jaar?
Twee jaar? Dat hing af van de offervaardigheid van de leden der kerk. Hij moest
daarover meer te weten zien te komen op de een of andere onopvallende manier.
Natuurlijk zou zo'n kerk of jeugdgebouw, of wat het worden mocht, wel ergens in
het midden van het terrein worden neergezet. Niet aan de rand, niet aan die rand. Het
struikgewas woekerde daar dichter dan ooit; waarom zouden ze het niet laten staan?
In het jaar, dat hij zo hard voor zijn examen werkte, kreeg hij de indruk, dat het
met de offervaardigheid van de leden der kerk zo'n vaart niet liep. Bij zijn eigen
vader verscheen een soort huisvriend van de familie, een kandidaatnotaris die in zijn
vrije tijd voor kerkvoogd speelde; die man kreeg zowaar een handtekening voor
vijfentwintig gulden los, zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken zat hij er als
zoon des huizes bij. Het was een royaal gebaar van iemand, die bekend stond als een
tolerante onkerkelijke, of hoogstens een randfiguur, en als zodanig kreeg het ook
alle waardering, maar alleen op deze manier kómen wij er niet, werd er zuchtend
aan toe gevoegd.
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Hoe dan wel? We moeten de jongeren inschakelen, we moeten een beroep doen op
de geestdrift en het doorzettingsvermogen van de jeugd; dit nieuwe gebouw, dat voor
de jeugd en voor de kerk zo hard nodig is, moet in het centrum der belangstelling
worden geplaatst.
Bij de laatste tirade werd er in zijn richting gekeken, zonder veel verwachting
overigens, maar hij deed er natuurlijk niets op uit. Zo'n man moest eens weten,
hoezeer die nieuwe kerk al lang voor er één steen was gelegd in het centrum van de
belangstelling stond. Niet alleen bij hem, maar natuurlijk evengoed bij de ander. Wat
de kerkvoogd zei over de centrale positie van de kerk in het leven, ook in het leven
van ons dorp, had toch in ieder geval als een geruststelling geklonken.
In het laatste schooljaar ging hij de ander, de medeplichtige, dan eindelijk een
beetje vergeten. Niet het... Voor dat woord schrok hij zelfs in gedachten nog steeds
terug. Nu ja, niet de - - derde. Bij elke gelegenheid, dat de hele school in de aula
bijeen kwam, had hij dit jaar op de plaats waar hij de derde het meest had gezien: in
de rijen van de eersteklassers, zijn eigen broer voor ogen. Er moest in die aula altijd
zo nodig religieus worden gedaan. Bij de opening van het nieuwe schooljaar, op de
maandag van de eerste adventsweek, op de laatste schooldag voor Kerstmis, op de
maandag van de eerste lijdensweek, op de laatste schooldag voor Pasen. En noem
maar op... Het licht is in de wereld gekomen en het dringt door tot in de duisterste
schuilhoeken van ons bestaan; het zaad is in de zwarte aarde neergelegd, maar het
breekt door alle donkerheden heen naar een heerlijke verrijzenis. En ga maar door...
Op de derde, hun beider jongere vriend en ook hun beider medeplichtige, had dat
fraais altijd diepe indruk gemaakt. Dat was een van de redenen waarom... waarom
het einde komen moest. Zo'n vent was immers in staat op een kwade dag er alles uit
te gooien, alleen omdat het licht in de duisterste schuilhoeken doordringt, omdat het
zaad door alle donkerheden heen breekt.
Natuurlijk moest ook zijn eigen broer van iedere aula-toespraak zwaar onder de
indruk zijn. Hij was zo'n jongetje, dat altijd trouw naar de zondagschool ging en toen
hij daar te groot voor was naar een of andere kerkelijke jeugdclub. Van hem viel dus
nog wel eens iets op te vangen over de geestdrift van de jeugd voor de nieuwe kerk
op het braakliggende terrein van de oude gasfabriek. Voorlopig scheen die geestdrift
zich vooral te ontladen in het ophalen van oud papier. Nu, ze konden hun gang gaan.
Als de jeugd met oud papier kerken wilde bouwen hoefden hij en de ander zich niet
ongerust te maken over een eerstesteenlegging binnen het jaar.
Toen hij door de vijfde klas heen was lag het terrein van de kerk er nog even
verlaten en verwaarloosd bij als op die avond in de herfst - wat dat betreft kon hij of
er niets gebeurd was examen doen. Daarna wèg - een kamer in de stad. Niet meer
vlak bij huis die plek onder het woekerende struikgewas. Geen aulaplechtigheden
meer, waar een eigen broer zich schuiven kon op de plaats van... Weinig of geen
kans op een dag opeens tegenover de ander te staan,
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met de ander te worden geconfronteerd. Daarvoor in de plaats na de onvermijdelijke
ontgroening allerlei feesten, vriendinnetjes, sterke drank.
Toch gebeurden er ook in de stad dingen, waarvan hij schrok. ‘Wat kan jij ruw
doen,’ zei een meisje dat toen het er op aan kwam niet bleek te willen. ‘Je leek wel...
nee, dat zeg ik niet. Weet je, dat ik werkelijk bang voor je was?’ Daarna beheerste
hij zich weer, altijd en tegenover iedereen. ‘Waarom praat je toch nooit,’ zei een
ander meisje. ‘Je lijkt soms zo... zo verschrikkelijk alleen. Weet je dat ik af en toe
medelijden met je heb?’ Ook dàt kind moest hij dus ontvluchten, maar er bleef nog
de drank.
In een voorjaarsnacht liepen ze, toen alle café's waren gesloten, met hun drieën
een park in. Er was iets, dat hem waarschuwde van het struikgewas vandaan te blijven.
Daarom dreef hij zijn beide metgezellen naar een groot grasveld, dat door een verre
lantaarn flauw werd verlicht. En daar ging een van hen toen liggen overgeven.
Het was een tamelijk lange, slanke knaap; hij kon zich nog maar al te goed
voorstellen, hoe de tengere figuur als een slachtoffer voorover had gelegen in het
gras, zijn gezicht boven een perk. Maar wat hij zelf had staan oreren kon hij zich
met geen mogelijkheid herinneren. Dat wist hij alleen uit het verhaal van zijn beide
vrienden. Volgens hen was het een lange redevoering geweest, een speech die blijk
gaf van meer esprit dan iemand ooit bij hem zou hebben gezocht. Ze waren die nacht
minstens even dronken geweest als hij, maar onbetrouwbaar klonk het niet wat ze
erover vertelden.
Dat wat naar buiten is getreden, zo moest hij geheimzinnig fluisterend begonnen
zijn, gaan we begraven. We gaan het begraven, want anders brengt de dag het aan
het licht. We gaan het begraven, mijne vrienden, en dat wordt het einde. We doen
er aarde overheen en daarmee is het uit.
En ze hadden er aarde overheen gedaan, over het vuil dat naar buiten was getreden.
Alle drie lagen ze voorover in het gras en hun gespreide vingers klauwden diep in
de zwarte grond. Wiens hand had het duistere ding naar boven gebracht? Hij wist
alleen, dat hij het in zijn hand had genomen, dat hij was opgekrabbeld en het tegen
zijn hart had gedrukt. En zo had hij dan een nummertje Hamlet, Prince of Denmark
weggegeven: that skull had a tongue in it and could sing once. Dat kòn hij, zelfs met
een dronken kop, want ze hadden het drama op de Engelse literatuurles uitentreure
gelezen en aan de schoolopvoering had hij zelfs meegewerkt. Kijk hoe die knaap het
ding tegen de grond smijt, of het de schedel is van Kain, de eerste moordenaar.
Nu ja, dat was allemaal tot daaraan toe. Over Kain scheen hij in ieder geval zijn
mond te hebben gehouden, die had hem destijds onder Engels al zwaar genoeg op
zijn maag gelegen. Hij had er zelfs het verhaal in de Bijbel op na gelezen; op een
van de eerste bladzijden stond het. ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ had de eerste
moordenaar gevraagd. En God antwoordde: ‘Hoor!, het bloed van uw broeder roept
tot Mij van de aardbodem.’ Hoor!...
Wat de kleine ronde schedel was geweest, die hij zo teder had staan aaien
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om hem vervolgens weg te slingeren of hij zijn vingers had gebrand? Een bloembol
waarschijnlijk, een doodgewone bloembol, die de dag tevoren door de
gemeentewerklui in het omgespitte perk was gestopt. Op handen en voeten over de
aardbodem kruipend had hij het ding weer opgezocht om het voor de tweede maal
te kunnen begraven. En dat alles onder het uitstoten van kreten, die zijn makkers als
esprit in de oren hadden geklonken.
Laten we er aarde overheen doen, maar dat is niet het einde. Laten we het gat
dichtgooien, maar daarmee is het niet uit. Het licht is in de wereld gekomen en tot
de duisterste schuilhoeken dringt het door; alles wat verborgen is brengt het aan de
dag. Het zaad is in de zwarte aarde gelegd, maar het breekt door alle donkerheden
heen naar een heerlijke verrijzenis en eens staat er hier een kerk. Zien jullie wel, niet
aan de rand bij die struiken, maar hier in het midden. Niet van de offervaardigheid,
maar van de geestdrift moeten we het verwachten, niet van de briefjes van
vijfentwintig, maar van het oude papier. Je kan het geloven of niet geloven, maar
hier in het midden verrijst de kerk.
Toen dat alles hem onder veel gelach en geplaag werd opgedist waren ze alle drie
nuchter en kon hij zich beheersen. Maar hij schrok wel zó erg, dat hij nog voor het
paasvakantie was naar huis toe reisde. - naar huis toe vluchtte.
Het knaapje Guus zat nu in de tweede klas en het liep nog altijd naar die jeugdclub.
In deze dagen had het hart en mond vol over de zeer uitzonderlijke paaswijding, die
het beleven ging, en waarvoor het iedereen die nog geen twintig was mocht
uitnodigen.
‘Daar had ik nog net behoefte aan,’ gromde zijn oudere broer.
Pas toen het tot hem doordrong dat het ceremonieel zich achter de oude gasfabriek
zou afspelen kreeg hij belangstelling. Op een schone lentemiddag sjokte hij dus als
zijn broeders hoeder achter het jongetje aan het terrein op. Het maakte hem nog altijd
onrustig, die struiken aan de rand te zien. Tussen de samenstromende jeugd zag hij
kans zich te verschuilen.
Ergens in het midden werd een soort allesbehalve stille omgang gehouden. Dat
was dus de plaats waar de kerk verrijzen ging. Iemand hield een toespraak, waarin
geen enkele van de bekende kreten ontbrak, al hadden ze hier dan een enigszins
andere klank dan in de aula. Hoor!... Het licht. Het zaad. De geestdrift van de jeugd.
Ditmaal geen oud papier. Het ging er om, dat de jongeren alles wat verkeerd en
zondig was in hun leven opruimden, dat zij het radicaal uitroeiden, met wortel en
tak, en daar kwamen dan nog andere pleonasmen bovenop.
Hij begon pas bang te worden toen de spreker de symboliek trachtte uit te werken.
Het gaat er dus om, dat we met Gods hulp de zonde uit ons leven weg doen, dat we
die uitroeien. Om dat in beeld te brengen zullen we vanmiddag al het verkeerde
opruimen, dat zich in de loop van de jaren op dit terrein verzameld heeft. Jarenlang
is dit veld, dat in het centrum van ons
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dorp is gelegen, een schandvlek voor ons dorpsleven geweest. Nu gaan we dat alles
opruimen opdat er plaats komt voor onze kerk. Met wortel en tak roeien we het
onkruid uit. We verzamelen het in een diepe kuil, die we vanmiddag met ons allen
zullen graven, en dan ontsteken we vanavond het louterende paasvuur.
Geen spier van je gezicht vertrekken, waarschuwde hij zichzelf.
Als hij lid geweest was van die beroerde jeugdclub zou hij nu kunnen ingrijpen.
Dan zou hij dat jong die bijl uit zijn handen kunnen trekken en ermee aanvallen op
een andere plek. Och wat, daar waren ze ook al bezig. De kring om hem heen had
zich toegesloten.
Toekijken, niet weglopen want ook dat trekt de aandacht, gewoon en onopvallend
doen.
Aan alle kanten werd de beschuttende woekering weggehakt en in het midden was
nog geen kerk, die een toevlucht kon wezen.
Toekijken moest hij toen juist op die plaats de eerste schop in de aardbodem werd
gestoken. In de aardbodem die riep en geroepen had. Hoor!... Waar was de ander?
Dit werd dus het begin.
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Elisabeth Cheixaou
Psalm 104
Loof, loof den Heer, mijn ziel, Hij is zeer groot!
Bekleed met majesteit'lijk morgenrood,
met heerlijk licht schrijdt Hij door alle sferen,
gebruikt de wind als vleugelwitte veren,
vormt uit een sneeuwwolk in het luchtgewelf
een wagen, paarden, blinkend als Hijzelf.
't Heelal doorvarend spant Hij tentgordijnen
die aan de einder hemelsbreed verdwijnen.
In wereldzeeën, door geen oog aanschouwd,
voltooit Hij opperzalen in het blauw,
waar bliksemstralen Zijn bevel ontvangen,
wegflitsen in een dienend-snel verlangen.
De aarde gaf Hij haar bestemde baan,
een keerkring, die ze ongestoord mag gaan.
Zij kàn niet wankelen: haar gangen, standen,
zijn vastgelegd in hemelse verbanden.
De oervloed is door uw geluid ontwaakt,
een onweer heeft haar waterkleed geraakt:
wat eeuwenlang de aarde had bedolven,
ontvluchtte in bevreesd-geworden golven.
Verwonderd vond de zee het vaste land,
Het andere, wordend door eenzelfde Hand,
hield in, gehoorzaam aan de vaste wetten
die haar geweld, verzwelgingslust beletten.
De bergen, ijl omneveld aan de top,
verrezen, blanke dampen stegen op
uit de door U geholde kom der dalen,
als reukwerk uit met licht gevulde schalen.
Geen water zal meer boven d'aarde staan,
geen vloed haar nieuwe grondvorm doen vergaan:
wat Gij geschapen hebt in Godsvertrouwen,
wilt Ge regeren, durend onderhouden.
Dwars door het zachte, zonneluwe dal
zendt Gij de weldaad van een waterval.
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Fonteinen, beken, groeiend tot rivieren:
drinkplaatsen voor de ongetemde dieren.
De wilde ezel, bang voor 't minst gerucht,
vergeet er zelfs de aandrang tot de vlucht.
De vogels, in 't gebladerte verborgen,
doororg'len 't loofbos elke lentemorgen.
Gìj zijt het die verlaten bergen drenkt,
de koele sneeuw, de held're regen schenkt,
het dauwvocht in millioenen kleine boden
meedeelt aan akkers, hardgeworden zoden.
De dieren geeft Gij gras, ons voedzaam kruid,
elk voorjaar schiet het groen de aarde uit.
In losgewoelde, rechtgetrokken voren,
wiegt als een wonder 't blonde zomerkoren.
In 't Zuiden, waar geen koude nachten zijn,
groeit warm-beschut de purperrode wijn.
De trossen zwellen, hangen voor het grijpen,
in zilverblad doet Gij olijven rijpen.
Uw zorg, die beide vruchten toebereidt,
geeft zachte glans en zuiv're vrolijkheid.
Natuurlijk, zonnig, hart-versterkend leven
wilt Gij in àl Uw gaven allen geven.
De cederen op Libanon geplant
bevochtigt Gij met liefdevolle Hand.
De vogels nest'len in de spitse blaren,
de laag're dennen dienen reigerparen.
De klipdas, even lenig als 't konijn,
vindt Gods-bescherming boven 't ruig ravijn.
Op rotsen, waar de teed're dieren sterven,
laat Gij de vlugge, vrije steenbok zwerven.
Gehoorzaam komt en gaat de gouden maan,
de zon herkent haar uur van ondergaan,
de nacht verdicht Ge, waarin Gij genadig,
de leeuwen hoort, het hong'rige verzadigt.
Ontvlamt opnieuw de dicht-besterde lucht,
dan sluipt het al naar 't veilig hol terug.
De mens, die Gij in stilte wilde sterken,
verlaat zijn huis, gaat tot de avond werken.
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Een van de grootste wond'ren van 't heelal
blijft wel Uw zee, waarin een groot getal
van schuwe vissen langzaam ademhalen,
afzinken naar de algen en koralen.
De Leviathan, nauwelijks bekend,
speelt, als met U, in 't spieg'lend element,
doorwandelt 't wijde vlak in rechte banen,
deint als een levend schip in d'oceanen.
Ook deze, meest verborgen, wezens voedt
Ge met een and're, eigen overvloed.
Waár zij in het onmeet'lijk water dolen:
zij zwemmen op U toe in lange scholen.
Wanneer Ge U verbergt: in angst en schrik
komt alles om, verdorst, verkwijnt, verstikt.
Zendt Gij Uw Geest weer uit: vol-heerlijk leven
wordt d'oude aarde, 't nieuwe dier gegeven.
Raakt Gij het hart van trotse bergen aan:
wat rust scheen openbaart zich als vulkaan!
Gij zijt de Liefelijke èn de Sterke.
Ontroerd en blij proef ik U uit Uw werken.
Leer mij, zolang er nog een morgen daagt,
de lofzang die Uw Scheppershart behaagt.
Terwijl ik in het vlees ben wil ik zingen,
bezielend spreken van Uw zegeningen.
O, laat de zondaar die niet in U blijft,
U, Luisterrijke, uit zijn hart verdrijft,
er eenmaal niet meer wezen, laat Uw scheppen
de oude glans herkrijgen, 't ongerepte.
Verander 't wereldbeeld van leed en strijd
in 't grootse wonder van die eerste tijd
toen duisternis in leven mocht verkeren!
Loof God, mijn ziel: Hij is de Heer der Heren.
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Anton Ent
Ondanks alles
onderlichtse stromen
binden onze handen
maar we bidden niet
verbonden als we zijn
spelen we het vrij zijn
van elkaar en straffen
ons door stil te zeggen
dat ons kind gestorven
is
dit is onwaar: het
loopt de onderhandse
wegen van ons beider
armen en we voelen het
onbekend met het
bloed van elkaar
en we voelen het
jarenlang
we blijven zeggen dat
dit heidens is: we
geloven onszelf niet
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Anton Ent
met stukadoorshanden
de hemel bestrijken
geen houvast vinden
aan sterren
verbergen het hoofd
in de schoot van de allerliefste
bemerken
haar huid is woestijn
haar stem ijsscherpe wind
gebogen staan in
oneindige lichtkramp
weten
ik kan mijn hoofd
nog leggen op een woord
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C. Ouboter
Een aparte plaats voor debutanten: een experiment
Ja, wie en hoe is eigenlijk een debutant? Ik zou daar graag eens wat meer van weten,
sinds het woord zo veel gebruikt en zo diep in onze nederlandse samenleving is
ingedrongen, dat er zelfs een verkleinwoord gevormd is: debutantjes. De
meervoudsvorm wijst erop dat de volksmond het debuut liefst verschuift naar de
aanvalligste kinderleeftijd, wanneer van persoonlijke karaktertrekken nog geen sprake
kan zijn. Afgezien van de vertedering bij ouders en opvoeders staat het debuut er in
ons goede vaderland niet al te best op.
Het dreigt een hoofdstuk in de pedagogie te worden: een welwillend en tactisch
beoordeeld werkstuk, waarbij het werkstuk zelf er niet zoveel op aan komt. De
debutant moet toch wat doen, hij moet toch éénmaal beginnen, men verschaffe hem
daartoe de gelegenheid. Men gebruike daartoe een afgesloten ruimte, waarin de
welwillendheid tenminste hangen blijft, waarin het talent zijn kansen krijgt.
Wie en wat is de debutant? Men vergeve mij een stukje maatschappijleer, een
vleugje cultuurgeschiedenis. In een periode van grote labiliteit, vooral bij ouders en
opvoeders, manifesteert zich het debuut. Het laat zichzelf schrijven met hoofdletters,
die de oudere generatie naar de benen grijpen. Jongerentijdschriften rijzen als
paddestoelen uit de grond. Zij vragen niet om begrip, hun bestaan is gecalculeerd op
het onbegrip van de ouderen. Hun vorm is een kreet, als zij enige herkenbare tendens
hebben is dat de uitdaging.
Deze gedachten en overwegingen, die zo'n beetje in de lucht hangen, formuleer
ik alleen, om daarmee zo mogelijk de atmosfeer te zuiveren van schablones en
vooroordelen die het debuut maar al te graag schuiven in een hoek waar het geen
kwaad meer kan doen. Pedagogie, psychologie en sociologie zijn slechts dure namen
die efficiënte diensten bewijzen in dit proces van, nee niet verdringen - dat zou weer
psychologie uit zelfverdediging zijn - maar in een proces van opzij dringen,
wegduwen, van handhaving van eigen posities.
Onbevangenheid is een eigenschap, een kwaliteit, die bij het ouder worden, steeds
ijler schijnt te worden. Haar voedingsbodem is verwondering, is de elasticiteit die
nooit een oordeel definitief afsluit, altijd attent blijft op wat zich aan de horizon
presenteert.
Wij zitten in een scherpe bocht. Onze levensomstandigheden, de lucht die wij
inademen, verandert zo snel, dat alleen onze traagheid en afstomping verhinderen
dat wij de scherpte van de bocht nauwkeurig registreren zouden. Het gemak dient
de mens, maar niet altijd tot zijn voordeel. Onbevangenheid past niet alleen tegenover
uitingen die binnen ons begripsvermogen liggen, maar evenzeer tegenover die tekenen
die eerder in onze rug priemen dan dat zij
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ons oog aangenaam strelen. De literatuur van onze dagen heeft veelszins het
aangename afgezworen. Bij de ouderen stoort mij dat soms als een naargeestige
cultus - hoewel niet altijd -, bij de jongeren heeft het iets van een puistige maar vitale
eerlijkheid. Literatuur is vaak minder een middel tot schoonheidsbeleving - dat gaan
wij later wel zien - dan een apparaat tot oriëntatie, zoiets als radar, een middel om
nieuwe wegen te vinden. Goddank, op een moment is het geen fraaiigheid, maar
gereedschap.
Velen onder ons staan tegenover deze nieuwe functie wat onwennig. Men weet
niet wat men eraan heeft, hoe men dit alles opvangen moet. Om onze lezers enigszins
tegemoet te komen, hebben wij als redactie besloten, aan debutanten een aparte plaats
in Ontmoeting te geven, af of niet aangevuld met commentaar dat tussen dichter en
lezers zoveel mogelijk en zo min mogelijk storend bemiddelen wil. Dat deze
bemiddeling vaak falen, tekort schieten, zal in haar interpretatie, spreekt vanzelf.
Wij menen echter dat zelfs tekortkomingen een brug naar de toekomst kunnen slaan.
Niet op zichzelf, maar in het totaal.
Met al deze tekortkomingen behept, nooit onze vooroordelen en eigenwijsheid
geheel overwinnend, steeds met wat meer ervaring plus verkalking, hopen wij onze
bemiddelende, ook 'n beetje creatieve, taak te vervullen.
Met een gemeenplaats eindig ik: tegenover de vele debutanten houd ik vol, dat
hun waarheid niet de laatste en de enige is, dat er veel verzandt of zich overschreeuwt
of alleen maar een nieuw cliché volgt, waarom wij het afwijzen. En doe een beroep
op de sportiviteit van deze beginnende generatie. Zeg niet het abonnement op - daarin
is de oudere generatie je al voor geweest - en steek niet je kop in je zak. Debuteren
betekent beginnen, maar dat hangt nooit van de eerste regel af. Ook niet van je eigen
enthousiasme of overtuiging. Het is een brug naar de anderen, de ander, de Heer zij
ons genadig.
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Cees van Dop
Sneeuwlandschap
Het sneeuwend samengaan
van hemel en van aarde
schijnt vioolgevoelig strelen
daarachter leeft
de witte windrichting
getoomd door brede eenzaamheden
en geborgen in eigen stilte
Doktersjassen bestijgen
in trage begroeting
de winterwilgen
weiden luisteren zwijgend
naar de verre muziek
Snippers door een hoge hand gestrooid.

Cees van Dop
Tijd
Luister naar de mens van zestig
in één minuut
in één uur
in een lang zal-ie leven
luister naar het eentonig draaien
der gummi-stembanden in omhooggerichte kelen
stijgend langs de stenen
de ankerstenen
- incabloc en waterproof -
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tot de stem sterft
aan het ritme der golven
(het simpele bewegen van rivierwater onder de huid)
Elke minuut sterven zestig mensen
in één seconde verstijven zestig stemmen
luister naar dit zwijgen
en spreek niet meer.

Cees van Dop
Ochtend
Opnieuw zijn de beitels
blinkend wit geslepen
gereed voor 't dagelijks
dringen in
zachtgesluierd hout
schuldloos blauw
is oneindig maal de morgen
Onze slaapvolle vingers
strelen langs de tere welving
van de morgen
en begroeten argeloos
de lokkende klank van het staal
onvermijdbaar koud
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Nelleke Groenewegen
Mensen is veiligheid
veilig een mensendroom
mensen is oorlog
mensen is een vergissing
Je werd me tussen mensen zo lief
Een droom werd je
onbegonnen
want langzaam ben ik naar je toe
en aarzelend te beginnen
Een droom, onbegonnen en eindeloos herhaald
want lief werd je
je werd me tussen mensen zo lief
Veilig is alleen en alleen
is een nietsontziend herhalen
om te kunnen gaan alleen: naar de wegen
om alleen te gaan naar de zon
naar de mensenwegen en de mensenregen en de mensenzon
Tussen mensen werd je me zo lief
Tussen oorlog en alleen
tusen radioactief en honger
tussen alleen en oorlog
veilig, een mensendroom mensen is oorlog en vergissing
mensenteveel
mensentekort
Je werd me tussen mensen zo lief.
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Nelleke Groenewegen
Ik droomde
wat ik doe niet te beschrijven
wat ik zeg niet te achterhalen
waar ik ben niet uit te maken
lief kind zeg je
lief dier zeg je
wat ik zeg niet te achterhalen
kom je terug zeg je
waar ik ben niet uit te maken
ik vroeg
wat boven mezelf
wat buiten ditzelf, vroeg ik
je zegt lief dier
ik droomde lief kind
je zegt kom je terug
droomde ik
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Dick Zaal
Soms, daarom
Soms
is het alsof ik iets
tegen je zeggen moet
ik niet meer weet
dat ook nu
tussen onze woorden
alleen de stilte er toe doet
ik ontken dan
het bestaan van een nieuwe grond
maak mijn lippen tot een deel
van jouw koude mond
zodat ik
zacht zeggen kan
dode
ik weet wel
dode is je naam
zwijgen alleen nog
de taal waarin wij elkaar verstaan
maar lieve dode
ik ben het niet
die tegen je praat
niet de oude man die doof is
en nauwelijks nog tekens voor je maakt
nee lieve dode
ik ben het
het vriendje dat hoort
dat alleen maar woorden van sneeuw
begint te maken
dat buiten speelt, nauwkeurig mikt
en met één gebaar
jouw oor weet aan te raken
zodat
- en nu liefste dode
waarom nog langer
te ontkennen jij naast mij gaat
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jij langzaam en één voor één
mijn voetstappen als de mijne
moet herkennen
wij de dag weer zijn
waarin we beiden spelen
de straat het echte dambord
waarop jij en ik de sneeuw
in zwart en wit
samen kunnen delen
en wij ook weer zijn de stoep
met dicht langs de huizen
het verboden raam-gebied
waar je vader belt
ons beiden roept, mij terugstuurt
en alleen maar zegt
pas op
dat ook jouw sneeuw niet smelt
daarom
liefste dode
is het soms
alsof ik iets
tegen je zeggen moet
ik niet meer weet
dat tussen onze woorden
alleen het zwijgen er toe doet
ik je toe moet spreken
als
- en ik ben nu
de ander die
het zegt als het vriendje
dat uit angst en door jouw koude mond
soms lijkt op de oude man
die doet alsof
maar weet
dat hij de stilte nog niet heeft afgerond.
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Redactioneel
Een antwoord en een vraag aan Dr. R.G.K. Kraan
Welke zin heeft het christelijk literair tijdschrift in deze tijd? Dat is de vraag die
achter de toelichting schuilt, die dr. R.G.K. Kraan in ons blad van september jl. op
de stelling bij zijn proefschrift over Ons Tijdschrift 1896-1914 gevoegd heeft. De
vraag die wij voor onszelf uit die toelichting hebben afgeleid is simpel genoeg, ze
heeft bijna een retorische klank. Het antwoord is niet eenvoudig, is meervoudig,
verlangt een grondige studie van de situatie in ons land 60 jaar geleden en nu, en in
de diverse fasen tussen die beide perioden. Wij menen dat de bedachtzame en stevige
beschouwing van dr. Kraan een nuchter en rustig antwoord verdient. Wij zijn met
deze critiek blij en zouden haar zelfs als een mijlpaal willen beschouwen. Een mijlpaal
in die zin dat het niet alleen gaat om de afgelegde weg - waarover men heel lang
discussiëren kan - maar minstens evenzeer om de weg voor ons. Een jaar geleden
hebben wij Ontmoeting niet alleen een naam maar ook een program genoemd.
Daarmee hebben wij ongeveer hetzelfde bedoeld als met de door dr. Kraan als
cryptisch getypeerde uitspraak, dat tussen 1946 en 1961 de grote verandering, de
nog niet voltooide zwenking, ligt.
Hier zouden wij graag ons gesprek willen beginnen.
Tegen de achtergrond van het, vrij recente, verleden komt die zwenking pas goed
uit. De christen in de nederlandse samenleving - enkele moderne gemeenplaatsen
mogen ons vergund zijn - leeft zo geheel anders dan 50 jaar geleden dat men rustig
van contrasten mag spreken. Dat deze contrasten niet met zwart en wit mogen worden
getypeerd en gewaardeerd spreekt vanzelf. Toch is deze simplistische waardering
meestal het gevolg van vergelijking.
Daar is dan het punt vergelijking. Deze is mogelijk, maar alleen billijk en effectief,
wanneer de analyse van de situatie naar beide zijden, verleden en heden, wordt
toegepast. Heel vaak zal dan de vergelijking het onvergelijkbare aan het licht brengen.
Een eenvoudig voorbeeld. Dr. Kraan heeft de omvang van Ons Tijdschrift (zonder
subsidie) gesteld tegenover die van Ontmoeting na 1951 (met subsidie). Twee zaken
zijn hier gecombineerd: subsidie en omvang. Maar de tweede, de subsidie, dient
slechts om het contrast bij de eerste vergeleken grootheden, de omvang, te versterken.
En juist deze zaak is, billijkheidshalve, onvergelijkbaar, zolang men niet tal van
sociologische en economische factoren laat meespreken.
Dr. Kraan noemt deze kwantitatieve vergelijking typerend. Wij zouden haar liever
caricaturaal willen noemen. De caricatuur stemt tot niet kwaadaardige vrolijkheid,
zelfs waar men liever kwaadaardig zou willen zijn. Aldus is het
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ons vergaan met dr. Kraan's typering. Een enkele economische notitie bij deze
caricatuur. Goedkoop waren in 1910 papier en arbeidskracht. Het komt ons ook voor,
dat er toen een aantal mensen waren in een bepaalde sociale laag, die over meer tijd
beschikten dan diezelfde mensen in diezelfde laag thans. Tijd is een heel belangrijke
factor. En men vergete niet: stress (spanning is niet helemaal het zelfde). Ten slotte:
heel belangrijk is het aantal tijdschriften dat aanspraak maakt op een portie vrije tijd
van de lezers, in 1910 en nu. Een volbloed intellectueel heeft ons onlangs de raad
gegeven, ons tijdschrift als supplement aan te bieden aan Wending of Bezinning.
Alsof deze tijdschriften bejaardentehuizen waren en alsof de christelijke literatuur
en haar beoefening (cryptische formule, maar zij is niet van ons) bejaard zou zijn.
Nog even over die vergelijking. Die is alleen billijk, indien het om een totaal gaat
waarin het detail meespreekt. Dat detail mag zelfs afwijken van het totaalbeeld,
onorthodox zijn, maar men kan het niet geïsoleerd gebruiken. Bij het isolement gaat
zelfs de caricatuur dood. Onze fantasie heeft zoveel trekjes aangevuld dat wij het
portret van het literaire tijdschrift, gemeten naar zijn omvang, als caricatuur konden
zien. Zo zal onze opponent het ongetwijfeld bedoeld hebben.
Vergelijking, op die manier gehanteerd, voert tot confrontatie. Een bijna filmische
gebeurtenis, moeilijk vast te leggen, maar als ervaring belangrijk en wezenlijk.
Er is een ander punt dat om onze reactie vraagt: onze vaagheid en scepsis, waarmee
dr. Kraan zijn artikel besluit.
Terwijl wij het risico willen vermijden, eigen redactioneel beleid te verdedigen
of goed te praten, willen wij toch stellen dat ook deze hebbelijkheden alleen tot hun
recht komen binnen de hele verschijningsvorm van Ontmoeting in de laatste jaren.
Vaagheid ontstaat vaak tegenover een verwarde situatie. Zij komt niet alleen daaruit
voort, dat het antwoord nog niet gevonden is, maar ook uit een zekere voorzichtigheid,
een zeker voorbehoud.
Weer een voorbeeld. Het gedicht van Arie Gelderblom en de commentaar van een
onzer redacteuren daarbij, heeft geleid tot de meest uiteenlopende reacties. Men was
voor of tegen. Een enkele tegenstemmer had gevoel voor het totaal en verwierp het
hele beleid van de redactie. Wie deze publicatie toejuichen, achten juist dergelijk
werk en alles wat daarmee samenhangt de taak van Ontmoeting.
Dr. Kraan zal ons voorhouden dat een dergelijk pro en contra tot de normale gang
van zaken behoort. Ongetwijfeld hebben zich aan de redactie van Ons Tijdschrift
soortgelijke dilemma's voorgedaan. De mensen die contra zijn, uit heel verschillende
motieven, verwijten de redactie juist onbeslistheid of het pastoraal ten toon spreiden
van ruimheid van opvatting.
Is er niet een rechte lijn tussen het artikel ‘De boodschap in de Impasse’ (dec. '61)
en het commentaar bij het gewraakte gedicht, een jaar later?
Vaagheid en scepsis lijken ons daarbij onontwijkbare figuren. Vaagheid is
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niet alleen onbeslistheid of pastorale handigheid, het is mogelijkheid tot verdere
groei.
Valt er tenslotte nog iets concreets te zeggen? Wij zouden ons artikel puntsgewijs
als volgt willen beëindigen.
1. Een positiebepaling. Moesten wij de vraag naar het waarom van het christelijk
tijdschrift beantwoorden, dan liever per metafoor dan per definitie.
Mensen die gemeenschappelijk van huis gaan, om zich in de drukte (om het even
van een feest of van een rel of van welke volksbeweging ook) te begeven, maken de
afspraak: laten wij zo veel mogelijk bij elkaar blijven. Je zegt dat niet omdat je bang
bent of omdat je de anderen als een minder soort beschouwt. Je blijft ook niet steeds
bij elkaar. Je maakt juist deze afspraak omdat je waarschijnlijk al gauw uit elkaar
zult raken. Je wilt ook de ontmoeting met de anderen, de vele anderen, niet als
veelheid, maar als anderen.
Het huis is niet de eigen zekerheid of voortreffelijkheid, het is de plaats waar men
het parool, de boodschap, heeft meegekregen. - Daarom Ontmoeting.
2. Wij nodigen de critici uit, aan deze kant te komen en mee te helpen, het beeld
van Ontmoeting te bepalen. Brieven, voorstellen, inzendingen.
3. Wat op schrift komt of staat heeft weinig te betekenen zonder gesprek, in deze
eeuw waarin het gesproken woord eerherstel verkrijgt. Wij wekken op tot overleg,
tot gesprek over deze dingen, die ons allen ter harte gaan, maar waarmee velen
geïsoleerd raken. Moet er iets georganiseerd worden, dan kan de huidige redactie
het hare daartoe bijdragen.
4. Dit is nog maar een begin. Wij hopen, redactioneel in de gelegenheid te zijn,
op deze zaken terug te komen. Laten wij, juist in de discussie, bij elkander blijven.
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F.W. van Heerikhuizen
De dahlia's
Al de jaren van de Hitlertijd
Bloeiden in de kleine boerentuinen
Dahlia's: oranje, vlammend rood, lila met wit.
Langzaam bloeiden ze, door dauw, door hitte
En avond, en ze lieten zich niet storen
Door de eclatante dingen vol verschrikking.
Zelfs aan grenzen stoorden ze zich niet.
Uit de treinen gaven ze in bochten
Of bij halten aan de ogen vreugde
En verwondering, omdat de zon
Onveranderd in hun koele vuur bleef spreken.
Door die jaren boort zich deze stilte,
En ze is geen misverstand te noemen,
Daarvoor is ze veel te onherroepelijk.
Ook het andere was geen misverstand of droombeeld,
Daarvoor was het veel te ernstig, en zijn sporen
Staan nog in ons vlees en onze steden.
Maar de dahlia's zijn onweerlegbaar;
Ze verbinden ons met ons verleden.
Zien ons aan met grote kinderogen
Die nog open blijven in de nacht.
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F.W. van Heerikhuizen
Eichmann
Voor Eichmann is geen strafmaat te bedenken.
Misschien is het meest passende nog wel
Hem tussen stalen wanden pletten als een luis,
Wanden die naderen als in 't verhaal van Poe,
Maar waar de put bij overbodig blijkt,
En die dan achteraf moeten gereinigd.
Maar wat voor zin heeft dit? Diep binnenin
Weet deze man heel goed dat hij een luis is,
Nog slechts het knappend openbarsten waard.
Zijn lafheid komt juist voort uit dit besef.
De vraag is slechts: hoe kunnen wij hem helpen?
Misschien had Jezus tot hem kunnen spreken
Anders dan wij, zeggende: Ik heb u lief.
Als wij de toegang tot hem konden vinden,
Waren wij zelf van alle angst verlost.

1961
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F.W. van Heerikhuizen
Rechtvaardiging
De enige rechtvaardiging van ons bestaan
Is onze kracht van binnenuit. Elk duimbreed
Dat wij de wereld toestaan neemt zij af
En moeten wij opnieuw veroveren. Hij die wijkt
Of in zijn schulp kruipt wordt tezaamgedrukt.
De plaats van elke dode wordt terstond gevuld,
Alsof er op zijn heengaan was gewacht.
En toch: de waardigheid van 't kleinste kind,
Ja van een dier, slechts voorbeeld van zijn ras,
Spreekt uit hun blik, die zelfbewust verkondigt:
Ik ben hier niet alleen in mijn naam; ik besta
Omdat ik moet, omdat ik hier geplaatst ben.
Zie hoe ik argeloos mijn ruimte vul
En handhaaf. Als gij glimlacht is 't
Omdat gij u in mij herkent, mijn zekerheid
De uwe van binnen raakt en zachtjes richt.
Gij zijt niet zo verloren als ge vreest.
Vraag niet naar 't lot van één. Eén staat voor allen,
En put daaruit een laatste zekerheid
Nog op de rand van 't massagraf. In Israël
Is 't leven heerlijk, niet door ongestoord verloop,
Maar omdat 't vruchten afdwingt aan graniet.
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Marianne van Noortwijk-Colijn
De zes glazen
‘Bon sang ne peut mentir’, dacht de ene, met een blik op haar zegelring. Ze nam een
slokje thee uit een van de nieuwe kopjes die ze had moeten bewonderen, na een tocht
door het opnieuw ingerichte huis van de andere. ‘Het is allerminst mijn smaak, maar
het zal haar schatten hebben gekost. Het is allemaal ook mooi, tè mooi. Dat is precies
wat eraan mankeert, maar dat zal ze nooit zien. Daarvoor is ze te druk bezig, mij te
overtroeven. Hoe drukker ze bezig is, hoe minder het haar lukt’.
Ze draaide de zegelring rond. Het aanraken van de steen met het wapen gaf haar
het gevoel van verbondenheid met alle andere dragers van dezelfde naam, een concreet
gevoel van meerwaarde, noodzakelijk in haar ontmoetingen met de andere,
ontmoetingen, die botsingen waren.
Ze nam opnieuw een slokje thee en glimlachte. Ze kwamen zelden bij elkaar. Niet
anders eigenlijk dan om over en weer elkaars aanwinsten te zien, te keuren en te
bagatelliseren. De ene glimlachte weer, spottend en een tikje beschaamd. ‘Zet en
tegenzet’, dacht ze, ‘de oude strijd van jaren, en we worden nooit wijzer. We blijven
aan de gang tot onze dood. Twee oude vrouwen met een heimelijke kinderachtigheid.
Ik moest zeker wijzer wezen, want ik zie het en ik weet ook waar de oorsprong ligt.
Ik weet waarom ze holt en draaft van het ogenblik af dat we elkaar leerden kennen.
Maar ik kan het niet laten. Als ze zo gespannen en rusteloos aan het etaleren is, drijft
ze me tot een tegenzet. Het goede bloed verloochent zich hier wel.’
Ze zuchtte. ‘Doodmoe werd ze van deze bezoeken. Je ging nooit rustig naar elkaar
toe, altijd met iets in petto om de ander te overtroeven. Een reis, een kledingstuk,
meubels, een sieraad, nu weer dit nieuw opgetaterde huis. Doodmoe’.
Ze sloot even haar ogen.
De andere keek oplettend toe, zorgvuldig registrerend. ‘Oud werd ze de laatste
tijd, ze leek in elkaar te schrompelen, een oud vrouwtje. Zij zou de rompslomp van
schilderen, behangen en vernieuwen zeker niet meer hebben aangekund. Zijzelf had
er trouwens ook een hele kluif aan gehad, vooral het sjouwen achter de meubels aan
was haar soms bijna te machtig geweest, maar ze wou nu eenmaal en wat ze wou
zette ze door, en het was haar gelukt.’ Ze kneep haar lippen dicht. ‘Het was een
succes’.
Ze keek naar de andere. ‘Zij had het prachtig gevonden, dat wist ze zeker. Ze was
ervan ondersteboven geweest. Ze had natuurlijk nooit gedacht dat dit van het oude
huis te maken zou zijn, maar ze had alleen gezegd: ‘keurig, alleraardigst, leuk’.
‘Leuk’! De ronde ogen werden fel. Jaloezie was het, pure jaloezie, niets anders.
‘Terecht’, dacht ze zegevierend. Toen zei ze: ‘wil je nog
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thee of heb je liever een kop koffie, zo op 't eind van de middag’.
‘Dank je’, zei de ene, ‘ik drink maar zelden koffie, het bekomt me niet goed meer’.
‘Dan neem ik zelf een kopje’, zei de andere, ‘al drink ik er tien, het doet me niets’.
Triomfantelijk bekeek ze zichzelf in het voorbijgaan in de spiegel.
Na verloop van tijd stond de ene op en ze namen afscheid. De ene ging naar huis
en bekeek het met andere ogen. Ogen van de andere. ‘Ik ontkom er niet aan’, dacht
ze. ‘Zo'n enorme machtsdrang, ik word er telkens mee geïnfecteerd en het duurt
dagen voor ik de infectie kwijt ben. Ik moest wijzer zijn maar ik ben het niet’.
Ze ging zitten, liet de sfeer van de kamer op zich inwerken, ontspande zich
langzamerhand, sloot haar ogen. ‘De zegelring en de naam’, dacht ze, ‘Roberts positie,
het vanzelfsprekende leven, de Kinderstube. Dat alles vergeeft ze me niet. Al die
jaren is ze bezig me in te halen, gelijk te komen, maar het lukt niet, want ze blijft
aan de gang. Het overtuigend bewijs heeft ze zichzelf nog niet geleverd. Voor haar
gevoel faalt ze altijd, hier of daar. Het jammerlijke is, dat ze je meesleept. Je moet
iets doen tegen zo'n stormloop om niet gevloerd te worden. Een tegenzet. Ze schreeuwt
om een tegenzet om terug te kunnen troeven, opnieuw te kunnen etaleren. En dan
sluit de cirkel zich. In spin de bocht gaat in en wij draven weer. Uit spuit de bocht
gaat uit, misschien nooit. Misschien pas als we dood zijn’.
Ze stond met moeite op en ging naar de keuken, aarzelend rondziende. ‘Nee’,
besloot ze, ‘ik kook geen eten vandaag. Ik ga naar bed, ik ben doodmoe’.
De andere had na het afscheid de ene nagekeken tot ze de straat uit was. Toen keerde
ze zich om en overzag haar domein. ‘Volmaakt’, dacht ze, ‘daar kan ze niet aan
tippen. En wat je nog niet weet’, zei ze hardop, terwijl ze naar het kabinet liep en
langzaam het slot omdraaide, ‘dit’. Ze opende de deuren en glimlachte tegen de zes
antieke rijnwijnglazen. ‘Dit krijg je de volgende keer te zien. Niet alles ineens. Je
zult er stil van worden. Je zult kijken tot je geen woorden meer hebt. Je zult weer
eens merken dat jij niet de enige bent met smaak en mooie dingen. Ik heb ze ook, en
mooiere’.
Ze nam een glas en hield het tegen het licht. Groen als een meiblad, dun en glanzend
als een zeepbel. Ze zette het glas terug, sloot langzaam de kast. ‘Tot de volgende
keer’, zei ze, ‘tot je niet meer leuk zegt, of aardig. Tot je alleen maar stil bent’.
Het bericht dat de ene ziek was, verwonderde de andere niet. ‘Het was te verwachten,
zo oud als ze er de laatste keer uitzag’. Het telegram, dat de ene dood was, kwam
voor de andere als een bezegeling van haar verwachting. Ze bereidde zich zorgvuldig
voor op het condoleancebezoek. Voor het weggaan keek ze in de spiegel naar zichzelf,
elegant en zwart. Haar ronde ogen glansden. ‘Nog lang niet’, dacht ze, ‘nog lang
niet’.
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In het sterfhuis was er de gedempte drukte van veel werk dat snel en stil gedaan
moest worden binnen drie dagen. Een matig ontdane neef en nicht regelen de zaken,
blij als alles goed en wel achter de rug zou zijn.
‘Prettig dat u komt’, zeiden ze, ‘u was een goede vriendin van tante, dachten we,
we hebben uw naam tenminste verschillende malen door haar horen noemen.
Misschien kunt u ons nog een beetje wegwijs maken in huis. Wij kwamen hier maar
zo zelden. We hebben bijvoorbeeld geen idee waar we met de kleren naar toe moeten’.
De andere knikte stemmig.
‘Voor zover ik kan, help ik natuurlijk graag’.
‘Wilt u tante nog zien?’
Ze likte langs haar lippen. ‘Graag’.
De slaapkamer was donker. ‘Op aanraden van de begrafenisondernemer,’ fluisterde
de neef. De plafondlamp was aan en scheen op het dode gezicht van de ene. Een
klein, geel maskertje met keurig gekapt wit haar op een kussentje met strookjes. De
andere boog zich voorover en keek naar de handen. Het gezicht herkende ze
nauwelijks meer. De zegelring was weg en de andere ringen ook. Allemaal voor de
familie zeker. Wat daar lag, zoetjes ineengestrengeld op de borst, waren twee naakte
oude handen. Ze zag het met een oogopslag.
Ze rechtte verbaasd haar rug. Zo gemakkelijk was het deze keer, zo gemakkelijk.
Zonder slag of stoot. Die waren al gegeven. Zij had het toekijken. Ze keek dus, maar
wat ze zag was niets. Zomaar iets vreemds. Vroeger een mens, nu vreemdheid.
‘Het is al vrij laat op de middag’, zei de neef, ‘er komt nu geen bezoek meer. Ik
moet dringend nog een paar bankzaken regelen. Zoudt u zolang hier willen blijven
en mijn vrouw gezelschap houden? Ik ben zo gauw mogelijk terug’. ‘Natuurlijk’,
zei ze, ‘en laat uw vrouw toch met u meegaan. U hebt allebei wat frisse lucht en
ontspanning hard nodig. Ik vind het volstrekt niet naar om alleen te blijven. Ik ga
beneden zitten, dan hoor ik de telefoon, en ik wacht u daar op. Gaat u rustig weg en
haast u zich vooral niet’.
De neef en nicht verdwenen dankbaar de buitenlucht in.
De andere stond op en begon te lopen. Ze haastte zich niet. Ze opende haar mond,
ademde door neus en mond de atmosfeer van het huis in. Ze strekte haar open handen
voor zich uit, sloot ze langzaam, haar vingers samenknijpend tot haar nagels in haar
huid kerfden.
‘Ik heb je’, dacht ze kalm en triomfantelijk, ‘ik heb je helemaal want nu ben je
dood. Je voornaamheid is dood, je stem is dood, die stem waarmee je alleraardigst
en keurig zei, je lachje is dood, je handen met de ringen, met de zegelring, dood als
pieren. Je bent weg en ik heb je overleefd. Dat had je niet gedacht hè, dat ik 't toch
nog zou winnen. Op het laatst. Je dacht: hier of daar verliest ze 't altijd net een beetje.
Dat dacht ik ook, maar nu niet meer. Ik kan tegen je op, dat zie je. Jij bent er niet
meer maar ik wel. Jij ligt straks
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in je graf en ik loop over je heen. Ik vergeet dat je bestaan hebt. Ik vergeet je gewoon’.
Ze stond nu in de slaapkamer aan het voeteneinde van de kist en praatte tegen het
gele maskertje op het kussen met strookjes.
‘Straks pakken ze je op en ze rijden je weg en ze stoppen je in de grond. Maar ik
ga naar huis en ik heb alles nog. Ik had een verrassing voor je bewaard. Jammer dat
ik je die toen niet heb laten zien. Ik ben te zuinig geweest. Ik had de kast moeten
opengooien en moeten zeggen: “kijk, kijk dan, kijk tot je zwijgt”. Maar weet je wat
ik doe als ik thuis kom? Dan doe ik de kast wijd open en dan pak ik een glas en dan
drink ik op de overwinning’.
Ze hoorde ineens zichzelf praten en ze schrok van het geluid. Op haar tenen liep
ze naar de overloop en keek schichtig naar beneden, maar de neef en nicht waren
nog niet terug.
Ze ging weer naar de suite. ‘Hoe ben ik eigenlijk boven gekomen’, dacht ze, ‘hoe
lang heb ik daar in mezelf staan praten, wat heb ik allemaal gezegd? Gelukkig dat
niemand me gehoord heeft. Ik moet nog zoveel doen, daarvoor heb ik die twee immers
weggestuurd. Ik moet kijken, overal kijken, of ze iets voor me verborgen heeft
gehouden. Ik heb mijn tijd nodig’.
Haastig stond ze op, deed jachtig deuren en kasten open, maar vond niets wat ze
nog niet kende. Haar spanning zakte. Doodmoe was ze opeens, haar benen waren
als lood, maar ze wou haar speurtocht volbrengen. Alleen het kabinet nog. Hopelijk
kwamen die neef en nicht gauw terug, dan kon ze naar huis. Geeuwend deed ze de
deurtjes open. Toen verstarde de geeuw in haar keel, haar mond bleef open. Daar,
groen als meiblaadjes, dun en glanzend als zeepbellen, stonden zes antieke
rijnwijnglazen. De andere zes.
Ze worstelde om lucht te krijgen in haar dicht geknepen keel. Toen het lukte, klonk
het als een snik. Snikken, huilbuien, zo vaal en zo vergeefs. Het geluid bracht haar
buiten zichzelf. Met één zwaai veegde ze het glaswerk van de plank tot gruizels op
de grond.
Toen liep ze regelrecht naar huis en naar de kast.
Op de grond, alle zes, nee vijf.
Een hield ze over. Dat ene glas nam ze in haar handen, vouwde ze liefkozend om
de ijle kelk. Maar het bleef glas, mooi dun glas, groen als een meiblad, koud aan
haar huid. Geen feest meer. Helemaal geen overwinning meer.
Toen liet ze het vallen, bovenop de andere scherven.
In het sterfhuis keken de neef en nicht voor het laatst naar het maskertje, eer de
kist zou worden gesloten.
‘Het is of ze lacht’, zeiden ze.
Uit een binnenkort te verschijnen novellenbundel ‘Woorden uit de Wortels’, bekroond
met de reistoelage 1961 van het departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen.
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José Boyens
Stembiljet
De maan vraagt dringend
mij even te mogen spreken
onder vier ogen.
Ik zoek zakelijk in mijn kaartsysteem
naar onze betrekkingen tot dusver.
En vind
dat ik nog altijd
het blanko gestemd heb
van de pappenheimers.
Op doorreis
binnen de blauwe wanden
van de kosmische vaas nacht
neemt hij op de
gereserveerde plaats
tegenover mijn ruit
even langer
het blad van zijn mond;
reikt mij vervolgens
ex cathedra
een nieuw stembiljet.
Dan drijft hij,
gele gong,
op hartslag verder.
Nu moet ik rode kleur bekennen.
Ik dacht
dat ik een reiziger van ras was.
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Frédérice Kalmijn
geestelijke samenleving
in steen
men staat er bij stil
en herkent zich even
en loopt weer door
de intieme geuren
van de oude tuin
men bedenkt zich even
en staat weer stil
om deel te hebben
aan deze gestalten in steen
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C. Ouboter
Poëziekroniek: twee generaties
Er is een belangrijke bundel gedichten blijven liggen die inmiddels, binnen een jaar,
vier drukken heeft gehaald: De Vis, gevolgd door In de Vreemde, van Ed. Hoornik.
(J.M. Meulenhoff, 1962.)
Wij zouden de dichter onrecht doen en zijn werk miskennen, indien wij naar een
mogelijke verklaring zochten voor de populariteit van deze bundel. Vanzelfsprekend
blijft bij een gedicht die populariteit zeer beperkt. De poëzie-bestseller blijft
aristocraat. Maar Hoornik is een gemeenzaam aristocraat. Men zou zijn poëzie sociaal
kunnen noemen of - term van vooroorlogs idealisme - algemeen menselijk. De
verbizondering, het voeren van een geheimtaal, is deze dichter vreemd. Hij zoekt de
openbare wegen, niet de tuinpaadjes. Zo zal ieder, die maar enigszins gevoelig is
voor poëzie en thuis is in de vaderlandse letterkunde, in het lange gedicht De Vis
bekende klanken vinden. Er is veel veranderd, onherkenbaar veranderd, in 80 jaar.
Maar er is iets in toon, in strekking zelfs, in de manier waarop het vers zich uitstrekt
en zich oprolt, dat mij keer op keer aan Gorter's Mei doet denken. Er is geen sprake
van navolging; kwantitatief is alles anders geworden, schraler, zakelijker, vluchtiger,
ook meer elliptisch, maar er is nog een zelfde muzikaliteit achter de regels, een zelfde
jongensachtige gemoedsstemming, een zelfde pathos en kinderlijke, juist daardoor
echte, levensfilosofie.
Een man en een vrouw trekken in hun auto poëtisch-autobiografisch door Spanje:
hun reisindrukken, hun levensgevoel, een tragisch voorval, de verdrinkingsdood van
een vissersjongen, kortom, er is geen woord spaans bij. Dit alles op het, ook al niet
meer zo vreemde, symbolische motief van de vis. Er is bij Hoornik - en daarin lijkt
hij mij heerlijk ouderwets - een stuwing naar het einde toe, waarin het dan maar moet
worden gezegd, moet worden ten top gevoerd. In het verloop van het gedicht grijpt
de dichter al vooruit naar dit einde. Dergelijke passages hebben de functie van wat
men bij een trap wel de overloop noemt:
Want wel loopt hij nu naar de barak toe
en wel loopt hij nu in de wereld,
hij loopt met de dood, hij loopt dood.
Wat is dood? Een woord. Het blijft dood.
Het dient uitgediept en herhaald,
het moet honderdvoudig omschreven,
uit de dode letter geheven,
uit de taal worden weggehaald,
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bestaan krijgen, ademen, leven
en kruipen uit dit papier.

Hier beluister ik de assonantie aan Gorter, die in de Mei zijn Lente blies; hier is het
moderne levensgevoel dat niet buiten de dood kan, hier zijn de nadrukkelijke,
emphatische herhalingen. Nog duidelijker komen al die trekjes tot hun recht in het
slot van het eerste deel van het gedicht (dat uit 2 delen bestaat):
Wat is God? Alleen met die vraag,
zit ik als een rat in de val.
Wat is God? Wat is God? Wat is God?
Een schelp. Een vallende ster.
Een rietpluim. Avond. Een berg.
Stilte. Het oog van de naald.
Wat is God? de onderste steen.
Wat is God? het mes op de keel.
De reden waarom ik dit schrijf.
De reden dat ik mij vermors.
De reden van mijn bestaan.
Ik zit als een rat in de val.
Wat is God? O, God, wat is God?

Voor een goed begrip moet ik ook het slot van het tweede vers nog citeren, dat volgt
na de regel ‘O God, grote vis, blijf niet stom’:
Het hoofd van Johannes de Doper
in het hoge gotische raam
zakt langzaam weg in het donker.
Nu gaan ook de man en de vrouw.
Ik wil dat ze van elkaar houden,
want ik weet dat er tijden komen
zo koud, zo verschrikkelijk koud
als de aarde nog niet heeft gekend.
Daar gaan ze. De man aan het stuur.
En de vrouw? De vrouw maakt het goed.
Dat zegt zij bij wijze van groet.
En de zee? 't Is al licht wat ik zie.
Poëzie. Poëzie.

De laatste regel getuigt van simpel raffinement, bijna een handtekening onder het
gedicht.

Ontmoeting. Jaargang 16

47
De verzen die onder de titel In de Vreemde de 2e afdeling van de bundel vormen,
zouden een cyclus kunnen zijn, in zover ze zich met één thema bezig houden, dat
van de dood. Hoornik is hier de geroutineerde dichter die, meen ik, nergens helemaal
boven zijn routine uitkomt. Maar ook deze simpele verzen zullen ongetwijfeld een
goed onthaal vinden. Zo Eerste Verdriet:
Wat zou ik dat graag nog eens voelen,
de pijn van het eerste verdriet:
de dood bij het ganzenborden.
Ander doodgaan was er toen niet.
Met de dood die de enige dood is,
deel ik nu tafel en bed.
Ook het slaghout van mijn verbeelding
jaagt hem geen ogenblik weg.

Bijna zou ik schrijven: vanzelfsprekend niet, er is zelfs coöperatie. Wat zou een
dichter, een modern dichter, levend in het Herfsttij van de Nieuwe Geschiedenis,
zijn zonder dood? Waarmee de echtheid van het doodsgevoel niet betwijfeld is. Maar
het vers dreigt pasmunt te worden.
Adriaan Morriën, geboren in 1912, die gedebuteerd heeft in 1935, als dichter even
geroutineerd als Hoornik, heeft blijkbaar met zijn laatste bundel Moeder en Zonen
(De Bezige Bij, 1962) de brede weg gekozen. De bundel telt 122 blz., 6 groepen
gedichten, met een gemak, luchtigheid en vluchtigheid geschreven, die vaak het
zoveel bredere proza nabij komt. Met andere woorden - de terminologie, ontleend
aan mijn opstel over poëzie-puur en poëzie-soda (Ontmoeting, juli '62). Morriën
schrijft, bijna demonstratief, poëzie-soda. Dit is geen mindere soort poëzie, behoeft
dat althans niet te zijn. Wel vraag ik mij af of, indien deze tendens zou doorzetten
en door anderen zou worden gevolgd, poëzie niet een totaal andere functie zou krijgen
in de samenleving. In zijn opstellenbundel The Triple Thinkers (Pelican-edition,
1962) wijst Edmund Wilson erop dat poëzie een verouderde vorm begint te worden.
Vroeger was ze het literaire voertuig voor de meest wisselende inhoud; nu bezet ze
nog slechts een heel smal front. Zoekt Morriën weer naar het brede front van vroeger?
Het soortelijk gewicht van deze poëzie-soda is vrij laag, het gemak waarmee de
verzen tot stand komen heel groot, eendere beelden duiken steeds weer op, vooral
in de centrale groep erotische verzen die de mystieke titel Tweeling draagt. Er zijn
verzen die als varianten kunnen worden beschouwd en dat alleen formeel niet zijn
omdat een zekere grilligheid de parallellie toch weer opheft. Concentratie en economie
zijn hier hoogstens werkprincipes op de achtergrond.
Het kan niet anders of bij een dergelijke brede streek dringen anders elementen
in, prozakenmerken. In het vers Winteravond tref ik de volgende 2 eerste regels: ‘De
sneeuw heeft opgehouden en het blijkt / nu dat zij ruimte heeft
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geschapen in de atmosfeer.’ Niet graag zou ik bepaalde woorden de toegang tot het
gedicht ontzeggen. Maar het uit de ambtelijke en journalistieke taal weggelopen
blijken, bovendien in dit gedicht zo ongelukkig geplaatst en zich heenspoedend naar
het pedante woordje nu, vermoordt het vers bij zijn geboorte.
Het is overigens merkwaardig hoe vaak Morriën zijn verzen nuchter constaterend
laat beginnen. Het volgende vers Sneeuw, bijna een tweelingsvers begint zo: ‘De
sneeuw is te wit om in te lopen’, een regel die het ondanks zijn stotend karakter wèl
doet en leidt tot een meer geconcentreerd vers.
Er zijn meer zaken die hem in deze bundel als symptoom intrigeren. De dichter
voert de constatering wel ver. De laatste afdeling Weerbericht bevat heel korte verzen,
die soms geheimzinnig worden door hun nulliteit: ‘Een vader, jonger dan ik, / kust
zijn kind, jonger dan mijn kind.’
Maar deze poëtische meditaties over het gezin, waaraan we de heerlijkste verzen
danken - zie de verzamelbundel, kortgeleden besproken - staan in deze bundel, de
titel en de ouderwetse familiefoto op het omslag ten spijt, niet op de voorgrond. De
relatie moeders en zonen, vaders en zonen, herinneringen aan de ouders en het
ouderlijk huis, zijn de schil om de eigenlijke vrucht heen. Dat vruchtvlees is de
afdeling Tweeling, bestaande uit 28 verzen van panerotische aard, die de geslachtelijke
tweeledigheid van het lichaam verheerlijken, met een openhartigheid en ruigheid die
Rabelais plezier zou hebben gedaan. Er is ook, voor wie het interesseert, een bepaalde
mystieke leer verbonden aan het tweelingschap, met het woord als 't ware gegeven,
want tweelingen zijn verwisselbaar, de man is vrouw en omgekeerd en deze thematiek
is uitgewerkt in het slotgedicht Onderwereld, die mij aan Jung's compensatorisch
onbewuste, aan anima en animus, doet denken. Hoe breed de stroom van deze panisch
ervaren lichamelijkheid kan worden, bewijst het gedicht Gastronomisch: ‘Zij is het
fijnste feestmaal dat je kunt eten: / van top tot teen biefstuk, niertjes, gebakken lever.’
Via het kannibalisme bereikt de dichter zelfs de wereld van het gesteente, terwijl er
tussen aanhef en eind nog veel hartiger ingrediënten worden opgediend.
Poëzie is bij deze toch waarlijk niet een experimentele dichter, waarlijk geen
nieuwlichter, een instrument tot verkenning en verovering, ver van de civilisatie,
ergens aan de wortel. Vaak is het een terugkeer tot volslagen heidendom. Uit de
bijbel weet ik dat er een bepaalde affiniteit bestaat. De huiver, waarmee ik sommige
van deze verzen lees, resulteert niet zozeer uit burgerlijkheid maar uit de vrees dat
hier de menselijkheid gevaarlijk op het spel staat. Er is natuurlijk een achtergrond,
een voedingsbodem, voor deze verheerlijking van de eros, een schraal en vreugdeloos,
een bangelijk christendom. Dat de verzen waarin Morriën zich afzet tegen deze
moerassige vroomheid niet bepaald zijn sterkste zijn, poëtisch eerder uitvluchten
betekenen dan realisaties, wil nog niet zeggen dat de zaak is afgedaan. Het verleden
is hardnekkig, omdat het in ons verder leeft:
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Bespaar mij de koolmonoxyde
van kachels die te lang gesloten bleven
uit zuinigheid die niet van uitverkiezing
te onderscheiden viel,
de stank van kleren die verschroeiden,
de zolder zonder slaap, met wasgoed dat niet wilde drogen
de naaktheid van mijn moeder tussen kin en sleutelbeen,
wanneer het naaktheid werd door een betovering,
de grote tanden van mijn broer, de rode ellebogen
van mijn zuster, de dooraderde grootmoedersogen
die in een blinde toekomst zagen,
waarvan gezegd werd dat zij door de dood
groot en vol nieuwe ogen kwam te staan.
Voortaan hing Jezus elke zondag aan het kruis.
Zijn dood doortrok de smaak van kaas en margarine.
De geur van koffie zweefde door de ondergang der wereld.
Mijn vader zei de hemel en ik dacht, in huis, aan thuis.

Van hier naar Marja, van wie bij Stols/Barth een verzamelbundel is uitgekomen
onder de intrigerende titel ‘Nochtans een Christen’, lijkt geen grote sprong. Zeker
aanvankelijk niet, wanneer men op de inhoud, zeer gevarieerd, let, op bepaalde niet
te loochenen tendenzen, op de jaargang: Marja is van 1917. Hij is kinderlijker, losser
dan Hoornik en Morriën, schept er behagen in, enfant terrible te spelen. Poëzie als
deze is voertuig voor een onbeperkt aantal ideeën. De grote verschuiving, het
loskomen van het ouderlijk milieu, het verliezen van het met het ouderhuis verbonden
geloof en dan toch weer wat blijft; spot, uitdaging en toch weer een heel klein hartje,
het behoort allemaal tot het meegevoerde materiaal, zo veel vaak dat de aandacht
verslappen zou, was er niet af en toe een toon van zuiverheid die boven al dit rumoer
is uitgekomen. Het liefst zijn mij, behalve de vertalingen, ware herdichtingen, de
reeds eerder afzonderlijk gepubliceerde bundel ‘Wat ik speelde’, geïnspireerd op de
Kinderszenen van Robert Schumann, daterend uit 1958. Marja beoefent hier de
traditionele, beproefde verstechniek, met een soberheid en lenigheid die zijn andere
robuste, gemoedelijk baldadige verzen meestal missen. Zo Van de Liefde uit de
nieuwe, niet eerder gepubliceerde verzen 1957-1960: ‘Er zijn dingen die niet / gezegd
kunnen worden / tenzij / per vers / dus god helpe mij.’ Dit komt niet ver boven de
flauwe aardigheid uit. En waarom zou de dichter niet met proza op de zelfde manier
overweg kunnen? De meeste van zijn verzen staan mij te dicht bij het proza. Met
uitzondering dan van die heerlijke kinderliederen, waarin het patroon al gegeven is.
De kostelijkste zijn de beide laatste. Ik mag mij niet schuldig maken aan het
overbelasten van toevallige coïncidenties. Toch heeft het slot van dit laatste gedicht,
in deze uitgave lichtelijk maar ingrijpend gewijzigd, mij aan het slot van Hoornik's
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Vis (hierboven geciteerd) doen denken. In dit vers valt kinderspel met dichterschap
samen: ‘wat ik speelde / sluimert in de beelden / en vindt vormen die / leven / verder
geven: // poëzie - // nu ja - / poëzie.’
Waar eerst in de voorlaatste regel ‘ja’ stond, staat nu ‘nu ja’, een wijziging die de
oorspronkelijke versie herstelt. Schumannkenners hebben om dit regeltje gestreden
en het lijkt wel alsof in de verantwoording aan het eind van de bundel de dichter het
herstel van de oorspronkelijke versie met redenen aan de muziek ontleend,
rechtvaardigt. Het zou meer in de geest van de Kinderszenen zijn. De waarheid lijkt
mij dat de even gulle als plechtige toon van het alleen maar ja kwalijk past bij Marja.
Het modale ‘nu ja’ ligt hem beter, doet het trouwens oneindig veel beter in het hele
gedicht, past bij kind en dichter. Is Marja in zijn vervulling, schamper, wippend op
de rand van alle vervulling, nergens bijbehorend, alleen teruggekeerd op de rug van
het nochtans? Het voorlaatste vers Kind im Einschlummern, ondeelbaar moment van
rust in het wippen, zij hier geheel geciteerd:
Anders en eender, waken en dromen,
alles kan weggaan, alles kan komen:
loopt er een schaapje met wolwitte voeten
of al een man die zijn leven moet boeten?
De tijd kan verschuiven, naar achtren naar voren,
de dag wordt een nacht, het kind is een mens,
het zuigt op een vinger, het krabt aan zijn oren,
en vaag is er even de angst voor de grens.
De beesten, het lampje, 't gebedje op rijm,
sterretjes, nachtkusje, neusje vol slijm,
handjes nu braafjes boven de deken,
reist het opnieuw naar kleurige streken?
Anders en eender, waken en dromen,
blijdschap of angst om wat morgen kan komen:
adem maar zacht, toe maar,
zoet maar,
zacht...

Ironie, vertedering en critische zin zijn hier op een verrassende wijze tot een soort
drieklank geworden. Daar viert Marja zijn triomfen, voorbij zijn triomfantelijke
baldadigheid, waar hij blijkbaar niet buiten kan, maar die ik het liefst zo spoedig
mogelijk zou vergeten.
Mag men Muus Jacobse als een generatiegenoot van Marja beschouwen? 1909
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en 1917 schuiven hoe langer hoe meer naar elkaar toe. Hoornik en Morriën voltooien
het klaverblad van vier.
In zekere zin, wat hun verhouding tot het verleden betreft, zijn er geen groter
tegenstellingen denkbaar dan Heeroma of Muus Jacobse en Mooy of Marja. In de
Verantwoording bij zijn ‘Bijbelse Gezangen’ (Callenbach, 1962) steekt de dichter
als volgt, uiterst betekenisvol, van wal: ‘Deze “Bijbelse Gezangen” verschijnen
precies dertig jaar na mijn eerste bundel “Programma” en zijn er de consequentie
van.’ Deze continuïteit in het persoonlijk leven en werk is weer in lijn met de traditie.
In zijn opstel ‘Een nieuw Gezang’ in ons nummer ‘Het nieuwe Kerklied’ schrijft de
dichter bij wijze van conclusie: ‘De traditie werd dus in de woorden van mijn mond
generatief vernieuwd.’ Zijn bescheidenheid inspireert hem dan tot de vraag of zijn
werk nog wel passen zal in de traditie van het Nederlandse gezangenboek. En dan
komt de vraag waarvan men zich eens moest voorstellen dat ooit Marja haar gesteld
zou hebben: ‘Wat zou de generatie die in mij sprak zich kunnen veroorloven ten
opzichte van de traditie?’ De dichter ziet zijn werk als een experiment en, om de
humor in deze vergelijking te bekronen, men zou bij dit werk van experimentele
dichtkunst kunnen spreken. Het voordeel daarbij is dat zo de tegenstelling tussen
Jacobse en Marja wegvalt. Beider vorm is traditioneel. Er is nog een punt van
overeenkomst: beide bereiken het hoogste in de simpelste vormen. Maar dan weer
met dit verschil dat zij beiden uit diametraal tegengestelde richtingen komen. Marja
uit de baldadige oppositie, Muus Jacobse uit het harmonisch zich onderschikken aan
de lijn, de melodieuze gang der gedachten. Dat melodieuze hoort er bij, het is deel
van de opdracht (van de gemeente): het gaat om gezangen, liederen, om wat gezongen
moet worden en dus nergens de baldadige uitschieters van een Marja toelaat.
Het lied is dus - ik heb er reeds, met andere motieven, op gezinspeeld in de inleiding
tot het Nieuwe Kerklied - te vergelijken met een passagier die met een vliegtuig reist:
de toegestane bagage is minimaal. Als ik mij goed herinner heeft Goethe - was het
niet tegenover Eckermann? - beweerd dat de poëzie, dus nog niet eens het lied, minder
heeft te zeggen dan het proza. De meeste moderne poëzie heeft die klassieke regel
gehoond. Poëzie bestaat daar bij de gratie van de concentratie, niet alleen qua vorm
maar ook qua inhoud, mededeling, overgebrachte ervaring.
Muus Jacobse - en met hem Marja - is niet naar deze maatstaf te beoordelen. Het
gaat niet om de diepte of de felheid, maar om de breedte, de vlucht van het gezang.
Auf Flügeln des Gesanges is geen fraaie, maar rake beeldspraak. Dat bij die brede
vleugelslag, zowel bij Marja als bij Jacobse, een detail wel eens slordig of ongelukkig
uitvalt, naar beneden tuimelt, wie zal dat kwalijk nemen, behalve dan de lieden van
het tegengestelde principe? Maar zij richten voorlopig nog niets uit voor het lied van
de gemeente. Zo begint het lied van de Wijngaard aldus: ‘Een landheer had met eigen
hand / een goede wijngaard aangeplant, / Voorzag die van een uitzichttoren, / Een
pers met alle toebeho-
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ren,’ welke regels verwelken in de tijdsspanne van enkele seconden. Het zelfde
gedicht vertoont nog enkele uiterst kwetsbare passages van een niet bedoelde
19e-eeuwse oubolligheid. Het zijn wel de ergste ontsporingen. Maar de methode, de
habitus, brengt met zich mee, dat het meer gebeuren kan, al zingende. Het zij
geconstateerd, niet bij wijze van spot, eerder zakelijk als een schaduwzijde van de
loffelijke nederigheid, de kleinheid waartoe een dichtertalent zich verplichten kan.
Nog een overweging van critische aard. Terwijl de dichter het meest gebaat is bij
de simpelheid, heeft de zanger van deze simpelheid het meest te duchten. Minder
cryptisch gezegd: de simpele melodische lijn in deze gezangen - zo simpel alsof met
een vinger op een harmonium werd gespeeld - handicapt de dichter. Zelden is hij
fugatisch. De meeste van deze verzen geven een geschiedenis en haar toepassing,
als een ouderwetse preek. Soms is er de identificatie, b.v. van de gemeente met de
discipelen. Maar nergens is er het fugatisch samenklinken van de bijbelse boodschap
met de eigen existentie. Omdat de gemeente hier spreekt en niet de individu? Maar
de gemeente zal toch minstens de individu, de losgeraakte persoon, moeten evenaren,
moeten overtreffen. Maar wellicht openbaart zich aan deze verzen ons aller manco.
Het zint mij om in deze rubriek tegenover de oudere generatie de jongere te plaatsen.
Er is daar een nieuwe, een andere taal, soberder, smaller; maar er groeit bij velen
ook iets in de breedte, iets van navolging, van een nieuwe retoriek. Die vindt men
niet alleen bij de vele half- en kwarttalenten, maar ook bij de meer begaafden. Tot
hen zou ik Wim Gijsen willen rekenen, wiens eerste bundel ‘Tot de Tanden gewapend,
weerloos’ zojuist bij Nijgh en Van Ditmar verschenen is.
Gijsen's thematiek is die van zijn generatie: het leven in de slagschaduw van een
dreigende algehele vernietiging, de kunstmatigheid van het leven, de vergankelijkheid
van de mens (glas en gras zijn daarvoor de symbolen), het leven als dood.
Vanzelfsprekend is er de navolging. Andreüs schemert in de buurt, vooral in het
spel met de comparatief: ‘Maar niemand spreekt zozeer tegen de ander / dan wel
tegen zichzelf, / en al was ik groter dan jij / ik ben altijd kleiner dan mijzelf.’ Maar
de toon is echt en zinvol. Het is, geloof ik toch wel, de toon van een generatie. Het
leven in steeds verkleinende relaties is een obsederend gegeven.
In deze relatie is een opmerkelijke strakheid: ‘gedicht / mijn eenmansgat / woord
/ mijn enig huis / poëzie mijn enige god. // Dat is / mijn oorlog / mijn cel / mijn
vijand. // En niet goedertieren leef ik, / maar woord voor woord, / gedicht voor
gedicht.’ Hier lijkt wel alles samen te vallen, zo nauw is de relatie geworden. Poëzie
is niet alleen zijn, het is een loopgravengevecht.
Dringender dan de vraag naar het portie navolging is de vraag naar de retoriek, de
coulissen in deze sobere wereld. Coulissen, de aankleding van het
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gedicht, staat tegenover de grimmigheid tot op het bot. Het hoeft, toch niet altijd van
loopgraaf tot loopgraaf te gaan? Toch lijkt het wel zo te moeten zijn. De afdeling
Dodemans-akker eindigt aldus: ‘Zo trek ik voort, / van gedicht naar gedicht. / Niet
halsoverkop en schaamteloos / maar ongelovig / en kwakend om mensen’, terwijl
de afdeling liefdesgedichten die daarop volgt ‘Kruistochten’ heet, een dubbelzinnige
titel, maar het belligerente - dat zich overigens tegen de mens keert - is onmiskenbaar.
(Er is in deze afdeling een vers ‘Heidense, heidense liefste’ met een prachtige martiale
beeldspraak, blz. 47).
Hoeveel coulissen, hoeveel zich laten gaan op de spraak van de tijd? Overal rolt
een nieuwe retoriek aan, die aan neo-romantiek, ja aan biedermeyerstijl doet denken.
Gijsen weet haar in toom te houden. Alleen in de keuze van zijn thema's doet zich
haar kracht gevoelen.
De bundel heeft enkele voortreffelijke verzen. Ik hoop alleen op wat meer lucht.
Maar mag ik wel zo generaliserend over deze generatie spreken? Harry Scholten
heeft met zijn bundel ‘Water in Zicht’ (Stols/Barth, '62) zo weinig met Gijsen gemeen,
is zo vreemd aan diens grimmigheid en eenvormigheid, dat mijn beweringen van
zoëven paradoxaal lijken. Gelukkig is de paradox algemeen aanvaard.
Wat bij Gijsen land is, is bij Scholten water. Water is vloeibaar, veranderlijk, bron
van leven. Deze veranderlijkheid staat bij Scholten centraal. Hij belijdt haar simpel
in het vers ‘Altijd anders’: ‘wie kiest hij is niet zijn keuze / wie niet kiest hij sterft /
en zo te leven / is menselijk // hier sta ik / ik kan altijd anders / dit is mijn land: / een
ander land // dat ik bereis / met voeten in de aarde / met verlangen en geloof: // water
in zicht’.
Scholten is speelser, zijn werk ontspringt meer aan bewuste motieven. Dat is
onmiddellijk duidelijk voor wie aan de psychologische betekenis van water maar
geroken heeft, aan het tweede vers van ‘antropologies’: ‘wij verdronkenen - / de zee
nu rimpelloos / er is niets aan de hand // dan steeds weer een vinger / even uitstekend
boven het water: // uit welke hoek / zal de wind gaan waaien?’
Verdronken is niet verdronken, men staat, zo niet uit dan toch wel in het water
weer op; dood is niet dood. Dat zijn aloude religieuze thema's in een nieuwe
bewerking. Er is ook bijbels materiaal, zo het gedicht honderdman (de hoofdman
over honderd die bij Jezus genezing zoekt voor zijn ziek kind). Merkwaardig hoe in
dit gedicht juist de essentie van de bijbelse vertelling verwatert: ‘maar u zoudt hem
kunnen genezen / met een woord, een enkel gebaar / wij hadden niets meer te vreezen:
// u heeft daar wel ogen naar’. De vlakheid van een waterspiegel, waar de vinger van
de dichter net boven uitkomt. Er zijn ook verzen, zo b.v. Genesis, die hoger komen
dan een vinger.
Scholten's poëzie is vrij van de driftmatige tendenzen die bij Gijzen zo sterk
spreken. Dat is niet alleen een voordeel. Tegenover een prettige lichtvoetig-

Ontmoeting. Jaargang 16

54
heid staat een groter vluchtigheid. Heel wat van deze verzen hebben te weinig om
het lijf, hebben, om 's dichters beeldspraak te volgen, te weinig voeten in de aarde.
Grond onder de voeten lijkt mij een verwaarloosde mogelijkheid in deze poëzie, die
toch heus wel wat belooft.
Bij wijze van uitzondering zou ik deze kroniek willen besluiten met een enkele notitie
bij de dit jaar verschenen bundel ‘Weep Before God’ van de Engelse romancier en
dichter John Wain. (MacMillan, 1962 12/6 f 7,60)
Wain is van 1925, een van de boze jonge mannen die zoetjesaan ouder en minder
boos worden.
Opvallend is de sociale toon in deze verzen. Zo is er een vers dat aldus begint:
This above all is precious and remarkable,
How we put ourselves in one another's care,
How in spite of everything we trust each other.

Ironie? Geen sprake van. Wel maakt de dichter duidelijk dat ieder werkt omdat hij
er plezier in heeft, wat nogal utopistisch in continentale oren klinkt. Ieder, bedoeld
zijn de wetenschapsmensen van de metereologische dienst, wier berichten de vissers
helpen, stormen te ontwijken.
Het gedicht eindigt dan aldus:
And why should this chain of miracles be easier to believe
Than that my darling should come to me as naturally
As she trusts a restaurant not to poison her?
They are simply examples of well-known types of miracle,
The two of them,
That can happen at any time the day or night.

Engelse poëzie is de eeuwen door toch meestal heel anders geweest dan die van het
vasteland, zoals we tegenwoordig in ons bijna verenigd Europa zeggen. Is dit gedicht
een kruising van bloeiend rationalisme en optimisme? Men waant zich verplaatst in
de 18e eeuw, vóór de aardbeving die Lissabon verwoestte.
Toch staat in deze zelfde bundel het befaamde ‘A Song about Major Eatherly’,
dat is de Amerikaan die de atoombom op Hiroshima liet vallen. En als ik uit het zeer
bewogen eerste gedicht ‘Time was’, dat herinneringen oproept aan Dylan Thomas,
de slotregels van de beide laatste coupletten overneem ‘I writhed: I opened: suffering
was life’, met de volle wending naar de enkeling die de dichter is en blijft in dit
sociale klimaat, zodat de slotregel kan luiden: ‘My hopes are sharp as glass before
my feet!’, dan is wel duidelijk dat we hier met geen angelsaksisch goedkoop recept
hebben te doen.
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Zodra de heerlijke vertalingen beschikbaar zijn, hoop ik op deze merkwaardige
bundel terug te komen.
Generaties geconfronteerd met elkaar. Aan beide zijden zijn er zoveel nuances,
dat het oog in heden en verleden geboeid blijft.
Wat de huidige dichtergeneratie in Nederland betreft, vergelijking met de poëzie
in naburige landen, in werk dat representatief geacht mag worden voor dat land, lijkt
mij zeer vruchtbaar.
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Tom Etty
Na het afscheid
met de laatste adem van de dag
splitste ons wij zich
in twee afzonderlijke
wanhopige woorden
en plotseling is het helemaal
nacht geworden
ik zit alleen
temidden van mijn gedachten
zij zijn zo koud
als dode vogels onder hun veren
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Luitzen Visser
Een vloot van gevoelens en de timmerlui
der stilte - stenen en water
worden mijn rijk, mijn overzees gebied.
Het weefgetouw van mijn geheugen
doorstaat de storm. Bloed en geschut weerstreven
amper het luchtig program der gedachten.
Boomstammen, een verloren stem
op mijn rivieren en ik weet: gebeden
schreien anders dan rook ten hemel.
Muren verrijzen in mij, steengroei.
Overal vonkt de gestalte der arbeid
en ik leef tussen de ademloze kogels.
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Debuten
Jan J. Abels
Credo
La danse funèbre.
In lichamelijk licht
ben ik een
vuurvlieg;
dans ik de
aarde met beide voeten
in monotoon cadans;
zwetend onder de huid
dans ik de
aarde, met uitgebrande
ogen.
C'est la danse
funèbre.

Credo
Een zilveren stem heeft
gezongen, en het lied ging,
onaards, mijn oren voorbij.
Een rondo
van geluk,
een lachende
dans van
muziek;
een hart
pizzicato violen.
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Dit is de hemel, en dan: De aarde. Een gesprek
tussen de huizen in. Het zijn vader en zoon het gewone op een avond, zoals alle andere avonden.
‘De doden zullen wel een
spotlied zingen:
de sterren van licht draaien
averechts door het leven, o,
stenen hebben nog nooit
gelachen, en
liefde is het breekbare
geluk van kinderen.’
‘De doden zingen;
op de wereld heb ik
dat nooit
gehoord, vader.
Ik geef de doden een
blij lied:
een Goddelijk leven.’
Gewichtloos van
vreugde loop ik mijn
losse gevoelens te
zingen.
Langzaam opent het
einde van een te
nauwe straat de
wereld, en
dansend
besef ik dat mijn
borst te klein is.
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Heldere kleuren flitsen
de grond uit, en
bomen wijken om de
zon te laten zien, die
antwoordt met goud
en warmte.
Vrienden zingen een koor van
bekende
muziek, heel oud en vriendelijk.
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Ineke Sikkema
ik ben een embryo
jij bent m'n moeder
of ben jij m'n vader
met jouw gedachten
word ik gevoed
door jouw vlees
leef ik
ik vraag je
laat me los
baar me
de wereld is zo wijd
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Ineke Sikkema
als je me beminde
wilde je me dansen
als je me beminde
zou je mij zwevende zijn
het is niet gezegd dat
het water
tenzij
de libelle
(een vertalende vogel)
het woord heeft
gehoord
een pratend verhaal
van m'n lippen
een stem die
ik spreek als
mensen
je moet je
in het donkere water
verstaan
achter ogen die
vragen misschien
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Tan Mei Hwa
Voor Paul
de stille jongen bij het raam:
hij weet van geen gedachten, wakend dromen.
witte figuren muziek
leven zijn ogen
en wat hij voelt is klank
zijn bloed muziek
zijn kloppend hart het ritme
lichaam en geest:
akkoord tot leven
glimlachend voor het raam.

Tan Mei Hwa
ik hou van je
een vreemde zegt het woord
adem ik in deze nevel
zachte vertrouwelijkheid
alsof je mond een bloem was,
het woord de wind,
die in mij oproept:
het had gekund.
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Tan Mei Hwa
vanwaar kwam de koning?
dit is een leeg land
een dor land, onvruchtbaar
dit is een land zonder bomen
vanwaar kwam de koning
die glimlacht en
de zon 's morgens groet
de koning, die over de heuvels wil lopen
en lacht in de regen
vanwaar kwam deze koning?

Tan Mei Hwa
slapende huizen, was er ooit
een stad met nachtverdorven licht?
maar altijd is er de zee
zag je de zee zoals je haar hoorde,
godin van water, liefelijk en wreed.
verloren in de droom van
golven, eb en vloed
raakte je hand mijn ogen.
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Wilhelmina, bij de gratie gods
Het ligt, in het algemeen, niet op de weg van een letterkundig tijdschrift, nationale
gebeurtenissen met zijn commentaar te volgen. Literatuur, zelfs in haar bescheidenste
manifestaties, heeft geen directe verbinding met het leven in staat en volk.
Dat wij ditmaal van deze gedragslijn afwijken, om met een enkel woord Prinses
Wilhelmina te herdenken, heeft echter een gerede aanleiding in de persoon van de
overleden Vorstin en in haar werk, niet alleen als vorstin, maar evenzeer in datgene
wat zij na haar aftreden in 1948, niet meer als landsvrouw maar als particulier, heeft
verricht.
Men vindt in tal van beschouwingen, in dagbladen zo goed als vanaf katheders,
de weemoedige gedachte dat met het sterven van de Prinses een periode is afgesloten.
Een alleszins begrijpelijke en aanvaardbare gedachte: het menselijk leven is met zijn
tijd verbonden; dat van een vorstin heeft daarenboven nog een representatieve, een
symbolische waarde. Hoe sterker het karakter van de vorstin, hoe zuiverder zij ook
de waarde van een bepaalde cultuurperiode tot uitdrukking kan brengen. Hoe groter
ook de weemoed bij het heengaan.
Deze weemoed is op de dag van de begrafenis en speciaal in de rouwdienst in de
Nieuwe Kerk in Delft overwonnen in de wetenschap dat het minder gaat om een
periode die afgesloten is, dan om het Koninkrijk dat voor ons ligt.
Met grote schroom citeren wij uit het gebed van ds. Forget: ‘Heer, wij weten dat
ons leven geen enkele zin zou hebben indien het niet gericht was naar Uw leven. Wij
weten alleen dat wij vergeefs zouden werken, dat wij vergeefs zouden zoeken, dat
wij vergeefs zouden liefhebben, dat wij vergeefs zouden wenen, als aan de einder
van al onze wegen niet Uw koninkrijk was.’
De Prinses heeft praktisch en nuchter op dat Koninkrijk aan geleefd. Zij heeft
geijverd voor een geloofsgemeenschap in Christus boven locale en historisch bepaalde
omstandigheden uit. Zij heeft gestreden voor gerechtigheid zonder daarmee de
barmhartigheid te verzaken.
Het was ons, tijdens de rouwdienst, te moede alsof vensters naar de toekomst
werden open gestoten. Een tijdvak ging heen, nieuwe tijden breken jubelend aan. Zo
maar, in een uitermate sombere wereld.
Zelden werd een boodschap zo helder geformuleerd als in deze rouwdienst, de
boodschap van het nieuwe leven en van een onverslagen kinderlijke vreugde. Het is
een boodschap bij de gratie Gods.
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Kees Ouboter
Kanttekening bij twee proefschriften
Bij tenminste twee theologische proefschriften van dit jaar is moderne literatuur te
berde gebracht. Vanzelfsprekend in de stellingen. Veel verder dan deze boeiende
aforistische subjectief gekleurde constateringen ben ik niet gekomen. Het lijvige en
meer dan lijvige karakter van de beide werkstukken heeft mij ook een beetje
afgeschrikt.
G.Th. Rothuizen, in een kleine kring bekend als Gerard, en O. Jager, wiens korte
voornaam zich leent tot een meer algemene spreiding. hebben hun theologisch
werkstuk geleverd niet zonder, waar dat aanging, hun literaire implicaties te tonen.
De eerste promovendus heeft tot op heden zijn werkkring in een ons bevriend blad
gevonden, dat de nuchtere naam Horizon draagt. Uitwisseling van medewerkers
schijnt niet geheel uitgesloten. Horizon is een blad dat het Evangelie brengen wil
onder intellectuelen die min of meer van de kerk vervreemd zijn geraakt. Onze
literaire opzet verschilt niet zoveel meer van de modern-apologetische of hoe men
deze comprehensieve approach noemen wil. Het proefstof genoeg voor een verdere
uitwisseling van gedachten. Voor vreemdelingen in Jeruzalem - en Jeruzalem krioelt
tegenwoordig van de vreemdelingen - zij hier titel en uitgever genoemd: Primus Usus
Legis. Studie over het burgerlijk gebruik van de wet. - J.H. Kok, Kampen, '62.
Met Okke Jager komen wij geheel op eigen erf. Waarmee gezegd wil zijn dat Okke
al een jaar of twaalf tot de vaste medewerkers van ons blad gerekend mag worden.
Niet dat Ontmoeting deze eer alleen voor zichzelf kan opeisen. Maar de relatie is
steeds hartelijk, positief en kritisch geweest, geen incidentele, door ons begeerd
vanwege Okke's hoge koersen. Okke's laatste verzen zochten nu ook bepaald geen
groot publiek of dongen om de volksgunst.
Okke's promotie, op het proefschrift Het Eeuwige Leven, eveneens via J.H. Kok,
Kampen in de handel, was een evenement, in meer dan een zin. Daarbij denk ik niet
zozeer aan de binnenste kern: aanval en verdediging. Die zaak was voetbalspel achter
een hoge schutting. Wie bij het aanhoren van deze nobele strijd de details doorstond,
kon bevroeden dat men de dichter die niet altijd even methodologisch te werk gaat,
toch wel een beetje wantrouwend bekeek. Fuchteln um Fichte herum maakte dat wel
duidelijk. Maar waar wij als lui van Ontmoeting trots op waren dat is dat onze dichter
zijn ziel geen ogenblik verloochend heeft.
Ik mag dat wel even preciseren, met een niet helemaal gangbaar argument. De
joyeuze aanval van Ds. G(errit) Lammens parerend, zich beroepend op zijn meest
geliefde, paradoxale held, het kind, kreeg, letterlijk kreeg, de
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promovendus deze inval: het is nier toevallig, dat mijn proefschrift in de
kinderboekenweek verschijnt.
Het behoort wezenlijk bij de dichter dat hij de diverse sferen van het leven niet
scheiden kan. Hij mixt ze of zet ze abrupt naast elkaar en brengt ons daardoor tot de
glimlach, zonder welke universiteit en kunst zouden verstarren.
Met dat al is het geen makkelijke positie die dr. Okke Jager onder ons inneemt.
De preek en het pastorale werk mag niet verliteraturen en het literaire werk moet
vrijblijven van het theologische dat de pastor kenmerkt. De hooggeleerde en wijze
Berkouwer heeft na de promotie al even op de moeilijkheid van dit janus-gelaat
gewezen. Maar de moeilijkheid onderstreept alleen het grote belang.
Wij hadden voor dit december-nummer een artikel in de zin Het venster op de
theologie. Wij laten dat venster, om tal van reden, maar liefst gesloten. Reactie? Een
gestoord gezichtsvermogen naar die kant?
Het artikel is blijven liggen door de moeilijkheid van het thema. Wij begroeten in
de jonge doctor in de theologie, zo geen wachter op Sions muren dan toch iemand
die een dubbele functie heeft bij het venster, dienaar, dichter, die het kind-zijn nooit
zal verleren.
Okke, onze gelukwensen.
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Maria de Groot
Broeder Elias
Broeder Elias, die mij reeds verliet,
hier valt de avond en de wolken breken,
ik denk, dat straks uw stem mij aan zal spreken,
wanneer de eerste witte ster verschiet.
Dan dwingt uw wens mij tot een oorschelp open
en hoor ik in uw tongval het vertalen
van de orakels, die mijn oor beslopen,
voordat de dood van mij weg kwam halen:
de vogels zijn verbannen naar het zuiden,
de klokken van de Lebuïnus luiden.
Ik zwerf vaak 's avonds door de binnenstad,
de haven, waar de Lebuïnus ligt,
het carillon danst in de vlaggemast.
Ik houd de vlootschouw liefst bij avondlicht,
omdat het schip dan bemand lijkt te worden,
de lampen brandend in de patrijspoorten.
Moe rust ik daarna uit op het kozijn
van de winkel, waar het aquarium staat
en kijk ik hoe doorzichtig vissen zijn,
als men ze in een glazen kom bewaart.
Die laatste ochtend. Er stond niet veel licht.
Sneeuw kromp tot hagel, hagel brak in sneeuw.
De stengel, die nederig had overnacht,
lag op graniet tot in de kelken fris:
een zevensprong van witte orchidee.
Monden vroegen onzeker: zijn ze echt?
Mijn vriend, ik heb daar niets meer op gezegd,
het uur van afscheid zwijgend afgewacht
en bij uw kist mijn gave neergelegd,
smal schip, dat tussen oevers bloemen lag.
Mijn lichaam was mager van maanden angst.
Handen hingen als vinnen uit mijn jas.
De kerk, waarin de kist opgebaard was,
ving meer van zulke vissen in haar net,
tussen de menigte van geen belang.
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Ik zwom door brede golven orgellied,
tot waar de dode dreef tussen het riet,
dat pijnlijk was geknakt en opgericht:
een dodenwacht met menselijk aangezicht.
Ik bukte. Mijn sjaal wurgde om mijn hals.
De zeven orchideeën daalden neer
en dreven af in de wieling van kransen
- een draaikolk van verdriet en geef hem eer tot bij de rand van het golvende pad,
waar ik mij op de stroom bewogen had,
hoekig en stroef, zoals in dodendansen,
en zonken trillend op de bodem, graven,
vergezeld met stenen, die namen dragen
en nooit los zullen schieten uit de ring
van dood en dood en dood - Opstaan uit mijn gebukte houding, kijken:
een kruis bedekt de kribbe lang en breed.
- Kom nu want alle dingen zijn gereed uw woord, waarop u lijfelijk mocht lijken.
De wind valt binnen door een open ruit.
Uw bark tussen de bloemen en het riet,
dat in slagschaduw breekt, vaart aanstonds uit.
Meer zie ik niet van u, meer hoor ik niet Het orgel lokt zijn vogels pijpend terug.
De klokken slapen in zonder gerucht.
Een vrouw voor mij verlaat het middenschip.
Ik volg zonder besef van plaats of tijd,
totdat zij elegant de stoep afwipt
en in der haast op de torenklok kijkt.
Ik blijf geschrokken staan: ik volg een vreemde.
Ik kijk in wind en hagel om mij heen:
het Grote Kerkhof, auto's, ik alleen,
nee, links de bronzen man van het verzet,
die in de wereldoorlog vermoord werd
en oproept tot eenheid in de gemeente.
De vrouw is weg. Ik keer mij naar u om,
mijn slaper, die de wereld is vergeten,
mijn vlinder in zijn winterse cocon,
de dood is triest voor het hart en het geweten,
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en hij verpaupert onze adeldom.
Ik zeg vaarwel mijn lieve schepeling,
hervat mijn zwerftocht op het vasteland,
bedelaar, die de drachme niet ontving,
goed voor de afvaart naar de overkant,
aan mij de IJssel en aan u de Lethe.
Het griekse meisje en de griekse jongen,
die mij bij het gymnasium opwachten,
staan, ieder nauwelijks in het brons bedwongen,
hun jeugd hier uit, verstijvend in de nachten.
Of brandt misschien om klokslag middernacht
de hoge sokkel tot de keien af
en krijgt een andere dans zijn speelse gang
dan de dodendans onder koperen kronen?
Mijn mager lichaam zal een levenlang
dansende beide dansen nergens wonen.
Ik zocht de vrouw, die om de hoek verdween,
de stille mannen van de dodenwacht,
de vissen, die langs uw smal wrak heenzwommen,
omdat de liefde het verlies verzacht.
Ik heb niemand van hen teruggevonden.
Ik ben weer met de bronzen man alleen,
en achter het aquarium van steen
het griekse meisje en de griekse jongen.
Ik sterf aan mijn doorzichtig vissenlijf,
o grote stenen kom, waarin ik drijf.
Soms als ik moe ben duurt de tijd zolang,
dat ik ver van mijn Heer vandaan moet blijven,
die mij oproept en recht zet in het licht,
die ik aanroep van woorden tot gedicht,
wanneer ik niet te moe ben om te schrijven,
of op een smal kozijn naar u verlang,
Broeder Elias, die mij reeds verliet Hier valt de avond en de wolken breken,
ik weet, dat straks uw stem mij aan zal spreken,
wanneer de laatste witte ster verschiet.
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J.W. Schulte Nordholt
Kunstmaan
Ik kijk en volg verwonderd na
de droomster uit Amerika,
die langs de hoge hemel glijdt
in minutieuze majesteit,
elmsvuur op een onzichtbaar schip,
seinlicht op een drijvende klip,
langzaam stijgende, langzaam bewegende,
langzaam verglijdende verre zwijgende
droom van het menselijke brein,
ster van de wijzen, vervulde pijn
van het onheugelijk verlangen
om als een god in de hemel te hangen
tussen de zon en de maan
voor het ondergaan.
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J.W. Schulte Nordholt
Dromer
Een kind staat tussen de kinderen in,
het hoort niet meer bij het huisgezin,
zijn oor is te groot en is te klein
om voor anderen open te zijn,
de geluiden dringen er niet in door,
niet in het rotsbeen van ivoor,
rondgebouw als een citadel,
in zijn eigen vouwen in de knel,
een oor behorende aan zichzelf,
als een uitspansel is, een hemelgewelf,
dragende in zichzelve mee,
zoals een schelp een grote zee,
ruisen van eeuwen er in gebannen,
het hele heelal er in uitgespannen,
een oor te groot en veel te klein,
vol van zaligheid, vol van pijn.
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Ev. Grolle
Het nieuwe toneelseizoen
Het nieuwe toneelseizoen is amper begonnen en de eindsprint is nog lang niet ingezet,
maar toch kan men reeds vaststellen, dat de Haagsche Comedie onbetwist aan de
kop ligt. Niet alleen vanwege ‘Eindsprint’, - hoewel dat een goede voorsprong gaf,
- maar ook vanwege ‘Don Gil’, ‘De Grot’ en Ionesco's ‘Improvisatie’ bij de
Werkgroep van de Haagsche Comedie. Tot nu toe prestaties, die door de andere
gezelschappen moeilijk geëvenaard zullen worden.
Het begon midden augustus, - toen het nog zomer was, - met Tirso de Molina's
blijspel in drie bedrijven: ‘Don Gil met de groene broek’, in de vertaling van Dolf
Verspoor, in decors en kostuums van Harry Wich en in regie van Joris Diels.
De ‘Don Gil’ is zo'n 17e eeuws handigheidsstuk, zoals er in deze vitale eeuw in
Spanje en Frankrijk wel honderden zijn geschreven. De inhoud is van geen belang,
het gaat om de verwikkelingen. Er wordt met de mensen gesold en gerold of het
knikkers zijn. Tirso de Molina wijkt in zoverre van zijn soortgenoten af, dat hij ook
de spot met zichzelf en zijn eigen slimme vondsten drijft. Met een knipoogje naar
het publiek laat hij zijn personages over het stuk, dat zij opvoeren zelf spreken.
‘Ingewikkeld en subtiel’ noemen ze het. Nu ingewikkeld is het wel, maar onder
‘subtiel’ verstaan we tegenwoordig toch iets anders. Het is op en top vitaal in de
volle betekenis van dit woord. Het geheel wordt slechts op touw gezet om de mensen
aangenaam en virtuoos bezig te houden. Ze krijgen nog een soort algemene moraal
mee: ‘Hoed u, als de vrouw de broek aan trekt’.
Dolf Verspoor had het stuk raillerend vertaald (met veelvuldig gebruik van J.J.A.
Goeverneur-gerijmel, - dat het in zijn naïeve spontaniteit hier juist zo goed deed) en
Joris Diels had het evenzo raillerend geregisseerd.
Tot voor kort was er op ons continent maar één man, die zo'n stuk de wervelende
regie wist mee te geven die het verdient: Jean Vilar. Sinds deze prestatie van de
Haagsche Comedie weten wij, dat Joris Diels weinig voor hem onder doet. Het klinkt
misschien chauvinistisch, maar wat Joris Diels hier wist te bereiken is van een
internationaal niveau. In Parijs zou men verbluft opkijken, als men de ‘paysans du
Nord’ zo bruisend bezig zag.
Een goede maand later zou Joris Diels met de regie van Anouilhs ‘De Grot’ zijn
meesterschap nog indringender bewijzen, maar voor het zover was, kwam eerst nog
Bob de Lange met een uit het oogpunt van toneeltechniek allerbelangrijkst stuk de
aandacht vragen: Peter Ustinovs ‘Eindsprint’. Ustinov
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(een ware duivelskunstenaar) voltrekt in dit stuk (Photo Finish) een geniaal experiment
met de tijd, waardoor het hem mogelijk wordt op hetzelfde moment een 80-jarige
heer op vier kritieke leeftijdsfasen op het ene en zelfde toneel te brengen. We zien
de oude Sam tegelijk op 80-, op 60-, op 40- en op 20-jarige leeftijd gepresenteerd
door vier acteurs. Ja, we zien dezelfde oude Sam zelfs één keer vijfmaal tegelijk op
het toneel, nl. als hij als baby wordt binnengedragen. Baby Sam wordt dan door
grijsaard Sam in de armen genomen.
Een werkelijk geniale vondst, want hierdoor was het Ustinov mogelijk het
zelfoverleg van een 80-jarige auteur, die de Sternstunden van zijn leven overziet, te
dramatiseren. Ustinovs ‘Eindsprint’ is de dramatisering van een zelfgesprek.
Het is een vondst, die in de lucht zit, want reeds andere moderne auteurs hebben
ontdekt, dat de mens niet chronologisch overlegt. Heden, verleden en toekomst gaan
in de menselijke geest hand in hand. Het verschil tussen Ustinov en de anderen, is
dat hij dit alles zo speels, met zoveel gemak en brille weet te demonstreren, terwijl
de anderen voor hun waarlijk niet zo diepzinnige ontdekking, de meest duistere en
ingewikkelde vormgeving nodig hebben; (denk b.v. aan het zenuwslopend gewauwel
in Resnais' film ‘Verleden jaar in Marienbad’).
In ieder geval, als men vroeger de levensgang van iemand op het toneel wilde
uitbeelden ging men nauwgezet chronologisch tewerk. Men wist geen andere
oplossing dan het z.g. taferelen-toneel. De film met zijn flash-back was al een hele
stap vooruit. Maar thans weet men met de ‘tijd’ wel raad.
De 80-jarige oude Engelse auteur Sam Kinsale - (onwillekeurig denkt men dat
een of andere Engelse schrijver voor Ustinov portret heeft gestaan, b.v. een figuur
als Somerset Maugham) overdenkt zijn leven. De oude baas kan er niet erg enthousiast
over zijn: het is een rommeltje.
Hij ziet zijn leven bepaald (en verknoeid) door een drietal beslissende momenten,
resp. op 20-, op 40- en op 60-jarige leeftijd.
Ustinov laat zoals gezegd de oude Sam van nu beurtelings of tegelijk op het toneel
in gesprek zijn met de Sams van vroeger; ja, zelfs met zijn (reeds lang gestorven)
vader, die hij nu, nu hij van dezelfde leeftijd is (ja zelfs ouder) beter leert begrijpen.
De 20-jarige Sam is idealistisch. Hij is een dichter en wil zich gaan verloven met
Stella. Zijn vader, gedachtig aan zijn eigen verdord huwelijk, raadt hem die verloving
af. Laat hij eerst maar wat ‘ervaring’ opdoen (Victoriaans motief). De oude Sam
raadt hem het ook af, omdat hij na 60 jaar Stella wat beter heeft leren kennen. Maar
ja, de jeugd laat zich niet raden.
De 40-jarige Sam is een Bohémien-achtige auteur met een baardje. Een mens en
maatschappij-vijandige kunstenaar. Zijn leven met Stella is een hel geworden en hij
wil van haar af, om te gaan samenleven met zijn ‘grote liefde’ Mirjam. Op het
beslissende moment blijkt Stella in verwachting te zijn van
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hun zoontje Tom (een jongen, die het nog ver zou brengen), en Sam schikt zich in
het onvermijdelijke...
De 60-jarige Sam is de conformist. Hij heeft het met alles op een akkoordje
gegooid. Hij schrijft flutromannetjes die door de keukenmeiden verslonden worden.
Hij leeft met Stella, maar heeft vele ‘vriendinnen’. Na een samenzijn met Clarice
komt hij met een hartkwaal thuis om verder als een wrak voort te vegeteren. Zo wordt
hij de oude Sam, de wijze oude Sam, die van de nood een deugd heeft weten te
maken; zichzelf een eigen stijl heeft aangemeten en nu door de critici weer au serieux
genomen wordt, terwijl hij eveneens zijn massale lezerskring behoudt. Het schijnt
alles ‘goed’ gekomen te zijn, maar oude Sam weet wel beter: zijn leven is een
rommeltje.
Ustinov geeft in het geval Sam enige universele levenswaarden weg. Zo is de gang
van het leven: de idealist van 20, wordt een gedesillusioneerde van 40, verandert in
de conformist van 60, om te eindigen als de illusieloze wijze van 80. Hieraan is niet
te ontkomen. Ieder mens maakt dit door. Het geheel staat onder het wijze woord van
Kierkegaard: ‘Het leven wordt eerst achterwaarts begrepen, maar het moet voorwaarts
geleefd worden’. Naast deze voor alle tijden geldende universele waarheden, brengt
Ustinov in zijn stuk ook enige eigentijdse werkelijkheden onder woorden. Naar de
mode van zijn tijd is hij t.a.v. de mens pessimistisch gestemd. Naar deze visie is het
leven een conflict. Een conflict der generaties en een conflict der geslachten. De
zoon ziet de fouten van zijn vader heel scherp en wil deze in eigen leven corrigeren;
de man in het huwelijk is de vijand van de vrouw.
In deze moderne visie mag het leven van alles zijn: een hel, een chaos, een bizarre,
belachelijke absurditeit, - als het maar niets van een Paradijs vertoont. Het Paradijs,
- zoveel weet men nog, - is een Bijbelse notie; daarom waakt Ustinov er angstvallig
voor de Bijbel er buiten te laten. Hij wil, - zoals hij het de vader van Sam laat zeggen:
- ‘een werelds, zakelijk gesprek houden’, terwijl de 20-jarige Sam zich nog door de
Bijbel wilde laten voorlichten; (inzake het huwelijk nl., maar de vader pareert: ‘Onze
Lieve Heer wist daar zoveel niet vanaf, want Hij was zelf een vrijgezel’).
Daarom houdt Sam ook een gesprek met zichzelf en niet met God (‘of misschien
is dat wel hetzelfde’, zegt Ustinov in zijn inleiding).
Tegen deze laatste veronderstelling moet ik met klem opkomen. Ik geloof dat het
zelfgesprek niet tot de uiterste waarheid voert. Een mens is geneigd altijd
vergelijkenderwijs te gaan oordelen. Een zelfgesprek zal in de meeste gevallen er
toe leiden, dat de mens vindt, dat hij het er nog niet zo slecht van heeft afgebracht.
Als hij zo eerlijk, zo cynisch eerlijk is als de oude Sam is dat een uitzondering, maar
ook dan nog ligt de resignatie op de loer: ‘zo is het leven nu eenmaal’. Maar dit is
niet voldoende. De mens wil geen berusting, de mens wil verlossing, bevrijding. De
mens wil uitzicht en deze kan het zelfgesprek hem niet bieden. Het zelfgesprek leidt
(optimistisch) tot resignatie, - óf (pessimistisch) tot wanhoop, - maar het leidt nimmer
tot het uitzicht, waar-
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toe het gesprek met God leidt, zoals David dit in Psalm 32 tot uitdrukking brengt:
‘Ik zei: Ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen en Gij vergaaft de
ongerechtigheid van mijn zonde’. Bob de Lange wist van ‘Eindsprint’ een prachtig
werkstuk te maken: geestig, levendig, geniaal en van een diepe levenswijsheid.
De derde verrassing van de Haagsche Comedie was de opvoering van Anouilhs ‘De
Grot’ in vertaling en regie van Joris Diels. In dit stuk heeft de grote Franse
toneelschrijver op zijn manier een soort ‘Verfremdungseffekt’ toegepast. Niet om,
zoals bij Brecht, de toeschouwers des te beter met hun eigen situatie te kunnen
confronteren, maar veeleer om hen te laten medeleven met de moeilijkheden en
mogelijkheden, die zich voor de auteur zelf voordoen bij het schrijven van een stuk.
In een deftig Parijs huis, - ‘boven’ wonen de meesters; ‘beneden’ in de grot de
knechten -, is de keukenmeid Marie-Jeanne vermoord. De politie-commissaris wordt
erbij geroepen en die doet de auteur de makkelijkste oplossing voor het schrijven
van het stuk aan de hand. ‘Wie vermoordde de keukenmeid?’, dat is de vraag die de
mensen bezighoudt. Een ‘whodunit’-stuk heeft altijd succes (vgl. ‘De Sjaal’). De
auteur echter ziet al die andere mensen er omheen. Moeten zij nu figuranten blijven?
Het zijn toch ook mensen, die allemaal hun eigen leventje hebben en hun eigen
steentje bijdragen. Bovendien, er spelen bij iedere gebeurtenis diepere factoren mee.
De moord op de keukenmeid was maar niet zo'n incidentje, maar in feite de
consequentie van heel de samenleving in dit grote huis. Daar zijn bijeen: de heren
en de knechten, de mannen en de vrouwen, de goeden en de slechten, de vromen en
de goddelozen... kortom daar ligt stof opgeslagen (een pakhuis vol) voor een sociaal,
een sexuologisch, een psychologisch, een ethisch, een religieus drama. Wat zal de
auteur kiezen?
De auteur zit zich het hoofd te breken over wat hij kiezen zal, maar inmiddels zijn
de figuren zelf maar vast aan het spelen gegaan. Men begrijpt, dat de auteur alreeds
de trick van de flash-back heeft toegepast, om ordelijk bij het begin te kunnen
beginnen. Zo ziet men met horten en stoten (telkens onderbroken door de
overleggingen van de auteur) het drama zich afspelen. Ook degenen, die willen weten,
wie de keukenmeid vermoord heeft krijgen min of meer hun zin. Er gebeurt echter
meer, - en om dit ‘meer’ is het in dit stuk begonnen. Er gaat daar in ‘De grot’ een
beerput open. Zowel ‘beneden’ in de kelders waar het personeel huist, als ‘boven’
in de salons waar de meesters resideren.
Er is tijdelijk een seminarist in huis. Hij blijkt bij de voortgang van het stuk de
zoon te zijn van de vermoorde keukenmeid beneden en de heer graaf boven. De
keukenmeid heeft hem voor pastoor laten leren. Niet omdat zij zo vroom is,
(integendeel), maar omdat hij primo vanwege zijn afkomst noch bij ‘boven’ hoort,
noch bij ‘beneden’; en secundo, omdat hij als pastoor geen
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kinderen in de wereld zal zetten, want hieraan heeft Marie-Jeanne een hekel. Zij
houdt zich dan ook ijverig bezig met het bedrijven van abortus provocatus. Zij heeft
het daar druk mee, want van het vrouwelijk dienstpersoneel is er altijd wel eentje in
verwachting; zo niet van ‘boven’ dan van ‘beneden’. Ja, aan het slot zal blijken, dat
‘beneden’ zich het meeste heeft geweerd, want degene die de keukenmeid vermoordde
was de hoofddader in alle opzichten. Anouilh schuwt in zijn stuk de meest afgrijselijke
Grandguignol-effecten niet. Voor driekwart is zijn stuk een draak, maar een
veelzeggende en gecompliceerde.
Marie-Jeanne is eens schoonheidskoningin geweest van Nice. Als jong meisje
werd zij bemind door de graaf, maar de kloof tussen ‘boven’ en ‘beneden’ heeft
verhinderd dat er iets van kwam. Zo is zij weggezakt in de poel van de grot. Zij
vertoont het duidelijkst het tragisch lot van allen: door schuld en ‘omstandigheden’
zijn zij allen in deze poel terechtgekomen. Onmachtig om zich eruit te verlossen,
onmachtig ook om eruit verlost te worden.
Even gaat men in dit stuk verwachten, dat de seminarist, die de trap van ‘boven’
afdaalt, ‘beneden’ iets zal kunnen uitrichten; een verlossende daad zal kunnen
verrichten, althans een verlossend woord spreken. Maar als het zover is, heeft hij
niets in te brengen dan lege briefjes, weet hij slechts een symbolisch ‘gebaar van
boven’ te arrangeren, dat niets uithaalt, maar alleen de kloof vergroot. Als een
snotneus krijgt hij van zijn moeder een draai om de oren.
Ik kan mij niet aan de gedachte onttrekken, dat Anouilh in de figuur van de
seminarist ‘Het Christendom’ heeft willen introduceren en symboliseren.
Onwillekeurig verwacht men iets van ‘Het Christendom’. Schei maar uit, zegt
Anouilh, want dat christendom is net zo'n machteloos gebaar als alle andere idealisme.
Met de grot, met deze in de poel gezakte wereld is niets aan te vangen.
Voor mij is dit het belangrijkste aspect van het stuk. Er wordt door de wereld veel
van ‘Het Christendom’ verwacht en er wordt door sommige christenen veel van ‘Het
Christendom’ verwacht en als puntje bij paaltje komt blijkt het allemaal loos te zijn.
Gaat dan het woord van Jezus in vervulling, dat als het zout krachteloos geworden
is het maar buiten moet worden vertrapt? Of gaat men hier veeleer dieper doordringen
tot de kern van de Bijbelse boodschap?
De wereld ligt machteloos geketend in schuld en omstandigheden en er is geen
mens die daarin verandering kan brengen. Waarom gaat men dan van christenen
superdaden verwachten? Zou het niet zijn, omdat de christenen zelf maar al te vaak
van ‘Het Christendom’ de grote leer hebben gemaakt, die alles kan oplossen tot een
Paradijs van inzicht en begrip; die van ‘Het Christendom’ de grote moraal hebben
gemaakt, die alle moeilijkheden oplost...? ‘Het Christendom’ als de grote ideologie,
als het heldengenootschap van edele zielen blijkt te falen. Faalt hiermee de God van
het christendom,
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of is dit nu juist net niet de boodschap van het Evangelie, dat Zijn kracht in onze
zwakheid wordt volbracht?
Anouilh zal de subtiele onderscheiding tussen ‘Het Christendom’ en het Evangelie
wel niet maken. Hij zal het kind wel met het badwater weggooien, maar allen, die
de Bijbel laten spreken zullen deze onderscheiding niet eens meer subtiel noemen,
maar fundamenteel. Waar de ‘christenen’ falen zullen zij vaak kunnen spreken van
Gods ondoorgrondelijk overwinnen want de genade is een paradoxale zaak.
De Werkgroep van de Haagsche Comedie gaf op een zaterdagmiddag een kostelijk
Ionescootje te zien. Eugène Ionesco had deze eenacter getiteld: ‘Improvisatie, of De
Herders Kameleon’. Het is een gedramatiseerd gesprek tussen de auteur zelf en drie
theatergeleerden, Bartholomeus I, Bartholomeus II en Bartholomeus III. Ionesco zelf
leidt het stuk al snurkende in gebogen over een nieuw werk, dat hij onder handen
heeft. De Bartholomeussen komen achtereenvolgens vragen hoever de meester al
met zijn nieuwe stuk gevorderd is.
Zoals geleerden eigen beginnen ze hem geleerd de les te lezen. In hun ogen is hij
wel de schrijver, maar zij zijn de deskundigen en weten er dus meer van af, want
degene die denkt is meer dan degeen die schrijft. Ja, weet hij wel wat een toneelstuk
is? Hij schrijft ze wel, maar weet hij wel wat toneel is? De geleerden komen tot
allerlei onderling weersproken en betwijfelde definities. Tenslotte hebben ze het toch
zover, dat de schrijver geheel naar hun pijpen danst; d.w.z. stapeldol wordt van de
theorie. Marie de buurvrouw komt een einde maken aan het dispuut en dan vindt
Ionesco eindelijk eens de gelegenheid zelf te zeggen wat naar zijn mening toneel is.
Hij oreert met brille, zodanig, dat een der geleerden hem respectvol de geleerdenjas
laat omhangen. Hij wordt als het ware doctor honoris causa in de theaterkletsika.
Getooid in dit teken der theoretische waardigheid betrapt Ionesco zichzelf erop
net zo te staan te oreren als ieder ander, die meent dat aan het toneel eerst het geklets
vooraf moet gaan. Beschaamd stuit hij zijn woordenstroom en het stuk is uit. Quod
erat demonstrandum: toneel is daar, waar het losbarst, in allerlei vormen en
verschijningen, ook in de meest bizarre en verrassendste.
Dit heerlijke, bruisende, briljante stuk werd door Jules Royaards uiterst slagvaardig
vertaald en geregisseerd en door de Werkgroep gespeeld om van te watertanden. Het
is 'n allerbelangrijkst thema: het toneel en de theaterkunde. Onwillekeurig denkt men
aan onze Vondel, ons wellicht enige dramatische talent in de kiem gesmoord door
de toneeldeskundigen van zijn dagen...
Het is heus geen Haags chauvinisme van me, maar ik moet oprecht vaststellen, dat
de andere toneelgezelschappen dit jaar nog niet in de schaduw van de Haagsche
Comedie kunnen staan. De Nederlandse Comedie bracht Brechts
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‘Het leven van Galileï’. Het was een door Ton Lutz rijkgemonteerde opvoering, in
een voortreffelijke vertaling van Gerrit Kouwenaar, maar Brecht viel erdoor volkomen
door de mand als een orthodoxe 19e eeuws-denkende Marxist, wiens thematiek voor
ons alle aantrekkelijkheid heeft verloren. Het is het stuk van de ‘morele leugen’.
Volgens Brecht herriep Galileï zijn opvattingen in het openbaar om in het geheim
aan zijn ‘Discorsi’ te kunnen werken. Aldus redde hij de waarheid voor het nageslacht
door zichzelf te bezondigen aan een leugen. (Hij bezoedelde zijn handen, maar, zegt
Brecht, liever bevlekte handen dan lege.) Men heeft dit vergeleken met Sartre's
‘Mains Sales’, maar deze vergelijking gaat niet op. Galileï maakt van de nood een
deugd, maar Sartre laat deze nood als een tragisch noodlot op de mensheid rusten.
Daarom is deze vergelijking een belediging voor Sartre. Hoe ik de drie en een half
uur stomvervelende Galileï heb kunnen uitzitten is me nog een raadsel, of beter
gezegd: een professionele plicht.
Graham Greene's ‘Lankmoedige minnaar’ eveneens door de Nederlandse Comedie
in een sfeerrijke regie van Ank van der Moer, is als tonelstuk geen hoogvlieger, maar
het thema, dat Greene aansnijdt is bijzonder fascinerend. Een goedmoedige tandarts
wordt door zijn vrouw bedrogen, omdat hij voor haar geen enkele lichamelijke
aantrekkingskracht meer heeft. Is het huwelijk evenwel een erotische onderneming,
die op de fles moet gaan als de physieke aantrekkingskracht vermindert, verdwijnt,
of zich anders gaat richten? Men heeft Greene verweten, dat zijn ‘comedy’ te ernstig
is. Een verwijt dat geen hout snijdt, omdat Greene zelf heeft toegelicht, dat het thema,
dat hij aanvankelijk opzette als een farce in wezen tragisch is en hoe langer hoe meer
zijn ‘depressieve ik’ uitdaagde. Had hij de ‘comedie’ volgehouden, dan was het ‘lach
of ik schiet’ geworden, maar Greene kon niet langer meer lachen en dus schoot hij
de farce van zijn eigen stuk aan flarden. ‘Een verknipte moralist’, heeft iemand in
een ‘neutrale’ krant over Greene geschreven. Ik kan hier echter alleen op zeggen:
‘Nee, een eerlijk mens, hoewel geen groot toneelschrijver’, hoewel Ko van Dijk toch
maar de kans gezien heeft hier een werkelijke glansrol te creëren.
Nieuw Rotterdams Toneel heeft ook nog niet aan de grote verwachtingen voldaan.
Arnold Weskers ‘De keuken’ was een enorme regieprestatie van de Engelsman John
Dexter, maar was niet meer dan een demonstratie waartoe het grote gezelschap onder
Robert de Vries in staat is. Het stuk als zodanig is een onding.
De thriller van dit gezelschap: ‘Een bitter uurtje’ is een aardig amusement, maar
vooral niet meer.
‘Theater’ gaf van Jan Staal ‘Verlos ons van den boze’. Een voorbeeld, hoe men
een caricatuur kan maken van een Christelijke Zeeuwse dorpsgemeenschap zonder
klaarblijkelijk de Zeeuwen te kennen en nog minder af te weten van bepaalde
christelijke milieu's. ‘Studio’ bracht van Manuel van Loggem een mislukt stuk over
de jeugdmisdaad ‘Jeugdproces’, dat net zo goed over
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oude heertjes had kunnen gaan en ‘Centrum’ bracht een musical van Mies Bouhuys
en Waker Kous ‘Mensen, hee, mensen’, een namaakwerkje over Amsterdam in
V.V.V.-licht. En daarmee hebben we het tot nu toe gehad.
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J.E. Niemeijer
Het gaat vanzelf
Het ommetje dat hij moest maken, waarna hij zich weer melden moest op de
politiepost, was nauwkeurig omschreven. Ook de tijdslimiet die er voor stond liet
weinig speling. Hier en daar mocht hij een ogenblik posten eens een zijstraat, steeg
of gangetje inlopen voor een nader onderzoek. Maar daarna had hij, of zijn weg te
vervolgen, of alarm te slaan. Tussenwegen bestonden nauwelijks. Men verwachtte
met name niet van een agent, dat hij initiatieven nam, op zijn eentje handelend optrad,
veel minder dat hij zich bezig hield met zaken die door de recherche behartigd plegen
te worden.
Aan het begin van de kastanje allee aarzelde hij een ogenblik. De linkerkant, waar
de woningen stonden, lag aan de schaduwzijde, terwijl rechts de zon scheen, voor
zover het licht niet door de grootvingerige kastanjebomen onderschept werd.
In het zonnetje zaten zich, op de ijzeren parkbanken, enkele oudjes te warmen.
Hij voelde het aan zijn eigen leden en bezweek. Hij wist al te goed, dat het juister
zou zijn geweest de schaduwkant te houden. De misdaad vliedt immers de zon. Maar
hij had het nodig, dacht hij, zeer nodig. Met de tred die hij zich in de loop van
tientallen dienstjaren aangewend had en die hij nooit weer kwijt zou raken, stak hij
over. Onderwijl liet hij zijn hoofd robot-achtig draaien op zijn romp, ook een
aanwensel dat bijna onnavolgbaar blijkt. Hoe immers kijkt een dienstdoende agent?
Hij vorst niet, hij kijkt niet speurend, zolang zijn aandacht niet door iets bijzonders
gewekt wordt; niettemin registreert zijn blik datgene wat zich rondom hem afspeelt
met beroepsmatige interesse, zoals een radarscherm langzaam draaiend de hemel
aftast. En inderdaad, de oren van Willems waren groot van onder zijn pet.
Misschien was er niets bijzonders, maar voor hen die er op uit zijn is het altijd te
vinden: het fraaie door de levenskunstenaar, het nare door de hypochonder, voor
hem het beroepsmatig-bijzondere, want hij zocht een rechtvaardiging voor zijn
afwijken naar de zonzijde. Weldadig brandde intussen de zon op het zwart van zijn
uniform en eens temeer was hij dankbaar dat zwart geen kleur is, doch dat het alle
licht en warmte opslorpt.
Van de kastanjebloesems, die nu op het mooist waren, daalde zijn blik neer op de
tweede bank. Hoewel hij er niet over peinsde - het zou in zekere en fatale mate idioot
zijn - na dertig jaar aan een dergelijke uitnodiging gevolg te geven, zag hij eensklaps
zeer dwaas en duidelijk, dat op die bank een ruime plaats vrij was, uitdagend vrij.
Terwijl alle andere banken in de rij door bejaarden in bezit genomen waren, was
deze ene onbezet, op een vrij jonge man na.
Het ging niet zo heel vlug bij Willems. Wel zeker. Het eerste was de registra-
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tie van de bijzonderheid, die het kiezen van de zonzijde zou kunnen rechtvaardigen.
Een jongeman op een uur van de dag waarop jonge mannen plegen te werken of,
wanneer ze in de continu zaten, te slapen. Iets ongewoons. Hij had gelijk gehad met
over te steken. Het tweede was dan de houding van de jongeman, die gekenmerkt
werd door grote nerveusiteit, niet die welke hij kende als vrees voor de wrekende
arm van de overheid, maar de echte, de structurele zenuwachtigheid in zo hevige
mate, dat het de jongen zelfs niet scheen op te vallen dat Willems hem scherp opnam.
Het ging maar door: een verwoed draaien van kuiltjes met de hak van de schoen in
het modderpad, het gejaagd achterom kijken, alsof hij achtervolgd werd, het laten
knappen van de vingergewrichten, het maken van loze kauwbewegingen en het
knipperen met de ogen, als een mol na de winterslaap. Eigenlijk was het alles bij
elkaar juist iets teveel. Hij voelde een neiging opkomen om zijn indrukkken vast te
leggen in zijn boekje. Intussen werkten zijn hersens koortsachtig en was hij voor
zichzelf bezig de bijzonderheden van buiten te leren. Zijn blik liet de jongen geen
moment los. Eindelijk deed hij blijkbaar zo hinderlijk, dat het zelfs een patiënt moest
opvallen. De jongeman staakte eensklaps zijn zenuwachtig gedoe en keek hem strak
aan. Niet geschrokken, maar als iemand die hoopt op iets onmogelijks, als een
drenkeling die, nadat hij berustend de dood aanvaardde, toch nog een voorwerp
ontdekt waar hij zich aan kan vastklampen.
Licht bevend stond hij op van de bank. Hongerig beten zijn ogen zich vast in
Willems, alsof hij diens aanwezigheid niet slechts visueel, maar met al zijn zinnen
ervoer.
- Middag agent! zei hij met hese stem. - Hebt u per ongeluk lucifers? Ik weet dat
u niet rookt in diensttijd. Misschien rookt u helemaal niet. Het is verkeerd om te
roken, maar ik moet wel. Hebt u vuur voor me? Ik heb mijn aansteker thuis laten
liggen en ik kan hem niet halen.
Willems had inderdaad lucifers en zwijgend reikte hij het doosje over. Onderwijl
trachtte hij iets op te maken uit het vreemd gedrag. Hij was juist zover, dat hij dacht
aan een uit een psychiatrische inrichting ontsnapte verpleegde, toen de jongen, die
een verfomfaaid shagje had opgestoken hem verraste met de bevestiging van zijn
diagnose.
- Gelooft u in God, agent? vroeg hij. - Gelooft u dat er een God bestaat, die over
dood en levend gaat?
De jongen keek hem bijna smekend aan.
Willems trachtte snel te denken. Het was niet zijn kracht.
- Kalm blijven, overlegde hij. - Dergelijke patiënten zijn zeer gevoelig voor
onrustverschijnselen bij hen met wie ze in contact komen. Tot elke prijs rustig doen.
Zo mogelijk met een zacht lijntje mee zien te krijgen naar het bureau en daar aan de
brigadier overgeven. Intussen doen alsof je zelf ook gek bent.
- Hij bestaat, zei Willems. - Ik weet zeker dat Hij bestaat. Waarom zou Hij niet?
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- Ik weet het niet, zei de gestoorde jongen. - Soms denk ik dat het allemaal zo maar
gaat. Doodgaan valt niet mee, natuurlijk, behalve wanneer het bij verrassing is. En
wie overkomt dat? Gewoonlijk gaat het langzaam. Maar geboren worden dan? Hebt
u geboren willen worden, agent? Of is het bij u ook zomaar gekomen? U begrijpt
misschien niet wat ik bedoel.
- Zeker m'n jongen, zei hij. - Ik begrijp het volkomen. Maar daarom hoef je er
toch niet aan te twijfelen, of God bestaat?
- Nu moet ik oppassen, dacht hij, want hij voelde zichzelf ook een beetje onrustig
worden. Hij wist trouwens dat het wel een normaal verschijnsel was. Hij had een
nicht in de zwakzinnigenverpleging die, iedereen in de familie wist het, na verloop
van tijd zelf ook een klap van de molen bleek te hebben opgelopen. Het spoorde hem
tot extra voorzichtigheid aan, hoewel hij niet geloofde dat het zo vlug mis zou gaan.
- Nee nee, zei de jongen. - Dan hebt u me toch niet begrepen. Als het allemaal
vanzelf gaat, waarom zou God dan wel bestaan? Neem nou die Luniks en die Rangers.
Het gaat allemaal vanzelf en met Willy ook.
Na enig nadenken kon hij de Luniks en de Rangers determineren. Het schonk hem
bij alle verwarring een kleine vreugde. Ruimtevaartuigen! Russen en Amerikanen.
Willy zou waarschijnlijk een Britse zijn, dacht hij. Het juiste antwoord wilde hem
niet te binnen schieten. Althans niet het psycho-pathologisch verantwoorde antwoord.
Hij persisteerde daarom bij zijn eerst ingenomen standpunt.
- Toch bestaat Hij, zei hij koppig. - Niemand heeft ooit bewezen dat God niet
bestaat. Willy en Ranger zijn toch geen bewijs? Dan, terugdenkend aan het plan dat
hij gemaakt had: Zullen we niet een eindje oplopen, samen? Het is, eh... Het lijkt me
haast te warm worden hier in de zon en het is ook al niet vroeg meer.
- Het gaat niet, agent, zei hij. - Het kan niet. Ik kan hier niet vandaan, bedoel ik.
Hij keek opnieuw over zijn schouder schichtig naar de huizenrij aan de overkant in
de schaduw. In zijn ogen was weer die uitdrukking van verwildering, die Willems
op zijn hoede deed zijn. Hij dacht zelfs een ogenblik aan de mogelijkheid dat de
patiënt zou willen ontvluchten. Maar dan volgde een nieuwe, evenzeer verrassende
vraag. - Neem me niet kwalijk, agent. Ik ben een beetje uit m'n doen. Maar als ik
vragen mag: bent u ook getrouwd?
De vluchteling trok verwoed aan het eindje sigaret, dat bijna geheel was
weggezogen.
Willems knikte nadenkend. Hij was getrouwd. Het bevreemde hem eigenlijk, dat
die ontsnapte verpleegde ook getrouwd was, heel gewoon, net als hij. Hij kon er
moeilijk inkomen. Naast deze jongen stond dus een echtgenote, net als Lina naast
hem. Men stond daar als politieman niet altijd bij stil. Tot op dat ogenblik had hij de
jongen als een moeilijk opvoedbaar kind beschouwd, een kind waarvan hij, in leeftijd
afgemeten althans, de vader zou hebben kunnen
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zijn. Hij was nog niet eens uitgedacht, toen een nieuwe vraag hem overrompelde:
Dan zult u het ook wel weten: Het komt zo maar. Je denkt er niet aan en voor je er
erg in hebt is het er.
Willems wist het, in tegendeel, niet. Hij slaagde er niet in het onlogisch betoog
van de gestoorde jongen, die dus een gestoorde man was, te volgen - Geen wonder,
dacht hij, dat ik hem niet voor getrouwd heb aangekeken. Gekken houden altijd iets
kinderlijks. Hij haalde ietwat korzelig zijn schouders op, bedacht dan weer dat hij
evenwichting zou blijven terwille van de gevolgen en vroeg daarom, alsof hij belang
stelde in het warhoofdig gepraat: Hoe bedoel je m'n jongen?
- Het kinderen krijgen, zei hij. Met grote ogen keek hij Willems aan, alsof hij hem
smeekte om wel begrepen te worden, alsof hij doodsbang was in zijn verwarring
alleen gelaten te worden, om welke duistere reden dan ook.
Willems was er een ondeelbaar ogenblik van overtuigd dat de patiënt nu in een
toestand van volkomen verstandsverbijstering was geraakt. Hij deed een pas terug
en nam hem nog eens nauwkeurig op. Het was niet zo ontstellend warm en toch leek
de jongen hevig te transpireren. Zijn zwarte haren, veel te lang voor een fatsoenlijk
man, lagen klam langs zijn slapen geplakt en deden zijn gebruind gezicht magerder
schijnen dan het in werkelijkheid was. De jongen was tenger gebouwd, maar ook dit
was meer schijn dan wezen. Hij leek hongerig en benig, door de enorme handen, die
zwaar werk gewend moesten zijn. Ook tussen zijn schoenenmaat en zijn in smalle
broekspijpjes gestoken benen scheen een wanverhouding te bestaan. Toch had heel
het voorkomen van de jongen iets zindelijks. Het witte nylonoverhemd, aan de hals
open, was smetteloos en de vochtige huid moest groene zeep gewend zijn.
Willems prentte zich het beeld nog eens nauwkeurig in en dan werd het hem, als
het ware visionair, duidelijk. Hij had het. Een beetje gek maar niet helemaal. Er zat
toch wel lijn in. Trouwen - kinderen krijgen. Met de voldoening om de ontdekking
kwam ook het gevoel van teleurstelling. Lina en hij hadden geen kinderen. Hij kon
er niet echt over meepraten. Misschien had hij daarom de jongen zo slecht kunnen
volgen, bedacht hij. Maar toch... Het was natuurlijk gekkemanspraat, waar een
normaal mens geen touw aan vast kon knopen.
Hij was niet zonder meer geïrriteerd. - Ik heb geen kinderen zei hij. - Maar daar
gaat het niet om. Loop even mee op. Dan praten we wel verder.
Het scheen ontnuchterend te werken. De gelaatsuitdrukking van de jongen
verstrakte. Met iets als vastberadenheid, gelijktijdig ook met teleurstelling en
berusting, zei hij: Het gaat niet, agent. Ik moet zo dadelijk weg. Hij keek op zijn
horloge.
En weer realiseerde Willems zich, dat hij tekort was geschoten. Eerst nu drong tot
hem door, dat dat kijken op het horloge een integrerend deel van het gedragspatroon
van deze man uitmaakte. Hij deed het nu voor zeker de tiende keer.
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- Waar zou je heen moeten? Heb je niet de hele dag de tijd om ergens heen te gaan?
Je staat hier toch maar wat te staan. Hij deed nu nors, bijna dreigend. De jongen
veranderde ook van houding. - Mijn zaken, zei hij. Het klonk vijandig. - Het is mijn
tijd. Bonjour.
Meteen keerde hij zich om, sprong katachtig over de bank en rende de straat over,
naar de huizenkant. Hij was al een heel eind weg, toen het tot Willems doordrong
dat hij iemand, die hij had willen meenemen, had laten gaan. Daarna kon hij
secondenlang niet beslissen of hij het maar zou laten voor wat het was, of dat hij de
vluchteling zou nazetten. Zou later blijken dat inderdaad een geestelijk gestoorde
ontsnapt was, dan zou hij in ieder geval een spoor hebben. Het signalement was
volkomen duidelijk. Fraaier zou het natuurlijk zijn, wanneer hij de jongen, nog voor
zijn opsporing verzocht was, zou kunnen terugbrengen.
Hij was een man van het compromis. Hij reageerde vrijwel altijd secundair, behalve
wanneer hij zich driftig maakte, iets wat naarmate hij ouder werd steeds minder vaak
voor kwam. Rustig wandelde hij in de richting, waarin de jongen zich verwijderd
had. Nog maar enkele meters had hij afgelegd, toen hij hem zag verdwijnen door de
deur van een arbeiderswoning, bijna recht tegenover hem. Nu verhaastte hij zijn stap
enigszins. Hij zou het huisnummer noteren. Het was trouwens nauwelijks nodig. Het
huisje stond tussen twee zakenpanden ingeklemd, een kantoorgebouw en een pakhuis
en het was een van de weinige woningen langs de kastanje-allee. Er hingen propere
gordijnen voor de ramen en in de vensterbanken stonden geraniums. Het leek een
huisje dat door mensen op leeftijd bewoond werd. Het had iets vertrouwds en veiligs.
Hij had hier zelf willen wonen, ofschoon het misschien iets beneden zijn stand was.
Onderwijl stapte hij voort, toch nog zo gehaast dat hij op een haar na door een fietser
aangereden werd. Hij had bijna de huisdeur bereikt, toen die onbesuisd werd
opengegooid. De jongen stormde naar buiten en dreigde tegen hem op te botsen. Op
het laatste ogenblik wist hij terzijde te springen. Hij bezigde een krachtterm, maar
hij was niet echt boos. Hij voelde zich alleen maar flink.
Het gezicht van de jongen stond zeer angstig. Ofschoon zijn kleren eigenlijk zaten
zoals een halve minuut tevoren, leken ze nu verkreukeld en uit het model getrokken,
alsof hij gevochten had en nu vluchtte voor zijn achtervolgers. Even stond hij roerloos.
Willems stond eveneens onbewegelijk. Na zijn eerste schrik scheen de verrassing
ook hem verlamd te hebben.
De jongen nam het initiatief. De opgewonden toon, die zijn stem had doen
overslaan, was veranderd. Hij kon slechts hese geluiden voortbrengen.
- Ga naar haar toe, hijgde hij. - Ze sterft. Ik ga hulp halen!
Op hetzelfde ogenblik hoorde hij boven aan de trap een onderdrukt doch duidelijk
kreunen. Dit was voor de jongen het signaal om weg te rennen langs de huizenkant,
zonder nog eenmaal om te zien.
- Ik haal hem niet in, dacht Willems. - Een waarschuwingsschot zal ook niets
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uitwerken. Dan draait hij de eerste de beste steeg in en in de drukte van de
winkelstraten zal hij zich zo uit de voeten gemaakt hebben. Het is bovendien
waarschijnlijk dat hij zich op de eerste de beste politiepost meldt. Hij verkeert in
overspannen toestand. Hij durfde trouwens niet te schieten. Hij was bang voor een
pistool. Het meest voor dat van hemzelf. Hij was wel in militaire dienst geweest en
ook als agent had hij wel aan schietoefeningen moeten deelnemen, maar nog steeds
had hij het niet af kunnen leren om zijn ogen dicht te knijpen, wanneer het schot
afging. Ook dit afgaan van het schot bleef een verrassing voor hem, doordat het
tijdstip steeds weer anders viel. Hij haalde de trekker namelijk altijd langzaam over.
Hij kon niet anders.
- Ik moet naar het slachtoffer gaan, wist hij. Hij overwon zichzelf en besteeg met
besliste stappen de trap. Hij was op het ergste voorbereid.
Boven aan de trap kwamen twee deuren uit op een soort van overloopje. Een ervan
stond half open en gaf de volgende trap, die naar de vliering, te zien. De andere moest
een kamerdeur zijn. Hij duwde de kruk omlaag en stootte de deur snel open, maar
trad onmiddellijk terzijde om dekking te zoeken. Zo had hij het geleerd. Zijn zenuwen
waren tot het uiterste gespannen. Hij hield zijn hand op zijn pistooltas. De spieren
van zijn rechterbeen waren hard als hout, gereed om toe te trappen wanneer hij mocht
worden aangevallen.
Het bleef secondenlang volkomen stil in het vertrek achter de deur. Daarna
weerklonk een krakend geluid, dat onmogelijk door iets anders dan een spiraalmatras
veroorzaakt kon worden. Het had iets zeer geheimzinnigs en was tegelijk
onmiskenbaar geruststellend.
Langzaam en zeer behoedzaam trad hij de kamer binnen. De ruimte achter de deur
was ledig. Een scherpe lysoformgeur kwam hem tegemoet, alsof hij zich op de
drempel van een doktersspreekkamer bevond. Hij was bang voor alle soorten dokters,
maar vreemd genoeg deed de geur dit maal, nu hij niet als patiënt binnen ging, zijn
gespannenheid en bangheid afnemen. Geluidloos stapte hij nog twee passen voort,
zodat hij de kamer kon overzien. Dan bleef hij roerloos staan. Daarna gingen zijn
kuiten en dijen schoksgewijs beven, terwijl het bloed uit zijn hoofd zonk.
- Ga niet weg, zei ze tegen hem. - Laat me niet alleen; mijn man haalt hulp. Haar
stem had iets gebiedends. Ook haar grote blauwe ogen hadden, ondanks de schrik
en spanning die ze weerspiegelden, iets dwingends. Haar lange haren lagen over half
haar hoofdkussen neergedwarreld. Ze keek strak naar Willems. Dan klemden haar
tanden zich opeen, gooide ze haar hoofd heen en weer en gebood hem, met gesloten
ogen: - Kom bij me. Kom hier naast me staan. Help me dan toch, ezel.
Hij sloot de deur achter zich en liep naar het bed. De dekens waren naar het
voeteneind getrapt. Omdat ze slechts het jakje van een babydoll droeg, durfde hij
zijn blik geen ogenblik van haar gezicht afwenden. Gehoorzaam, bedrem-
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meld, ging hij naast haar staan. Steeds meer verwrongen zich haar trekken. Toen ze
zijn hand greep liet hij het gewillig toe. Toen ze door kneep, tenslotte haar nagels in
zijn polsen zette, hield hij stevig vast.
- Rustig maar, vrouwtje, rustig maar, zei hij. - Ze zullen zo wel komen.
Na een paar seconden ontspande ze zich. Ze sloeg haar ogen weer op en keek hem
aan alsof ze hem wilde bedanken. Vrijwel onmiddellijk daarop verstrakten opnieuw
al haar spieren. Ze staarde even wezenloos naar het plafond en greep zijn beide
polsen, zodat hij zich over haar heen moest buigen. Angstig keek hij toe, hoe de
transpiratie op haar gezicht zich verdichtte tot grote droppels hoe ze haar lippen terug
zoog en opnieuw haar ogen sloot. Deze uitdrukking van helse pijn was hem zeer
vreemd. Hij onderging het, alsof zijn eigen lichaam uiteengereten werd en hield voor
telkens langere tijd zijn adem in. Het leek ditmaal een eeuwigheid te duren. Hij durfde
ook niet meer te spreken. Hij dacht wel, dat hij iets bemoedigends moest zeggen,
maar hij kon niet. - Mijn God, dacht hij, - hoe lang nog. Laat dat rotjong terugkomen
met hulp.
Dan, toch nog heel onverwacht, kwam opnieuw de ontspanning. Ze zuchtte diep
en scheen zich geheel in het dons van het bed weg te willen laten wegzinken. Haar
hoofd viel opzij, alsof ze zou sterven. Haar adem ging nog wel diep en duidelijk,
ook regelmatig nu, maar hij dacht dat het ieder ogenblik afgelopen zou kunnen zijn.
Ze had zijn polsen losgelaten en om toch maar iets te doen streek hij met zijn poezelige
hand de haren uit haar gezicht.
Vrijwel op hetzelfde ogenblik begon het kind met stuntelige kreetjes te huilen. Er
voer een rilling langs zijn rug. De vrouw heropende de ogen en lachte.
- Leg het hier, aan mijn borst, fluisterde ze. - Het wordt koud.
Bevend voldeed hij aan het verzoek. Zijn ogen stonden verglaasd. Het was allemaal
nieuw en wonderlijk. Onbeholpen schikte hij de streng langs haar leden. Daarna
dekte hij haar toe, zo hoog dat het kale rode schedeltje van het kind nog juist zichtbaar
was. Dan verstomde het huilen.
Toen hij voetstappen op de trap hoorde knikte hij naar haar en verliet de kamer.
Een paar uur later, juist toen hij naar huis wilde gaan, kwam de jongen bedanken.
Hij zag nu toch wel, dat het een gewone jonge man was. De vroedvrouw had gezegd
dat het nog wel drie uur zou duren, vertelde hij, maar het was allemaal veel vlugger
gegaan. Zijn vrouw had hem weggestuurd, omdat hij erg nerveus was, maar na een
kwartier was hij al teruggegaan. Hij was toch nog te laat geweest. Hij vroeg ook of
Willems er voor kon zorgen dat het niet in de krant kwam. Zijn vrouw wilde het
liever niet. Over de vraag of God bestond of niet, repte hij niet meer.
Willems wilde het ook liever niet in de krant hebben. Lina hoefde dit niet te weten.
Het was moeilijk om het haar uit te leggen.
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Onderweg naar huis stapte hij nog wel even een bloemenzaak binnen. Hij wilde een
bosje laten bezorgen bij die vrouw, Willy. Hij had haar tenslotte heel goed leren
kennen. Maar hij bedacht zich en nam de bloemen mee voor Lina.
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Kees Ouboter
Religie in de dampkring
December, althans in deze noordelijke landen, neigt bijzonder tot het ongrijpbare,
nevelachtige. Of dat nu algemeen menselijk is of ook weer in deze contreien thuishoort
blijve hier in het midden: er volgt een onmiddellijke associatie met het religieuze.
Het einde van iets, meer dan zijn begin, levert een gunstige voedingsbodem voor
dit soort mystiek. Het jaar spoedt ten einde, er moet iets zijn. Iets dat zich tegen dat
spoeden stelt en een vertragende, reflexieve gezindheid verlangt. Men heeft al zo
vaak traagheid met vroomheid geassocieerd, denken als gevaarlijk voor de religie
beschouwd en, omdat niet alle geestelijke bezigheid te elimineren viel, het passieve
nadenken toegelaten. Zo is er een bepaalde vorm van meditatie die in december haar
kansen krijgt. Zij is van deze wereld afgewend en kan dat ook zijn, omdat de zaak
via boekhouding en balansen toch wel marcheert. Zij is stereotypisch vrouwelijk,
dat wil zeggen wat onze cultuur eeuwenlang voor vrouwelijk gehouden heeft. Ik
herinner mij een plaatje dat ik als kind in een geïllustreerd familieblad vond en dat
een jonge vrouw voorstelde, tot de voeten gekleed, in een prieel gezeten, herfstachtig,
terwijl het onderschrift luidde: Eenzaam, met God gemeenzaam.
Er zijn apparaten die de ouderdom van aardlagen en fossielen helpen bepalen. Is
het niet jammer dat wij een soortgelijk instrument niet voor de geest en al zijn uitingen
bezitten? Het zou wel een uitermate verfijnd apparaat moeten zijn, want de geest
ontsnapt steeds weer aan het moment, is niet fixeerbaar in de tijd. Van een bot kan
men het jaartal ongeveer bepalen, maar van een idee lukt dat zelden. Woorden, noties,
de emotionele kleur daarvan, zijn op de zelfde manier onachterhaalbaar. Er is een
verrukkelijk Engels woordenboek dat achter sommige uitdrukkingen en woorden
een jaartal plaatst. Dat geeft aan de wolkengevaarten waarvan het bericht een
plotseling reliëf. Het is een fixatie die weldadig aandoet. Maar is dat vaste punt niet
een illusie? Want achter het aldus gelocaliseerde en chronologisch vastgelegde woord
verbergt zich de spraakmakende gemeente die al veel eerder is bezig geweest, een
Erlkönigsfeer van blaren en wind. En, het zij onmiddellijk toegegeven, het stoort ons
nauwelijks, deze onfixeerbaarheid van taal en geest. De grammatica is de onbevalligste
van alle hulpmiddelen en regels zijn er in de taal alleen, opdat zij gerelativeerd
worden. Wij zijn gelukkig met deze stand van zaken, maar hebben dan ook tal van
ongemakken en mogelijke verwarringen op de koop toe te nemen.
Onhelderheid, groezeligheid, goedkope effecten, onreinheid van geest kunnen in
het gevolg van het vrij zwevende woord komen. Zover gekomen mogen wij zelfs
niet meer van ongemakken spreken. Stelt u zich voor, bij een ontwik-
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keling die het comfort van de geest dient, die slogans kiest en zich nestelt op
kruispunten van reclame-acties. Wie naar zuiverheid tracht signaleert bij het gevolg
van deze geestelijke gemakzucht niet langer ongemakken. Hij slaat alarm, al lijkt
het alsof hij slechts op slakken zout legt.
De aanleiding was inderdaad uiterst gering en zal de bezoekers van het warenhuis
waar zij zich zo onopvallend presenteerde dan ook nauwelijks opgevallen zijn. Het
ging in dat warenhuis om een aantal rode bordjes, in een groot aantal met een
afstompende regelmaat op 2 meter hoogte opgehangen, ter voorbereiding van het
sinterklaasfeest. Op deze bordjes was de zinsnede aangebracht: St. Nicolaas komt
ook voor u.
Ik vraag mij af of deze bordjes gelezen zullen worden. Het lijkt mij niet
waarschijnlijk, wanneer lezen tenminste een geestelijk, een mentaal verwerken van
lettertekens betekent. Het dwalende oog pikt er wat uit en leest mechanisch. Het rood
van de bordjes heeft ongetwijfeld meer effect. Het is het rood van de mantel van de
heilige temidden van kinderspeelgoed. Het past bij feestelijke overvloed, bij
geschenken die men geeft en ontvangt, bij vermeerdering van bezit via al deze
omwegen. Het is, al dringt dat niet meer tot u door, reclame, gebruiksontwikkelende
reclame. Zij deert u niet, want zonder deze mededeling was u er toch wel op uit
gegaan om uw aankopen te verrichten. U bent een denkend mens die zichzelf
respecteert en zijn eigen gang gaat in deze democratische staat. Geen mens die u een
strobreed in de weg legt, u laat zich niet overhalen, omkopen, beet nemen, etc.
Het kan ook zijn dat u soms op woorden let, op hun maniertjes, dat u over woorden
struikelt, zelfs als ze boven uw hoofd zijn aangebracht, eerder ter verhoging van de
sfeer dan voor uw kritische blik.
Heinrich Böll heeft in een opstel over Marx de opmerking gemaakt dat de
proletariers van vroeger de consumenten van heden zijn. Het gemeenschappelijke
in beide categorieën mensen is dat zij slaaf, niet vrij, zijn. En dat terwijl u daar uw
eigen gang gaat.
St. Nicolaas komt ook voor u. Waar is onze Geiger-teller? Hoe komt dat simpele
zinnetje hier? Gij - ja, deze oude aanspraak hebben wij nodig - gij, anonieme,
voortgedrevene, ongekende, de heilige, paradijselijke, heeft ook een relatie tot u.
Het is het woordje ook dat het zinnetje verraadt. Was dat niet in 19e-eeuwse
vergaderingen, met die zwaarte van massaliteit die de hele cultuur van die dagen
kenmerkt, dat het woordje ook viel? Ook voor u was het parool in de preek. Als de
prediker dat ook wegliet kwam er iets anders voor in de plaats: voor u en voor mij.
Ook lag er dan stilzwijgend in begrepen. Het ging om heil, om vergeving, of om
waarschuwing. Maar steeds werd men er even uitgepikt, uit die zwaarte, uit dat
grauwe anonieme leger.
Mag ik in dit verband niet aan onze goede oude dominees of aan onze onschatbare
heilssoldaten denken? Zij hadden immers het goede met u voor en boden
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u geen koopwaar aan. Zie Jesaja 55. Maar zij hadden het ook over kopen, al was het
dan zonder geld. Dat het unieke vervangen is door het veelvuldige, dat het heil
opgevolgd is door surprises, maakt de associatie nog niet onmogelijk. Kwalitatief is
alles veranderd, maar de manier, het maniertje, is gebleven. Misschien was die manier
vroeger van de kansel af, alle goede bedoelingen ten spijt, ook niet helemaal kies en
verkieselijk. Nu is ze slagzin zonder ziel geworden, spookachtig, religie in de
dampkring.
Het is vooral het zakenleven met zijn reclamepsychologie die afgestemd is op de
massa, dat voortdurend materiaal ontleent aan de religieuze en ethische sfeer van het
naaste verleden.
Johan Schooneberg heeft in een artikel Olie en Poëzie (Ontmoeting-juli-aug. '61)
op de domineesstijl in een bepaalde reclame voor benzine gewezen. De slogans
hadden daar de vorm van het vrije gedicht gekozen.
De juweliersbranche in ons goede vaderland heeft een zelfde combinatie van
vormeigenschappen opportuun geacht. Hoewel de regels hier ook kort zijn, lijkt de
reclame minder op een gedicht dan op een avonturenverhaal, dat met klimmende
spanning tot de grote ontdekking leidt.
Het volgende specimen moge dienen ter illustratie: ‘Ik houd van haar. / En daarom
is zij de mooiste. / Ik wilde haar blij maken. Echt gelukkig. / Ik zocht en ik zocht /
tot ik bij een juwelier kwam en daar / kocht ik die armband van goud... (volgt het
goudmerk als een religieus symbool) Ze was gelukkig. Ik ook. Want ik weet / dat
genegenheid en liefde niet beter zijn uit te drukken / dan in goud. Hoe ze keek?
Verrast. Verrukt. Stralend draagt ze het. / Voor mij is ze mooier dan ooit.’
Dit is een heilsgeschiedenis. Daar zoekt iemand HET en hij vindt HET. Door de
regel extra vet te drukken komt het moment van het kopen van de armband in het
rechte licht. Het verhaal herinnert - ik hoop dat men mij niet van profanie verdenkt,
maar als men het doet, dan zij het zo: ergens spookt die profanie wel rond - aan de
gelijkenis van Jezus over de paarl van grote waarde. Er komt een wending in de
geschiedenis, zodra de schat gevonden is. Het goudmerk verschijnt in deze sacrale
sfeer. Het gaat nu af op het stralende Want ik weet. Genegenheid en liefde stralen
in de glans van deze gouden gouden armband. De geliefde verschijnt in het slot
mooier dan ooit. En let u wel op het fijne trekje: het gaat hier niet om de een of ander
filmster, een bijzonder knappe vrouw. Welnee, het plaatje erbij toont een gezicht
van honderd in het dozijn. De mooiste is de mooiste omdat hij van haar houdt. Kan
het edeler? Terwijl zoveel huwelijken kapot gaan aan gebrek aan liefde, gebrek aan
goud, gebrek aan geld. O, die associaties.
Ook het eind vertoont nog even dat fijne ethische trekje, dat de onbaatzuchtige
liefde, de agapè, doet uitkomen.
De regering heeft verklaard dat het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk
is, l% van het nationale inkomen af te zonderen voor de onderont-
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wikkelde gebieden. Dat nadat een aantal mensen in een of ander verband met de
V.U. bij het parlement of bij de regering had aangedrongen op dit kleine offer.
Tinbergen zei: 2% zal noodzakelijk zijn. Omdat het grote gebod, onverdampt,
verdomd concreet, dringender is dan ooit.
Voor mij, liefhebbende echtgenoot, is ze, met die gouden armband, mooier dan
ooit.
Wij weten, terwille van het geliefde hachje, veel van de verontreiniging van de
dampking. Roet uit talloze schoorstenen, giftige benzinedampen, enz. Weten we ook
iets van de verdampte religie?
Religie heeft te maken met de schat en het hart. Die zoeken elkaar op, zoals Jezus
van Nazareth eens, op een bergje, heeft gezegd.
Waar gaan onze verlangens naar uit? Wat en wie vereren wij? Hoe doen we dat?
Dat die verering een waardeschaal met zich meebrengt, een hiërarchie, weet ieder
die het vijfde gebod kent.
Ergens op de Veluwe, in de herfstvacantie, - maar het zal wel een landelijke actie
gegolden hebben - trof ik op de etalageruit van een kleine banketbakker een biljet
aan, dat mij vertelde dat ik familie en bekenden overzee gelukkig kon maken met
een kerstpakket dat - denk aan de hiërarchie - na kerstkransen, suikerbeesten en
andere zoetigheden, die via het spijsverteringskanaal plegen te verdwijnen, ook een
tegel van het koninklijk gezin, dat immers de zilveren bruiloft gevierd heeft, zou
bevatten.
Nu geloof ik niet aan de bijbelse fundering van het drievoudig snoer. Men heeft
mij dat wel eens kwalijk genomen, maar dat was omdat ik niet onmiddellijk zeggen
kon waarin ik dan wel geloofde.
Nu zou het wat beter gaan. Menselijke waardigheid, die zich zelfs uitstrekt tot
diegenen die in hoogheid gezeten zijn, gepaste aandacht voor het vegetatieve stelsel,
met een smartelijk gespitste attentie voor mijn naasten - hoeveel vlieguren? - die een
nog pijnlijker aandacht hebben voor deze zaak dan mijn smatelijke attentie ooit kan
opbrengen.
Er volgt nog meer. Respect voor mijn hooggeplaatste naasten in Soestdijk die dit
soort platvloersheden van jongs af aan over zich heen hebben moeten laten gaan. Er
was immers geen beambte die dergelijke raambiljetten als majesteitsschennis, als
mensheidsschennis, zou aanmerken. Neem mij niet kwalijk, politiebeambten, er is
geen wetsparagraaf die hierin voorziet. Is er wel een geweten, meer dan particulier,
dat ongerust raakt en dat moet schreeuwen? Verdamping betekent afkoeling. Kan
liefde, niet dat sentimentele gedoe dat zich exploiteren laat, kan liefde, aandacht,
zorg voor het kleinste en verste, ook voor het meest nabije, verdampen?
Wij moeten ons dat afvragen. Een dergelijke verdamping zou ontbinding zijn.
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Debuten
Gerard Heederik
Elke dag Leiden
Zelfs op zondag
blijft de toegang ontzegd
aan alle bomen
ook die van god komen.
Liefste, stuur een boodschap
aan de leden van de raad
en schrijf zoiets als
‘beste wensen voor uw stad’
maar sluit een voorbeeld in
een blad
gewoon een blad
een teken van leven.
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Gerard Heederik
Straat
Een vrouw
heeft de straat gepraat
die heel lang is
een vrouw
heeft de bomen genomen
voor lief
die alleen zijn
een vrouw
heeft de kinderen gebaard
die nu veel zijn
een vrouw
heeft het leven gelaten
om niet
de straat is uitgepraat
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Jan van Royen
De dagen zijn nu gelijk
ik heb tijd te kort om je te zeggen
de zwarte dag van gisteren
de lichte zekerheid van morgen
de onherhaalbare samenkomst van vandaag
de vogel heeft gevlogen boven de wouden
de vogel heeft gesproken
jij alleen kon het horen
de vogel is neergestreken op je land
je gezicht was zo ontroerd
er kwamen tranen in je ogen
en je beefde bij elke wiekslag
het woud was nog klam van de dauw
als een okerkleurige pauw gekleurd
liep ik over je paden
als een boom geplant
stond ik op je borst
en jij rolde maar als een pit
door mijn vlees dat overvloeide
zo verliep de tijd in zwijgen
ik heb tijd te kort om je te zeggen
om je te fluisteren deze droom
zo droomde ik toen je hart pijn deed
toen je zei dat ik weg moest gaan
toen je hoopte dat ik niet nat zou regenen
maar ik werd nat als een spons
ik heb tijd te komt om je dit alles te zeggen
waar zijn de lichte dagen gebleven
waar is de zon en de zee
waar zijn de wolken als schapenvelden
waar is ons gesprek dat niet is gekomen
waar is het vuur waar ik van droomde
ik weet het wel
een boom zonder bloesem kan geen vruchten dragen
maar misschien bloeit de boom
ergens in de diepte van het woud
misschien zijn de bloemen bang voor stemmen
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zoals mijn mond voor een bekentenis
elke dag is nu gelijk
het geluk bij jou ligt in de toekomst
zo kom ik steeds tijd te kort
alles slaapt en wacht

Jan van Royen
Zo droom ik
zo droom ik moeder
mijn lichaam vol moedige ambtenaren
met fluisterende eekhoorns op mijn ogen
en mijn armen vol groeiende vruchten
langs rode slierten fluweel
ik ga zienderogen vooruit in mijn slaap
op mijn kussen staan afdrukken van smalle voeten
mijn handen spelen al met de gele gitaar
zo droom ik moeder
want de snaren zijn gesprongen
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Kees Ouboter
Getallen, fantomen
Er is een vrij jonge wetenschap, die van de statistiek, die sinds kort buiten eigen
domein hoe langer hoe meer van zich doet spreken. Helaas heb ik geen exacte
gegevens te mijner beschikking, waardoor ik zou kunnen vaststellen, wanneer het
zeer eerbare Centraal Bureau voor de Statistiek begonnen is, haar gegevens groter
bekendheid te geven dan gebeurt via de tabellen die meestal, met uitzondering van
een zeer introvert jaarboek, bij dit Bureau blijven rusten totdat iemand erom vraagt.
Het Bureau zelf zal wel introvert gebleven zijn. Andere instanties, publiciteitsorganen,
zullen wel voor de omslag van introversie naar extraversie gezorgd hebben.
Man en paard: In Trouw van 8 januari '63 staat op de frontpagina een bericht: T.V.
verdringt radio. De belangstelling van het nederlandse publiek vindt in dit bericht
getalsmatig uitdrukking, terwijl naar een meer naar binnen gelegen pagina verwezen
wordt voor een commentaar van de radio en t.v. redactie van Trouw op dit bericht.
Een vader die de disharmonie in de verhouding tussen zijn beide kinderen moet
toelichten. Voor dat ik het blad omsla overweeg ik bij mezelf dat, als de vader een
greintje wijsheid bezit, hij de vooruitstrevende zoon in een minder gunstig daglicht
zal stellen dan het kind dat zo ver achterblijft.
Verder dat hij, als puntje bij paaltje komt, de schuld voor het verbroken evenwicht
zal zoeken bij een derde die zich nauwelijks van schuld zal kunnen vrij pleiten. Als
de publiekelijk vertoonde wedijver tussen twee partners kennelijk in het voordeel
van een hunner verloopt, zullen vooral de toeschouwers zich niet onbetuigd laten.
Zij kiezen partij, zij vergroten de kloof tussen de beide concurrenten. Zij hitsen op
door hun sympathie, brengen vrieskou door hun antipathie. Zij zijn in ons geval
bovendien de gebruikers van het medium. Hun gebruik betekent volksgunst, hun niet
gebruiken maakt een eertijds machtig lichaam tot muurbloempje. Afgunst, een
collectieve nog wel, kan in het spel komen. En dit alles rondom de publicatie van
enkele getallen, gepubliceerd door de pers en afkomstig van het ambtelijk en bijna
maagdelijk Bureau, ergens midden in het land gelegen, dat wij kortheidshalve voortaan
zullen aanduiden als het C.B.S.
Nu de T.V. zó duidelijk de leiding heeft genomen onder alle publiciteitsmiddelen,
dat van een absolute meerderheid kan gesproken worden, de radio overvleugeld is,
spreekt het vanzelf dat de pers helemaal achteraan sukkelt. Het bericht in Trouw,
waarbij de commentaar inderdaad beantwoordt aan mijn verwachtingen, heeft wellicht
een bedenkelijk licht percentage onder lezers bereikt, wie weet, misschien maar
1,23%. Waarom ik het hier nog even releveer. Hier is de huidige stand.
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T.V. Bezitters ca. 50%, gebruikers 70%. Dat betekent - want de magie van het getal
impliceert nog niet, juist niet, dat iedereen rekenen kan - dat meer dan een derde van
ons volk, 35% om precies te zijn, TV-consument is.
Radio. Bezitters niet vermeld, oninteressant. Gebruikers 25%. En hoe. Dat staat
er niet bij. Voor de oorlog reeds schalde in een aantal verlaten kamers de radio, om
eventuele inbrekers af te schrikken. De TV zal nooit deze vogelverschrikkersfunctie
kunnen vervullen. Zij is immers ondenkbaar zonder een aantal naar haar toegekeerde
hoofden. Wassen poppen zouden onder de huidige omstandigheden nog te duur zijn.
Gegevens over kranten ontbreken. Evenzeer die over literaire tijdschriften. Men
zou daar, geef ik gelaten en zelfs geamuseerd toe, 4 cijfers achter de komma voor
moeten gebruiken. Lieden die zich nog over die cijfers vermogen heen te buigen,
alsof de beeldbuis hen boeide, lezen literaire tijdschriften. En hoe? Wij prijzen ons
gelukkig dat de C.B.S. met haar statistische schijnwerper daar nog niet is
doorgedrongen. Er zijn nog privé-genoegens, en misnoegens.
Nu niet te veel omslachtigheid. Directheid. De T.V. in ons vaderland strekke ons tot
voorbeeld. Wij mochten eens tot de 6 cijfers achter de komma vervallen. Daar merken
ons alleen microscopen op, en hoe.
De commentaar van Trouw heeft die ironische toon die bewijst dat én de T.V. én
de steeds meer heersende getallenmagie een weldenkend mens in Nederland op de
kast jaagt. Ach, laten wij het maar toegeven, wij zitten liever op de kast dan dat wij
naar een kastje kijken.
Het spel van licht en schaduw in de gepubliceerde cijfers is overigens te aardig
dan dat ik het u onthouden mag. Niet de arbeider koopt in eerste instantie een T.V.
- zo u dat mocht menen - maar ‘de leidinggevenden en de welgestelden’. Warempel,
dat valt ons toch weer tegen. Ik zou die leidinggevenden wel eens persoonlijk willen
polsen. Gééft u wel leiding en wat verstaat u daaronder? Maar ik ben te voorbarig
geweest. Deze groep namelijk gebruikt het toestel het minst. Zij gebruikt het wel,
maar minder. Waar wij juist, en de betreffende redactie van Trouw met ons, naar toe
willen.
Arbeiders gebruiken het toestel het intensiefst. Dat is hun gezond verstand dat op
een andere plaats te voorschijn komt dan bij die leidinggevende troep.
Nog een leuk gegeven. T.o.v. de t.v. is er tot voor kort een zeer terughoudende
groep: die van de gereformeerden. Maar zelfs door een reusachtige aankoop in de
laatste maanden - ja, C.B.S. weet ook u te vinden - is er bij deze groep nog altijd een
achterstand te bespeuren. Met 26% staan zij op een lijn met de agrarische bevolking
en de allerarmsten, hier aangeduid als de financieel zwaksten.
In gemoede heb ik mij afgevraagd welke duistere motieven hier meespelen.
Gereformeerden zijn volgens een andere enquête - die van de Commissie Propaganda
Nederlandse Boek - geschoolde lezers. Lezen zij liever dan dat zij kijken? Ik ben
hier in dubio. De groep gereformeerden lijkt mij nogal hetero-
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geen te zijn. Waarschijnlijk zullen de gereformeerde gemeenten (politiek de S.G.P.)
het cijfer sterk beïnvloed hebben. Er is een andere psychische trek die mij
aansprakelijk lijkt voor deze aarzeling: een secundaire, bijna zou ik zeggen, een
tertiaire trek. Men wacht tot de kat uit de boom valt. Schrijver dezes, ontegenzeggelijk
gereformeerd, is misschien wel quartair. Ook in de toekomst gebeurt er nog van
allerlei.
Maar dit is een ernstige zaak. Waarbij zij aangetekend dat ernst, net als humor, altijd
uit de hoek achter onze rug komt.
Er is een andere, bloedeloze, ernst, waarbij de belangen van de overtuigde lezer
of kijker op het spel staan. Zij gunnen elkaar het licht in de ogen en in het kastje niet.
Die ernst doet niets.
De andere? Merkwaardig, dat het vandaag in klimmende mate om een geheel gaat.
Niet hoe gedraagt de enkeling, de particulier, zich, maar hoe gedraagt zich de groep
en dat geheel dat uit de meest uiteenlopende groepen - geen enkele statisch - bestaat.
Daar komt het C.B.S. in actie, en het C.P.N.B., daar gaat het om publiciteit en daar
belichten cijfers verhoudingen. Alleen die cijfers spreken die niet geïsoleerd gebruikt
worden. Die dus een bepaald verloop laten zien.
Maar ik zou dan toch voor ruimte willen pleiten, ruimte voor wat niet in getallen
is uit te drukken, of hoogstens in cijfers achter de komma, waar het zichzelf ontkent
en daarmee de humor binnen de getallenkring brengt. Druk het lezen eens uit t.o.v.
het slapen. Er zijn daar grenzen gesteld die men makkelijk overschrijdt. Het geringe
laat zich statistisch niet verwerken, het glipt tussen de getallen door.
Daar is nu de radio. Het ongeluk van deze machtige instelling is dat zij nog niet
in de kleine getallen beland is.
Anders wordt het zodra men het gesproken woord voor de radio in getallen wil
uitdrukken. Had de V.P.R.O. het niet moeilijk met zijn strijd voor het gesproken
woord? De N.C.R.V. daarentegen slaat een goed figuur met haar 10 minuten per
week voor literaire critiek, waarvan dan nog maar een deel betrekking heeft op
regelrechte literatuur. Daar komt de cultuur in decimalen, de rechte verhouding, die
nu als een boemerang naar het getroffen medium terugkeert.
Wij, in ons literaire hoekje, moesten de radio maar eens proberen te troosten.
Minoriteit die wij zijn - nauwelijks gesubsidieerd en wij weten dat - hebben wij
geleerd in de luwte te leven, waar grote getallen er niet op aan komen. Wij hebben
plezier in een nieuwe abonné en voelen ons verkoren, als iemand naar ons geluisterd
heeft om circa 11 uur. Achter de komma, daar kunt u ons vinden. Daar is onze
microcosmos. Omdat ook die wereld nog in getallen uit te drukken is, hebben wij
ook daar onze fantomen. Hoe zou een mens die ooit ontvluchten? Maar zij zijn te
overzien. Wij zouden zelfs onderdak kunnen verlenen aan de verguisde radio. Maar
nu is ze nog te groot voor ons.
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John Keats
Ode aan een nachtegaal
Vertaling F.W. van Heerikhuizen.
Voor Anthonie Donker
Mijn hart doet pijn; mijn zinnen zijn verdoofd
Alsof ik diep geproefd had van een dronk
Die alles éénmaakt en nog meer belooft,
Tot ieder ding in schemering verzonk:
't Is niet door afgunst op uw groot geluk,
Maar daar 'k er zelf direct in overvloei Waar gij, lichtvleugelige nimf van 't woud
In een verrukk'lijk stuk
Van 't eindloos beukengroen dat staag verwoei
Van zomer zingt en vreugden honderdvoud.
O, dat ik eens mocht drinken van een wijn
Die lang in donkre kelders was gekoeld,
En als de essence van al 't groen zou zijn
Dat warm en dansend door de dreven spoelt!
O, ééns een beker zuidelijke gloed,
Blozend geheven uit de dichterbron,
Vol parelende bellen langs de rand,
Eén purpren overvloed,
Opdat ik drinkend werelden vergeten kon,
Met u vergaan in scheemrig loverland.
Verweg verdwijnen, opgaan in vergetelheid
Van wat gij in uw groen nooit hebt gekend:
Moeheid en koorts en machteloze spijt
Waarmee het leven ons die zuchten schendt,
Hier, waar beroerte de ouderdom verlamt
En jongelingen sterven uitgeteerd,
Waar 't denken reeds met zorg ons overdekt,
Ons hart tezamenkrampt,
Waar Schoonheid snel haar blijde blik verleert
En Liefde uitdooft nauwelijks gewekt.
Weg, weg van hier, naar waar ik 't niet meer zie,
Maar niet door drank of opium geleid,
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Doch op het vleuglenwaas der poëzie,
Of ook het denken hinderlagen spreidt.
Nu ben ik bij u in de tedre nacht,
Waarin de maan gerezen is ten troon
Omgeven door haar sterrefeeënschaar,
Maar waar ik houd de wacht
Heerst duister, met stil licht als liefdesloon
Waar wind schuift door het donker bladerhaar.
Ik kan niet zien wat aan mijn voeten bloeit
En als geheimen aan de takken beeft,
Maar in doorgeurde duisternis geboeid
Raad ik al 't zoet dat in de meimaand leeft,
In gras en bosje en aan struik en boom,
Aan witte hagedoorn en eglantier,
Viooltjes, vlug verbloeiend tussen 't kruid,
En, allerrijkste droom,
De muskusroos vol dauw, waaraan vertier
Van zacht insectgegons op zomeravonden ontspruit.
Ik luister, zelf in 't duister opgegaan;
Ik heb zo vaak de zachte Dood bemind,
Hem namen gevend die hij moest verstaan,
Zo stil en stamelend als van een kind;
Zoeter dan ooit lijkt mij het sterven thans,
Te middernacht en met geen zweem van pijn,
Waar gij wijd in het rond sprenkelt uw ziel
In zulk een klankendans!
Dóórzingen zoudt gij, al zou ik er niet meer zijn,
Of gras worden waar uw hoog requiem op viel.
Gij zijt onsterflijk, vogel, kent geen dood!
Geen hongerig geslacht treedt u op 't hart.
Uw stem, die deze vluchtge nacht mij bood,
Heeft vroeger 't brein van vorst èn dwaas verward.
Misschien was het wel úw zang die een weg
Zich baande door het hart van droeve Ruth
Waar zij in tranen stond op 't korenveld;
Dezelfde ook die verweg
Aan feeënvensters slechts door wind gestut
Geklonken heeft en van een droom verteld.
Een droom! Het woord klinkt als het luiden van een klok
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Die mij terugvoert tot mijn pover zelf.
Vaarwel! Verbeelding kan niet zonder schok
Steeds verder voeren, ook al heet ze een elf.
Vaarwel! vaarwel! Uw zang, nu klagend, sterft
Weg in de weiden, langs de waterkant
En op de heuvel, en begraaft zich diep
Waar 't kleine dal u derft.
Was het een waan slechts uit een dromenland?
't Is stil, en wie kan zeggen of ik waakte of sliep?

Gerard Heederik
Rodin
deze handen
zijn op muziek gezet
het kleine meisje
dat bij de juffrouw
aanbelt voor de les
heeft nog geen weet
van deze handen
maar die het marmer
naar zijn ogen heeft gezet
die heeft op mensen
en op god gelet
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Lode Bisschop
Het pepermuntje
Toen zijn vader hen een pepermunt gaf, braken ze die in tweeën en namen elk een
stuk. Het zijne brak hij vervolgens in drieën om voor elk onderdeel der preek een
stuk te bewaren: de dominee verdeelde zijn preek altijd in drieën en bij elk gedeelte
stak hij altijd een pepermunt in de mond. Nu echter kon hij zo niet doen, daar zijn
moeder dit weekeinde vergeten had pepermunten in huis te nemen.
's Zondags vond hij altijd een feest. Niet omdat hij naar de kerk moest of omdat
hij 's morgens krentenbrood kreeg, maar omdat zijn moeder altijd een trommeltje
opende, voor elk er drie pepermunten uitnam en dan het trommeltje sloot en weer
wegborg. En met name als er D.F. op de pepermunt stond kende de vreugd geen
grenzen. Je kon dan nog boffen of wanboffen: je had harde en zachte pepermunt ook
bij D.F. en die zachte waren spoediger op, maar in elk geval waren het hele dikke.
Die van Albert Heyn waren dun en zó op. In de kerk was het stil zitten altijd erg
moeilijk. Niet zozeer voor dat de dominee met zijn preek begon, je had dan afwisseling
genoeg: de zegen, het dominee met zijn preek begon, je had dan afwisseling genoeg:
de zegen, het bidden, het psalmzingen, de collecte, maar daarna begon de moeilijkheid:
de dominee gaf een tekst op - gaf een inleiding - en verdeelde die dan in drie punten...
ten eerste, ten tweede..., ten derde... En nu stak het jongetje bij elk onderdeel een
pepermunt in zijn mond. Als er nu een echt mooie preek kwam, was het niet zo nodig
geweest, dan vergat hij het zelfs soms, maar als de dominee een hield die hij niet
begreep, dan troostte de heerlijke pepermuntsmaak hem. Na de tussenzang - een
heerlijke afwisseling... stak hij de derde pepermunt in zijn mond.
Soms knabbelde hij er stevig op, draaide in zijn bank, kreeg een stoot van vader
of moeder en keek verwonderd naar hun strakke gezichten, die enkel gespannen op
de dominee gericht waren, zonder dat hij begreep waarom. Dan keek hij ook maar
even gespannen, maar aangezien hij zich al erg spoedig verveelde, draaide hij weer,
knabbelde op zijn pepermunt en kreeg dan weer een stoot.
Hij las alle bekende psalmen af, die hij op school geleerd had of spannende
gedeeltes uit de Bijbel.
Eens toen de dominee juist een interessante preek hield over de schepping van het
licht, liet hij een pepermunt rollen over de vloer dwars door de enorme stilte heen.
Die rolde en rolde maar als een bol van licht zelf tot hij vlak voor de preekstoel liggen
bleef als een uitdaging. Al de broeders en zusters keerden zich in hun zwarte pakken
en jurken om en keken bestraffend naar de kleine boosdoener, foei hoe kun je dat nu
doen, zodat hij schier onder de bank dook misschien in de hoop dat het licht
terugrollen zou en hij de pepermunt oprapen
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kon. Alleen een zonnestraal door het kleurloze glazen venster moest lachen en gleed
op de pepermunt. De dominee stopte zijn preek, humde en sprak verder over het
licht.
Thuis kreeg het jongetje een gevoelig pak slaag.
Toen hij des anderen zondaags uit de kerk kwam en zich schuldig voelde, omdat
hij misschien weer gedraaid, op zijn pepermunt geknabbeld en heen en weer gewiebeld
had, schreeuwde hij erg hard tussen het kerkvolk, dat nog vol van de mooie preek,
de orgelmuziek en de buitenlucht was: ‘Pa, krieg ik ook klapp'n?’ Alle broeders en
zusters (wat heb dominee 't weer mooi zegd, ja nou, 't is een daipe denker) keken
schuins naar zo'n beul van een vader, voordat ze zich als zwarte spreeuwen naar hun
nest verspreidden en voor het eerst van zijn leven kreeg zijn vader een echte neiging
om zijn zoontje een pak slaag te geven.
Zo rolde de pepermunt door heel zijn kerkgang heen en toen hij later 's zondags
dikwijls naar het voetbalveld trok, er een rol V.S. kocht, er een pepermunt uithaalde
en opknabbelde, proefde hij dwars door het voetbalspel heen, terwijl de bal naast het
doel rolde, de sfeer van de kerkgang.
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Reinout Vreijling
Andere tekens zoeken wij
dan onze vaders zochten:
tekens aan de hemel
van de sterren en de vogels
tekens in de taal
en in gebaren
de gebaren der liefde woordeloos
dromend
want teken is alles:
het blad dat verdort
het ontkiemen
een woord en een bal
het lachen van kinderen
een schelp het zwijgende zoeken
het roepen om hulp
van hem die eenzaam verdrinkt
in een verduisterde gracht
de tram
die reizigers inslikt en uitspuwt
het knarsen van zand
onder de voet
de bomen
een droom in de ochtend
een daad in de middag
een gedachte die kringelt als rook
in de avond
een stoel het brood en de wijn
onder de beschutting der nacht.
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Reinout Vreijling
Onder het ijzig blauw
verstarden bloem
en bij.
Vogel
roep het leven
uit versteende stammen.
Ver in zee
in diepe schachten
slaapt de barnsteen
in beken
waakt het bergkristal.
Zing het doodslied
op besneeuwde kammen.
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Reinout Vreijling
Leven is hier zijn, dit stukje aarde voelen
weten denken, is dit uur tot een kasteel
verbouwen, om als met een vuurwerk vlammend
er mee 's nachts de hemel te verlichten, maar ook
de tentakels van het denken ver naar voren
zenden, 't coördinaat-systeem ontcijferen
om kaart te kunnen lezen, weten waar morgen
overnacht zal worden en de weg markeren,
paden openhakken, is met handen tasten
en met geigertellers speuren naar verborgen
aders, is in de bedding van de beek soms
goud verborgen, stromen hier de onderaardse
bronnen, is het kristal in deze steen besloten...
is met heel ons wezen en ons weten voelen
het punt van uitgang en de afgelegde weg
weer construeren, te achterhalen wie onze
gidsen waren, wie toch onze kameraden,
die ons een eind weegs begeleidden of die
wij onderweg verloren en wie er schuilden
in de maskers, die wij op het feest ontmoetten...
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Reinout Vreijling
Het langzaam slinken van de sneeuwbedekte bergrug van basalt
waaraan een vogel eens per eeuw
zijn snavel wet.
In verdronken stad klaroengeschal.
Een wervelende maskerdans
langs de slinkse rand van een ravijn.
Het bevel het aantal korrels zand
te tellen van het witte strand.
Het stollen van het suizend bloed.
Een bom die valt.
Het verre rollen van een schreeuw
langs het glinsterende lemmet
van de steeds wisselende lijn
die het water scheidt van land.
Met een zilveren vingerhoed
een oceaan te legen.
Sterrennevels die zich wegen
banen naar het eind van het heelal.
Een laatste kans.
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Roger Pieters
Slagroom
Het jaagpad kruipt langsheen het kanaal als een kind naast zijn moeder. Als een bang
kind. Bang om te verdwalen. Als een abstrakt monster glijdt het schip van achter de
bocht. Mijn paard steigert even. Alsof zijn zenuwen plots samengetrokken werden.
Ik voel de pijn weer in mijn lenden. In mijn hoofd, mijn hals. Ik denk aan Fred, maar
de pijn wijkt niet omdat ik niet ingespannen genoeg nadenk. Het water van het kanaal
is groen. Even bekruipt me de lust het paard in het groene water te sturen. Onder het
boot-monster door te lopen. Het water in mijn oren te horen kolken en te denken aan
Freds' dood. Dood in de armen van mijn vrouw. Aan haar borst. Zoals ik hem vond,
weken geleden. Of maanden. Hoelang is het reeds? De zon was nog warm, nu ligt
er tot de middag een koude sleep nevel over de vaart.
De schipper wuift me toe vanop zijn boot. Ik steek de arm omhoog, maar de
beweging stokt halverwege. Een idiote halfstokvlag. Een groet uit het verleden. Fred
in het zwart met de arm half opgeheven. Brullend: ‘Heil Hitler’, en ik die maandenlang
in het kamp was, denkend aan mijn vrouw en haar warme bed. Toen ik weerkwam
was Fred in de gevangenis en mijn vrouw had slagroom bereid. Moeilijk te vinden
nog, na de bevrijding. En de eerste nacht had zoet kunnen zijn als slagroom, maar
de onmacht was opengebloeid tot een onafhankelijk wezen. Een bloem uit het kamp.
Wij geloofden dat alles beter worden zou door aan te sterken. Ik werd gevoed als
een prijsvarken maar de onmacht groeide mee. We spraken over Fred, die me
misschien had aangeklaagd. Verdoemden hèm en de vriendschap die ons had
gebonden. Maar onder de vele vervloekingen werd Fred een machtige afwezige. Een
man met spieren en een wil, een harde wil om zichzelf te blijven. Toen hij uit de
gevangenis kwam keken we naar hem op, mijn vrouw en ik. Er lag een soort
waanzinnige nevel over haar groene blik.
Ik lig langs de kanaaloever en pluk gras voor mijn paard. Het hinnikt. Grinnikt me
toe. Spot: Idiote man die zijn vrouw achterliet in de armen van zijn vijand. Geliefde
vijand. Je had ze beiden moeten vermoorden. Om een revolver vast te houden is geen
macht nodig. Je zou in gevangenis belanden. Waar je nu trouwens bent. Gevangen
in de wijde wereld. Gejaagd van postkantoor naar postkantoor. Met telkens een maand
tussen. Wanneer je je pensioen geïnd hebt ben je weer een doolaar voor een maand.
En thuis maakt je vrouw slagroom voor jullie vriend. De witte zoetigheid kleeft in
zijn knevel. Boven zijn knevel lacht hij naar je vrouw. Ze schuift de hand over de
tafel naar zijn hand toe. Ze betokkelt de snaren van zijn wellust. Hij droomt dat haar
hand, verder kruipt over zijn armen, zijn borst, naar zijn buik. Hij zegt:
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‘Jammer dat we het pensioen van je man niet meer hebben. Je had het verdiend. Je
hebt maandenlang geleden onder zijn afwezigheid’. Hij denkt: ‘Het was mijn goede
recht je te nemen. Het verdriet dat ik je aandeed door je man naar het kamp te sturen
moet nog steeds gelenigd worden. Ik maakte hem onmachtig, ik moet zijn plaats
innemen. Het is mijn plicht en mijn recht.’
Ik lig vlak naast een bos netels. Ik strijk langzaam, met de vinger, over de behaarde
stengels. Denk: ‘Het zal pijn doen. Het zal prikken. Fred zal de pijn voelen. Wanneer
ik ingespannen nadenk kan ik de pijn op hem overbrengen.’ Ik stoot de hand in het
netelbos, ingespannen denkend aan Fred en pogend mezelf te verlustigen bij de
gedachte dat hij de pijnlijke hand naar zijn mond brengt om de huid nat te likken. Ik
zie de blaren die weldra op mijn hand vlekken, maar de pijn is niet te voelen. Ik lach
boven mijn gevlekte hand. Waarom voel ik de wellust niet, wanneer Fred 's avonds
naar bed gaat? Is het slechts maar de pijn die overgebracht wordt? Mijn pijn op hem?
Wij waren goede vrienden, Fred en ik. We liepen samen school. Toen ik met Nora
huwde bleef hij aan huis komen. Nora kon hem niet uitstaan. Ze poogde ons van
elkaar te verwijderen, maar wanneer hij naliet te komen sprak ze steeds maar over
hem. Misschien maakte hij teveel indruk op haar. Misschien was ze er toen nog heilig
van overtuigd dat huwelijkstrouw de hoogste plicht van een vrouw zijn moet. Omwille
van de vriendschap met Fred hadden mijn vrouw en ik ruzie met elkaar en eveneens
daardoor begon ze hem in vertrouwen te nemen. Ze klaagde over mijn vele kleine
foutjes: over mijn gebrek aan eetlust, alleen zoetigheden konden me naar de tafel
lokken, over mijn zwakke gezondheid, mijn lusteloosheid.
Toen de oorlog uitbrak liep Fred met de duitsers mee. Een ongehuwde man heeft
een sterker ontwikkeld machtsgevoel. Het huwelijk schept burgerlijkheid. In het
voorlaatste oorlogsjaar kwamen de duitsers me afhalen. Ik veronderstel dat ze de
verkeerde namen, ofwel had Fred me aangeklaagd. Om me kwijt te zijn. Hij was
begonnen me te verachten om mijn bange neutraliteit. Tijdens de stille uren in het
kamp kreeg ik sterker geloof in de tweede veronderstelling: niemand boet graag voor
een ander. Misschien had ik op een of andere wijze de duitsers mishaagd en was
Fred dit te weet gekomen en had hij me aangeklaagd. Ik ging naar huis als een held.
Een slachtoffer van zijn vaderlandsliefde. Verlangend naar slagroom en naar een
zoet bed.
Opnieuw te paard. Het beest wordt oud. Wie blies me ook in dat ik mijn vlucht te
paard moest volbrengen? Als een nieuwe, mislukte Messias. In het kamp deed ik
rheuma op, of een andere onderhuidse ziekte. De kwaal zit als een inktvis in mijn
lenden. Haar honderd lange vingers grijpen naar alle delen van mijn lichaam. Mijn
paard is een oud beest en toch grijpen bij elke stap de vingers naar mijn zenuwen en
spieren. Ik denk aan mijn heuppijn. Denk: de volgende scheut voel ik niet meer, die
is voor Fred. Maar de volgende scheut
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zit tussen mijn schouderbladen, waar ik niet gedacht had. Dan concentreer ik mijn
aandacht op het beest in mijn heupen. Waarheen het ook grijpt, denk ik, wanneer ik
aan de centrale denk dan zal de pijn overgebracht worden. Dan doet mijn achterhoofd
me pijn. Misschien door het denken. Ik grijp naar mijn achterzak, waar de fles zit.
Doe een grote teug, zodat de drank als een gloeiende ijzeren staaf in mijn keel gestoten
wordt. Ik hoest en hijg. Mijn lichaam zwelt tot een ballon. Het paard schrikt. Bij de
tweede slok trekken de pijnscheuten zich geleidelijk achteruit. Ik moet ze tonen dat
ik niet bang ben.
Ook Fred en mijn vrouw had ik moeten tonen dat ik niet bang was. Een grote mond
opzetten en gooien met wat me onder handen kwam. Ze waren teveel gewoon aan
mijn laksheid. Een vrouw wil een sterke man. Zelfs wanneer hij niets kan in bed
moet hij tonen lef te hebben. De man waarmee een vrouw in bed kruipt is niet dezelfde
die er 's morgens uit stapt. Je kunt 's avonds als een zoutzak naast haar liggen en
bijten op je laken omdat je haar niet kunt bevredigen. Maar 's morgens sta je
frisgeschoren bij haar bed en roept dat het tijd is om op te staan. Dat de kippen voer
moeten hebben en dat ze nog geen soepvlees bestelde. Dat je vanmiddag eten wilt
hebben op tafel. Ze kijkt naar je op, vanonder het warme dekbed en is gelukkig omdat
ze een sterke man heeft. Maar ik heb iets geroepen dat onverstaanbaar was en ben
weggelopen. Naar de post: In 't vervolg kom ik elke maand mijn pensioen afhalen.
Je hoeft het niet meer naar mijn huis te sturen.
De whisky gaf me dorst. Ik bind mijn paard aan een boom en stap een café binnen.
Roep: ‘Hei’, omdat niemand in de gelagzaal is. Heel hard en schuif met veel lawaai
een hoge stoel naar de toonbank toe. Een meisje van een jaar of twintig komt uit de
keuken.
‘Een groot glas,’ kommandeer ik. ‘Bruin’. Ze glimlacht. Misschien houdt ze ook
van kordate mannen. Wanneer ze zich buigt kijk ik ongegeneerd over de toonbank.
‘Op wandel?’ vraagt ze. ‘Is dat uw paard?’
‘Ik kwam voor jou,’ zeg ik. De whiskydampen drijven in mijn achterhoofd. Ik leg
mijn hand op de hare en ze kijkt over de schouder naar het matglazen ruitje in de
keukendeur. Haar handen zijn rood en gegroefd. Ze neemt het mes dat gebruikt wordt
om het schuim van de glazen te scheppen en slaat op mijn hand.
‘Gezondheid meneer,’ zegt ze. ‘Het is hier een deftig café.’
‘Ik wou je niets doen,’ zeg ik beteuterd. Drink mijn glas met één teug leeg, betaal
en ga weg. Ze roept me een dankwoord toe.
De zon geeft toch nog hitte. Ik moet bij een vreemde vrouw aanlopen om wat
genegenheid te vinden en krijg het mes op mijn hand. Ik moet naar huis, naar mijn
eigen vrouw. Misschien is ze blij wanneer ze me terug ziet. Om het pensioen. Voor
ik binnenga drink ik een halve fles whisky.
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Ik was twee maanden van huis weg. De sleutel in mijn jaszak is warm. De keuken
is leeg. Ik roep luid en hard: ‘Hei’. Mijn stem keert tot me weer. ‘Hei, waar ben je?’
Mijn vrouw komt de trap af. Ik zie haar knieën. Ze lacht. Alsof ze mijn natte lippen
niet graag tegen zich wou hebben. Misschien denkt ze aan de snor van Fred.
‘Dat treft,’ zegt ze. ‘Ik bereidde juist slagroom. Je weet wel?’
‘Ik weet heel goed,’ zeg ik. ‘Ik wist niet dat Fred ook slagroom lustte.’
Ze lacht wat beteuterd.
‘Wat je denkt,’ zegt ze. ‘Waarom spreek je over Fred? Hij is weg. Weken reeds.
In een kuuroord. Hij kloeg over voortdurende pijnen.’
‘Kwam hij je misschien afscheid wensen, die keer?’ Ze streelt me over de wang.
Over haar groene blik ligt een nevel van bewondering.
‘Nee,’ zegt ze. ‘Het was niet Fred. Het was iemand die aan de deur kwam verkopen.
Ik liet hem binnen en hij greep me vast.’ Ik ben je dan nog achterna gelopen om je
alles te verklaren, maar je waart weg. Ik kon er toch niets aan doen dat hij me
vastpakte. Ik zocht naar een mes.’
Ik denk aan de droge tik op mijn hand. Schud de pijn weg. Neem mijn vrouw bij
de neus en schud haar hoofd.
‘Is hij echt weg?’ vraag ik.
‘Fred?’ vraagt ze. ‘Hij was toch jouw vriend?’
‘Het was een reiziger in stofzuigers,’ zegt ze. ‘Ik heb hem gezegd dat hij terug
moest komen als mijn man thuis was.’
‘Kom,’ zegt ze. ‘De slagroom. Ze zal invallen. Je bent net bijtijds terug gekomen.’
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Marie-Sophie Nathusius
Springliedje van een analysant
(voor een psychiater)
Als ik ziek door de straten loop
de ogen stijf gesloten
om mijn ziekte niet te zien
zeg ik:
ja mevrouw en nee mevrouw
en in de winkels bovendien
tel ik de dubbeltjes
van een tot tien
(ik kan niet verder tellen)
in de hand van de juffrouw
die mij bedroefd en beleefd
en toch beledigend bedient.
Als ik ziek in mijn kamer zit
de lippen vast gesloten
om mijn ziekte niet te zeggen
denk ik:
ja meneer en nee meneer
en in mijn bed bovendien
droom ik van dubbeltjes
die ik moet leggen
in de palm van een hand
om mijn ziekte te zien,
ik tel van een tot tien
en kom
niet
verder.

Weinig
Melkwitte avond,
de postbode komt,
zachtjes op glijdende fiets;
werpt een stencil in de bus;
niemand merkt
hoe weinig dat is.
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Vrucht
Een vrucht dreef
langs de dode middag;
uit haar verrezen
glimlach
stem
antwoord
en wederantwoord;
tot de dode avond
verder drong
naar de dode morgen.
's Nachts zijn er plaatjes om te troosten.
Doch in droomloze slaap
knappen de zaden
onhoorbaar.

Stem
Wat was het woord?
Het is doorgeknipt,
het is ziek geworden
nadat ik wegging,
en erg klein.
Hersens en huid hebben elkaar verlaten;
ik luisterde naar de stem,
niet naar de zin.
Sindsdien hoor ik vaak schreeuwen;
is dat mijn stem nu? of geleend?
Iemand die geen handen heeft wordt geslagen
tot het grijze zwijgen weer begint.
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De reticule
Een reticule
uit minuscule kralen
hangt veel te lang al
aan mijn muur;
Wat vang ik ermee aan?
Is het nu tijd om haar te vullen
met noten en rozijnen,
en haar te dragen op het feest
als late gast die zich vergist heeft
in het uur?

Kind in bed
Het kind huilde toen ik voor het raam ging staan,
het huilde ergens vandaan,
een onbekend kind.
Ik had moeten weten
wie het was,
en wist het ook,
maar toen ik de gordijnen sloot
was ik het weer vergeten.
Ik dacht dat het kind huilde in een ijskoud bed,
want ik was zelf het kind
dat huilde om het kind
dat uit huis was gezet.
Uit het buikhuis.
Welk kind?
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Antwoord
Voor Nan.
De dag is dof,
zonder vorm of lijn,
zonder de minste schijn
van leven,
de kleuren van de laatste bladeren
zijn uitgewist.
De stem die ja zei zwijgt.
Het woord eenmaal geboren
kan niet dood gaan,
trillingen eenmaal begonnen
zetten zich eeuwig voort.
Gespannen luister je
naar het nog te horen ja,
tastend, grijpend,
zoals je deed in je vroegste dagen;
je herhaalt de echo,
je draait haar om en om,
je wacht op het volgroeide teken,
moeizaam je wendend van toen naar nu Tot het geen schaduw
van een woord meer is
maar zich in volheid aanbiedend vermogen
het zwijgen te vervullen met jouw antwoord
op de ten laatste zichtbaar geworden wereld:
jouw onvervreemdbaar eigendom.
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Fem Rutke
Een brief van zeven dagen (daarna)
aan jou die een huis maakte van celluloid in een weekend

I
Een kroon te zetten
op een dood zonder juichtoon.
op zee te zijn
in een wankele boot.
een hoofd te zoenen
bevlekt met de wanhoop.
hoor je? ik woon in het woord
‘volledig’
met tastend plezier:
een arsenaal
van wisselend weten,
roestend tuighuis.

II
Ik kan je niet zeggen hoe ver
weg
de strijd is,
de strijd die ons lot als een brief
bezegelt
en zeker verstuurt
naar het Grote Gelijk
(waaraan juist nonnen
radeloos worden)

III
En kan je niet zeggen
hoeveel ik je voorlieg,
en omgekeerd: jij mij,
wij ons,
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wie remt:
de leugen of de waarheid.
De paringsdaad van twee nuchtere mensen
is een prisma waarin
elke lichtstraal breekt.
Ik kan je niets zeggen
van die beweging.

IV
De twijfel die ik opwerp, aansteek
als vuurwerk
schiet een licht als kogels
op dit gebied:
een strand van seksen
waarop de goden zijn gestrand.

V
Je moet mij milder zien,
ik geef mij
met wapenen die zijn verroest
doordat twee goden
er op huilden.
ik voel ons:
offerdier, vrij,
weerloos.

VI
(the lover warned me:)
Alleen de spot nog een portuur
werd ik verlamd door al dat leven
van hand in hart, van oog in oor
als boormachines
in discretie, hun bloedgroep
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stampt in mijn gehoor, een labyrint
van licht
en leegte.
niet zonder liefde, zonder seks
verleert het lichaam zijn getijden
en wordt het statisch,
langzaam stil.
ook dit is niet om uit te houden.
en in geslachten vormt zich vuur
dat oplaait,
neerhaalt,
ons verwatert. Het is een beeld
om te verbouwen
sinds ik rectoren hoor beweren:
vrouwen zijn mannen,
mannen vrouwen.

VII
(ik noem hem: Omega de Ander)
Een man door modder ondermijnd
staat op de bodem
van mijn verzen
recht overeind,
en raakt volledig
de roos in mij,
en is mijn doelwit.
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Fem Rutke
Doof zijn
Bomen zacht wiegen, kinderen schreeuwen,
een geen geluid.
orkesten snel gebarend
zijn stereofotoos.
(Het beeld, het ruimtebeeld
doet pijn,
is strijkstok en de snaar
ben ik
en wil niet trillen)
De krant ritst weg. mijn liefste vaas!
de klok luidt. huisdier zijn is dom.
Hij raakt gewond! het stormt. het regent.
de troep marcheert. de vijand flitst.
De markt loopt vol. Het sneeuwt papieren.
mijn vriend is dood.
De tram staat stil.
Mijn vriend is dood. men danst hier rumba.
De avond daalt. Wij horen niets.
De avond daalt. Wij zien de kleuren:
intieme messen van besef
die langzaam weer de slaap besnijden.
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Jan D. 't Lam
De test
Ze was stipt op tijd. In een haastig geschreven briefje had ik haar gemeld vandaag
om 3.15 uur met haar zoontje aanwezig te zijn voor het afnemen van een test. Nu
stond ze wat stuntelig met jongetje vijf aan de hand te wachten. In haar vrije hand
hield ze de briefkaart, die ik met zoveel slordige haast had geschreven. Ik werd me
bewust oneerbiedig te zijn geweest tegenover een gebeurtenis die voor deze vrouw
en dit kind van zoveel belang bleek te zijn. Mijn oproep had een groeiende spanning
gewekt. De laatste dagen was alle aandacht op het kind gericht geweest. Het was de
moeder duidelijk aan te zien. Het jongetje was in zijn beste pakje gestoken. Zijn
haren lagen krampachtig aaneengeplakt. Een veeg op de schoen was het enige bewijs,
dat zij het temperament van het kereltje niet geheel in de hand had kunnen houden.
Ik liet hen in de personeelskamer, die ik sinds mijn aanstelling tot hoofd van de
school voor zwakzinnigen, als kantoor had ingericht. Behalve een eiken bureau stond
er een vierkante tafel met vier stoelen. In een hoek van de kamer stond de stalen kast,
waarin het testmateriaal systematisch lag gerangschikt. In den tegenoverliggende
hoek stond de kluis, waarin de stempels waren afgesloten voor onbevoegd gebruik.
Het hanteren van de stempels was het privilége van het hoofd. Ik liet de vrouw en
het kind plaatsnemen en stelde hen gebruikelijkerwijze gerust.
‘Zo, beste jongen, vertel me eens hoe je heet?’
De vrouw noemde de naam van het kind. ‘Peter Willas, mijnheer.’
Ik sprak verder tegen het kind: ‘Dat is een mooie naam, Peter. Vertel eens.’ Het
ventje spitste de oren en spande de spieren als een kat die op het punt staat zijn buit
te bespringen. Ditmaal zou hij zijn moeder voor zijn rekening nemen.
‘Hoe oud ben je.’
‘Negen jaar.’
Als een pijl vuurde hij het antwoord op mij af en vergat met twee woorden te
spreken. Dat was een kritiek moment. Het gaf mij gelegenheid het kind voor me te
winnen door hem vergevensgezind over het hoofd te strijken. De vrouw kon ik haar
zelfvertrouwen weer schenken: ‘Geeft niet, mevrouw, mijn eigen kinderen doen het
ook niet meer.’
Nu was het ogenblik gekomen, waarop ik de test ter hand moest nemen. ‘Peter,
zullen wij samen een spelletje doen. Je moet goed je best doen. Ik ga proberen je te
pakken te nemen, maar dat lukt natuurlijk niet.’
Ik gaf hem de plaatjes waarover hij moest gaan vertellen. De vrouw zakte langzaam
terug in de stoel, alsof ze zich verschool om ongemerkt haar kind
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te kunnen volgen en aan te moedigen. Zij wist, dat zij nu verder overbodig was en
niets meer kon doen dan hopen: ‘'t Mag niet zo zijn, laat je niet te grazen nemen. Het
mag niet. Stel je voor mijn eerste kind op de gekkenschool. Peter, doe je best.’
Het kereltje spande zich tot het uiterste. Bij elk goed antwoord ademde hij diep
en vond nieuwe kracht. Dat kon zo niet lang blijven. De vragen werden moeilijker,
dwongen hem stap voor stap tot overgave. Langzaam ebde de kracht uit het kereltje
weg. Ik stelde de vragen precies volgens het voorschrift zonder enige tegemoetkoming.
Mijn stem was onbuigzaam als de klank van een schrijfmachine die de zinnen
voorspelt: ‘Noem eens alle maanden van het jaar.’
Het ventje sputterde: ‘Januari, februari, maart, april....’
Toen zweeg hij en keek mij verloren aan. Hij had geen kracht meer. ‘Fijn, dat is
keurig,’ reageerde ik volgens voorschrift, ‘dat heb je goed gedaan.’
Moeder en kind voelden zich verraden. De vrouw zakte weer terug in haar stoel:
‘Waarom ging je nu niet door, wist je het dan niet. Het ging zo goed. Waarom heb
je je nu toch beet laten nemen. Nu is het te laat.’
Van de laatste serie vragen had hij geen enkele goed beantwoord. De test was
beëindigd. Een eenvoudige berekening zou de waarheid aan het licht brengen. Het
zwijgen van het kind was gegroeid tot een stilte die tot in de verste hoeken van de
kamer was doorgedrongen. De vrouw zat versteend op de stoel. Het kind keek mij
ongelovig aan. Ik rekende. Mijn pen sprak onhoorbaar het vonnis uit. III: 153 =
0,725, afgerond naar boven 73. Het was ontegenzeglijk waar. Het viel niet meer te
ontkennen. Ik had het uitgerekend.
Langzaam stond ik op en liep naar de kluis. Rechts bovenin stond het doosje met de
stempels. De vrouw was achter haar kind gaan staan. Wellicht een laatste poging
hem te redden; het zou niet meer baten. De beslissing was gevallen. Mijn stem klonk
plechtig door de kamer: ‘Peter, kom eens bij me.’ Het ventje kwam. Het wist intuïtief,
dat het iets zou krijgen. De vrouw bleef alleen staan.
‘Je hebt goed je best gedaan. Ik zal je het stempel geven.’
Ik hield zijn hoofd achterover, zoals men doet bij een kind dat ten doop wordt
gehouden en drukte het stempel op zijn voorhoofd. Het stond nu met zwarte letters
van onuitwisbare inkt op zijn huid te lezen.
De stilte explodeerde. De vrouw begon hartstochtelijk te huilen en met een
wanhopig gebaar rukte zij mij het kind uit de handen.
Met angstige haast vluchtte zij weg. Ik liet hen gaan en zette het doosje met de
stempels op dezelfde plaats terug. Daarna sloot ik nauwkeurig de kluis af. Door het
raam zag ik hen haastig de straat uitlopen. Ik schudde het hoofd. Ze zou de volgende
dag met haar kind terugkomen. Ieder die hen nu tegenkwam, zou hen terugjagen. Zo
ging het altijd.
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José Boyens
Karteren
Doodvoorzichtig brachten wij elkaar in kaart
en relief: plateaus, bossen met peperkoeken huisjes,
ongure zandgrond, diluviale vlekken
met bomen met een grote rosse baard.
In een oprecht klein statistiekje (neergeschreven
op zee, daar die toch verder blauw was)
de wisseling van windrichting,
zodat ieder jaren in druk getouw was.
- Toen kwam de onwil der passaten:
we moesten ze beiden vrijuit laten.
In onze aarde kwamen barsten
waaruit we plots wat lava morsten.
De opgeslagen tenten braken we af,
kapten de wilde zeegrasbomen,
verjoegen in gestrekte draf
de giraffen uit de pampa's.
De vogels hebben we uitgefloten,
de rivier opzij in z'n loop gestoken
en alle vissen dreven op de dode stroom
tot ze stremden aan hun laatste overtoom.
Toen werd de grond met de grond gelijk gewalst
en het was opnieuw, zoals het
was in het begin, jou en mij om het even:
woest, leeg, zonder leven.
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José Boyens
Begrafenis
Ik ga jou bij de doden in mijn hart begraven
en draag jouw lichaam, vorm meteen de stoet
Ik loop beheerst en ernstig, zoals het moet.
Deelnemend kijken twee wereldwijze raven.
Ik stort het zand op je, zoals een rechtgeaard doodgraver doet;
- o liefste, nu kun je niet meer adem halen...
Rondom je is de aarde bitter, als roet.
Wees stil, hier is jouw vrede te behalen.
Ligt het niet zacht in de gewijde grond van mijn herinnering?
Hindert geen kiezelsteen of ander ding?
- Straks ruikt de aarde eeuwig vruchtbaar.
Denk niet dat ik vergeefs jouw teken ving:
waarvoor zal God te Zijner tijd bepalen,
als Hij het boek met zeven zegels voor ons gaat vertalen.
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José Boyens
Mijn tederheden
Ik weet geen weg
met al mijn tederheden;
stop ze na kort beraad
maar in het plastic pakhuis
van mijn matgroene hoop,
speciaal hiervoor ontworpen.
Vanuit mijn kleine uitkijkpost
zie ik ze leven
in dit goudgroen luchtledig,
nog korte tijd bedreven
in het rekken van hun bestaan,
met vegeteren evenredig.
De waterplanten strekken
steriel en militair de leden:
eresaluut bij hun begrafenis.
Kwistig komen de rottingsschimmels aan,
dekken barmhartig het vergeefs bestaan
van wie niet minder zinloos overleden.
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José Boyens
Depots gesloten
Overal wil ik jou deponeren:
op de uitgeknipte schaduw van de straatlantaarn,
in het portiek vol medelijden,
of op het groentepaard van seladon,
dat aziatisch ver gaat rijden:
naar het chinees depot. - Maar dezelfde zon
leest immers voor de pampa-dieren de getijden.
(Dwaas overrompelend alsof
de wereld elke dag opnieuw begon.)
Hoe kan ik mij van jou kompleet bevrijden
als het zelfs niet gaat op het paard van seladon?
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Sifra Hugorina
Morgen ben je groot mijn dochter,
ga maar slapen in de regen
als het water heel je lichaam
heeft doordrenkt
ga maar slapen in de regen
morgen zullen je borsten ontluiken
morgen zullen je heupen
je tempelgewelven
omsluiten
ga maar slapen in de regen
morgen ben je groot mijn dochter
morgenvroeg voer ik je binnen
in mijn wereld
waar regen je toevalt
regenwereld
waar mannen zijn bomen
elke man een betoverde boom
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Tan Mei Hwa
Federico Garcia Lorca
is er een mooier woord
maar wat gebeurt er
met het kind zonder vader
middaglicht op zondag
drijvend op verdichtsels
wat zal er gebeuren
met de lichte vrouw
die zonder minnaar leeft
narcissen langs het water
Pasen is een feest
wonen in een stad zonder
kamers van vertrouwdheid
wat gebeurt er met
de blonde vriend
waarom een terugkeer
die verlangen doet
vanwaar een terugkeer
naar geen vrienden
Federico Garcia Lorca
geen mooier woord
geen dieper leed

Errata
In het gedicht ‘BROEDER ELIAS’ van Maria de Groot, blz. 68 van ons
december-nummer, 1e strofe, regel 8, ‘U’ uitgevallen - 5e strofe, regel 8, ‘vergezeld’
moet zijn ‘verzegeld’.
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Kees Ouboter
Nederlands niveau: hoe hoog?
Vanavond heb ik in de krant weer eens het woord wereldniveau gevonden. Het heeft
mijn ergernis gewekt en wel het meest door zijn monotonie en zijn voosheid. Toch
moet ik bij nader beschouwing toegeven, dat het nevelachtige woord ditmaal een
nieuw element bevat. Tot nu toe hebben de heren journalisten en recensenten ons
willen optrekken tot europees peil. Nu reikt hun blik verder en omvat de gehele
wereld. Peil is nu niveau geworden. Het gaat ook in het artikel van vanavond niet
langer over literatuur of kunst, maar over hartchirurgie en de verslaggever is in zover
zakelijk, dat hij de nederlandse prestaties met die in de Verenigde Staten vergelijkt.
Om het even, of het om hartchirurgie of om literatuur gaat, wij voelen ons blijkbaar
in deze lage landen nogal laag gezeten en hebben een innige behoefte, ons op de
hoogvlakte van ons werelddeel of zelfs nog verder te begeven.
Het staat als een paal boven water dat wij in ons goede land aan een laagheidsbesef
lijden dat het oordeel over onszelf en over, vooral culturele, prestaties elders bepaalt.
Het paradijs ligt zelden op deze drassige grond. Het ligt in Londen, Parijs of New
York, aan een of andere rivièra of côte, in een literaire stroming buiten onze grenzen
die ons land stelselmatig vermijdt en waaraan onze schrijvers, in hun prestaties
althans, volkomen vreemd zijn. Haalt een enkeling onder deze jongens incidenteel
dat befaamde peil, dan spreken wij opgelucht van europees.
Deze middelpuntvliedende zucht heeft niet alleen literatuur en kunst aangetast.
Een vluchtige inspectie van de culinaire afdeling van b.v. de Bijenkorf maakt duidelijk
dat wij ook in onze eetgewoonten ons vrij gering gevoelen. Hier misschien met recht.
Al te lang zijn aardappelen-vlees-jus-en-groenten sacrosanct geweest. Maar hoeveel
Nederlanders kennen de grote variëteit van hun eigen kaassoorten? (Ik ben hiervoor
niet betaald.)
Van kaas naar literatuur. In de hoedanigheid van mijn beroep weet ik van het
dédain dat een aantal landgenoten voor de eigen literatuur aan de dag legt. Precies
op die zelfde plaats weet ik dat de meesten dezer verachters nauwelijks tot een
vergelijkend oordeel in staat zijn. Men mijdt de vaderlandse literatuur. Men is
wereldburger, francofiel of anglofiel, leest alles van de ‘beat generation’ of van de
‘angry young men’, of men leest de klassieken, de onsterfelijken, de grote literatuur,
in de schaarse tijd tussen beroep en bed.
Deze oncritische habitus bij een bepaalde laag van onze bevolking intrigeert me.
Dankt hij zijn ontstaan aan de kleinheid van ons land? 'k Meen van niet. Het Rusland
van de vorige eeuw was onmetelijk groot, maar bij de intelligentsia van die tijd was
een soortgelijke stemming te vinden.
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Is de ontwikkeling van de middenlaag van ons volk te traag, waardoor de intellectuele
top geïsoleerd raakt, geen emotioneel achterland heeft? Speculaties.
Ik ben er namelijk niet helemaal zeker van dat diegenen die zo geringschattend
over de literaire prestaties van het eigen volk denken, wel werkelijk de intellectuele
top vertegenwoordigen. Die zit meestal in de wolken. Het is veeleer een deel van het
midden dat zich afgesplitst heeft - vergeef me de halfpsychologische term - dat zo
reageert. Ressimenten spreken mee, een geargumenteerd oordeel ontbreekt. Zo
ontstaat het complex van onbewuste emoties dat het oordeel steeds weer parten speelt.
Maar dat oordeel, begiftigd dus met argumenten, heeft het ook niet makkelijk. Het
zal eerst de enge pas van de vergelijking, vergelijking met andere nationale, eigentijdse
literaturen moeten gepasseerd zijn, wil men vrij komen van vooroordelen en
ressentimenten.
Dat is een zaak van nauwgezet onderzoek, niet buiten de literatuurwetenschap om.
Zijn daar op O., K. en W. al gelden voor uitgetrokken? Men dient de literatuur het
makkelijkst langs omwegen. Wat niet wegneemt dat ze met genoeg fantasie
waarschijnlijk ook rechtstreeks gediend kan worden.
Maar voordat dat onderzoek op gang komt, kan intuïtie het terrein hier en daar
even verlichten. Met een zaklantaarn vindt men onvergetelijke dingen.
Wat ik b.v. zoek is dit: wat is het typisch nederlandse in onze literatuur? Is het
inderdaad bepaald door het eigendommelijke dat onvertaalbaar en onverteerbaar is
in andere west-europese talen? Dat eigendommelijke zou dan ondermeer bestaan in
het hechten aan het kleine en precieze, wat wij in politiek en sociaal opzicht wel de
schotjesgeest noemen. Er zou dan aangetoond moeten worden dat die schotjesgeest
zich besmettelijk meedeelt aan degenen die zich tegen haar verzetten. Met andere
woorden: de smalle borstkas blijft, ook bij wie die borstkas uitzetten. Het lichaamsdeel
valt zelfs te meer op. Protesterenden zijn vaak een klasse minder dan waartegen zij
protesteren. Enz.
De pendelbeweging in onze nederlandse literatuur zou een aardig object van studie
kunnen worden. De kleinburgerlijkheid en het protest daartegen. Vergelijkende studie
van de Camera en Van het Reve's De Avonden. Dat lijken mij twee hoogtepunten over niveau gesproken - die zich lenen voor een elementaire studie vanuit dit
gezichtspunt.
Het leuke daarbij is, dat men niet met zuivere literaire normen toekomt. De literatuur
op zichzelf is een hachelijk ding. Pas in haar samenhangen, met religie, maatschappij,
levensgevoel, de andere kunsten, krijgt ze zin.
Dat leidt meteen tot een andere vraag, sinds de schrijvers protesteren plotseling
actueel geworden: hebben wij in ons goede vaderland de literatuur niet geïsoleerd,
niet alleen in een hoekje gebracht van overgeschoten uren, maar bovendien in de
uithoek gedreven van vrijwillige en gedwongen fraaiigheid?
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Waar krijgt de literatuur een poot aan de grond? Bij de begaafden, de fysiek sterken?
Maar dat is een theorie uit de vorige eeuw: survival of the fittest.
Het is de vraag - ik vraag alleen maar - of onze cultuurpolitiek, en dan vooral t.o.v.
de literatuur, niet nog steeds is bepaald door 19e-eeuwse liberale beginselen, zo van:
we zullen zien wie het haalt, die zijn het tenslotte alleen waard. Natuurlijke selectie.
Het zou interessant zijn te weten, in hoever het nationale sentiment nog uit deze laag
van het verleden leeft.
Om duidelijk te maken dat ik mij niet keer tegen de staatssecretaris of tegen welke
autoriteit ook, wil ik rustig bekennen dat mij een bepaald portie maatschappelijke
druk onmisbaar lijkt voor de ontwikkeling van het artistieke talent. Of dat portie druk
er niet altijd zal blijven, zodat ik mij daarover geen zorgen hoef te maken, is een
critische tweede gedachte, die wellicht meer op de toekomst is gericht.
De brandende vraag is: wat houdt ons binnen beperkingen uit het verleden, die de
waarachtige groei van onze literatuur tegenhouden?
Die brand zet zich voort in de vraag: bestaat de gefrustreerde groei alleen in ons
onthouden overheidssteun? Misschien een te simpele vraag. Het is zelfs de vraag of
we gefrustreerd zijn, gefrustreerd, te laag gehouden, in vergelijking met andere ons
omgevende landen.
Hoe komt het oordeel over een bepaalde nationale literatuur tot stand en hoe is het
karakter van dit oordeel?
Is het gebaseerd op een nauwkeurig en genuanceerd beeld van die bepaalde
literatuur? Heeft de vergelijking met andere literaturen van de zelfde tijd een wezenlijk
aandeel in het tot stand komen van dit oordeel?
Een dergelijk oordeel onderstelt zulk een omvangrijke kennis van de vergeleken
literaturen, dat zijn competentie zeer dubieus is. Bijna ieder is leek in dit uitgestrekte
gebied. Bijna ieder oordeel is een waardeoordeel, waarin appreciaties en vage
gevoelens een ietwat duistere rol spelen. Het gaat bijna altijd om kwesties van smaak.
Nu geloof ik dat men het in smaak een heel eind brengen kan. Smaakorganen
dragen het hunne bij tot een aparte vorm van wetenschap, waarin de persoon
domineert, als het goed is niet alleen over de vele dommen en het handjevol minder
begaafden, maar evengoed over die beide interne machten, de lichte engel van het
gevoel en de zwarte engel van de tyrannie. Wie deze beide machten in zichzelf weet
te onderwerpen, is de ware kenner, fijnproever, erudiet. Hij is bovendien een wijs
mens. En dit staat wel vast, men behaalt eerder en groter successen op het gebied
van de wijn dan op het terrein der schone letteren.
Onder de boeken die ik tot mijn handbibliotheek reken, ken ik er twee die met een
zekere stelselmatigheid het vergelijkend onderzoek op verscheidene nationale
literaturen hebben gericht. Zuiver vergelijkend onderzoek is het nog niet. De studie
van deze 2 literatuurcritici leidt hier en daar tot een verge-
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lijking of nodigt de lezer daartoe uit. Vanzelfsprekend zijn er veel meer van deze
globale essayistische werken. Deze beide echter dragen tot ons onderzoek een steentje
bij.
Dat de Nederlandse moderne literatuur niet meetelt in het west-europese concert
bewijst de lijvige studie die R.M. Albérès in zijn bij Albin Michel verschenen boek
‘l'Aventure intellectuelle du XXe siècle. Panorama des literatures européennes
(nouvelle éd. 1959)’ ter overweging aangeboden heeft. De schrijver beweert in zijn
inleiding dat hij zich niet boos zal maken over de lezer die in zijn boek een
geromanceerde biografie van het Europese geweten ziet. Van het ‘de vous, chez vous
et sans vous’ uit de vaderlandse geschiedenis van het begin van de 18e eeuw is alleen
het laatste lid overeind gebleven, althans in de europese literatuur. In politicis zijn
we tenminste nog in Brussel geweest.
De heer Albérès verontschuldigt onze afwezigheid in zijn inleiding op de volgende
wijze: ‘Si je veux retracer dans notre siècle l'aventure commune de la France, de
l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, je n'y joins, pour les autres
pays, que des références occasionelles, sans prétendre rendre compte profondément
de leur vie littéraire; la plupart de ces littératures ne nous sont en effet accessibles
qu'à travers le choix très arbitraire des traductions.’
Wij weten dat. Er is een stichting in Amsterdam sinds enkele jaren bezig werk
van nederlandse auteurs in vertaling in het buitenland te brengen. Een van de winnaars
van de Martin Nijhoff-vertaalprijs heeft zich zeer verdienstelijk met dit pionierswerk
bezig gehouden. Ik meen dat het in de meeste gevallen om werk gaat dat alleen aan
buitenlandse uitgevers wordt toegezonden, ter beoordeling of het op hun markt enige
kans zou maken. Onze planeten Vestdijk, Anna Blaman, hebben zo hun eerste
lichtstralen naar het verre buitenland gezonden. Jo van Ammers-Küller is daar reeds
en maakt het goed. Er is nog iets dat ik in de Franse tekst, hierboven afgedrukt, zou
willen onderstrepen: choix très arbitraire. Daar zijn wij weer op het gebied van de
smaak, van het gevoel en de tyrannie. Of zou men misschien willen beweren dat de
hele ellende bij Vestdijk schuilt en wie weet ook nog wel bij de zoveel vlotter Jo van
Ammers-Küller? Die vraag gaat weer rakelings langs de pijnzenuw van de hele
kwestie.
Mijn tweede bron is een Nederlander, dr. F.W. van Heerikhuizen en het citaat, dat
ik nu geheel geef, heeft kort geleden, samengevat, dienst gedaan in een interview,
mij afgenomen, waarvan de neerslag, zakelijk en zuiver, is beland in de bladen van
het Rotterdammer-concern (19-1-'63).
In het 2e deel van zijn Wereldliteratuurgeschiedenis Gestalte der Tijden (A.W.
Sijthoff, '56) schrijft dr. van Heerikhuizen (blz. 307): ‘Allereerst is het mij bij de
bestudering van de moderne wereldliteratuur telkens weer opgevallen hoe erg wij
Nederlanders onze eigen literatuur in verhouding tot de buitenlandse plegen te
onderschatten. Men kan hier gerust van een ziekelijke afwij-
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king spreken, die niet minder ernstig is dan de groteske zelfoverschatting uit de
Tollenstijd, en daar ongetwijfeld nog een lang geprolongeerde reactie op vormt. Dat
onze literaire productie in het buitenland zo goed als niet meetelt, komt doordat men
haar niet kent.’
Natuurlijk rijzen er allerlei vragen achter een dergelijke stellige bewering. Waarom
kent men de Nederlandse literatuur niet in het buitenland? Is de Stichting ter
bevordering van de vertaling van Nederlands letterkundig werk, hierboven reeds
genoemd, te laat begonnen, zodat wij nog even geduld moeten oefenen? Schiet de
vertaling soms te kort? Of is de niet vertaalbare rest juist in Nederlands werk te groot?
Vragen die een overwogen antwoord behoeven, gegrond op gedetailleerde studie.
Van Heerikhuizen steunt zijn uitspraak met de waardering die Kath. Mansfield
getoond heeft voor Couperus' Boeken der Kleine Zielen.
Wanneer dr. F.C. Dominicus in de nieuwe Haagse Courant in een critisch
commentaar bij het bovengenoemde interview, zegt de mening van dr. van
Heerikhuizen niet te delen, motiveert hij dat met de opmerking dat geen enkele
Nederlandse schrijver tot op heden een Nobelprijs ontvangen heeft. Dit moet, aldus
deze neerlandicus, aan de kwaliteit van de boeken liggen. Degenen die de prijzen
toekennen, gooien er toch niet met de pet naar.
Dr. Dominicus houde het mij ten goede: ook waar men er niet met de pet naar
gooit, is trefzekerheid en een billijk oordeel nog niet gegarandeerd. Er zijn, bij alle
goede bedoelingen van de beoordelende commissie, te veel kansen om iets te missen.
Het zou de moeite waard zijn, de honorering via de Nobelprijzen te vergelijken
met de uitkomsten van de literaire critiek en de jongste literatuurgeschiedenis. Zijn
de prijzen, toegekend aan Paul Heyse, Pearl Buck en John Steinbeck, geen aanwijzing
dat de commissie in haar beoordeling wel eens naast de toppen terecht komt? Wie
zich op de puzzle werpt, welke auteurs in de laatste 60 jaar de Nobelprijs hebben
ontvangen, en op welke gronden zou ongetwijfeld een boeiende mengeling van
motieven vinden, waarbij het literaire oordeel zich engageren moet met de meest
uiteenlopende overwegingen. Prestigekwesties spelen daarbij een voorname rol. Het
spectaculaire is onmisbaar. Zonder ‘public relations’ bereikt een klein land niets.
Zoals reeds gezegd, men is daarmee te onzent juist begonnen. Zelfs als onze opzet
in de komende decennia slaagt en onze kandidaten nog tot het rijk der levenden
behoren, zegt deze honorering niets voor het niveau van de nederlandse literatuur.
Als ik nog even verder mag speculeren: een dergelijke uitkomst zou ik eerder
kunnen verstaan in het raam van de ouderwetse volkerenpsychologie. Nog liever zou
ik willen spreken van taalpsychologie.
Onze terughoudenheid, onze secundaire functie, hebben hun stempel gezet op
onze literatuur. Auteurs met een sterk primaire functie, zoals Jan de Hartog en Harry
Mulisch, doen wat exotisch aan, hebben in verleden of heden ook relaties naar buiten.
Onze kampioen Simon Vestdijk daarentegen, ondanks
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het onnederlandse van zijn maat en formaat, is juist in dit opzicht plus hollandais
que les hollandais. Van dergelijke typen zegt de volksmond dat zij zich niet makkelijk
geven. Men leert hen pas langzamerhand kennen.
Met deze volkswijsheid stemmen de feiten overeen. In een Engelse serie Modern
European Writers figureert Vestdijk met zijn vertelling De Bruine Vriend onder
aanmerkelijk jongere buitenlandse collega's.
De secundaire functie van onze literatuur, vroeger en nu, psychologisch maar
evenzeer sociaalpsychologisch, in eigen land maar evengoed in de relaties tot het
buitenland, lijkt mij buiten kijf.
Moeten wij niet een cultuurpolitiek bedenken die deze secundaire functie zoveel
mogelijk corrigeert, bijstelt, zoals ogen gecorrigeerd worden door een bril?
Deze vraag is niet buiten kijf. Een dergelijke correctie zou, in het algemeen
gepropageerd, wel eens kunnen leiden tot een aantasten van het wezen van het werk.
Ik zou zeker geen vertaling willen voorstaan, zoals wij die uit het verleden kennen,
vrij naar het oorspronkelijk werk. Er is echter wel een vrije vertaling mogelijk Charles Timmer heeft uitvoerig daarover gesproken, toen hem de vertaalprijs was
uitgereikt - die als een dergelijke bril functioneert. En vanzelfsprekend is een
soortgelijke bril ook binnenshuis mogelijk. Die bril laat het werk onaangetast. Allerlei
instanties zijn daarmee gemoeid: uitgevers, boekverkopers en hun gemeenschappelijke
organen. Men is nog maar net begonnen. Enquêtes naar leesgewoonten, een intensieve
reclame, behoren daartoe.
Ik heb zo de indruk dat reclamecampagnes, overgenomen uit andere bedrijfstakken,
op z'n minst een grote verfijning behoeven, een verfijning die wellicht een wezenlijke
verandering van deze campagnes zal betekenen. Het verbond van bedrijfseconomie
en statistiek met literatuur zal zich moeten richten op de literatuur. Maar hoe
charmanter, hoe losser, hoe beter.
Daar staat dan weer het plechtige woord literatuur en wij zijn op nederlands niveau.
Waar, met welke mogelijkheden, welke aansluitingen? Het lijkt mij noodzakelijk,
onder dat begrip en die discipline veel meer thuis te brengen dan wij van huis uit
gewend zijn te doen. Literatuur is bij ons te plechtig, te stijf, te gesloten.
Men vergelijke de Franse literatuurgeschiedenis Collection Littéraire van Lagarde
et Michard eens met de nederlandse methode van literatuuronderwijs. De Franse
methode is open naar alle zijden. Literatuur is bij ons ‘een kous apart’.
Het onderzoek dat zich zou richten op de wereldvreemheid van de nederlandse
literatuur zou voortdurend literaire èn sociaalwetenschappelijke methoden moeten
combineren.
Als ik daar een, misschien dwaze, wens aan mag verbinden: zo dat het resultaat
vruchten draagt op literair, liefst ook op nederlands niveau.
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Naschrift
Wat de Nobelprijzen betreft: reeds in 1950 is in Stockholm en de Verenigde Staten
een lijvig boekwerk verschenen ‘Nobel, the Man and his Prizes’, geschreven door
leden van de diverse comites voor de prijzen, ingesteld door de Zweedse Academie
van Wetenschappen. Een 2e geheel bijgewerkte druk is vorig jaar bij Elsevier's
Publishing Cie. verschenen en zo binnen mijn bereik gekomen. Het hoofdstuk over
de literaire prijzen, in dit opstel nog niet verwerkt, is zeer boeiende lectuur. Ik hoop
daar spoedig op terug te komen.
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Muus Jacobse
De zeven dagen
Wat sprak God op de eerste dag?
‘Laat’, sprak Hij op de eerste,
‘Licht in het donker heersen,
Laat ze hun namen leren:
Het licht is dag, het donker nacht.’
En wat God sprak, die eerste dag,
Was goed toen Hij het zag.
Hij sprak één dag voor alle
In godlijk welgevallen.
Wat sprak Hij op de tweede uit?
‘Laat’, sprak Hij op de tweede,
‘Een waterscheiding wezen
Van boven en beneden:
Span, uitspansel, mijn hemel uit.’
En wat God sprak, die tweede dag,
Was goed toen Hij het zag.
Hij sprak één dag voor alle
In godlijk welgevallen.
Wat was de derde dag zijn woord?
‘Laat’, sprak Hij op de derde,
‘De wateren der aarde
Zich tot een zee vergaren
En 't droge brenge vruchten voort.’
En wat God sprak, die derde dag,
Was goed toen Hij het zag.
Hij sprak één dag voor alle
In godlijk welgevallen.
Wat sprak God op de vierde dag?
‘Laat’, sprak Hij op de vierde,
‘De grote hemellichten
Der aarde tijden richten
En scheiden tussen dag en nacht.’
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En wat God sprak, die vierde dag,
Was goed toen Hij het zag.
Hij sprak één dag voor alle
In godlijk welgevallen.
Wat was 't dat Hij de vijfde zei?
‘Laat’, sprak Hij, ‘het gewemel
Van vogels langs de hemel
En vissen door de zeeën
Vruchtbaar en menigvuldig zijn.’
En wat God sprak, die vijfde dag,
Was goed toen Hij het zag.
Hij sprak één dag voor alle
In godlijk welgevallen.
En wat de zesde? ‘Laat nu 't vee,
Wild, en wat kruipt op aarde,
Zich met haar kruid verzaden,
Maar laat Ons mensen maken,
Die haar beheersen, naar ons beeld.’
En wat God sprak, die zesde dag,
Was goed toen Hij het zag.
Hij sprak één dag voor alle
In godlijk welgevallen.
En op de zevende? Die dag
Heeft God de Heer gezwegen,
Die dag heeft Hij gezegend
Om in zijn rust te leven,
Nadat Hij alles had volbracht.
En God heeft ons ook weggelegd,
Als alles is volzegd,
Van 't eerste tot het laatste,
Om in zijn rust te rusten.
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Muus Jacobse
Van A tot Z
Wat door mijn mond gesproken
In den beginne werd gehoord,
Wordt nooit meer onderbroken,
Maar spreekt tot aan het einde voort.
Het woord van den beginne
Gaat door het hele alfabet,
Van A van de aarde
Naar E van evangelie
En O van openbaring
Tot U van de ure
Waarop Ik zal verschijnen.
Ik ben begin en einde,
A en Z.
Verzegel niet mijn woorden,
Maar lees wat er geschreven staat,
Opdat gij door de poorten
De stad des levens binnengaat.
Het woord van den beginne
Gaat door het hele alfabet,
Van A van de aarde
Naar E van evangelie
En O van openbaring
Tot U van de ure
Waarop Ik zal verschijnen
Ik ben begin en einde,
A en Z.
Daarbuiten zijn de honden,
De tovenaars, de moordenaars,
Die lust in leugen vonden,
De loochenaars, de leugenaars.
Het woord van den beginne
Gaat door het hele alfabet,
Van A van de aarde
Naar E van evangelie
En O van openbaring
Tot U van de ure
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Waarop Ik zal verschijnen.
Ik ben begin en einde,
A en Z.
Zeg ‘kom’ en Ik zal komen,
Ik ben de morgenster die blinkt,
Ik laat het water stromen
Om niet, opdat een ieder drinkt.
Het woord van den beginne
Gaat door het hele alfabet,
Van A van de aarde
Naar E van evangelie
En O van openbaring
Tot U van de ure
Waarop Ik zal verschijnen.
Ik ben begin en einde,
A en Z.
Wat Ik eens heb gesproken,
Dat spreek Ik tot het einde voort.
Mijn woord wordt niet gebroken,
Maar al wie oren heeft die hoort.
Het woord van den beginne
Gaat door het hele alfabet,
Van A van de aarde
Naar E van evangelie
En O van openbaring
Tot U van de ure
Waarop Ik zal verschijnen.
Ik ben begin en einde,
A en Z.
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Muus Jacobse
Het gericht
Ik zag een troon
En die daarop gezeten was,
Zo wit en groot,
Dat er geen plaats meer voor de hemel was.
De sterren waren overschenen
Door zijn aangezicht.
De aarde was verdwenen
In zijn licht.
En uit de dood
Kwamen de doden opgestaan,
En voor de troon
Zag ik de groten en de kleinen staan.
Het donker waar zij in verzonken
Gaf hen allen weer.
De diepte die zij dronken
Was niet meer.
En in 't gericht
Zag ik de boeken opengaan
En kwam aan 't licht
Alles wat door de doden was gedaan.
Maar ook het naamboek van het leven
Was daar en ik zag
Hoe wat Hij had geschreven
Openlag.
Toen zeide Hij
Die op de troon gezeten was:
‘Het is voorbij’,
En 'k zag dat er opnieuw een wereld was.
En 'k zag dat wat daar was geleden,
Wat daar was geschreid,
Bevrijd was in een vrede
Voor altijd.
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J. van Ham
Nieuwjaarsmorgen
Geef allen die een scepter dragen
Uw wijze antwoord op hun vragen,
een zegen op het boerenwerk,
Uw brood make de zwakken sterk;
verlossing aan die kindren dragen,
verlichting in hun smartevlagen;
de kindren die naar school toe gaan,
de ware wijsheid te verstaan;
geef wees- en weduwegetreur
een goede plaats voor 's naasten deur;
vervul van ieder mild de nood,
die dient voor 't dagelijkse brood;
bescherm de zeeman op de zee,
stuur zelf de schepen naar de ree;
en de gevangenen van elk land,
verlos ze van de harde band;
en dat toch voor een ieder schijnt
het uitzicht op een zalig eind.
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Nora Petit
Een koppel duiven
Ik ben de zoon van een handelsreiziger. Mijn moeder verliet mijn vader toen ik vier
jaar was, zodat ik een vage herinnering heb aan een vrouw die ik mama noemde en
die de oorzaak heette te zijn (zoals ik later begreep) van alle echtelijke ruzies. Ik
miste mijn moeder niet. Haar plaats werd volledig ingenomen door Anna, een nogal
ruw, grof gevormd meisje. In een minimum van tijd leerde ik van haar een hele reeks
vieze woorden. Telkens als ik (hunkerend naar een liefkozing) één van haar
kernachtige woorden had nagepraat, zoende Anna mij geestdriftig op beide wangen.
Ik was er verward blij om en boos tegelijk. Ik was bang voor haar gulzige blik, maar
ik kon mij er niet aan onttrekken. Het was duidelijk, Anna had mij onmiddellijk
volledig in haar ban. Even duidelijk is het mij ook, dat mijn vader regelrecht in de
val liep. Mijn vader moet van haar gewalgd hebben. Intuïtief heb ik dat toen al
gevoeld. Nu hij, ruim dertig jaar later, dood is, moet ik gehoor geven aan de drang
in mij dit zo zorgvuldig mogelijk te analyseren.
Om haar te plezieren boerde ik luid aan tafel. Bij dergelijke gelegenheden wond
mijn vader zich zichtbaar op, werd lijkbleek, bekeek mij vol walging en verliet de
kamer. Anna barstte in lachen uit. Zij sliep toen al niet meer in haar eigen kamertje
op zolder, maar bij mijn vader. Later heb ik nooit kunnen begrijpen hoe mijn vader
haar in zijn bed heeft kunnen dulden. Maar evenmin als hij kon ik mij aan haar
invloed onttrekken. Anna beheerste mijn leven, en zij beheerst het nog. Ik ben nu
vierendertig. Ik ben niet in het voetspoor van mijn vader getreden. Nadat ik met
moeite de lagere school doorlopen had, ontwikkelde ik plotseling een leergierigheid
die mijn leraren verbaasde. Ik had een vlugge geest, die het tekort snel inhaalde. De
studie bevredigde mij volkomen. Eindelijk was er iets waaraan ik mijzelf geheel kon
overgeven. Ik was wat men noemt gelukkig. Meer en meer sloot ik mij op in mijzelf.
Op mijn zolderkamertje begon ik te schrijven. Uit schaamte en angst voor ontdekking
verstopte ik de schriften onder de planken achter mijn ledikant. Ik was toen veertien.
Veertien versta je! Nooit mocht Anna dit ontdekken. God, wat haatte ik haar, als ik
machteloos onder haar honende lach mij ontkleedde.
's Nachts als ik wakker lag (toen al leed ik aan slapeloosheid) dacht ik haarfijn uit
hoe ik haar zou vermoorden, hoe ik mij eigenhandig van haar zou ontdoen. Maar ik
kon het niet. Dave, ik ben geen sadist. Erger, een lafaard die inéénkromp onder haar
woedeuitvallen, die uitvluchten verzon, een sukkel die zich verstopte in verzen. Een
weekdier was ik en dat was mij goed aan te zien.
Ik groeide mijn vader voorbij. Ruim een meter tachtig werd ik, een lelijke
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slungel met afhangende schouders en ontevreden trekken. Ik volgde mijn loop in de
spiegel die ik tegen de schuine wand van mijn dakkamer had geplaatst. In mijn spiegel
werd ik eindelijk mijzelf. In mijn kamer kwam ik alleen mijzelf tegen.
Ik sloot mijn kast, wetend dat Anna een reservesleutel had. Ik paste allerlei trucjes
toe, maar niets hielp. Wraakzuchtig besefte ik: een gevangene is niet zó eenzaam.
Hoe mijn vader dit zoveel jaren verduurd heeft is mij een raadsel. Hij is nu eindelijk
dood. De dood heeft de haat die hier in huis heerste onderschept en hem definitief
doen zwijgen. Toen hij dood was, voelde ik mij gelukkig. Niet ik, zijn zoon, maar
Anna regelde de begrafenis. Wij liepen achter de baar alsof nu hij heen was onze
levens voorgoed aan elkaar geklonken waren. Ik droeg een onnozel bosje bloemen.
Het eerste en het enige dat ik hem gegeven heb. Anna liep rechtop. Ze zag er
verschrikkelijk uit, op haar zwart glimmende boezem hing een gouden medaillon,
dat ik mij naderhand herinnerde. Het moet mijn moeder hebben toebehoord. Ze had
voor deze gelegenheid haar haren laten onduleren. Dave, ze zag er uit als een
marketentster, breed, wiebelend op haar veel te hoge hakken. Ze had grijze strengen
in haar haar, zag ik. Voor het eerst voelde ik medelijden met mijn vader. - Hij heeft
niet geleden. Zijn ziekte duurde nog geen week. Zonder doodstrijd sliep hij in. Ik
gunde hem zijn vrijheid, niet zonder een zweem van afgunst.
Heb ik eigenlijk een vader gehad? De man die zojuist begraven is, die ik zolang
ik me kan herinneren pappa heb genoemd, is nooit mijn vader geweest. Dave, aan
jou durf ik het eindelijk te schrijven, ben ik eigenlijk een zoon geweest?
Als hij voor een zoveelste zakenreis naar Parijs, belachelijk ouderwets met citybag
en bolhoed, stel je voor een bolhoed, om een taxi belde, hoopte ik iedere keer opnieuw,
dat hij iets zou zeggen. Maar hij zei niets. Hij keek alleen. Zijn ogen waren bedroefd
als van een paard dat heel lang in de regen heeft gestaan. Hij keek en zweeg. Geen
woord voor mij, de zoon. Ik zal hem niet missen.
Nu sta ik hier in mijn kamer. Er is niets veranderd. Ik ben hier alleen met mijn
spiegel. Alleen met mijzelf. Er is niets waar ik naar verlang. Ik schrijf verzen die uit
het niets ontstaan. Het verbaast me dat er nog woorden komen. Ik heb nog nooit iets
uitgegeven. Ik zal er ook geen moeite voor doen. Waarom zou ik? Jou alleen laat ik
het weten.
Anna is zojuist thuis gekomen, ze deed boodschappen in de buurt. Ik hoor haar
luidruchtig bezig in de keuken. Kletterend valt er iets. Waarom zijn er zoveel
overbodige geluiden?
Ze zou noodzakelijk iets aan haar uiterlijk moeten doen. Haar jurken zitten altijd
vol vlekken. Die vlekken steken mij. Ze doen pijn aan de ogen. Haar nagels zijn vuil.
Vuil. Vuil.
Dave, ik ben een zuiper geworden. Maar zij heeft de sleutel, ik kan er niet in.
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Met haar vuile nagels houdt ze de sleutels vast.
Ik weet het. Ik ben bang voor Anna. Zij is sterk. Sterker dan mijn vader en ik
samen. Ik zou me van haar moeten ontdoen. Maar ik ben machteloos.
Alleen op mijn kamer ben ik iemand. Op mijn kamer ben ik een dichter van mooie
verzen. Misschien ben ik als dichter geboren. Dat zal dan moeten blijken. Ik heb
nooit liefgehad. Alle vrouwen lijken op Anna. Ik vraag mij af hoe het is als iemand
je liefheeft. Ze kookt goed, Anna, dat is waar. Ze is geen uitloopster, dat is ook waar.
Er is niemand die mij liefheeft. Ik mis mijn vader niet.
Er zit een merel in de dakgoot. Hij poetst wat aan zijn veren. Zijn keel trilt bij de
snavel. Ik benijd hem. Ik ben een twijfelachtige figuur. Een vent van niks. Ze heeft
gelijk, Anna, dat ze me niet voor vol aan ziet. Als ze de wijn maar niet verstopte,
zuiplap. Ze zuipt liever zelf. Ik ken haar. Ken ik haar? Op de binnenplaats koert de
tortel. Waarom laat ze die vogel niet vrij? Er staat ook een boom, een oleander. Hij
is al over zijn hoogste bloei heen. Gisteravond zat ik smal in zijn schaduw. Anna zat
bij mij. Wij zwegen. Ik ben niet melancholisch. Ik hou van schaduw. Ik hou van de
oleander. Ik ben tenslotte een dichter. Ik heb plezier in de kleine dingen omdat ik
aan de grote niet toekom. Als ik maar kon geloven dat het zin heeft om het te geloven.
Mijn vader heeft dat niet gekund. De klok slaat, maar de tijd staat stil. Zij kan dat
niet begrijpen. Zij leeft helemaal in het heden. Zij is de secondewijzer, driftig
telegraferend. Ik ben het hele uur. Ik kom altijd achteraan. Ik kan haar eigenlijk niet
bijhouden.
Liefde, Dave, is een koppel duiven die telkens ergens anders neerstrijkt.
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Jan Donia
(er komt een tijd) beslagen
als vogels en dan het dorp
dood en de vlinders opgejaagd
naar de keerzijde der wereld
ijstijd van de gedachte
zeggen de filosofen die vingers
zijn aan de hand van de aarde
wij lezen de namen bertrand russell
en plato in de enige ademtocht
die ophoudt zonden begin
en de glimlach die ontstaat
is de kiem van oorlog
zo de liefde gepredikt
in de headlines van dagbladen
tot onderaardse vioolmuziek
geweldige reklameborden langs hoofdwegen verstarring en slechts
het handenwringen is aziatisch
zoals onze landkaarten leren
azië de grote haarwrong achter
het verstand europa, de witte
melkwitte boeddha wordt maagd
en snijdt het beslagen vlies
boven het bloed van de wetenschap
wij zijn geworden de mens
die gij moet vrezen meer dan uw
lichaam zegt dan uw geest vraagt
want uw hart is niet het hart
van aarde, uw hart is de heilige
oven waarin de kern splitst.
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Jan Donia
Stad
in het eerste huis
daar ligt een dode
in het tweede huis
daar staat een wieg
in het derde huis
de goeden denken kwaad
in het vierde huis
ik durf er niet te wonen
Mooi is dit: stervende bomen
in een bos dat groot genoeg is
om luid te lachen of te fluisteren
tegen een dood vliegtuig
dat verdriet uitlaat
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Jan Donia
Gebed
geef ons een groene stad
liefde bouwen wij tussen de huizen
kinderen voor de speelgoedberen
in de etalages van ons leven
en een neger voor ons geweten
en oorlog in een ver land
wij handelen in god
en verdovende middelen
komt in ons leven
het offer van abraham is gemeengoed voor allen
morgen zijn wij dood
morgen zijn wij mens geweest
soms kan de avond een dode wezen
waar zwart land in beweegt
als een cello die gekruisigd wordt
of een donkere kamer
met een verlamd hart
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Jan D. 't Lam
Over Gijs en over Fientje
Over Gijs, die als het maar even kon op het stoepje zat. Het waren welgeteld drie
treden, minder dan de vingers aan zijn hand. Naast hem lag een dik gerafeld boek.
Soms, wanneer hij naar de drukte van de buurt had zitten staren, waarvan hij niets
anders in zich opnam dan de bonkige oude huizen, pakte hij het boek. Met zijn ernstig
scheef gezicht begon hij het in te zien. Dat hij niet lezen kon, had niets om het lijf,
want het was een platenboek. Hij las er in sinds hij hier zat, 's zomers op het stoepje,
's winters voor het raam. Hij kende het boek in bijna alle standen. Wanneer hij het
had doorgebladerd, legde hij het voorzichtig naast zich neer en keek naar de mensen
in de straat. Hij zat er stil en suf te peinzen. Een enkele keer, als hij diep ademhaalde,
stak hem een korte, scherpe pijn. Hij mompelde iets over een mes in zijn borst en
probeerde de pijn met zijn hand weg te duwen.
En over Fientje, die bij hem woonde: ze zat altijd achter hem in het gangetje. Ze
sprak de hele avond aan een stuk tegen zijn rug. Wanneer Gijs een enkele keer tegen
haar grinnikte of iets mompelde, was ze tevreden. Ging Gijs 's avonds helpen bij de
bloemenman, bloemen snijden en binden, dan schommelde ze onrustig op haar rieten
stoeltje tot hij terug kwam met in iedere arm een bos bloemen. Gijs kon er uren naar
zitten turen. Fientje liep bedrijvig het kamertje rond en zette de vaasjes met bloemen
ieder ogenblik op een andere plaats. Pas wanneer de bloemen gingen rotten en 't
kamertje gevuld was met de muffe stank van bederf, pakte Gijs de bloemenresten
en gooide ze achter in het tuintje op een hoop.
Iedereen in de buurt kende Gijs en Fientje. Ze hoorden bij de straat; ze waren er de
jaren door vanzelfsprekende elementen geworden, zoals de huizen en het schuurtje
van Gerrit de fietsenmaker. Maar niemand was ooit in hun huisje geweest. Alleen
de maatschappelijk werkster en daar staat niets voor. Ze was zonder iets te zeggen
bij hen binnengestapt en had de kamer overhoop gehaald. Gijs en Fientje waren
ineengekrompen van ontzetting. Ze hadden zich niet durven verzetten, alleen een
zacht gegrom. Nadat de vreemde vrouw was weggegaan, had Fientje onbedaarlijk
gehuild; ze wilde niet meer in de kamer zitten. Toen een paar dagen later de
verpleegster kwam om haar en Gijs te wassen, had ze met haar vervaarlijk gekrijs
en wilde ogen 't mens de stuipen op het lijf gejaagd. 't Zou haar dood zijn zich het
lijf te laten boenen met water. Er was nadien nooit meer iemand gekomen die zich
binnen wilde dringen en langzaam waren zij de gebeurtenissen vergeten. Ze zaten 's
avonds weer bij elkaar, Gijs op het stoepje en Fientje vlak achter hem.
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Op de dag gingen ze samen op pad. Zodra ze uit bed waren en van hun thee slorpten,
zei Fientje: ‘Gijs, jij gaat werken en Fientje gaat met je mee.’
Ze zwierven de hele morgen en vroeg in middag door de stad, elke dag dezelfde
weg. Hij voorop met het karretje en zij een paar stappen schuin achter hem. Ze pakte
de bakjes en mandjes met schillen; onderwijl scheerde haar stem tussen de huizen:
‘Sjiele.’ Het schuren van de ch meed ze, haar keel had er leergeld mee betaald. Gijs
zocht de stukken brood tussen de schillen. De grote stukken legde hij apart, daarmee
deden ze hun middagmaal.
Bij het vogelwinkeltje vergat Gijs zijn karretje en ging voor de etalage staan. Fientje
kwam naast hem en kletste vrolijk in de handen bij het zien van de vliegensvlugge
diertjes achter de tralies. Gijs grinnikte wat luider dan gewoonlijk en was de hele
wereld vergeten. Het schelle sjiele van Fientjes stem die nooit lang rust kende, deed
hem opschrikken en plotseling in de ban van de dagelijkse gang, stond hij weer bij
zijn karretje. Zijn handen roerden in de schillen. Fientje drentelde heen en weer tussen
portieken en stoeprand en sjielde er heftig op los. Voor het overige zagen ze niets of
niemand, behalve dan het grijze huisje, waar Gijs binnen ging, terwijl Fientje met
de rug naar hem toe de bramen in haar keel probeerde glad te slikken.
Wanneer hun karretje was volgeladen, gingen ze op de bank in het park zitten en
aten de zachte stukken brood.
De kinderen speelden rond hen op te gras.
Ze waren al langer bij elkaar, dan dat hun geheugen het kon achterhalen. Ze hadden
geen kinderen, maar zagen ze om zich heen; ze wisten niet beter of het hoorde zo.
Fientje lachte luid om hun spel en stootte Gijs telkens aan terwijl ze naar hen wees.
‘Gijs, kijk daar spelen kinderen.’
Over alles wat ze zag, praatte ze druk en enthousiast tegen Gijs, die naast haar
ingedommeld was: de kin op de borst en met scheve pruttelende lippen. Het maakte
geen verschil voor haar. Ze keek naar de overdadigheid van leven om zich heen, ze
onderscheidde er mensen en dingen, maar in de verte; 't was de beweging, die ze in
zich opnam en die als een onbekende kracht, zoals ritme in de muziek, in haar
doorwerkte. Ze kletste in de handen, lachte en praatte tegen Gijs. Er was in haar
leven geen begin en altijd waren zij en Gijs bij elkaar geweest. Zij woonden samen
op de wereld met hun karretje, hun huis en de avonden in het straatje. Het overige
bestond, zoals schaduw voor de bomen.
Gijs en Fientje ontvingen drie gulden voor de vracht. Ze moesten hun karretje naar
de stortplaats rijden en zagen er iedere keer, wachtend in de chaos van wagens, met
stomme verbazing naar de almachtige berg schillen. Voor het geld kochten ze
aardappelen en groente. En 's avonds na het eten, als de damp van de kool nog in
hun huis hing, zaten Gijs en Fientje te rusten. Gijs las in zijn boek en tuurde over de
grauwe straatstenen. Fientje praatte over de kin-
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deren die met de bal speelden in de straat en als de bal langs hun deur rolde, lachte
ze uitbundig.
‘Gijs, je moet hem pakken, je moet hem pakken.’
De bal scheerde weg en Gijs grinnikte. ‘De bal is me te vlug.’
De volgende morgen raakte Fientje in de war. Ze was als iedere dag thee gaan zetten
op 't oliepitje. Tegen Gijs had ze gezegd, terwijl ze hem de thee bracht: ‘Gijs, jij gaat
werken en Fientje gaat met je mee.’
Maar Gijs bleef liggen en staarde voor zich heen met een scheve glimlach op zijn
lippen.
Ze stootte hem aan. ‘Gijs, hier is je kommetje thee.’
Maar Gijs wilde niet wakker worden. Tenslotte liep ze naar de deur en tuurde in
de straat. Ze dacht: ‘'t Is zondag, we hoeven niet op pad.’
Maar iedereen in de straat was druk in de weer. Ze ging naast Gijs' bed zitten en
praatte als altijd. ‘Gijs, 't is vandaag een rare dag. Het is zondag en nu is het nog druk
in het straatje. We blijven thuis. Morgen gaan we weer schillen halen.’
Gijs' gezicht lachte haar toe. Zijn levenloze blik rustte koud op haar lichaam. ‘Je
bent helemaal niet bij de bloemenman geweest. We hebben geen bloemen in ons
huis. Je moet gauw bloemen halen. Alle vaasjes zijn leeg.’
Ze trok wat aan de deken, die met een punt de grond raakte en legde hem over
Gijs heen.
De hele dag drentelde ze van de kamer naar de keuken en weer terug. 's Avonds ging
ze twee visjes bakken, maar Gijs wilde niet eten. Ze at ze in haar eentje op en keek
vol onbegrip van haar visje naar Gijs. Hij wilde niet eten. Ze begreep het niet.
Gebakken vis lustte hij wel rauw.
Toen ze later naast hem in bed ging liggen, voelde Gijs koud als een steen.
Fientje was droef gestemd. Ze zat hele dagen naast Gijs' bed. Het ongewone van de
afgelopen dagen verwarde haar. Haar leven bestond uit een monotone regelmaat; de
dagen verliepen volgens een vast patroon dat ze kon overzien. Nu was alles door een
ongrijpbare oorzaak verward en het beperkte stukje leven dat ze bezat, verlamd.
Het schillekarretje stond nutteloos naast hun huisje te wachten. De kinderen klommen
er langs de wielen op en ontdekten een nieuw spel. De mensen uit de buurt, die het
lege karretje zagen, hadden hun veronderstellingen; met de dag spraken zij
luidruchtiger over hun gedachten en kwamen bij Gijs en Fientje door de ramen gluren.
Fientje werd onrustig onder al die blikken.
Ze zei: ‘Gijs, de mensen komen kijken waar je blijft. Ze willen je hun schillen
geven.’
Maar Gijs lag doodstil neer en de mensen bleven door de ramen gluren. Op
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straat stonden ze in groepjes te praten, terwijl ze met ernstige gezichten naar het lege
karretje keken.
En niet te vergeten, dat Fientje alle dagen voor twee man kookte en voor twee man
at.
Zodra Fientje buiten kwam, zwermden de buren om haar heen als een gonzende troep
vliegen.
Ze zeiden haar, dat Gijs dood was. Fientje begreep hen niet en knikte: ‘Hij wil
niet opstaan en niet eten.’
Toen ze weer in het kamertje was, begon het haar te dagen, dat het niet goed was
met Gijs. Zijn gezicht begon te veranderen. De scheve trek op zijn gezicht was gerekt
en bleek. Zijn eeuwige glimlach was weggezakt. Ze tuurde naar hem en begon
nieuwsgierig om het bed te lopen. Ze betastte het lichaam: het was stijf en koud. Het
beroerde haar niet; het bevreemde haar alleen, dat het zo stil was en koud. Ze zei:
‘Gijs kun je me horen?’ Ze stootte hem aan: ‘Ben je dood?’
Nu kan ik alleen nog schrijven van Fientje, die weer op haar oude plaatsje in het
gangetje zit. Ze zit er verstomd met een dwaze trek van haat tegen de mensen. Dat
Gijs dood was, gaf niet, maar ze hadden hem bij haar weggehaald.
Onafgebroken met stomme regelmaat schommelt ze in haar stoeltje vooruit,
achteruit, uren achtereen niets anders dan siep-siep van de rieten poten.
Uit: Leven in een doosje.
Uitgave: van De Graafschap - Aalten.
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Frédérice Kalmijn
Lage Vuurse
(Uitgezonden op 31 januari in het Nationaal Programma door de N.C.R.V.)
Om deze tijd, begint er de nacht.
Nooit helemaal donker, nooit helemaal stil.
De steden kloppen door en het water blijft praten.
Het land is een levend lichaam met adertjes van licht.
Hier en daar herademt een bos.
Eén er van, ligt midden in het kloppende landlichaam
als een wak van stilte.
Dit bos is uit de tijd. Morgen is er nu al
een herinnering. Neem nu dat huis,
achteraf voorspelt het nog de toekomst.
Een bos, je kunt het horen, het geeft geluid.
Je kunt het proeven, lekker bitter.
De smaak van groen, brons, bruin.
Voel je de kille adem van de door mollen bewerkte grond?
Als je er de houtduif en de woudduif en de koervogel
en de houtsnip wilt betrappen,
vliegt er soms een grote vogel op met het geluid
van een holle trom,
niet bepaald om de mensen te verzoenen.
En er is dus een huis, veilig voelen en toch
een bos hebben, vol bomen en takken, vol takken
en bladeren als kindertjes bewegelijk.
Ooh, en snachts worden alle kleuren één kleur,
je kunt er dan alleen nog maar slaapwandelen.
De harde struiken groeien om het water
heen en sluiten het in, oorlogje spelen en toch
tegen elkaar praten. Zolang het water stilstaat
zegt het bijna niets.
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De steden. Hoeveel mensen zoeken hun eigen verhaal
bij anderen? Ze kruipen met hun zieke verhalen bij
elkaar als kraaien in een boom.
Hier, in deze zachte plantengroei zijn de mensen
niet. Dit is de fontanel van het landlichaam.
We zagen alles wat gewoon is, maar mooi wordt als
je er naar kijkt en weer gewoon als je weg bent.

Abcoude
bladeren als kindertjes bewegelijk
vlak boven het water
dat er rustig groen onder blijft
van tijd tot tijd
schuift een witte boot
voorbij het terras
waar parasols
hun ogen uitkijken
een torenklok slaat
de zomernamiddagzon
in zijn laatste kwartier
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Nelleke Groenewegen
O, aarde
Je bent zoveel meer
Je hebt een gezicht van latent geluk.
Zolang al kan ik het niet meer uitleggen
- laat me maar los, aarde Ik zal bekennen en zwijgen
als alleen denken genoeg is:
dat alles zo is gebleven
dat alles zo is geworden,
het is al veel te veel
veel te weinig mijn schuld.
Er zijn geen advocaten, behalve die ene,
o, verlammend vergevende aarde
in jouw ellips cirkel ik omhoog.
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Nelleke Groenewegen
Misverstand
Toen het verdriet was uitgerust
stond ik op en ging
met sprongen over de horizon
en terug - zie niet om Toen eenzaamheid was uitgerust
stond hij op en ging
met sprongen naar de horizon
en terug - zie niet om Omdat ik bang ben in donker
omdat ik bang ben aan het strand
omdat ik bang ben in 't licht
heb ik een wijde mantel aangetrokken
en ik werd niet bang in 't licht
en ik werd niet bang in 't donker
mensen kwamen, lachten en gingen
woorden worden klanken
en muziek geluid
voetstappen verregen en
liefde wordt sentiment
eenzaamheid staat op
en blijft
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Sifra Hugorina
Natuur
de kleine zwarte danseres
draagt nog een hoesje
van natuur
over haar lijf
en ruikt naar hout
naar het dansende watervlak
van een rivier
naar schaduwen tegen de nacht
maar die geur
sterft een langzame
dood op haar huid
en haar ritme
verstrakt
tot techniek
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Debuten
Paul Wessel
Kleine vogel
Kleine vogel
waarom zing je niet?
hijgend bekje
bang bonzend hartje
trillend lijfje in mijn hand
waarom wiek je niet
zwirrelend zwervend
op de wielende wind?
waarom strek je niet
je vlugge vlerken en rek je
zo angstig je bloedende nekje?
kleine vogel
op de rand van het nest
wou je zorgeloze zieltje
al te vroeg zingen
overmoedig en dartel daar viel je
nu wacht je
tot je wonden geheeld zijn je vachtje
vol veren en krachtige pennen
je drijven omhoog
kleine vogel
in het zenith
zul je zingen het lied
dat je nu nog niet kent.
Neem mij mee op die vlucht
en leer mij dat lied
kleine vogel in mijn hand.
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Wim Bazuynen
Woorden van glas
Gedichten zijn verder dan ik
ik denk mijn gezicht is onwaar
wanneer het de taal reflecteert
mijn ogen van binnen
zijn geschilderd met menslievende bomen, dat wil zeggen
kleuren vinden een behoud
in het glaswerk van verbeelding
en ik ben halverwege het woord.

Hans Dullaart
Proefvaart
een stem licht op
en een blanke tong
proeft een onschuldig
woord dat een hand
reikt naar een
warmende adem.
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Hans Dullaart
Op de valreep:
zwevende tussen onbekend
bekend op de valreep
der kritiek een duistere
toekomst nog tijdlozer
dan één ademtocht
dan één tel
maar
het is het
één of het ander.

Om het even:
- hier nu een paar
losse woorden
fantasie
om een leven
te vullen
warmte
om lippen
te kleuren
lettergrepen
als herinnering
aan een gestorven taal.
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Kritieken
Jo Kalmijn-Spierenburg
'k Vouw mijn handjes.
Wageningen - Zomer & Keuning.
Jo Kalmijn-Spierenburg was de aangewezen dichteres om een bundel kindergebeden
samen te stellen. Veel kindergebeden zijn verkapte grote mensengebeden, maar zij
heeft zich in de kinderwereld in-gedacht: ‘Dank U, Heer, voor alle lichtjes, die ik uit
mijn raam Kan zien’. Er is een ‘gebed voor de dieren’ bij en een ‘gebed voor de
vogels in de winter’. Voorbeelden van echte kindergedichten - zoals die van Jan Wit
en Schulte Nordholt in Dr. Klink's ‘Bijbel voor de kinderen’ - vinden wij in dit boekje
niet.
O.J.

Prof. Dr. J.H. Semmelink
Onsterfelijkheid en opstanding.
Den Haag - Uitg. Van Keulen.
In de serie ‘Exegetica’ verscheen een brochure van Prof. Semmelink met een overzicht
van de bijbelteksten, die de heilsverwachting voor het leven na de dood uitspreken.
Het eeuwige leven omvat z.i. zowel opstanding als onsterfelijkheid, waarbij het
meer aankomt op behoud van de ziel dan van het lichaam. Deze conclusie roept
vragen op die hij niet beantwoordt; maar terecht grijpt hij uit boven het dilemma
‘onsterfelijkheid of opstanding’, zonder de ziel een eeuwig leven toe te kennen dat
deze in zichzelf bezitten zou.
O.J.

H.J. Hegger
Ik zag Gods heerlijkheid.
Hoenderloo - Hoenderloo's Uitgeverij.
Dit boek draagt een sterk persoonlijk karakter. Vanuit het gegrepen-zijn door het
appèl van de Pinksterbeweging bezingt Ds. Hegger het werk van de Heilige Geest,
Die niet identiek is met het Woord. ‘Bidden in tongen is meejuichen met Gods Geest
in je. Je laten drijven op deze stroom van aanbidding.’ In zichzelf hebben de christenen
allen dezelfde waarde, maar t.o.v. de gemeente is er verschil; met deze stelling
bestrijdt hij de excessen van Pinksterstromingen. Vooral het laatste hoofdstuk vaart
tussen de klippen door van een al te stoer ‘calvinisme’ en een wazige religieusiteit.
O.J.

Prof. Dr. E.L. Smelik
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De ethiek in de verkondiging.
Nijkerk - Uitg. G.F. Callenbach.
‘In de ethiek, die christelijk wil zijn, moet het leven eerst recht leefbaar worden. Het
moet vrije adem krijgen.’ Dit citaat is typerend voor dit deel van de ‘Ethische
verkenningen’, waarin het theologisch uitgangspunt, de gevaren en de inhoud van
de ethische prediking ter sprake komen. Smelik behandelt de tien woorden op zo'n
manier, dat steeds weer duidelijk blijkt hoe de wet geen politionele verordening is.
Met Kohlbrugge ziet hij de geboden ook als beloften, als echte futura. Hij is Nietzsche
dankbaar voor de ontdekking van de schijn-argumentatie en de zuivering van
motieven. Zijn stijl leest prettig, omdat hij geen woord teveel of ernaast zegt.
Voor de prediking is een boek als dit van groot belang. Het verlost ons van de
eenzijdige accenten op de vergeving als troost voor het verontruste geweten en opent
onze ogen voor de vergeving als tot handelen bevrijdende, tot ons komende kracht
van God.
O.J.
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Kees Ouboter
Enige verkenningen naar aanleiding van de Nobel-prijzen voor
literatuur
Strikt genomen heeft het zojuist bij Elsevier's Publishing Cie verschenen boek ‘Nobel,
the Man and His Prizes’, reeds een stukje geschiedenis achter de rug. De eerste druk
die gelijktijdig in Stockholm en ergens in de Verenigde Staten in 1950 is verschenen
heeft, naar ik aannemen mag, niet die algemene bekendheid gekregen, waarop de
tweede gewijzigde en bijgewerkte druk zeker rekenen mag. Niettemin vind ik in het
14e deel van de zesde druk van de Winkler Prins Encyclopaedie in 1952 dit
standaardwerk genoemd. Het is er dan reeds en dient ieder die zó nieuwsgierig
geworden is naar de faits en gestes van dit vermaarde instituut dat hij de schriftelijke
verantwoording lezen wil.
Er is geen opzet, iets geheim te houden, niet in 1950 en niet in 1962. Het opstel
over de prijzen voor literatuur is zo bedachtzaam en waardig geschreven, de schrijver
Anders Österling is er zo weinig op uit, iets goed te praten of te rechtvaardigen, dat
de opwinding die de lectuur mij gebracht heeft, daaruit niet te verklaren is.
Het opwindende schuilt in de materie zelf, in wat wel en wat niet in dit opstel te
lezen staat, de vergissingen en het verzuim dat verantwoord wordt, b.v. het niet
bekronen van Ibsen en Tolstoi, en datgene wat ook de zeer belezen en wijze schrijver,
die vanaf 1921 zitting heeft gehad in het comité voor de prijzen, ontgaan is, of wat
en wie hij van zo weinig belang geacht heeft dat hij het blanco laat. De schrijver is
ook hier gemakkelijk te verontschuldigen. In 70 bladzijden schrijft men geen opstel
over de wereldliteratuur van de laatste 60 jaar zonder belangrijke namen te vergeten.
Men vergeet deze namen niet, maar zij vallen over de rand van het artikel. Zo Marcel
Proust en James Joyce. Maar zelfs daar kan men de schrijver niets verwijten. Hij
heeft toch in zijn overzicht met leedwezen geconstateerd, dat door de beperkingen
die de opdracht met zich meebracht, de avant-garde niet tot haar recht gekomen is.
Niet alleen de avant-garde, tal van nationale minderheden zullen zich
tenachtergesteld voelen. Hoewel met hun miskende waarde ten volle rekening
gehouden is, is het gevaar van een ordinaire internationale burenruzie, waarin de
jaloezie vrij spel heeft, niet denkbeeldig.
Nu zou men dit mijnenveld simpelweg kunnen vermijden en daarin een
gelijkwaardig partner van de Zweedse geleerde blijven. Zo spreekt hij over de
geschiedenis van onvergefelijke omissies die de geschiedenis van de Nobelprijzen
voor literatuur in feite is en maakt de volzin af door tegelijkertijd te stellen dat het
aantal vergissingen heel weinig geweest is. Nu is een verzuim
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iets anders dan een vergissing, en de schrijver had beide niet moeten verbinden. Dit
wordt nog pijnlijker zodra men deze zin legt naast die uit het begin van het opstel,
waarin als argument om de opdracht van Nobel te aanvaarden, tégen heel wat
bezwaren van de Zweedse Academie in, dit aangevoerd is, wat ook de doorslag
gegeven heeft: ‘een lichaam dat de literatuur van het eigen land te beoordelen heeft,
kan het zich niet veroorloven onwetend te blijven over het beste dat in het buitenland
verschenen is...’
De conclusie, dat men in het begin van deze eeuw wel wat optimistisch geweest
is over de mogelijkheid dit beste in het buitenland, waar dan ook verschenen te leren
kennen, ligt voor de hand. Zo ver gaat het opstel niet, kan het wellicht ook niet gaan
omdat daarmee 60 jaar inspannende en zeer belangwekkende arbeid op losse
schroeven gesteld zou zijn.
Wel laat een dergelijke conclusie zich met gemak uit de vele minutieuze
overwegingen van het verslag afleiden.
Met name de opmerkingen over de moeilijkheden om lyriek, geschreven in de taal
die de leden van de jury niet beheersen, te beoordelen - dit n.a.v. het werk van een
Grieks dichter, die kandidaat geweest is in het jaar 1931 maar op grond van juist
deze moeilijkheid afgevoerd is - leveren een scherp getuigenis tegen het vermogen
van de Academie om een competent oordeel te vellen. De resultaten van 60 jaar
literatuurprijzen, verdeeld over de diverse nationaliteiten, een tabel even kras als
bedriegelijk, zou ik willen stellen tegenover de zelfs nu nog onoverkomelijk
schijnende moeilijkheden, de diverse nationale literaturen in Europa en daarbuiten,
tot elkaar in relatie te brengen.
Aan deze confrontatie van getallen en nuances ontspringt dan op z'n minst deze
zekerheid dat nooit aan de negatieve uitkomst van deze bekroningen voor onze
literatuur enige bepaling van het niveau van onze nederlandstalige literatuur te
ontlenen valt. Niet ten gunste en niet ten ongunste. Iemand als dr. F.C. Dominicus
maakt zich met een dergelijke conclusie, waarbij de nederlandse literatuur haar
gerechte loon ontvangt, dan ook schuldig aan een onwetenschappelijk stemming
maken. En dat terwijl juist de prijzen voor literatuur zulk interessant
onderzoekingsmateriaal opleveren.
Het is wel een boeiend panorama, dat van de wereldliteratuur van deze eeuw, dat
wij via de lectuur van dit opstel zich zien ontrollen. Het woord wereld is niet vrij
van overdrijving, immers de wereld buiten Europa komt pas in de loop van deze 60
jaar in zicht. En dan nog maar incidenteel en fragmentarisch, alsof grote mistbanken
het zicht belemmeren. Maar het is eerder de idee en de opzet dan de verwerkelijking
daarvan die er hier op aan komt.
Die idee is in haar ontwikkeling in deze eeuw niet typisch literair. De literatuur
was voor Nobel een werkster van het elfde uur. Hij vertrouwde haar niet helemaal,
was vooral van het naturalisme dat hij had zien opkomen en groot worden, afkerig.
De wetenschap moet hem een betrouwbaarder apparaat voor de toekomst hebben
geleken. Als kind van zijn tijd geloofde hij in
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idealen en vooruitgang, ondanks en misschien wel juist omdat de schaduwen overal
steeds groter werden.
Als wij over idee spreken moeten wij eerst Nobel's directe bedoeling laten spreken.
Toen de literatuur zich tenslotte bij de wetenschappen voegde, als enkeling - de
kunsten bleven buiten beschouwing -, moest zij onder een heel bepaalde staf door,
onder de bepaling dat alleen bekroond zou worden dat uitstekende - de Engelse tekst
geeft outstanding - werk dat getuigde van een idealistische tendens. De opeenvolgende
jury's hebben zich steeds aan deze bepaling gehouden en het getuigt voor het breed
begrip van deze lieden dat zij het begrip idealistisch zo lenig hebben weten te houden,
dat werk van de meest uiteenlopende gezindheid, werk van uiterst critische geesten,
op deze 19e-eeuwse noemer gebracht kon worden. Dat er ook veel voor ons oog
uitstekend werk niet in aanmerking is gekomen, hangt met een andere ingrijpende
beperking samen: de prijs kan slechts bij het leven van de auteur worden toegekend.
Die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben.
De idee die bij Nobel voorgezeten heeft was humanistisch en streefde naar
voorbeelden. En passant evenwel keek deze idealist over de grenzen van diverse,
bont kakelende naties heen.
Dat had de Romantiek natuurlijk al een eeuw eerder gedaan, zo Herder in zijn
speurtocht naar poëzie bij de verste en vreemdste volken.
Nobel echter, in zijn ethisch idealisme en imperialisme, greep naar een geheel dat
hij nauwelijks zag, dat niet meer was dan een uitvloeisel van zijn idealisme, dat
immers altijd eenheid wil, al zou ze die moeten opleggen.
Als Nederlander oordeel ik niet uit afgunst, indien ik stel dat de opdracht van meet
af aan onmogelijk is geweest en de kiemen in zich droeg voor de geschiedenis van
onvergefelijke omissies, zoals dr. Österling zelf toegeeft en niet in het minst verzacht
door de toevoeging dat tenminste nooit een onwaardige bekroond is. Het was reeds
in het begin van deze eeuw onmogelijk, het beste te kennen buiten de grenzen van
het eigen land. Het beste immers is zelden spectaculair, het beste is ook niet altijd
voorbeeldig. Het gaat zelfs hoe langer hoe meer de vraag worden wat het beste is.
Er staat aan het begin van deze eeuw een lange periode van desintegratie voor de
deur, een uit elkaar groeien van kunstenaar en gemeenschap, van ideaal en kwaliteit,
van het ethische en esthetische. Het ‘beste’ fladdert daar maar zo'n beetje tussen door
als een opgeschrikte vogel of als een banale gemeenplaats, zodat zelfs gecondenseerde
wetenschap en literatuur zich Het Beste kan gaan noemen. Zelden zijn idealen zo
gekelderd dan nadat Alfred Nobel in zijn testament literair werk met een idealistische
tendens heeft willen bekronen. Dat de geschiedenis van de Nobel-prijzen voor
literatuur zich op een hoog niveau bevindt, ook al is zij dan tegelijk de geschiedenis
van onvergefelijke omissies, is ongetwijfeld te danken aan het vele werk dat de jury's
met grote nauwkeurigheid en pijnlijke zorg voor objectiviteit heeft verricht.
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Maar de grootste moeilijkheid in Nobel's secundaire idee, de idee van een nieuwe
eenheid, ligt in het gegeven van zeer vele naties en lukraak parallel daarmee zeer
vele talen. Wetenschap, zelfs de meeste kunsten die naar Nobel's wilsbeschikking
niet meedoen, zijn niet gebonden aan een taal. Literatuur wel. Deze band kan losser
gemaakt worden: de vertaling trekt het literaire werk vleugels aan. Of de vleugels
passen is een tweede. De diverse genre's laten zich niet alle even makkelijk
overbrengen. Poëzie misschien het minst, al is onlangs in een nederlandse vertaling
van buitenlandse poëzie betoogd dat alle poëzie te vertalen is. Een idealistische
tendens, lijkt mij, die het accent alleen wat anders legt dan Nobel het voor goed 60
jaar heeft gedaan. Maar zelfs wie de vertaling als een volstrekt adequaat middel tot
overbrenging en behoud van het oorspronkelijk literair kunstwerk ziet, zal moeten
toegeven dat de vereiste zorg voor de vertaling op vrijwel alle plaatsen ter wereld
nog beginnen moet. Die zorg heeft vele aspecten, taalkundige, sociaalpsychologische,
volkerenpsychologische en, niet in de laatste plaats, economische. De zending heeft
het waarschijnlijk, in de vertaling van het Ene Boek, het verst gebracht. Daarvoor
brengt men ook offers en - o, heerlijke paradox - geld.
Iets gaat er schemeren van het essentiële belang van goede vertalingen. Onlangs
is in een ingezonden stuk - van de dichter J.C. van Schagen - de vertaler van literair
werk auteur genoemd. Het vraagstuk van de vertaling moet echter veel verder worden
doordacht en doorleefd, behoeft zeker aanvankelijk de steun van grote lichamen als
de overheid en grote verenigingen, academiën, enz. voordat er iets zichtbaar wordt
van een gemeenschap die boven de eigen taalparochie uitgroeien kan. ‘Eén wereld
of géén’ geldt binnen niet al te lange tijd ook voor de literatuur. Maar hoeveel crises
wij nog moeten doormaken, met inbegrip van alle schijncrises, wie zal het zeggen.
Wij zitten erin, wij moeten vooruit; achter ons ligt het feodalisme, dat zich op de
meest verrassende wijzen roert. Het ligt niet achter ons, het omgeeft ons, het voert
zijn kluchten en tragedies voor ons op, maar bij nader toezien is het allemaal
poppenkast.
Feodalisme - de verduidelijking lijkt me wel gewenst - is die houding die de groei
naar een nieuwe ruimte, die alle verdere groeikansen verhindert. Het is het behagelijk
rusten in verleden vormen, maar evengoed het cultiveren van de vormloosheid, het
anti zijn, roofbouw. De nevels hangen niet alleen over het panorama, zij hangen tot
voor onze voeten. Het lijkt wel alsof de misprijzers van onze hedendaagse eigen
literatuur gelijk zullen krijgen.
Maar nee, dat toch niet. Hun motieven en hun vergelijkingsmateriaal was verkeerd
gekozen. De crisis is niet een crisis ter plaatse, zij is algemeen. Crisis is ook voortgang
en deze lieden kijken achter zich. De hand aan de ploeg. Er is ontzaglijk veel te doen.
Een prachtig stuk literatuurbeschouwing en passant is het opstel over de Nobel-prijzen
voor literatuur. Om de precieze en voorzichtige zinnen van
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deze geleerde, die zo eenvoudig kan schrijven, hangen licht en schaduw, laten zich
perspectieven en risico's vermoeden. Het koele, uiterst goed gemanierde Engels van
Dr. Österling, staat in een humoristische tegenstelling tot de eindeloze gebieden die
het beschouwt en de rommelige, soms zelfs chaotische vergezichten die het ons
ontvouwt. Een veelvoudige stimulans tot de verdere ontwikkeling van het essay,
vroedvrouw bij uitnemendheid bij de geboorte van het nieuwe besef.
Werpen we nog een enkele blik in het landschap. Dat veld vol bedrijvigheid vóór
ons is de socialisering van de literatuur. Dat grauwe, waar een aantal schichtige
figuren, waarschijnlijk schrijvers, belligerent op af stormen heet staatssocialisme.
Het grauwe dat ze de rug toedraaien heet individualisme. Sommigen lopen
ruggewaarts naar het nieuwe heen: hun handen zijn onduidelijk gericht, men weet
niet of ze iets afweren of juist willen behouden. Die masten die men in deze sector
overal ziet opgericht zijn de prijzen. De lijsten op zwarte borden - duidelijk te
onderscheiden als men de verrekijker hanteert - zijn de verkoopcijfers. De rechts en
links uitgedeelde gestencilde blaadjes - alleen zichtbaar voor de beste kijkers - de
literaire tijdschriften der jongeren. Het gespierde gebaar, het lelijke woord, de
ontkenning, lijken het veld wel te beheersen. Maar dan ziet u toch verkeerd. Van
deze afstand neemt men het gepolijste en gladde minder duidelijk waar. Toch is het
er en staat op de verkoopborden hoog genoteerd. Gebruiksliteratuur, die aan een
animaal grote behoefte der massa voldoet. Ze lijkt wel dieptepsychologisch berekend,
maar dat is niet zo: ze is spontaan ontstaan, eerlijk als goud en diep daarbij.
Merkwaardig alleen dat ze zo makkelijk te continueren en bijna fabriekmatig te
produceren is. In de vorige eeuw heeft men haar kitsch genoemd en daarbij niet eens
aan literatuur gedacht. Nu breidt het verschijnsel zo snel uit, dat men het als een
verwensing (zoiets als: krijg de p....) of als een scheldwoord gaat hanteren.
Het tijdschrift Ontmoeting, volgens kenners weinig geavanceerd in de richting
van de toekomst - ja, hier links vooraan - overweegt zelfs een extra-nummer aan de
kitsch te wijden, maar Prof. dr. S. Dresden is met zijn geschrift ‘Souvenir - een
beschouwing over kunst en kitsch’ (Bert Bakker/Daamen, 1963) het trage tijdschrift
net een slag voor geweest. De enige kans voor het blad is nu nog, het verschijnsel
meer in den brede te onderzoeken. Kitsch in heel het sociale leven.
De socialisering van de literatuur. Gaat het om massa of om kwaliteit? Maar dat
zijn normen van gister. Men heeft door deze normering de socialisatie al bij voorbaat
verdacht gemaakt.
Er zijn nieuwe raakvlakken tussen literatuur en maatschappij. Zie er niet aan
voorbij. Nieuwe kansen, nieuwe hoogtepunten... ‘En temidden van die rommel, dreef
de torenspits van Bommel.’ Dat is ons vaderland, dat tot op heden de prijs is
misgelopen (o schande, unexpiable sin), maar dat, als het hem krijgt, de betrekkelijke
waarde er wel van zal inzien. Want zo zijn wij, secundair
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reagerenden, voor ons komt de lof laat, als de lol er af is, maar de wijsheid der
gematigden gloort.
Ik kom bij u terug voor dit onderwerp, want ook vooraf, ja juist vooraf, heb ik er
lol in.
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Eric Heidbuchel
De illusionele gedichten
voor Mirèse
8 Helaas
de nacht is voortaan ongeschikt
om mijn gevoelens te verbergen.
Gedwongen verhaal ik dus
van de vader die zienderogen
voor zijn luttele kinderen
het blauwe paard van stal
zal halen
van het meisje dat duister en vreemd
partieel te rusten ligt
op frivole kiezelstenen
en innerlijk noch min noch meer
van de moeder die te zelden wellicht
languit voor de godheid van haar leven
nederknielt.
Was er niet het stom uiterste
het groene lichaam bijna zo magisch
uit halfeenzelvigheid ik zou het als een gastvrije vriendin
niet langer met vaardige gebaren misleiden
- hier op aarde echter verzacht ik bij wijlen
mijn langoureuse droefenis.
Zachtjes heel teder zachtjes
beken ik mijn zin
om dood te gaan vrijwel ongeschapen.
12 Iedere avond diep gebogen streel ik de welluidende tekens
droom van een simpele lichtgevende werkelijkheid
en dek mij toe met een masker grafisch als de lentewind
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want lieflijk is het sidderend gezwel
het schrikbeeld voor oningewijden
ik bedoel het sprakeloos vergroeien
tot serene deelgenoot
het inheems ongedwongen praten
met al die mooie jonge doden
bestaand of onbestaand
tezamen in volstrekte weerloosheid
iedere avond wanneer het landschap als een dood gewicht
bijna als een wuivend lichaam
op organisch water rust.
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Anton Lam
Het Christendom bij Menno ter Braak
‘Mijn Schicksal was niet de pastoor, maar de dominee.’
Afscheid van Domineesland.
‘En had ik niet, even hardnekkig, het beeld van “de gelovige” in alle
dimensies voor ogen gehad, die caricatuur van wat een mens op geestelijk
gebied kan wagen, wellicht had de oude God meer winst aan mij behaald.’
Politicus zonder partij.

I.
Men heeft wel eens de drie figuren die tussen de wereldoorlogen in onze Nederlandse
literatuur de toon aangaven, van elkaar trachten te onderscheiden door Marsman te
karakteriseren als dichter, du Perron als schrijver en ter Braak als criticus, en daar
zit iets in.
Marsman heeft zich ook aan essays en zelfs aan een roman gewaagd, toch bleef
hij typisch een dichter; in zijn essays, maar zeker in zijn roman. E. du Perron
publiceerde tientallen gedichten, die echter voor alles één ding duidelijk maken, nl.
dat hun auteur in wezen een proza-schrijver is. Menno ter Braak heeft bij mijn weten
zich nooit aan een gedicht bezondigd; wel echter schreef hij twee romans en een
toneelstuk, die echter op de rand van de mislukking zweven, omdat de kracht van
ter Braak nu juist niet lag in de literaire verbeelding, maar in de critische stellingname,
in het intellectueel gevecht van ‘man tegen man’.
Hij voerde dit gevecht zelfs met zoveel hartstocht dat er lieden waren die beweerden
dat Menno ter Afbraak alleen maar - o foei! - negatieve bedoelingen had met zijn
geschrijf: een literaire terrorist, die het alleen maar met zichzelf eens was, en daarom
met een boosaardig genoegen iedereen die hem voor de voeten liep, tegen de grond
sloeg.
Misschien dat een vluchtig bladeren in zijn critieken nog wel steun verleent aan
dit misverstand, maar hij die zich serieus met het werk van Menno ter Braak inlaat
ontdekt spoedig (en dat is het nu juist wat deze auteur zo boeiend en zo menselijk
maakt) dat Menno ter Braak eigenlijk niets anders doet dan
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in anderen zichzelf, althans een gehaat alter ego bestrijden, en dat zijn werk dus een
voortdurende poging is tot zelfbevrijding.
Hij is op zoek naar zichzelf, naar de kern van zijn persoonlijkheid en hij ontdekt
dat het Christendom hem daarbij in de weg zit. Het belemmert hem niet alleen in
zijn bewegingen, maar het is zelfs bezig zijn persoonlijkheid uit te vlakken.
Daar hebt u de reden van die felle, in het begin zelfs krampachtige manier van
schrijven: hij wil zijn intellect zo scherpen, zo strijdbaar maken, dat hij daarmee alle
belemmeringen en omklemmingen kan stukdenken.
De tegenstander interesseert hem alleen dàn wanneer hij in die ander een stuk van
zichzelf ontdekt, van dat zelf waarmee hij wil afrekenen, of een deel van zijn
christelijk verleden, dat hij van zich af wil schudden. En dat is dus een ander opvallend
verschil tussen Menno ter Braak en E. du Perron. Du Perron was al van huis uit een
vrije, door geen dogma of conventie geknevelde persoonlijkheid. Vandaar dat zijn
schrijvers-activiteit, ondanks de felle toon die ook hij vaak wist aan te slaan, op ons
meer de indruk maakt van een cultureel tijdverdrijf dan van een innerlijke noodzaak.
Voor ter Braak was schrijven een vorm van strijden, een acte van zelfbevrijding.
Hoe rationeel en objectief zijn betoogtrant ook moge zijn, de aanleiding, de inzet
tot het betoog was immer strikt individueel en subjectief.
Niet de persoon levert ons het oeuvre, maar omgekeerd levert het werk ons de
persoon, de volledige mens.
Deze strijd om zelfbevrijding en zelfverwerkelijking is niet één aspect van de
figuur Menno ter Braak, maar hèt centrale motief, de enige sleutel die past op deze
gecompliceerde persoonlijkheid. En wat hij bestrijden en ontwapenen wil in en om
zichzelf is niet onder meer, maar alleen en uitsluitend het Christendom.
Ieder boek, ieder artikel zelfs, is een fase, een moment in deze strijd.
‘Afscheid van Domineesland’ noemt hij het bundeltje opstellen dat hij in 1931
publiceert.
Met dit afscheid is hij zijn leven lang bezig geweest. Hij ontdekte nl. dat de klei
van dit domineesland nog overal aan zijn klompen zat, en het scheen hem toe dat hij
de lucht ervan zo diep had ingeademd dat hij zijn longen nooit meer zuiver kon
krijgen. Afscheid nemen is wat anders dan een deur achter je dichttrekken. Maar dit
gevecht om los te komen van Domineesland heeft zijn plaats bepaald in onze
letterkunde, en zijn profiel scherp getekend. Zonder dit gevecht zou hij òf geen òf
een heel andere plaats hebben ingenomen.
‘De onverbiddelijke erfelijkheid bestemde mij, bijna, tot dominee’, schreef hij in de
inleiding tot genoemd boekje. Zijn familie was nl. bij uitstek een predikantenfamilie.
‘Voor mijn prille jeugd was de dominee het symbool van het hogere leven, waarover
met eerbied gesproken diende te worden’.
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Weliswaar werd die eerbied al vroeg doorkruist door een lichte twijfel, of liever door
een zekere geïrriteerdheid.
‘Ik ergerde mij over zijn uiterlijk, over de ridicule combinatie van half-deftige
kledingstukken, die zijn uniform uitmaakten, maar ik zag veel volwassen mensen
ernstig luisteren en begreep dat het een hoogst ernstig geval was, dat het
minderwaardig was, aan zulke kleine uiterlijkheden te hechten’.
En wat van de dominee gold dat gold nog veel sterker voor Jezus. Jezus werd voor
hem een soort super-dominee. Enerzijds voelde hij een geheimzinnige eerbied en
bewondering voor Jezus, anderzijds wekte deze dominee-in-deovertreffende-trap
zijn afkeer en zijn verzet op.
‘Ik had het land aan Jezus, om zijn domineesachtige wijze van reageren; maar ik
was ook bang voor zijn geheimzinnige goedheid, zijn mysterieuze relaties met God,
waarover de dominee zo welingelicht sprak of hij er meer van wist.’ In zijn
Gymnasium-jaren ging hij met een vriend iedere Zondagmorgen in en buiten de stad
dominees beluisteren van allerlei kerken en richtingen.
‘Wel moet ons een sterke drift naar het Hogere bezeten hebben, dat wij het
klokgebeier niet als gewoonlijk in ons bed beluisterden.’
Dit is meer dan een ironische opmerking!
Als hij van het Gymnasium komt, kiest hij, alweer ‘bijna’ theologie als studievak,
want hij was er toen, op die leeftijd dus, nog steeds vurig van overtuigd dat er zoiets
als het Hogere of het Diepere bestond, en dat een theoloog de enige was die ons
hierover deskundig kon informeren.
Doch ook toen bleek zijn afkeer minstens zo sterk te zijn als zijn bewondering;
het idee dat hij op een kansel en in toga gestoken zou staan bidden vond hij zo
lachwekkend dat hij toch maar zich voor een andere studie liet inschrijven, nl.
geschiedenis. Wel werd hij lid van de vrijzinnige studentenvereniging en als
domineeserfenis droeg hij met zich mee een diepe eerbied voor klassieke kunst en
wijsbegeerte en ‘een zuiver aanstellerige bewondering voor grote geesten als Vincent
van Gogh’.
Alleen wist hij nog steeds niet wat dat ‘Hogere’ waarover de dominee de mond
vol had, nu precies inhield.
Ik wil nu een poging wagen het godsdienstig-geestelijk milieu te beschrijven waaruit
Menno ter Braak is voortgekomen, zodat vandaaruit iets meer licht valt op het type
Christendom dat hij aangehangen en bestreden heeft.
Nu levert dit niet zo veel moeilijkheden op, omdat hij nogal scheutig is met
mededelingen hieromtrent.
Daaruit blijkt dat hij is opgegroeid in de sfeer van de nogal liberale vrijzinnigheid,
die thans in de boekjes ‘de moderne richting’ wordt genoemd, en die haar grote
bloeitijd beleefde in de tweede helft van de vorige eeuw. Onder de indruk van de
resultaten met name van de Natuurwetenschap verwijderde zij alles uit Bijbel, kerkleer
en geloofstraditie wat niet in overeenstemming was met de FEITEN, en zo kweekte
zij een religiositeit, waarin het Koninkrijk
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Gods een ander woord was voor Vooruitgang, en waarin Jezus vrijwel niet anders
deed dan de mensen aanporren vooral het Goede te doen en naar het Hogere te
streven... Ter Braak werd zelfs op catechisatie voorgehouden dat deze Jezus niet
eens een historische figuur was, maar een mythe, een hellenistisch-alexandrijnse
mysterie-god. Menno ter Braak heeft dit Christendom als een integrale vertolking
van het Christendom beschouwd, in ieder geval als de hoogst-ontwikkelde vorm van
Christendom, vandaar (?) dat hij zich nooit serieus heeft verdiept in de geloofsinhoud
van bijv. de orthodoxe christen.
Ik schrijf dit niet neer, omdat ik uit ben op een goedkoop succesje, maar wel omdat
ik vind dat wij er recht op hebben te weten welk beeld van Christendom hij voor
ogen had als hij het, in zijn vroegere en in zijn latere geschriften heeft over het
Christendom. Welnu, het is dit oud-liberale protestantisme dat hij van huis uit heeft
meegekregen en dat hij later van zich probeerde af te schudden.
Toen hij nl. ontdekte dat altijd wanneer het leven vraagt om een daad, om een
avontuur dat leidt tot zelfontdekking en zelfbevestiging, de christen komt aandraven
met zijn gewijde symbolen, en ons verwijst naar het Eeuwige en het Verhevene, dat
we weliswaar nooit bereiken, maar waarnaar we wel kunnen opstreven. Die
religiositeit is dus in feite een vlucht voor de werkelijkheid, maar in plaats van eerlijk
te erkennen dat hij het gewone leven doodgewoon niet áán kan, zegt de christen dat
dit gewone leven eigenlijk maar banaal is en oninteressant, en dat wij dienen te
zoeken naar een Hoger leven en naar een Diepere Werkelijkheid.
Met andere woorden: deze onmacht wordt in het christendom omgezet in een
schone leugen, en deze leugen, deze vervalsing wordt ons bovendien aangeprezen
als het eigenlijke levensgeheim, als een specialiteit voor geestelijke fijnproevers.
Want het christendom suggereert immers dat daarginds, in die verheven sfeer, die
zich natuurlijk niet laat omschrijven, maar die je moet aanvoelen (of niet, maar dan
ben je toch wel een ontzettende prolurk), de zin van het leven zich aan ons zal
ontvouwen.
Deze christelijkheid is voor hem nu niets anders dan geestelijke onzindelijkheid, een
verraad aan de persoonlijkheid, en een belediging van het gewone aardse leven. Maar
deze onzindelijkheid treft hij niet alleen aan bij hen die als christenen te boek staan,
nee, hij signaleert haar overal, ook in vormen en onder vlaggen die niets met het
officiële christendom hebben uit te staan, bijv. in de literatuur en in de wetenschap.
Zo wordt zijn werk een groot en hartstochtelijk protest tegen deze gecamoufleerde
onmacht, tegen de halfzachtheid, ‘het symbool van geestelijke zelfverheffing zonder
aanvaardbare reden’.
Hij bestrijdt het christendom niet alleen omdat er naar zijn zeggen geen zeldzamer
ding is dan doodgewone geestelijke zindelijkheid, en in geen geval als propagandist
voor de Dageraad, maar wel en in de allereerste plaats om-

Ontmoeting. Jaargang 16

173
dat hij zichzelf de dupe voelt van dit christelijk verraad aan de persoonlijkheid.
Daarom is zijn schrijven strijden, het is een strijd om zelfbevrijding, een doorstoten
naar de kern van de persoonlijkheid. Dat die strijd zo lang duurde, dat die
zelfbevrijding zich zo moeizaam voltrok, hangt innig samen met de vrijzinnigheid
van zijn domineesland, die uitgesproken ondogmatisch was en zich dus niet rationeel
liet overmeesteren. Dit christendom was veel meer een aangekweekte habitus, een
stukje gevoelsbesmetting. Ter Braak merkte tot zijn ergernis dat hij het nog met zich
mee droeg, toen hij er officieel allang mee gebroken had. Hij schrijft niet voor niets
in de inleiding tot ‘Afscheid van Domineesland’ over de ‘dominee die ik geweest
ben, en misschien ten deele nog ben’ (!) en even later merkt hij op dat zijn strijd
tegen het christendom een struggle for life mag heten, ‘de intellectuele eindstrijd
tussen de dominee en de domineeshater in mij’. Hij schrijft dat omstreeks 1930. In
1937, toen hij zijn laatste grote boek schreef, ‘Van oude en nieuwe christenen’ was
die eindstrijd nog volop aan de gang, al was het front verschoven van zijn eigen
innerlijke ‘chaos’ naar de Europese cultuur.

II.
Toen E. du Perron zijn roman ‘Het land van herkomst’ had gepubliceerd noemde
Menno ter Braak dit boek een verdediging van de menselijke waardigheid tegen de
menselijke aanstellerij.
Dit zinnetje zou nog veel meer op ter Braak zèlf van toepassing zijn: zijn gehele
werk is hiermee kort maar raak getypeerd.
Tegen de aanstellerij, die typisch christelijke ondeugd, die hij ook in vele
on-christelijke vormen en figuren tegenkwam, schreef en streed hij, ook in de twee
belangrijkste boeken uit deze periode: ‘Politicus zonder partij’ en ‘Van oude en
nieuwe christenen’.
En de menselijke waardigheid werd zijn criterium, zijn hoogst persoonlijke
waarheid tegenover de christelijke leugen; een waarheid die hij echter niet beleed
als een dogma, maar hanteerde als een programma.
In de tijd vóór hij deze boeken schreef had hij ‘pathologisch veel’ van Nietzsche
verwerkt en door deze lectuur vond hij zichzelf terug ‘als iemand, die een nuance,
een kleine, maar beslissende nuance veranderd was’, iemand die zeker was van zijn
eigen pro's en zijn eigen contra's.
Ik zal mij nu vooral met deze twee boeken bezighouden en laat het veel eerder
verschenen ‘Carnaval der burgers’ buiten beschouwing. Het is een noodzakelijk
moment geweest in de ontwikkeling van het denken van ter Braak, maar het boek
is, naar zijn eigen (latere) conclusie opgebouwd op een verkeerd alternatief, nl. op
de tegenstelling dichter/burger: ‘God herleefde heimelijk in de “dichter” en zijn
duivel vermomde zich even modern als “burger”, terwijl hun “strijd” om de menselijke
“ziel” met de naam “carnaval” werd ge-
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doopt. Het kwam niet in mij op, dat ik aldus nog God diende en de mammon; mijn
aandacht was geconcentreerd op de beteugeling van de chaos in mij; dat mijn
christelijk pessimisme mij daarbij nog een kool stoofde, ontging mij voorlopig’.
In zijn latere werk daagt hij ook de dichter voor de rechtbank van de menselijke
persoonlijkheid, en aan het ‘Demasqué der schoonheid’ dat dàn volgt, ontkomt zelfs
Joost van den Vondel niet, laat staan vele mindere en latere goden.
In zijn interview met 's Gravesande onderstreepte hij nog eens met nadruk dat het
hem niet ging om Vondel als taalvirtuoos maar om Vondel als persoonlijkheid.
Dat was het enige wat hem boeide, de persoonlijkheid, daar zocht hij naar en als
hij dan alleen maar halfzachtheid of virtuositeit vond, dan uitte hij zijn teleurstelling
op een verbitterde en verbeten manier.
‘Zijn volle aandacht richtte hij op het laatste substraat der persoonlijkheid, niet op
deszelfs attributen’, getuigde Anton van Duinkerken (in het boekje ‘Menno ter Braak’,
dat de uitgever aan de verschijning van zijn ‘Verzameld Werk’ deed voorafgaan).
Zelf zegt hij dat hij alleen maar geïnteresseerd is in ‘het tweede gezicht’; ‘Talrijke
op het eerste gezicht interessante physionomieën blijken echter bij nadere
beschouwing geleende maskers voor banale burgers’.
In deze twee boeken1) neemt hij de kunstenaars en de intellectuelen onder schot,
die ieder op een eigen manier meedoen met de christelijke ondeugd van de aanstellerij.
De dichter die geen eerlijk handwerksman meer wil zijn, maar suggereert dat hij
iets heel bijzonders is, dat hij behoort tot een elite-groep, tot de club der zeer
geprivilegieerden, omdat hij... gedichten schrijft. Hij doet alsof hij dikwijls vertoeft
in een andere, een hogere wereld dan waarin wij dagelijks vertoeven, en hij laat
duidelijk voelen dat zoiets waarachtig niet voor Jan en alleman is weggelegd. Vroeger
zat hij in één gilde met de zadelmaker, toen leverde hij eerlijk werk, nu heeft hij een
geestelijke hiërarchie geschapen, omdat hij ‘meer’ wil zijn dan de anderen.
Het is doodgewoon een ‘struggle for highlife’, maar zo gebrand is hij erop de
plaats aan de top van zijn zelfgeschapen hiërarchie te behouden, dat hij hiervoor alle
middelen te baat neemt en zijn hele leven vaak niet anders is dan een toneelspeler,
iemand die de rol speelt van de ingewijde, van de man van de Geest en van andere
Verheven Dingen.
Deze maskers worden afgerukt, deze houding wordt als gewichtigdoenerij en als
aanstellerij aan de kaak gesteld.

1) Nauwkeuriger: in ‘Politicus zonder Partij’ en in het eerste deel van ‘Van oude en nieuwe
Christenen’. Het tweede deel is een hoofdstuk apart, ik kom daar straks uitvoerig op terug.
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Menno ter Braak schrijft ‘tegen de geest: d.i. tegen ieder gebaar dat te vroeg “naar
boven” wijst, tegen iedere ernst, die de humor te vroeg heeft afgezworen, tegen ieder
gewicht, dat de lichtheid van het amusement te vroeg heeft miskend. Tegen de geest,
d.i. tegen de laatste “geestelijke” rechtvaardiging van de “burger” door de “dichters”,
tegen iedere “wereld achter de dingen”, in welke verkapte vorm ook, waarover de
kunstenaar en de wijsgeer ons, elk op zijn manier, suggestieve sprookjes vertellen,
tegen het schijndecorum, waarmee wij nog altijd onze stand tegenover onze
medezoogdieren willen ophouden.’
En wat voor de dichters geldt, geldt eigenlijk op dezelfde wijze voor de
intellectuelen, de mensen van de ‘Wetenschap’. Want in Holland telt een intellectueel
als een wezen van een hoger orde dan bijv. een havenarbeider. Hij is immers, net als
de dichter, een man van de Geest. Hij gelooft weliswaar niet in de goddelijke poëzie,
in de poésie pure, maar het rijk des geestes heeft vele kloosters, en één daarvan, en
bepaald niet de kleinste, heeft de intellectueel voor zijn orde veroverd. Want hij
‘gelooft’ in zijn wetenschap, of liever nog in één of andere wetenschappelijke
kerkvader, in een meester, die een aantal ontdekkingen heeft gedaan, en wiens
uitspraken daardoor een gewijd en canoniek gezag hebben verkregen.
Als voorbeeld kiest hij Freud. Hij kan veel in Freud waarderen, want Freud is een
zindelijk denker, hij heeft geen aangedikte stijl, een afkeer van filosofen, een
voorliefde voor wat ter Braak noemt ‘de biologie des geestes’ en een koude verachting
voor de infantiele illusies van het Christendom.
Maar de ellende is allereerst dat Freud zelf in zijn wetenschap ging geloven,
waardoor hij er dus iets christelijks van ging maken (‘Wir glauben daran, dass es der
wissenschaftlichen Arbeit möglich ist, etwas über die Realität der Welt zu erfahren’),
en vervolgens dat zijn schitterende vondsten thans het gezag hebben bij zijn
volgelingen van onfeilbare waarheden. ‘De verachter van de godsdienstnarcose en
het wijsgerenidioom zag ik op de knieën liggen voor het afgodsbeeld Wetenschap,
en erger, voor zijn eigen termen-complex, de psycho-analyse’.
Zijn leerlingen beschouwen Freud als een soort godsdienststichter, en hun
vakgeleerdheid houdt niets anders in dan het zich met hartstocht en wellust ingraven
in de Freudiaanse dogmatiek. Zij plegen de hypocrisie der epigonen. Zij menen dat
zij pas dàn wat ‘zijn’ ten opzichte van hun medemensen, als zij veel en ernstig weten
te goochelen met de Freudiaanse vaktermen en handwoorden.
Deze geestelijke zelfverheffing, die ontstaan is in Domineesland, maar waaraan
politici, kunstenaars en filosofen even hardnekkig meedoen als priesters en dominees,
moet toch een oorzaak, een motief hebben?
Als hij hierover nadenkt, vindt ter Braak een antwoord dat zo voor de hand ligt
dat het hem bijna overrompelt: het is een kwestie van eigenbelang!
Die vervalsing van de zaak, die hiërarchie van de geest, die wereld achter
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de dingen, die opgepoetste elite-beseffen, men gelooft er niet in omdat men de realiteit
ervan ervaart, maar domweg omdat men dit alles nodig heeft. Als je met het leven
zelf niet uit de voeten kunt, omdat je niets anders bent dan een banale burger, maar
je weigert op één hoop geharkt te worden met andere burgers, met andere nullen,
dan schep je jezelf een diepzinnige wereld van de geest en hoe volmaakter je de rol
van ingewijde acteert, hoe beter je menselijke meerwaarde, je geestelijk overwicht
aan de dag treedt.
Is het wonder dat allerlei lieden zo fanatiek hun geestelijke wereld verdedigen?
Wat zou er van hen overblijven als wij eens zouden besluiten het voortaan zonder
de geest te doen?
‘Wat zou er dan overblijven van de predikanten en de pastoors, van de
philosophenschimmel en het humanistisch-pacifistisch-ethicisme, zelfs van de
romantiek en het onsterflijk heimwee, dat wij volgens platonische traditie met ons
meedragen?’
M.a.w. ook en juist het Christendom, de haard van deze infectie, de school waar
wij geleerd hebben de zaak te vervalsen en het leven te vernevelen, is dus in feite
niets anders dan een kwestie van dood ordinair eigenbelang. Dit is het Aha-Erlebnis
geweest in het leven van ter Braak.
Om alle misverstand te voorkomen: Menno ter Braak strijdt niet tegen de geest, maar
tegen de mens die de geest misbruikt. Hij wil de geest niet afschaffen, maar juist
redden uit de handen van hen die de geest misbruiken in dienst van de zelfverheffing
van de mens, van hen die met de hemel gaan dwepen, omdat zij met de aarde overhoop
liggen.
Menno ter Braak wil de geest niets anders dan geest, dan koele ratio laten zijn. ‘Ik
waag dus geen aanval op de geest, noch een verheerlijking van het dier. Wat ik hier
in woorden heb uitgedrukt, is het belang van Reinaert, die, vertrouwend op de geest
als melodie van het lichaam en op zijn lichaam als het instrument van zijn geest,
door schade en schande heeft geleerd, dat men deze twee niet scheiden kan, zelfs
niet tegen elkaar uitspelen kan, zonder die woorden, die uitgeblazen bijzaken, als
hoofdzaken te verheffen en daarmee te laten verstenen.’ Reinaert de vos stelt hij aan
ons ten voorbeeld als hij ons duidelijk maken wil hoe men de geest dient te hanteren.
De listige Reinaert is iedereen de baas, zowel koning Nobel als Belijn, ‘die schaapskop
van een... geestelijke’, omdat hij de enige is die van zijn geest gebruik weet te maken!
Reinaert loste de spanning van dit leven niet op in twee domeinen, een banaal
aards domein, en een ver daarboven uit zwevende geestelijke wereld, maar hij stelde
zijn geest in dienst van zijn lichaam. Hij gaf aan de geest zijn ware, d.i. zijn
biologische plaats terug.
Ter Braak erkent dat hij zijn Reinaertnatuur pas laat onder het vacht var Belijn(!!!)
heeft ontdekt. In zijn geestelijke periode zag hij Reinaert als een satire op zichzelf,
maar nu aanvaardt hij Reinaert als de enige geestelijke realiteit, die hij volledig delen
kan. Want Reinaert filosofeert niet, hij heen
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geen stand op te houden, geen godsdienst te belijden, geen ethiek. Hij gelooft niet
in erfzonde, of in poésie pure, hij hoeft geen geestelijke acrobatiek uit te voeren, nee,
hij hoeft alleen maar te worden wat hij is: de geest die vlees geworden is. Reinaert
bedient zich van zijn geest, het is zijn soepel instinct geworden. Hij heeft hem niet
nodig om er in weg te vluchten, maar hij aanvaardt hem volledig ter verwerkelijking
van zichzelf, zonder hem te beschouwen als bergplaats van absolute waarheden etc.
Wie over de superieure geest spreekt, die acteert volgens ter Braak het dier uit de
mens weg. Ter Braak wil niet naar de apen terug, maar waarom zouden wij ons boven
de apen verheven voelen?
Wij dienen onze dierlijkheid te aanvaarden in de vorm van menselijkheid. Zo zoekt
ter Braak in deze prachtige, door en door persoonlijke boeken naar een nieuwe mens
die uit de aarde aards is, die zich daarvoor niet geneert maar er veeleer trots op is,
een mens die niet gelooft in schone woorden, of in onfeilbare systemen, die zich
door geen autoriteit en door geen waarheid-an-sich laat imponeren, die nergens
probeert de diepzinnige uit te hangen, die niet zoekt naar de wereld ‘achter de dingen’
of naar een eeuwige idee. Dat zijn allemaal door het eigen belang opgezette geestelijke
hoogstandjes, dat is allemaal aanstellerij.
Ter Braak wil het concrete leven, waarin de mens zichzelf kan bevestigen en
verwerkelijken, waarin hij staat voor zijn zaak en geen rechtvaardiging achteraf nodig
heeft, omdat hij zijn eigen rechtvaardiging is.
Zo is hij ‘zonder partij’. Hij is zijn eigen partij. Hij breekt door allerlei vervalsingen
en verstarringen heen om de menselijke waardigheid te redden.
‘Honnêteté’ is het enige criterium, dat in Europa nog identiek is met menselijke
waardigheid, nu de kennis en het geloof geen teken van superioriteit meer zijn,
evenmin als de domheid en het ongeloof, nu noch het verlichte strijden voor de
vooruitgang, noch het belemmeren van die vooruitgang door holle frasen op zichzelf
meer een bewijs van morele moed mag heten.
Daarom zou men toch dit onvertaalbare ‘honnête homme’ mogen vertalen met
‘fatsoenlijk mens’, want het fatsoen heeft weer iets aantrekkelijks gekregen, sedert
de eens bij uitstek fatsoenlijke burger zijn verlangens projecteert op de helden van
het concentratiekamp.
Fatsoen klinkt thans reeds universeler dan specialisme, dan ‘l'art pour l'art’, dan
geloof, dan waarde, dan objectiviteit, dan carrière, dan klassebewustzijn, dan
onfatsoen, dan... fatsoen: misschien is het fatsoen van de ‘honnête homme’ onder al
deze termen nog de enige herinnering aan de universele mens; aan die trotse universele
mens der Renaissance, die tot opvolger van de christelijke gelovige scheen
voorbestemd, en die nu begraven ligt onder het puin der vakwetenschap.
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III.
Ook in het tweede deel van ‘Van oude en nieuwe christenen’ gaat Menno ter Braak
het Christendom te lijf, alleen op een ander front. Het gaat nu niet meer om zijn
persoonlijke problematiek, maar om het Christendom als scheppend beginsel van de
Europese cultuur. Dat wil niet zeggen dat ons in dit tweede deel een nuchtere
wetenschappelijke studie wordt voorgezet met veel voetnoten en citaten en met een
voorzichtige conclusie aan het slot als resultaat van objectief wikken en wegen, nee,
ook hier gaat het om een afrekening, meesterlijk en scherpzinnig, maar... op grond
van een axioma, dat hij nergens ter discussie stelt. Dit axioma heet ‘ressentiment’,
het is hem door Nietzsche aan de hand gedaan, en hij, ter Braak, laat ons nu in een
aantal hartstochtelijk neergeschreven beschouwingen zien tot welke definitieve
verklaringen je komt ten aanzien van onze cultuur als je van dit axioma uitgaat. Met
het christelijk geloof zal hij zich nu voortaan niet meer bezig houden, dat is niet meer
nodig. ‘Voor ons is het christelijk geloof geen probleem meer; wij hebben afgerekend
met iedere christelijke waarheidspretentie; wij staan tegenover het Christendom als
godsdienst even onverschillig () als tegenover het Boeddhisme’. Maar hij acht het
een ontstellende naïveteit als we zouden menen dat we daarmee ook van onze
christelijke erfenis afzijn. De leer is maar een bedroevend klein onderdeel van deze
erfenis, waarmee wij allen opgescheept zitten. Je kunt het christelijk geloof een
vroom bedrog noemen, je kunt het een stom toeval achten dat nu juist het Christendom
Europa veroverd heeft en niet bijv. de Mithras-religie, je kunt het Nietzsche van harte
nazeggen dat God dood is, maar je kunt het feit niet ontkennen dat onze cultuur rust
op het christendom en christelijk is, tot in haar felste onchristelijkheid.
Ja, juist hij, die met geen enkele christelijke illusie meer gemene zaak maakt, wordt
zich pas echt van deze christelijke erfenis bewust.
Van hieruit wordt de onderscheiding duidelijk die ter Braak gaat aanbrengen tussen
het Christendom als leer en als discipline, als dril. De christelijke leer kun je bestrijden
of afzweren, maar ‘de dril van voorgeslachten schudt men niet af op de wijze des
poedels.’ De leer kun je beschouwen als een overwonnen standpunt, maar je zult dan
toch dienen te aanvaarden dat deze leer zich heeft omgezet in een discipline, waar
geen mens meer onder uitkan. Deze discipline is in onze cultuur de ijzeren, inerte,
anonieme constante. Dat blijkt uit de taal die het christendom ons heeft leren spreken,
het blijkt nog veel krachtiger uit de begrippen die het christendom ons heeft leren
denken. Daarom zijn wij, Europeanen, willen wij onszelf niet opheffen, christenen,
nieuwe paradoxale christenen, christenen zonder christendom.
De leer heeft zich dus omgezet in een discipline. Om de aard van de discipline te
leren kennen zullen we dus eerst moeten weten wat de inhoud van deze
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leer was. Welnu, volgens Menno ter Braak is de hiernamaals-illusie, oftewel het
onsterfelijkheidsinstinct ‘de basis van alle christelijke geloof’. Een regel verder
spreekt hij over ‘haar voornaamste geloofswaarheid’. Uit dit credo is het ressentiment
geboren, de wrok van de underdogs van deze wereld, vanwege de onrechtvaardige
verdeling van de aardse goederen en dus vanwege de ongelijkheid van de mensen.
Dit inzicht dankt hij dus aan Nietzsche: ‘Die treibende Kraft bleibt: das
Ressentiment, der Volksaufstand, der Aufstand der Schlechtweggekommenen’. Het
Christendom doet geen poging deze ongelijkheid, deze maatschappelijke en dus
menselijke tegenstelling hier op áárde weg te werken, maar het krijgt de kleine luyden
uit de oude romeinse wereld bij duizenden in zijn greep door hen de illusie te schenken
van een hiernamaals, waarin alle zielen voor God gelijk zullen zijn, waarin voorgoed
een einde wordt gemaakt aan het schrijnende verschil tussen de rijken en de armen,
de have's en de have-nots. Dit uitzicht maakt zelfs de scherpste aardse tegenstelling
dragelijk en onbelangrijk. Niet lang zal 't lijden duren; Draagt nog een poos uw kruis!
Wellicht slechts weinig uren, Dan zijn wij eeuwig thuis!
Dat is de kern van het christelijk geloof, de spil waarom alles draait; ‘Ik voor mij
zie achter het theologisch gewoel, achter het gevarieerd spektakel van Arianen,
Pelagianen, Albigenzen, wederdopers, Calvinisten, orthodoxen en ketters maar één
“algemeen-christelijke” tendentie; de disciplinering van de mens tot een
gelijkheidsmoraal, die eeuwen achtereen in de praktijk des levens slechts dienst
moest doen om de fundamentele ongelijkheid op aarde met een beloofde zaligheid
in de hemel te honoreren: bedriegelijke voorspiegeling, als men wil, door uitschrijving
van een chèeque op een bank, die niet bestaat.’ Heeft Jezus dit nu werkelijk bedoeld
te leren?
Dit acht ter Braak een louter academische kwestie, want ten eerste is het voor hem
nog altijd de vraag of Jezus wel echt geleefd heeft, maar ook al zou dat bewezen zijn,
dan nog maakt de Jezus van de evangeliën allerminst de indruk van een praktisch
politicus. Jezus stichtte het Christendom, maar Paulus heeft het gered. Ter Braak
speelt dus Paulus tegen Jezus uit, niet zoals Buber dat deed in ‘Zwei Glaubensweisen’,
maar meer in deze zin dat Paulus van een paar losse opmerkingen van Jezus een leer,
een programma heeft gemaakt. ‘Paulus was even praktisch als Marx, en zoals deze
laatste het socialisme “redde” van de utopisten door het met wetenschappelijke
onverbiddelijkheid te garneren, zo “redde” Paulus het Christendom van Christus
door... zie de paulinische brieven.’
En na hem komt Augustinus, die op deze hiernamaals-illusie een gigantisch en
werkelijk àlles omvattend systeem heeft ontwikkeld, waarin de kerk en de wereld,
de vorst en de onderdaan ieder hun eigen plaats en taak kregen toegewezen, alles in
dienst van dit hogere doel.
‘In de school van dit tuchtreglement, waarin geen enkele handeling op zichzelf
staat of voor zichzelf verantwoord wordt, maar iedere activiteit afhan-
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kelijk is van een “hogere” harmonie, is de Christen opgevoed. Het bepaalt de ethiek
van de middeleeuwen zo volkomen, dat men zich kan afvragen waarom men de
middeleeuwen niet liever “augustijns” dan christelijk noemt; maar men behoeft
evenmin lang te zoeken om de sporen dezer discipline nog te vinden bij Erasmus of
Kant; de discipline (in casu: het scheelzien naar het hiernamaals) handhaaft zich ook
als de leer wordt aangevreten door de twijfel, zelfs als het fundament, de persoonlijke
onsterfelijkheid ondermijnd wordt en gaat bezwijken. De discipline is oneindig veel
sterker dan de leer; terwijl alles, wat tot de leer behoort, onophoudelijk in discussie
wordt gebracht en daardoor de mens de schijn geeft van grote individuele
beweeglijkheid en originaliteit, is de discipline langzaam, onpersoonlijk, maar
hardnekkig.’
De discipline handhaaft zich en zet zich door in velerlei vormen. De leer hebben
wij afgeschaft, maar het ressentiment zit ons in ons bloed, en van de gelijkheid van
de zielen voor God hebben wij eeuwen lang zo verrukkelijk gedroomd, dat wij haar
in vervulling willen zien gaan, ook als we allang niet meer in God geloven. Zo gaat
zij bij de humanisten in vervulling in de vorm van algemene menselijkheid, bij Marx
in de toekomst van de arbeiders, maar ter Braak ziet deze gelijkheidsdroom ook in
vervulling gaan in het nationaal-socialisme en het Fascisme. Het Ressentiment is het
grote creatieve beginsel geworden en gebleven van onze cultuur, en de gelijkheid
der zielen gaat in vervulling daar waar zij democratisch luistert naar ‘algemeen
kiesrecht’ en daar waar zij nationaal-socialistisch spreekt van ‘Gleichschaltung’.
Voor de oude christenen is het fascisme door en door on-christelijk, maar de nieuwe
christen kan het alleen maar beschouwen als weer een andere vergoeding voor de
verloren hiernamaals-illusie. ‘In dit opzicht zijn liberale democratie, marxisme en
fascisme even christelijk, dat zij van een fundamenteel ongelijkheidsbegrip niets
weten.’
Ditzelfde geldt ook voor het begrip ‘de menselijke waardigheid’, honnêteté, de laatste
en persoonlijkste waarde van Menno ter Braak. En hij spreekt eerlijk uit dat het hem
moeite heeft gekost dit toe te geven. Maar toch is ook dit één van de moderne
aequivalenten voor de gelijkheid, net als bijv. de leuzen van de Franse revolutie.
Deze leuzen zijn op zich zo onzinnig, d.w.z. zo zeer in strijd met onze dagelijkse
levenservaring, dat je hun ‘zin’ alleen maar kunt begrijpen als je uitgaat van een
samenleving die bepaald wordt door de hiernamaals-illusie.
Wat de honnêteté betreft: ‘Men vergist zich als men “menselijke waardigheid”
voor een algemeen criterium houdt; dat is de vergissing der humanisten. Er is geen
algemene menselijke waardigheid buiten het christelijk Europa om; er zijn hoogstens
analogieën, en door analogieën verliest men de concreetheid van zijn begrippen, als
men er een te toegeeflijk gebruik van maakt; was er niet de christelijke God geweest,
die zijn gelovigen onder dwang had gehad, wij zouden niet eens weten wat “de”
mens en “de” waardigheid is... voor ons!’
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Betekent dit nu dat ter Braak alles op een grote culturele hoop schuift en niet wil
weten van enig verschil tussen bijv. de Gleichschaltung van de nazi's en zijn geliefde
‘honnêteté’?
Nee waarachtig niet. Hij wil voluit aanvaarden dat ook hìj een erfgenaam is van
déze cultuur, en dat je ook uit het begrip ‘menselijke waardigheid’ het ressentiment
niet kunt wegdenken. Maar juist door het ressentiment als ressentiment te behandelen,
kun je het ook beheersen, en daarmee heb je al stelling gekozen tegen die gedrochten
die zich door het ressentiment laten besturen, zonder dat zij het zelf beseffen.
Bovendien zijn voor hem, tussen alle vormen van gelijkheid die in onze cultuur zijn
gepresenteerd, alleen honnêteté, karakter en menselijke waardigheid de enige tekenen
van bereiktheid, van werkelijke cultuur. En hiervoor zal hij dan ook tot het eind toe
op de bres staan; zonder dit ‘democratisch minimum’ heeft het leven voor hem zijn
waarde verloren. Hij moet niets hebben van de begripsdemocraat, die de democratie
ziet als een maximum, een hoogtepunt in de geschiedenis der mensheid, (zijn voorkeur
ging uit naar een ‘nieuwe elite’, hij heeft dat later in een boekje uitgewerkt) maar
wel is hij er diep van overtuigd dat in deze tijd (hij schreef dit in 1937) menselijke
waardigheid alleen maar gekoppeld kan worden aan democratie, want ‘in een tijd
van fascisme en nationaal-socialisme heeft de democratie de waarheid aan haar zijde’.
Menno ter Braak was zelfs één der weinigen die voor 1940 al inzag hoe grote
gevaren ons van de kant van het nationaal-socialisme bedreigden, en toen de Duitsers
ons land binnenvielen maakte hij een einde aan zijn leven, omdat hij wist dat er in
het nazi-systeem voor zijn opvatting van menselijke waardigheid principieel geen
plaats was.

IV.
Er is tegen zijn visie op een verklaring van het Christendom nogal wat verzet gerezen,
niet in het minst in literaire kringen. Als u niet uitsluitend op uw eigen oordeel wilt
afgaan, als u weten wilt of en waarom ter Braak helemaal gelijk of helemaal ongelijk
heeft (of half gelijk en half ongelijk enz.) dan verwijs ik u naar de opstellen van
Anton van Duinkerken, Henri Bruning en H. Marsman. Ik heb er even over gedacht
hun meningen kort samen te vatten, maar dan diende ik billijkheidshalve ook te
vermelden hoe ter Braak op die verschillende opmerkingen gereageerd heeft, en dat
zou een veel te lang verhaal worden.
Persoonlijk vond ik zeer waardevol de opmerking van Henri Bruning (in zijn boek
‘Verworpen Christendom’) dat het ressentiment als psychologisch fenomeen helemaal
niet streeft naar gelijkheid, naar het uitwissen van tegenstellingen, maar dat het een
wrok is die alleen bevredigd wordt door het uitzicht op een toekomstige méérwaarde.
Het ressentiment hunkert niet naar gelijk-
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heid, na de bittere ongelijkheid van het heden, maar naar een toekomst waarin de
rollen omgekeerd zullen zijn.
Ik wil echter niet op het werk en op de beschouwingen van ter Braak critisch
ingaan, maar aan het slot een enkele opmerking plaatsen over zijn persoon. Marsman
citeert in zijn boekje over ter Braak deze regels uit ‘Politicus zonder partij’: ‘Misschien
ben ik zo ruw gedesillusioneerd, dat ik een overdreven wantrouwen ben gaan
koesteren’, en hij acht deze bekentenis een sleutel tot het gehele boek. Ik zou er aan
toe willen voegen: ook tot het verstaan van de mèns Menno ter Braak, juist in zijn
strijd tegen het christendom.
Ter Braak heeft zich voortdurend de dupe gevoeld van zijn Domineesland, het
slachtoffer van de geestelijke ‘verlakkerij’ die daar bedreven werd. Hij heeft er nl.
in geloofd tot hij, veel te laat naar zijn eigen oordeel, ontdekte dat deze voorkeur
voor het hogere alleen maar op eigenbelang berustte. Het werd hem als de eigenlijke
waarheid aangaande het leven aangeprezen, maar toen hij hardnekkig ging zoeken
naar de kern, de pit van deze waarheid vond hij niets dan lege doppen.
Zijn werk is een strijd om zelfbevrijding, maar zijn desillusie was zó groot dat het
bovendien een wraakneming werd. Niet intellectuele of culturele belangstelling gaat
achter zijn beschouwingen over het Christendom schuil, maar een met affect geladen
afkeer en wrok. Daarom gaat het bij deze beschouwingen niet om een eindoordeel
maar om een voor-oordeel. Daarom wordt er geponeerd en niet geargumenteerd,
bijv. dat het geloof in het hiernamaals het eigenlijke punt is waar alles om draait in
het kerkelijk credo. En als een verblufte ‘oude’ Christen, na de toch wel opzienbarende
uitspraak dat Paulus van de boodschap van Jezus een leer heeft gemaakt die het
ressentiment van het romeinse klootjesvolk zo enorm wist te prikkelen, vraagt hóe
Paulus dat dan gepresteerd heeft, dan wordt hij afgescheept met een... ‘zie de
paulinische brieven’.
En toch zijn deze beschouwingen, inclusief het vooroordeel niet alleen boeiend
maar veel meer nog aangrijpend, en dat niet vanwege die bepaalde hoeveelheid
‘gelijk’ (ook!!), maar omdat zij het persoonlijk getuigenis zijn van een mens die zich
genoodzaakt voelde zich te bevrijden van het Christendom om aldus zijn
menselijkheid te redden.
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Fem Rutke
Het meisje met de dode ogen,
een dialoog tussen droom en werkelijkheid
Dansmuziek, rumoer en stilte wisselen elkaar af op de achtergrond, in de sfeer van een blasé
gefuif. Het gesprek is voor het gehoor in een soort nis van het feestvertrek.

H-

Wat zit je hier alleen... Mag ik bij je komen zitten? Je valt hier op. Ik heb je al drie
keer opgemerkt, op drie feestjes deze maand. Ga je naar veel feestjes?
Z(bevestigend)

Mm-mmm.
H-

Ik ken deze lui nauwelijks. Ze nodigen me uit vanwege mijn zusje. Ken je haar?
Gidy.
(korte pauze)

Speel jij dan ook toneel?
Z-

Ja.
H-

Nu wil je zeker wat over mij weten. Ik ben net terug uit Spanje. Weet je wat me zo
opvalt? Dat je steeds zo apart zit en dat je er zo jong uitziet vergeleken bij de anderen
hier.
Z-

Ik ben niet zo erg jong. Tweeëntwintig. Wat deed je in Spanje?
H-

Van alles. Op het land werken. Schilders helpen om aan opdrachten te komen, voor
ze poseren en schrik niet... Engels doceren aan een kleine universiteit. Professor
noemden ze me, EL professor. Dat is niet zo moeilijk in Spanje als je een beetje
handig bent. Eh... ik ben ook tweeëntwintig.
Z-

Je ziet er ouder uit. Je zou wel dertig kunnen zijn.
H(probeert)
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Lelijk? of... mooi? een beetje wijs of, zal ik zeggen, afgeleefd? Nee toch? dat bedoel
je toch niet? Als je dàt bedoelt, komt dat door de zon.
Z(lacht, vrij lang, eigenaardig en mooi)

H-

Waarom lach je?
Z-

Omdat je er gewoon uitziet, helemaal niet wijs, lelijk noch mooi, nogal brutaal met
je bruine gezicht, bij nader inzien bijna... onbenullig.
H(valt uit)

Dat méén je niet!
Z(gaat erop door)

En omdat je me ernstig neemt, jezelf nog méér kennelijk. Je ziet er helemaal niet uit
als een man van dertig. En verder, omdat het me amuseert dat je je zo voor mij
uitslooft. Moet ik er doekjes om winden, dat het enorm opvalt? Ik denk van niet.
Anders deed je het wel minder nadrukkelijk. Wat doe je overigens hier in Néderland?

Ontmoeting. Jaargang 16

184

H-

Nu? Probeer ik charmant te zijn. En daar doe ik heel veel moeite voor, je hebt gelijk.
Maar jij bent ook zéker en doortastend, op jóúw manier, met je reserves.
Z-

Vallen we hier niet héél erg uit de toon zo?
H-

Wat geeft het? Zij weten niet wat ze doen. Wij wel.
Z-

Wat? wat doen wij in jouw ogen?
H-

We verkennen elkaar. Of niet? We proberen uit te vinden of we elkaar aardig vinden.
Jij speelt toneel hè? Dan moet je wel van gedichten houden. Ik wil een goeie indruk
op je maken. Dùs zeg ik een gedicht op. Als je er prijs op stelt. Maar dan moet ik
eerst weten of jij mij óók al eerder hebt opgemerkt.
Z-

Mm-mmm. Ik vond je wel interessant. Ik dacht dat je stuurman was of marconist.
Het is je aan te zien dat je veel in het buitenland komt.
H-

Kwam.
(korte pauze; zijn stem wordt anders, nu af en toe al onwerkelijker)

Ik ga niet meer weg, niet meer alleen. Ik zocht het meisje met de dode ogen. Ik vond
haar niet.
Z-

Het meisje met de ‘wat’?!
H(snel handig in eigen wereldje)

De dode ogen. Mijn vriend heeft hetzelfde en schreef dit gedicht. Dat ik nu voor je
op wil zeggen. Dan weet je misschien welk meisje ik bedoel. Het heet ‘het verlangen
van pierrot’. Wil je het horen?
Z(sceptisch)

Ja.
HWijs mij het meisje met de dode ogen,
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ik zal haar dragen als een pop
die altijd in mijn hoofd gestaan heeft.
Het meisje met de dode ogen.
Ik zal haar dragen naar Sicilië.
Ik zal haar dragen wáár ze wil,
en ik zal appels voor haar kopen
en haar een kleine ponny geven.
Ze zal hard huilen
maar bedaren.
Ze zal mij
hand in hand verstaan.
Wij zullen houten koppen krijgen,
in etalages staan als dingen,
verkocht en aangegrepen worden
als speelgoed in het feest opgaan.
(Pauze)
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Hoe vind je het? Eigenlijk heeft het nog twee vervolgverzen.
Z-

Ik vind het mooi. Ken je die ook uit je hoofd? Je doet het leuk. Wil je de rest niet
opzeggen?
H-

Straks misschien.
(romantisch)

Als jij... één avond het meisje met de dode ogen wilt zijn.
Z(vriendelijk)

Dat wil ik.
H(alleen erin opgaand)

Weet je, dat bèn je, dat was je voor mij. Bleek, een beetje morbide, die eerste keer,
toen je voor mij bewoog, drie weken geleden, op de bank... Miles Davis - een huis
van glas - vijf satijnen kussens - je gezicht van stilte - in rumoer en gerinkel - langs
mij heen..
Z(lacht levendig, meer en meer ongeremd maar verder
en verder weg
terwijl jazz naderbij komt; als de muziek weer in
de achtergrond verdwijnt, zegt ze,
gewoon, bijna hard van stem)

Ga je hier in Nederland nu spaanse les geven?
H-

Vind je me aardig?
Z-

Ja, wel aardig.
H-

Als je me erg aardig gaat vinden, ga ik
(snel:)

spaanse les geven, artikelen schrijven, fotoreportages maken en verder studeren.
Z-
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(lacht kort)

Studeren wàt?
H-

Zul je wéér niet schrikken? Theologie. Maar ik wil géén dominee worden.
Z-

Ben je echt zo ernstig?
H(theatraal en tegelijk flirtend)

Vanavond als pierrot draai ik een doodserieuze pirouette. En jij moet lachen. Speel
je mee? Zullen we gaan dansen? Hier, drink wat.
(geluid van glazen)

Z-

Hoe heet je eigenlijk?
H-

Ferdinand. En jij?
Z-

Als ik die pop moet zijn: Marieke. Dat is een passende naam voor een pop.
H-

Marieke, waarom zit je altijd zo alleen?
Z(speelt)

Omdat ik met mijn dode ogen het leven weer opzoek, Ferdinand, en daarvan in m'n
eentje het beste de sporen kan vinden.
H-

Spélen we nu?
Z-

Mm-mmm.
(licht spottend)

De tragi-komedie van pierrot's verlangen.
H(veelbetekenend, als valstrik)

Kun je dat verlangen dan metéén al zo goed aanvoelen?
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Z-

Dat is niet zo moeilijk. Twee jonge mensen die er moeite mee hebben te geloven wat
zij zouden wìllen geloven. Zo'n spel gaat ons makkelijk af.
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H-

Zij zouden willen geloven dat ze elkaar héél erg lief kregen, nietwaar? Ondanks alle
narigheid om hen heen.
Z(stemt terughoudend in)

Mm-mmm.
H-

Maar je zei: dat gaat ons makkelijk af, zo'n spel. Wie zijn dat, die ‘ons’?
Z(nuchter)

Alle toneelspeelsters van mijn leeftijd. Die kennen deze problematiek immers allemaal
wel al.
H-

Maar jij zit hier apart.
Z-

Dat is mijn aard.
H-

De anderen geven zich er aan over dat ze er niet in kunnen geloven. Jij niet.
Z-

Of wel. O ó k . Dat weet je toch niet? Omdat ik meestal alleen zit en de boel afkijk?
Nee, daarom ben ik nog helemaal niet anders op dàt punt. Ik speel de rol van het
meisje net zo goed als iedere andere jonge toneelspeelster met talent.
H-

Maar ik wil niet dat je de rol speelt, ik wil dat je het meisje bènt.
Z-

Jij bent de dichter toch ook niet, jij bent in wezen netzomin pierrot als ik het meisje
met de dode ogen.
H(geeft aarzelend toe)

Tja, dat is waar. Maar jouw ogen, weet je, leken er ècht op.
(muziek komt even naar voren, dan nuchterder:)

(Goed, we doen het vanavond allemaal als degenen, die we n i e t zijn. Is dat wat je
wilt horen?
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Z-

Dat is toch eerlijker?
H-

Ben je daar zo zeker van?
(pauze)

Z-

Wat ìs er?
H-

Ik weet niet, ik schrok. Ik dacht even dat ik je voor de verkeerde had aangezien. Dat
je iets van een sadiste in je hebt. Maar nu je me weer aankijkt... nee, in je ogen zie
ik nog steeds hetzelfde.
Z-

Zeg het maar. Wat dan?
H-

Dat je ook gezocht hebt en niet gevonden. Misschien wel in dezelfde kringen als ik.
Waarin je dood ging van honger en dorst, hoewel je omringd was door eten, lekker
eten en wijn... Waarin je de koningin was, omringd door bijen die honing brachten,
maar honing die je niet hebben wou. En je bleef uitkijken, naar een koning, je bleef
bezig. Maar er was onder de bijen geen koning. En je besloot te sterven om een ander
wezen te worden. Een vlinder bijvoorbeeld, omdat je dan kon fladderen, hoger en
hoger, alléén. Maar dat beviel je ook niet. En toen liet je je opzetten. Als een ding
met een verstolen leven, op een bank in de hoek van een kamer met feestrumoer...
(korte pauze)

Hoe oud was je toen je ermee begon?
Z-

Waarmee? Je hebt een vervelende fantasie.
H-

Omdat die je raakt! Ik bedoel: met studentenfeestjes.
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Z-

Achttien ongeveer. Maar op het lyceum had ik al elke week een fuif toen ik vijftien
was.
H-

Ik dito.
(korte pauze)

Wat denk je van mij? Nu ik jou de waarheid heb gezegd, mag jij het mij ook doen.
Daar geef ik je bij deze de gelegenheid voor.
Z-

Ik denk dat jij iets in je hebt van... van een behoorlijke leugenaar.
H-

Hoezo?!
Z-

Dat zal ik vertellen als je de rest van het vers hebt opgezegd.
H-

Dan ben jij jezelf weer, dan is ons spel voorbij. Waarom doe je het nu niet? Stel dat
je gaat spotten met het kleine meisje.
Z-

Dat zal ik niet doen.
H-

Mag ik je dan in mijn armen nemen? Ik moet dit namelijk citeren in de directe rede,
alsof ik praat met haar, en ze ligt in mijn armen.
Z(lachend)

Als toneelspel? Goed. Daar ben ik wel aan gewend.
H-

Dat is een nare gedachte.
(geluid als zodanig; hij zucht)

Vind je het toch niet een beetje prettig? Ik praat nu dus tot het meisje, het liefste
meisje dat nu in mijn armen ligt. We zijn allebei poppen geworden, speelgoedpoppen.
En ik zeg haar, met het oog op haar angst voor oorlog, troost ik haar, en zeg dan:
De generaal zal met ons spelen
alsof we grote mensen zijn.
We zullen in de troep marcheren
verstopt in zakken, tussen kaarten.
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Men zal ons vieren als de dood.
Daarin zal ik ons levend maken.
Wanneer een kleine bom ons opneemt,
zijn poppen mensen
levensgroot.
(pauze; verliefd:)

Zullen we nu gaan dansen?
Z-

Nee. Ik zou graag willen dat je nog iets zei, zo maar, improviserend, in dezelfde trant.
En wat meer in mijn gezicht, niet zo voor je uit. Wat heeft het anders voor zin dat ik
het meisje ben vanavond? En dat je me aanspreekt als Marieke.
H(geeft er gehoor aan)

De oorlog deed ons niks, nietwaar Marieke? niks meer. We zagen later alles anders.
Al de mensen die gestorven waren, vertelden ons hoe we het konden begrijpen. Toen,
die ene nacht, toen we ze opzochten in de dood. En later, die andere dagen en nachten
leerden we hun les uit ons hoofd en toen, nog veel later, begon ons hart het te
begrijpen. En daardoor bleven we het anders zien, zodat
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we het leven weer aan konden, ook hier. Hier, waar iedereen de vergetelheid zoekt,
zijn we de latente harlekijnen. Met hun stiekeme liefde, die we ver verborgen houden
in onze poppekoppen. Zo worden we geaccepteerd. Zo gaan we straks dansen.
Lachend. Lach dan! Marieke, het spel is fijn, vind je niet?
(pauze, waarin muziek)

H(luidruchtig lachend komen ze van het dansen terug)

Marieke, ik hou van je!
Z(door hun gelach heen opzeggend)

Ik heb vaak om je gehuild; omdat je er nooit was. Ik huilde hard tot ik hand in hand
met je pas bedaarde.
(lacht)

Zo was het toch? En dan zat ik later alleen in een hoekje en dacht aan je. Als jongens
vroegen waarom ik zo alleen zat, lachte ik. Dat vonden ze vreemd en dan gingen ze
weg. En dan zat ik weer alleen en dacht aan je,
(met zachte nadruk)

pierrot.
H-

Waarom nodigden ze je steeds opnieuw uit?
Z(schertst)

Wordt pierrot nu jaloers of Ferdinand? Omdat ze me een mooi beeld vonden als een
soort muurbloem. Zag je hoe ze keken toen ze ons samen zagen dansen?
H-

Laten we er op proosten,
(geklink van glazen)

Als ik je nog een keer in mijn armen mag nemen, zal ik het laatste deel zeggen van
het gedicht. Daarna zoen ik je. Als je het goed vindt, doe ik het echt.
Z-

Is het spel?
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H(kreunt)

Is dìt spel? Ik voel je hart kloppen... in mìjn borst...
Z(zich langzaam gewonnen gevend)

Niemand zal het geloven.
H-

Wat?
Z-

Dat wij één avond van elkaar hielden.
H-

Eén avond?
Z(vult aan)

Als degenen die we n i e t waren.
H-

Je zou nog zeggen waarom je dacht dat ik... iets van een leugenaar in me had.
Z-

Goed.
(korte pauze)

Hoe heet je vriend? Je vriend die het gedicht maakte?
H-

Wéét je het? Je weet het zeker allang. Zullen we er maar voor uitkomen? De dichter
heet Ferdinand. En dat ben ik. Maar kan ik geen vriend zijn van mezelf?
En jij Marieke...
Z-

En ik, die de pop moest zijn, heet
H(snel)

ècht Marieke. Je herkende jezelf meteen, nietwaar? Dat wisten we toch?
Z-

Ja, dat wisten we.
(emotioneel, een beetje verward, gelach van beiden)
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Zeg je het laatste deel nu nog?
H-

Ik hou van je, Marieke. Ik hou, geloof ik, echt van je. Dat is nu eigen-

Ontmoeting. Jaargang 16

189
lijk het laatste deel. En het laatste deel van mijn gedicht, wil je dat per sé nog horen?
Het komt ermee overeen. Een beetje triester, een beetje groter dan ik misschien, maar
het is hetzelfde. Zal ik het zeggen?
(muziek stopt)
Zelfs
als wij in de ruimte staren
als rook verlost, als pop verregend,
als mens
voorbij ons laatste land,
zal ik grimassen maken, dansen,
de waarheid liegen, springen, bidden
opdat je dode ogen leven, je opgezette dieren vliegen.
ik geef mijn hart en mijn verstand
aan jóú, aan ons
als onderpand.
En, liefste,
wat ik je wil seinen
is: wíj
wij blijven harlekijnen.
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Kritieken
Carole Vos
De man zonder vloeren.
's-Gravenhage - H.P. Leopolds U.M. N.V.
Carole Vos' opmerkelijke novelle Het roofdier had als achtergrond een kindertehuis
en als hoofdfiguur een jong meisje, dat het aan haar toevertrouwde kind niet kon
redden uit de ban van de angst. De novelle ‘De man zonder vloeren’ en de mede
opgenomen vertelling ‘Mensen aan de ketting’ spelen in een tehuis voor bejaarden.
Weer is een jong meisje de mede-levende en medelijdende toeschouwster bij het
dramatische gebeuren, dat zich voltrekt. ‘Hoe dan ook kind, blijf erbuiten’, voegt
een van de oude mensen haar toe. ‘Het is jouw wereld niet. Niemand kan zich mengen
in een wereld die niet van hemzelf is.’
In deze zinnen moet wel ongeveer de bedoeling zijn neergelegd van het drietal
goedgeschreven suggestieve verhalen, dat we nu van Carole Vos kennen. Er zijn
verschillende werelden, een wereld van oude mensen, een wereld van jonge mensen,
een wereld van kinderen, een wereld van het reële en een wereld van het irreële, en
die liggen allemaal dicht bij elkaar, vallen gedeeltelijk over elkaar heen, zodat er
voor de in eigen wereld gevangene toch de mogelijkheid blijft van het medeleven
met de anderen. Het medeleven dat tot medelijden kan worden, tot het katharsis.
J.M.Vr.

Victor Spoor
De vogels.
Lochem - De Tijdstroom.
Een jonge vrouw heeft door winkeldiefstallen een bedrag van ruim duizend gulden
bij elkaar gekregen, dat ze in een doos bewaart. Wanneer ze een paar dagen van huis
is valt de schat in handen van haar man, een hartpatiënt, die van het gestolen geld
de reis door België gaat maken, waarvan hij al jaren heeft gedroomd. In een hotel in
de Ardennen vindt hij de dood en zijn vrouw ziet in de agent, die haar de doodstijding
komt brengen, de wrekende gerechtigheid. De zielige episode is door Victor Spoor
uitgewerkt tot een boeiende en aangrijpende novelle, strak van taal en compositie.
J.M.Vr.

Maarten Ouwehand
Het meisje en de Hongaar.
's-Gravenhage/Rotterdam - Nijgh en Van Ditmar.
Een intelligent en gevoelig meisje heeft na haar eindexamen haar vakantie
doorgebracht met werken in een vluchtelingenkamp. De belevenissen daar zijn te
veel voor haar geweest en in haar studententijd blijkt het, dat ze ziek is. Maarten
Ouwehand is er in geslaagd de wereld, waarin een dergelijke geestelijk gestoorde
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leeft, op beklemmende wijze op te roepen. Ook kon hij het schuldbesef om het lijden
van het Hongaarse volk, waardoor het meisje wordt gekweld, voor de lezer voelbaar
maken. Hij heeft zich echter niet voldoende artistieke beperking opgelegd. De novelle
maakt de indruk te ver te zijn uitgesponnen.
J.M.Vr.

Billy Graham
Mijn antwoord.
Zwolle - La Rivière & Voorhoeve.
In dit boek beantwoordt Billy Graham honderden vragen die hem werden voorgelegd
- over huiselijke moeilijkheden, ruimtevaart, communisme en zaligheid. Christus is
gekomen om onze ‘onsterfelijke ziel’ te behouden en bidden helpt altijd. Omdat hij
in die geest antwoordt, lijkt het teveel alsof hij op alles een antwoord heeft.
O.J.
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Enkele notities.
Het is nog al veel, wat te wachten ligt en veelsoortig zijn de boeken ook. Onze
belangstellingssfeer wordt steeds wijder. Een poosje heb ik gedacht dat het vooral
voor mijzelf het geval was, maar al pratend heb ik gemerkt dat het een algemeen
verschijnsel is. Men behoeft trouwens maar in de boekhandel rond te kijken om
overtuigd te raken. Niet alleen overtuigd, maar ook verbaasd. Ik hoorde dat de
minimum oplaag van een pocket 10.000 exemplaren is, wil men het boekje tegen de
gangbare pocketprijs kunnen verkopen. Als het waar is vinden in ons kleine
taalgebiedje miljoenen wetenschappelijke en culturele pocketboeken hun weg. Op
de leeftijd waarop wij zelf vroeger gespannen Aymard verslonden lezen onze kinderen
de gepopulariseerde wijsbegeerte van de Chardin, omdat die iets met ruimte-onderzoek
en natuurwetenschappen te maken heeft en zij verdiepen zich in sociologie en
psychologie, al was het maar omdat men overal beschouwingen over sexual behaviour
tegen kan komen en in dit opzicht was Aymard maar zuinig. Niet alleen omdat
‘Ontmoeting’ ook algemeen cultureel is, maar daarnaast omdat men meent de lezer
tekort te doen wanneer men boeken terug zendt die hij zeker of vrijwel zeker graag
zou willen lezen, is dit een beetje rommelig rubriekje, maar de ware kastopruimers,
die rommeligheid weten te waarderen, zullen zich er niet aan stoten. Ze realiseren
zich in tegendeel, hoe aantrekkelijk het is in ieder bandje het gans andere tegen te
kunnen komen en het toegenegen toe te knikken. Mijnheer Kraan beseft dat zo niet;
hij is verknocht aan ons strijdbaar tijdschrift en inderdaad, het verscheen in de
bloeiperiode van het gereformeerdendom, zijn voorkeur is dus alleszins verklaarbaar,
doch ook nabloei kan schoon zijn, al ware het slechts door het vertrouwd geraken
met integriteit.
Doch laat ons de kast opruimen.
Bij de N.V. De Tijdstroom te Lochem verscheen ‘De zoon van de doodgraver’,
van Åke Wassing, een uit het Zweeds vertaalde roman door Nini Scholtz.
Het is een in meer dan één opzicht merkwaardig boek. Een zoon reconstrueert de
geschiedenis van zijn ouders. Deze zijn - na een langdurige echtscheidingsprocedure
- waardoor hun kind een vreugdeloze jeugd doorbracht bij zijn vader in een armenhuis.
Jaren later gaat deze zoon zoeken naar het antwoord op de schuldvraag. Hij merkt
dat een dergelijk antwoord niet zonder meer te geven is, dat alle mensen die direct
of indirect bij deze tragedie betrokken zijn geweest, zowel goede als kwade
eigenschappen hadden, die zo dooreen liepen, dat ze niet te ontwarren bleken.
Ofschoon het gegeven van deze roman triest is, is de wijze waarop het is uitgewerkt
innemend, zowel door de objectieve verteltrant als door de bijzondere humor van de
auteur, nooit uitbundig maar wel zeer fijnzinnig.
Bosch en Keuning gaf als deeltje van de reeks Boeken bij de Bijbel het door Aize
de Visser prettig vertaalde deeltje ‘Gesprekken in Israël’ van Petrus Huygens uit
(1961).
Het boekje draagt een journalistiek karakter en, beoordeeld in die zin past het
predicaat ‘buitengewoon goed’. De idee die we ons gevormd hebben uit
dagbladberichten omtrent de tegenwoordige staat Israël, is immers maar een vage.
Na het lezen van deze pocket zijn we een heel eind verder. Ongeveer zover als we
geweest zouden zijn, wanneer we enkele dagen onder deskundige leiding
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rondgezworven zouden hebben door het Israëlisch territorium. En dat is heel wat,
want de visuele indrukken die het boek mee geeft zijn maar zo zo, en van de tekst
moeten we dus alles hebben. Maar die tekst is dan ook een goede en in meer dan één
opzicht werkt het lezen van dit boekje dan ook verhelderend.
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J.N. Voorhoeve te Den Haag gaf uit: ‘Boven de nacht staan de sterren’ (z.j.) en over
dit boek heb ik me zeer verwonderd. Omdat ik als regel de flap eerst maar niet lees
(die is zacht gezegd maar betrekkelijk) en begin waar ik ‘Hoofdstuk I’ zie staan,
dacht ik aan een vertaling uit het Noors of het Zweeds van het werk van een ervaren
auteur door iemand die de vreemde taal beter beheerst dan het Nederlands. Ik heb
echter slechts één naam gevonden: Martha Feldhoff. Welnu, ze is bijzonder fijnzinnig,
zeer intelligent, ze schrijft zeer boeiend en ze voelt bijzonder goed aan wat het begrip
compositie eigenlijk inhoudt. Maar haar Nederlands - hoe is het mogelijk - is
erbarmelijk.
Eigenlijk draagt haar uitgever Voorhoeve ook schuld. Dit boek was inderdaad
waard uitgegeven te worden, maar zou er werkelijk niet iemand te vinden zijn geweest,
die het nog eens op grammaticale en stylistische ongerechtigheden wilde doornemen?
Want dat zou deze roman evenzeer waard zijn geweest.
‘Jantje de schoenlapper en zijn Weens kiendje’ en ‘De man met het Jan Klaassenspel’
van Coolen zijn in tweede druk als nr. 75 in de Nimmer Dralend-reeks verschenen.
Twee dingen vallen op: Hoever men nu van deze literatuur af staat. Maar niet minder:
Hoe knap dit werk toch eigenlijk is in al zijn schijnbare eenvoud. En doorlezend valt
dan de afstand weg, realiseert men zich hoe idioot men soms tracht al jachtend zo'n
beetje bij te houden wat verschijnt, in plaats van om te zien, terug te grijpen en
opnieuw te genieten.
Bij Nijgh en Van Ditmar verscheen: ‘De schrijver en de commissaris’ van Georg
Paloczi - Horvath, met een inleiding van S. Vestdijk. Het boekje behelst de trieste
geschiedenis van het literaire leven in enkele communistisch geregeerde staten,
beschouwingen over littérature engagée in het algemeen, meer in het bijzonder over
communistische literatuur. Daarnaast en vooral onthullingen over wat de schrijver
wedervaart die beantwoordt aan zijn functie, nl. die van het geweten van de massa,
die dus weigen te zwijgen of zich te laten dirigeren. ‘Duizenden zijn gedood,
tienduizenden gevangen gezet’. Het boekje heeft echter evenzeer iets bemoedigends.
Het vertelt bijvoorbeeld hoe in 1953 na de dood van Stalin allerlei publicaties
verschenen van Russische schrijvers, die blijk gaven dat ook bij de jongeren, bij
mensen dus die van hun geboorte af onder het communisme hadden geleefd, een
ingeschapen drang naar wezenlijke vrijheid bestond, die zich uitte zodra de druk
maar een ogenblik lichter werd.
En in de B.B.B.-reeks (Boeken bij de Bijbel en niet Marshall's bedorven broer van
de bisschop die, vervelend genoeg voor Bosch en Keuning, ook als B.B.B, wordt
aangeduid, maar dat is een ongelukje waar je niets tegen kunt doen) in die reeks dan,
verscheen ‘Geloof en wetenschap’ van L. Kalsbeek, maar dit boek is niet in de eerste
plaats een confrontatie van de ontdekkingen op het terrein van de
natuurwetenschappen met de leerstukken van het Christendom, in de trant van Desauer
of een beschouwing over de Chardin, maar een eerste kennismaking met de
wijsbegeerte. Het boekje is zo eenvoudig geschreven, dat ook een middelbare scholier
het gemakkelijk zal lezen. Een zeer uitvoerige literatuurlijst geeft duidelijk aan dat
het niet de bedoeling van de auteur is, dat zo'n scholier of een andere lezer het hierbij
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zal laten, maar dat, in tegendeel, gepoogd wordt belangstelling te wekken en lust om
door te gaan.
J.E.N.
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Redactioneel
Wilma negentig jaar
De continuïteit kan maar hoeft niet een leidend principe van een literair tijdschrift
te zijn. Ontmoeting, het derde tijdschrift in successie dat Wilma heeft zien ontstaan
en weer verdwijnen of nòg ziet bestaan, geeft wel iets om deze continuïteit, probeert
die bij de hevigste schommelingen te handhaven. Zelfs waar generaties, zeker
kwantitatief, verdwijnen in nevelen, blijft nog altijd een dunne lijn met de oudere
generaties bewaard. Een principe, zoals hierboven even werd geponeerd? Zakelijker:
een werkwijze, een methode, een traditie?
Dit lijkt ons te mannelijk gedacht en de zaak waar het om gaat geen recht te doen.
Langs deze lijnen blijft iets wezenlijks afwezig. Dat is de presentie van de persoon,
ongeacht werkwijzen - die ook in de loop der decennia aan wisseling onderhevig
zijn geweest en dat moesten zijn -, ongeacht welke wijsheid ook en welke idee. Dat
is Wilma.
En nu wij dat hebben neergeschreven, worden wij even stil, omdat wij met het
uitspreken van haar naam in een totaal ander krachtveld terechtkomen, dan waar wij
ons meestal bevinden als wij iets poneren of presenteren. Dat gaat met stelligheid
gepaard. Hier is iets anders.
Continuïteit is hier, maar niet van iemand die taai aan het leven vasthoudt. Nog
minder van iemand die wegdroomt in ijle verten.
Door bemiddeling van Muus Jacobse kregen wij drie verzen van Wilma, van vrij
recente datum, die men in dit nummer vindt afgedrukt.
Het lange vers ‘Wat bewaard bleef’ maakt de continuïteit voelbaar die Wilma op
haar hoge leeftijd voor ons vertegenwoordigt. Oud en nieuw, krasse tegenstellingen
- wie het Beekbergse landschap kent, zal in dit vers nog meer herkennen - vloeien
hier in elkaar over, zoals in het vers, wanneer de wetenschap van het ik en Gij
vervloeit tot het feestkleed.
Wij menen iets beter te snappen over zoveel jaren heen. Dank u, Wilma. Wij
feliciteren en wij zijn gefeliciteerd.
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Wilma
Wat bewaard bleef
't Was midden zomer, toen het oude huis
zijn kleed van purpren wingerdranken af moest leggen.
Het was van top tot teen melaats
en voor melaatsen is in 't blijde leven nergens plaats.
't Moest worden afgebroken, 't was verrot van binnen.
Verlaten en verloren was ook de oude vrouw die het bewoonde;
een voorwerp van bespotting was ze, anders niet,
alleen, rondom-beschermd door de eigen eenzaamheid,
zoals 't verwilderd bos het huis omsloot.
Ze woonde er met haar honden en haar katten,
stumprige dieren, die ze op straat gevonden had.
Als men haar vroeg: ‘waarvoor?’,
dan zei ze: ‘voor de ratten!
ze knagen 't huis kapot!’,
en keerde zich schel-lachend om.
Maar als de zon scheen, zat ze op haar uitgebeten stoepje
en koesterde een ziek diertje in haar armen,
en heel haar wezen was één groot erbarmen.
Ze zat er in de glorie van de purpren mantel
en leek een koningskind in diepste zielenood.
Zo hongerig staarde ze in de verte,
alsof ze wachtte op bevrijding al-omvattend groot.
Het oude huis rustte op haar zwakke schouders.
Toen zij werd opgeroepen, moest het vallen!
dat zeiden allen.
De purpren mantel werd er afgerukt,
en alles wat er vuil was en versleten
en ongeneeslijk krank, verdween met haar.
't Werd alles in zijn naaktheid openbaar;
geen steen bleef op de ander.
't Verwilderd bos werd schoongemaakt,
zodat de zon er weer kon binnen vallen.
't Was goed! 't was goed!
dat zeiden allen.
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Op de oude plek is een nieuw huis verrezen,
zo stralend wit als eens het oude was,
gezond van top tot teen.
En jonge mensen met hun kinderschat
die vinden er een thuis,
met ruimte om het huis
voor zon en wind.
Zo is het goed!
dat zeggen allen.
Op menige stille avond
wandelen de jonge mensen
langs de paadjes van het bos
en luisteren naar 't late zingen van een merel
en naar het zachte ruisen van de nacht die komt.
Maar eens gebeurt het dat een van de grote zwarte vogels,
die dood en vernieling in zich bergen,
met onheilspellend zware vleugelslag
laag boven hen is neergestreken.
Dan staat zij plotseling stil en zegt:
‘Heb jij dat ook?’
‘Wat dan?’
‘Het wonderlijk gevoel, dat in mij wakker wordt
zo dikwijls ik hier ga.’
‘Wat is dat dan?’
‘Dat niets ons hier ooit deren kan,
en ja...’
‘Wat dan nog meer?’
‘Ik weet het niet... een weemoed die ik nooit gekend heb,
die de tranen mij uit de ogen wringt,
en daarbij een gevoel van ongekend
geluk, van bovenaardse vrede.
Heb jij dat ook?’
‘Ik ook,
maar anders weer dan jij.’
Zo gaan ze zwijgend verder.
Ze weten niet, vanwaar het komt, en hoe.
Maar 't is van de oude vrouw, het koningskind,
dat hier geleden heeft en liefgehad
tot aan het einde toe.
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Wilma
De allernaaste
Ik heb zo lang gezocht naar 't allerschoonste woord,
Méér dan de anderen: ouders, broeders, vrinden,
die 'k aan de overzijde weer zal mogen vinden.
Gij wèrd de Allernaaste, zó,
dat ouders, broeders, vrinden
eerbiedig zijwaarts weken, toen Gij U liet vinden.
Omdat Gij de Allernaaste in mijn leven wilde zijn,
zo hebt Gij mij het allerschoonste woord gegeven.
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Wilma
Wanneer...
Wanneer zal mijn taak voleindigd zijn?
Als alles zal zijn volbracht,
wat Gij me in dit aardse leven
als taak had toegedacht.
Wanneer zal mijn vrede het diepste zijn?
Als Uw poorten wijd open staan
en ik allen die voor U knielden, Heer,
door die poorten zie binnengaan.
Wanneer zal mijn blijdschap volkomen zijn?
Wanneer zal ik 't feestkleed dragen?
Als zich ook in mij het wonder voltrekt
dat ik Uw beeltnis mag dragen.
Wanneer ik U zie gelijk Gij zijt
in Uw schoonste-openbarings heerlijkheid,
zodat 'k niet meer weet: wie ik, wie Gij,
dan zal ik mijn feestkleed dragen.
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Inge Lievaart
De kinkhoorn (I)
Diep in de winding van de tijd verloren
- ver is het oud begin en eens ontwijkt geteisterd en verrukt gevangen door een
geheimvol ruisen dat zich steeds laat horen,
verstaan wij slechts zo arm te zijn als rijk,
want het is in ons en diep in de horen
en toch daarbuiten, buiten ons bereik.

Inge Lievaart
De kinkhoorn (II)
een geboorte later (Joh. 1:10-13)
Wat wij ontwaren, voor bereik verloren,
hoor, het verklaart zich, is niet slechts de zee,
de ruisende die wij in alles horen,
maar meer: het Woord, Hij deelt zich aan ons mee!
En, in verrukking van te zijn geboren
tot antwoord geven, mens met mond en oren,
bid ik u, medemens, o luister mee:
de Schepper spreekt en roept ons om te horen.
Goddank, zijn ja is sterker dan ons nee!
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Kees Ouboter
Bespiegelingen over de wereld en nog wat
Toen ik 15 was, heb ik eens uit de Openbare Bibliotheek een boek gehaald dat me
een wereld beloofde en me daardoor evenveel boeide als vroeger de sprookjes. Het
boek had als titel Wereldliteratuur. Het was een zware band met veel goud en krullen
aan de buitenkant. Binnen vond ik een eindeloze en dorre opsomming van namen
en titels. Een soort Panopticum, volop 19e eeuw. Het lezen bezorgde me duizelingen
en bracht me niets verder.
Wellicht is dit beeld in mijn herinnering vals. Maar de naam van de schrijver is
mij bijgebleven, zodat ik in Brinkman's Cumulatieve Catalogus alle gegevens heb
kunnen terugvinden: S.W.F. Margadant. De Wereldliteratuur. Geschiedenis der
letteren. Met eene inleiding van J.L. Walch en 200 portretten en illustr. 's-Gravenhage,
J. Philip Kruseman, 1929.
De tijd, de tijdgeest, de eeuw, die wij ons altijd voorstellen als een gelaat met
duidelijke trekken, afstotend of innemend, is toch wonderlijk gecompliceerd. Een
jaar later kocht ik voor een prik Klabund's Literaturgeschichte. Die deutsche und die
fremde Dichtung von den Anfängen bis zur Gegenwart, Gesamtauflage 100 tausend.
Copyright 1929. Een heerlijk boek, waar de 16-jarige zich door mee liet voeren op
de golven der geestdrift. Dichtung, dat was de stroom die alle namenrijke en
namenloze veelsoortigheid magisch verbond. Geen duizeling, geen leegheid, maar
huivering en volheid, al stond in dit boek nog niet de helft en wat de zakelijke
gegevens betrof nog geen tiende van wat de machtige Margadant mij voorgeschoteld
had.
Het begrip wereld, waarover ik reeds geschreven heb naar aanleiding van de
Nobelprijzen voor literatuur, blijft me fascineren. Niet alleen het begrip. De kleur,
de gevoelens die die kleur in de beschouwer wekt, het emotioneel gehalte, voegen
zich bij het begrip. Zij helpen het mee bepalen.
In mijn kinderjaren heb ik het woord waerelt nog van de kansels gehoord. Er lag
iets dreigends en iets bekoorlijks in. Er was een opdracht en er dreigde gevaar. Wim
Barnard heeft in een van zijn gedichten van de huidige Christenheid gezegd dat zij
zo bleek ziet. Die van 30 tot 40 jaar geleden wisselde nog van kleur, zag beurtelings
rood en bleek. Later abstraheerde zich die bewogenheid, die wisselende
bloedsaandrang, in een discussie over vergaderen of vermeerderen. Diastole en systole
heeft de oude Goethe dat eens genoemd. Inademen en uitademen, mens en wereld,
binnen en buiten, steeds draait het om de zelfde zaak. De mens die vreemdeling is
in Kanaän weet van dezelfde spanning.
Het holle pathos en de dorre verstandelijkheid, de kinderlijke gretigheid die wel
op een teleurstelling uitlopen moet en de zakelijke drang tot organisatie,
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wisselen elkaar af. Daartussen is nauwelijks evenwicht. Wij voelen ons blootgesteld
aan een onmetelijke ruimte en kruipen weg in de diepste krochten, verschuilen ons
in pan-sexualiteit en een kunstmatig primitievendom. Voorlopig verwaarlozen we
nog wat in deze impasse ons het best van pas zou komen, zelfbeheersing en aandacht
voor de vorm.
Maar genoeg, ik dwaal af en word te serieus, dat betekent een verwaarlozing van
de vorm. Terug naar de ervaring uit mijn kinderjaren, de kennismaking met de z.g.
wereldliteratuur. Ik geloof beslist dat de belezen mens van die tijd, de vakman, niet
minder geduizeld zal hebben als het kind. Tenzij hij als Klabund en met hem iedere
argeloos-goede Duitser het machtwoord Dichtung hanteert en al het verwante in die
mateloze wereld op één noemer brengt, zal hij beseffen dat het terrein van zijn
onderzoek en snuffelende belangstelling voortaan onbeperkt en zijn oordeel
willekeurig is. Dan is er natuurlijk nog een oplossing, die van de hierboven reeds
genoemde organisatie: een uitgebreide staf die - men vergeve mij het afschuwelijk
germanisme - planmatig leest en de - weer een duits woord - einschlägige literatuur
doorneemt en zeeft voor de top. Het Engels heeft hiervoor een prachtig woord, to
skip. Mijn woordenboek, dat van ten Bruggencate, geeft omschrijvingen van dit
werkwoord die meestal in de kinderlijke sfeer blijven. To skip betekent ondermeer
huppelen, touwtje springen, overslaan.
Zo zijn we weer bij de zestienjarige beland die het dikke boek uit de
Gemeente-bibliotheek vluchtig doornam, er heel veel in oversloeg en er het zijne uit
overnam: in spring de bocht gaat in, uit spruit de bocht gaat uit. Dat is tenminste een
manier om iets van zijn gading te vinden, al lukt het niet de eerste de beste keer.
Wil men niet door een horror vacui worden overvallen, dan neemt men meestal zijn
toevlucht tot een houvast, een term, een begrip dat leiding geeft aan de geest. Nobel,
de man die het aanzien gaf aan de prijzen geheten naar zijn naam, heeft zo'n houvast
gegrepen toen hij in zijn testament aangaf welk literair wetk een prijs zou krijgen.
Niet alleen zou het een idealistische tendens moeten vertonen, het zou ook
‘outstanding’ moeten zijn.
Dit woord nu is ten enenmale onvertaalbaar in het Nederlands. ‘Opvallend’ en
‘uitstekend’ hebben niet alleen een andere kleur, maar zijn ook in betekenis veel
beperkter. Niet alleen valt het uitverkoren werk op, niet alleen steekt het uit, is het
uitstekend, het staat in het Engels in een bepaalde hiërarchie van waarden, het trekt
de aandacht door voornaamheid en betekenis. Het heeft dat onontleedbare gezag dat
de Engelse gentleman in de loop der eeuwen heeft gekenmerkt. Het Duitse
‘hervorragend’ heeft al minder adeldom, het is al wat snobistischer, heeft iets van
de parvenu. Er zit te veel vuist, te veel kracht, in dat woord. Overigens jammer, want
zonder fysieke kracht - die de Engelsman geheel belegd heeft in een onopvallende
wat voorname taaiheid - zal het niet lukken.
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Het Franse ‘prominant’ lijkt mij te koel, te voornaam, te formeel. Het heeft op het
Nederlands equivalent voor dat het voornamer is, minder statuskarakter heeft. Maar
het mist de instinctieve kracht van het Engelse woord.
Ter analyse van de krachten die in dit veelgebruikte doch geenszins versleten
Engelse woord zijn verborgen, heb ik dat heerlijk bescheiden uiterst dikke
woordenboek geraadpleegd - op deze plaats reeds meer geprezen - dat heel bescheiden
The Shorter Oxford English Dictionary heet. Bij ‘outstanding’ vind ik dan allereerst
de nuchtere opmerking ‘stress variable’, wat duidt op een veelsoortige toepasselijkheid
en een bijzondere vitaliteit van het woord in kwestie. Het blijkt geen modewoord te
zijn, maar reeds in gebruik sinds ca. 1570. De synoniemen missen alle de
zelfverzekerde kracht, maar leveren saamgevoegd een treffend beeld: projecting,
prominent, detached. Een tweede, figuurlijke, betekenis zou zijn ‘standing out from
the rest; conspicuous, eminent’, waarachter volgt ‘striking 1830’. Het meest
opvallende in deze scala van betekeniskleuren is, dat hoewel het uitverkoren werk
apart staat - de Hollandse koopman noemt dat, heel vulgair, een klasse apart - het
nooit de greep op het overige, waarvan het apart staat, verliest. Het is m.a.w.
representatief, het heeft gezag. Rule, outstanding work, rule the waves... Het heerlijk
heersende karakter van het begrip blijkt uit het al heel oude ‘detached’, losjes maar
toch vast, gentleman.
Zoals gezegd, het Nederlands heeft geen equivalent voor dit Britse woord, geen
taalkundig en geen psychisch equivalent. Ontegenzeggelijk, wij blijven de baas op
eigen terrein. Geen duimbreed, zei Abraham Kuyper. Een Engelsman zou daar de
maat van een mijl nodig gehad hebben. De Nederlander is beginselvast en precies,
maar verliest het op een afstand. De Engelsman niet, zelfs daar niet, waar hem het
imperium ontvalt. Hij tovert er een Gemenebest, een Commonwealth voor in de
plaats, waarbij de instinctieve kracht in de laatste lettergreep bewaard blijft,
waarschijnlijk tot in geslachten.
De N.R.C. heeft in het afgelopen jaar in de kolom Dezer Dagen deze kwestie op
diplomatiek terrein uitgevochten, toen het ging om het Nederlands en het Engels
koloniaal imperium in liquidatie. Wat bij Nederland door tal van factoren een totale
uitverkoop geworden is, aldus de schrijver van deze intrigerende artikelen, Mr. J.L.
Heldring, heeft zich in de Britse wereld tot invloed en gezag in een andere vorm
ontwikkeld. Outstanding, daar valt niet op af te dingen. Achter de politieke factoren
schuilt bij de Britten een cultureel gezag dat waar de directe politieke macht wijkt,
zijn invloed blijft doen gelden. Mist de Nederlander een dergelijk overwicht? Mij
dunkt, zodra het op de individuele prestatie aankomt, zeker niet. Talrijk zijn de
landgenoten die op grond van kennis en persoonlijkheid vooraanstaande posities in
het internationale leven hebben verworven.
Als er iets schort aan de Nederlandse invloed of bijdrage tot wat wereld heet, dan
ligt dat tekort in het vlak van een totaal, van iets dat nederlandse cultuur zou moeten
heten en het te weinig is. Onze schilderkunst, wier faam
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spreekwoordelijk is, is niet voldoende om het gemis in het totale vlak te vervangen.
Ondanks Rembrandt, Vermeer en Van Gogh zijn wij niet outstanding.
Vanzelfsprekend vertegenwoordigt dit Britse begrip geen absolute waarde. Het is
een kwaliteit met schaduwen. Het vertoont dezelfde vlekken en vage irriterende
noties die ik reeds in het begrip wereld heb menen te vinden. Maar wat mij aantrekt
in het woord is de ruimtelijkheid en het zelfvertrouwen dat daarbij behoort. Wij,
Nederlanders, zijn in dit opzicht bij de Britten achtergebleven.
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F.W. van Heerikhuizen
Kleine suite
Voor Greet
Iedere lente weer
Wordt ons veel meer beloofd dan gegeven.
Want de zomers met hun regens en problemen
Neigen al te gauw weer naar hun einde.
Moeten wij onze verwachting lager stellen?
Of gaan inzien dat de uitbundigste belofte
Reeds vervulling is die verderwerkt,
Niet als kleurig, weemoedvol herdenken,
Maar als krachtbron voor de winterdagen,
Als òns lopen water uit de stenen slaat?
Inzien, openstaan
Voor elkaar en voor de wereld Zelfs uitbundigheid is niet meer nodig
Als wij deelhebben aan de onsterflijkheid.
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F.W. van Heerikhuizen
Herdenking
Hij was een vriend van mijn vader,
Onderwijzer en socialist.
In Indië stierf zijn jonge vrouw meteen.
Veel later kwam hij terug met een halfbruin jongetje,
Waarover hij zich schaamde,
Want hij was anti-kolonialist en rein-levenman.
Hij ging wonen in een ouderwetse villa,
En trouwde met een meisje uit zijn jeugd,
Wat een grote vergissing bleek te zijn.
Naderhand roddelde de buurt over hem en de lieve vrouw
Die aan zijn leven nog een draaglijk slot gaf.
Zijn zoon groeide op tot een aardige jongen,
En deed kort voor de bevrijding iets illegaals.
In Hamburg zijn zij beiden nog gesignaleerd.
Waarschijnlijk liggen zij in de bocht van Lübeck.
Dit alles is alweer zo lang geleden,
Maar déze doden sterven langzaam
Omdat zij te snel zijn gestorven.
Het leven was nieuw zonder hen
En eiste onstuimig zijn rechten,
Maar zij blijven ons steeds begeleiden
Alsof wij ze hadden vermoord,
Ofschoon ze elk verwijt hebben ingeslikt
En zich nauwelijks willen vertonen.
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F.W. van Heerikhuizen
Een oude wens
Eens wilde ik steeds maar naar het westen fietsen,
Langs dorpen en boomgaarden, en over de Sloedam,
Waar 't silhouet van Veere boven 't water drijft.
In Middelburg wilde ik een half uur dolen
Om zon en schaduw op de eeuwig jonge gevels,
En dan doorrijden, verder, tot aan Domburg toe,
Waar pas het blinken van de zee mijn drift kon lessen.
Er is toen echter niet meer van gekomen.
In plaats ervan kwamen de Duitsers.
Ze zetten Middelburg in brand en ik was verslagen.
Ze plantten prikkeldraad in Domburg en ik kon niet meer naar zee.
Nu damt men de wijde zeegaten af
En bouwt werven in de wilde omgeving van Rammekens.
Mijn oude wens is bijna vergeten.
Soms roert hij zich nog, ook in andere vorm.
Misschien is het maar goed dat er wensen zijn
Die onvervuld in ons blijven rondspoken.
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F.W. van Heerikhuizen
Eeuwig voorjaar
Ik stond toen voor dat klein gebouw
Dat mij van Hooft en Breêro sprak.
De lente steeg er uit de schouw
En trippelde er langs het dak.
Het kleine venster bovenin
Kon elk moment weer opengaan,
En alle vreugden van de min
Zouden dan wild naar buiten slaan.
De raampjes waren knipoogjes
Vol prille onbedorven pret,
En leken met hun rondboogjes
Pas gister in de muur gezet. En steeds als de kastanje bloeit,
Trots ouderdom der gevelrij,
Trots 't vuile water dat niet vloeit,
Dan is dat vroege uur nabij,
Die lente waarvan steeds een glimp
In Holland leven blijft en lokt,
Op grachtjes waar de schoeiing blinkt,
In straten schijnbaar stijfgerokt;
De carillons kennen haar ook,
En soms een oude boerderij;
De hemel achter winterrook
Voert rakelings eraan voorbij,
En telkens als een spoor ervan
Waar ik ook loop weer wordt verspild,
Dan wordt mijn hart een jonge man
And dances with the daffodils.

1954

Ontmoeting. Jaargang 16

207

Jan D. 't Lam
Onsekwentie
Hij stak een sigaret op, de zoveelste afleidingsmanoeuvre, en vroeg: ‘Hoe voel je
je?’
De vochtige avondlucht sijpelde door het dakraam in de kamer; kortom, een chaos
van verschoven meubelstukken. De tafel en de stoelen stonden halsstarrig te wachten
tot het bed zou worden ingeklapt en zij op hun enig mogelijke plaats konden worden
teruggeschoven.
Ze bleef roerloos liggen en antwoordde mat: ‘Het gaat wel, alleen wat kramp.’ Ze
was bleek.
Hij ging op de rand van het bed zitten en vroeg: ‘Hoeveel dagen is het nu.’ Ze
antwoordde: ‘Negen.’
‘Negen al! Weet je het zeker?’
Ze keerde het gezicht van hem af en staarde naar de muur.
‘Ja, ik weet het zeker.’
De klank van haar stem was stug. Ze scheen zich tegen zijn woorden te verzetten.
Hij keek de kamer in en zei: ‘Misschien heeft het niets te betekenen, maken we
ons zorgen voor niets.’
Haar kleding hing vormloos over de stoelleuning en loochende zijn woorden. De
laatste dagen verging hun samenzijn in armetierige avonden: stilzwijgen, koffie en
boeken om zich achter te verschuilen. Ze bouwden de stilte op tot een eenzaam huis,
waarin ieder zijn gedachten verwerkelijkte. Er was niets dat hem aan Lody bond.
Enkele jaren geleden had hij haar ontmoet, toen hij uit militaire dienst was ontslagen.
Zijn vader leed aan een longziekte en leidde het krampachtig bestaan, dat veel
chronische zieken eigen is: onbezonnen, schijnbaar vitaal. Ze woonden in een
herenhuis met ongerieflijke kamers en schreeuwende plafonds. Hij had een betrekking
aangenomen en werkte in zijn vrije tijd aan een bundel verhalen. De trage gang van
zijn leven werd slechts onderbroken door de bezoeken van zijn vrienden en de
periodieke benauwdheid van zijn vader. De meisjes en vrouwen die hij had gekend,
trouwden en kregen kinderen. Veel vrienden verdwenen uit zijn gezichtsveld. Hij
volgde de gebeurtenissen van veraf en liet ze aan zich voorbijgaan, een langzaam
drijvende wolk, vormloos en grijs. In die tijd had hij Lody ontmoet. Hij was weinig
aan haar gehecht, maar ze vulde met haar aanwezigheid de kleurloze dagen. Na een
korte bijtende ziekte was zijn vader overleden. Spoedig daarop was hij met haar
getrouwd. Ze woonden nu enkele jaren samen, maar het gaf hem geen voldoening.
Meestal was de verhouding tussen hen ongespannen, was er voldoende afleiding en
hadden zij plezierige ogenblikken met elkaar. Waren zij echter op elkaar aangewezen,
dan viel hun leven terug
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in de lamlendige sfeer van de te bekrompen inwoning. Stilzwijgend weten ze alles
aan dit feit; ze wisten beter, maar accepteerden deze uitvlucht om het definitieve en
onherstelbare woord te kunnen verzwijgen. Het leven in de bestaande verhouding
viel zo het gemakkelijkst.
Hij zei: ‘Er kan nog van alles gebeuren.’
Haar lichaam lag roerloos uitgestrekt onder de dekens. Alleen haar bovenlichaam
was zichtbaar, de borst rustend in de hand. De wetenschap, dat een kind in haar
groeide, stond haar als een beklemmend beeld voor ogen. De te kleine zolderkamer
tekende zich af als een verwijt.
Hij zei: ‘Je weet dat het onmogelijk is hier een kind te hebben.’
Maar het was haar kind en zij beschermde het in een verbetenstilzwijgen.
De stilte irriteerde hem. Hij stond op en zei: ‘Dit helpt je niets, je kunt het kind
niet verzwijgen.’
Hij liep naar het raam en opende het. Hij kon dit kind niet accepteren. Het was er
plotseling, zonder enig verband, zonder een enkele relatie. Hij vroeg zich af of hij
het had verwekt. Het groeide ten oprechte. Het nam definitieve vormen aan. Hij stond
machteloos.
Hij zei: ‘Je kunt er iets aan laten doen.’
Lody bleef zwijgen.
Hij verzette zich: ‘Ik weet iemand.’
Ze keek hem aan: twee felle vijandige ogen; dan langzaam begon haar adem te
stoten. ‘Zwijg, zwijg toch!’
Hij keerde zich om en keek naar buiten. Schuin tegenover hem liep een
zeventienjarig meisje half ontkleed door haar kamer; ze liep er bijna iedere avond.
Hij vermoedde dat ze dit met opzet deed, alleen wist hij niet of haar maskerade voor
hem bestemd was, of voor een buurjongen, die haar openhartigheid wellicht met
gelijke munt betaalde. Eindelijk sloot hij het raam en ging weg.
Pas toen het water door de naden van zijn jas tot op schouders en armen was
doorgetrokken, deed hij geen poging meer zich tegen de regen te verzetten. Hij liet
het water vrij op zijn lichaam stromen. Zonder een enkele gerichte gedachte liep hij
voort. De huizen, onoverzichtelijke brokstukken achter het grauwe regengordijn,
schokten hem voorbij.
Bij Trinidad, het licht scheen warm, vluchtte hij binnen. Ondanks de luidruchtigheid
van de stamgasten en de teruggetrokken vrolijkheid van de vreemde bezoekers,
heerste er een stemming van ongemak. Hij bemerkte het bij 't binnenkomen; hij was
er gevoelig voor.
Er waren niet veel bekenden, alleen een echtpaar dat wat afleiding zocht en een
paar leden van de biljartvereniging. Hij zocht een hoekje waar hij ruim kon zitten en
drapeerde zijn kleding zo, dat hij het minst last had van het vocht. Men wierp verstolen
en openhartige blikken op zijn doorweekte kleding en vond een aanleiding langer te
blijven. De ober stond met de rug naar hem toe; een kwestie van beroepstaktiek om
zich voor te grote ijver te kun-
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nen vrijwaren. De meeste witjassen irriteerden hem: ze sleepten zich voort als
bromvliegen, zonder enig systeem, brachten brokstukken van een gesprek over, die
ze zojuist hadden opgevangen en verdwenen weer om een nieuwe eigenaardigheid,
die ze hadden vastgesteld bij een volgend tafeltje prijs te geven. Ze staken het niet
onder stoelen of banken, daarvoor waren ze te bot. De ober wandelde naar de tapkast
en mompelde tegen Gerrit, die de suiker uit z'n borrelglaasje lepelde, iets over fooien.
Harry staarde voor zich heen over de ruggen aan de bar, een aaneengesloten keten.
Hij bestond uit wat hij zag. Hij dacht bij wijze van zien.
Bij zijn derde glas bier kwam Henri binnen. Hij was een vrijgezel, die bij een weduwe
met leerachtige wangen een zolderkamertje bewoonde, dat hij 's avonds pas na tien
uur verliet. Hij bezat alle lichamelijke kenmerken van een pycnicus, een afgerond
lichaam om een zwaar beendergestel. Over zijn gemoedelijk karakter lag een floers
van somberheid. Hij zag de toekomst van Europa somber in, wat niemand hem
kwalijk nam. Zijn verloofde was vorig jaar overleden. Zoals de meeste tot pessimisme
vervallen pycnici was hij melancholisch. Hij schreef gedichten op de regelmatige
cadans van zijn herinnering. Zijn stem kenmerkte zich door een omsluitrde klank:
‘Je bent alleen. Waar is Lody?’
Harry schokte met de schouders. ‘Ze was moe en had geen zin nog uit te gaan.’
Henri legde een lichte ironie in zijn stem: ‘Ze ligt nu gezellig alleen in bed.’
Harry antwoordde: ‘Ze krijgt gezelschap; ze verwacht een kind.’
Hij riep de ober en bestelde cognac. ‘Laten we erop drinken.’
Hij liet het sepir-bruine vocht in zijn glas draaien en zei: ‘In deze kleur tekende
Rembrandt zijn heilige familie.’
Henri antwoordde: ‘Proost.’
Hij dronk zijn glas leeg. ‘Hoe vindt Lody het?’
‘Ze wil het houden.’
Henri zei: ‘Misschien vind je er stof in voor een verhaal. Verder zul je het wel niet
brengen.’
Hij spotte met hem. Hoewel hij wist, dat het geen enkele zin had, had hij er plezier
in. Zijn woorden zouden hem niet raken. Harry was zich bewust van zijn negatieve
houding. Bijna instinctmatig verzette hij zich tegen alles, wat definitieve bindingen
legde. Hij was er zich van bewust, dat het definitieve niet te ontkennen viel; het was
er als een massief ondoorzichtig stuk steen. De enige wijze waarop hij zich verzetten
kon, was het af te wijzen.
Hij zat zwijgend tegenover Henri en dronk zijn glas.
Gerrit, de bloemenkoopman, die langs hun tafeltje liep, bleef staan. Het was een
doodgoeie vent die geen kip kwaad deed, behalve zijn vrouw, maar dat was een
loeder. Ze hadden Gerrit pas gesnapt, toen hij 's avonds op het kerkhof de bloemen
verzamelde, die hij 's middags had verkocht.
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Hij hief zijn glas en zei: ‘Dit is mijn allerlaatste brandewijntje.’
‘Hij begint morgen opnieuw te leven’, dacht Harry, toen hij even later op huis
aanliep. ‘Natuurlijk, we zijn cirkelgangers.’
Henri zat al lang en breed op zijn kamer en zette waarschijnlijk de mand, waarin
zijn poes lag te spinnen, onder het bureau. Hij had haar sinds enkele maanden en hij
was erg aan Minou gehecht. Vermoeid bleef Harry voor zijn huisdeur staan. Op het
hoogste naambordje kleefde zijn naam: Harry Minne. Hij zei: ‘Misschien ga ik ook
een poes houden.’
Eindelijk besteeg hij de trap, die hoog en nauw met vier korte onderbrekingen
naar de zolder voerde. Op de overloop, boven het zinken gootsteentje, hing hij zijn
jasje te drogen. Het avondlicht, dat door de nauwe dakraampjes binnenschoof, lag
stil als een bleke hand op Lody's kleding die over de stoelleuning hing. Hij begon
zich uit te kleden. Hij kon Lody te nauwernood onderscheiden. Voorzichtig stapte
hij in bed en zocht een plaats naast haar. Zij lag opgekruld met de rug naar hem toe.
Hij vond het een typische houding voor haar. Ze lag als een kind dat haar pop met
het lichaam beschut. Ze sliep zoals ze leefde: in zichzelf gekeerd, haar eigen wereld
beschermend achter de glazen deur van zwijgzaamheid. Hij schoof tegen haar aan.
De warmte van haar lichaam gloeide op zijn huid. Voorzichtig draaide hij haar naar
zich toe en voelde de vormen van haar lichaam. Lody sloeg haar ogen op en staarde
verbaasd in het duister. Harry boog zich over haar heen.
Haar slaaphese stem klonk mat: ‘Je bent koud.’
Lody schikte zich en bleef onbeweeglijk liggen. Ze bemerkte nauwelijks zijn
strelingen, haar huid was van leer. Hij zei: ‘'t Maakt nu niets meer uit.’
Toen hij 's morgens wakker werd, was Lody al weg. Ze werkte halve dagen op het
kantoor van een coöperatieve vereniging. Ze was over Harry heengestapt, ze lag aan
de muurzijde. Al vanaf haar kinderjaren had ze op die plaats gelegen; het gaf haar
een gevoel van veiligheid en intimiteit. In de half duistere kamer had ze zich gekleed,
terwijl het water voor de thee stond te zingen. Ze was vroeg genoeg opgestaan om
voor haar ontbijt alle tijd te kunnen nemen. Na het ontbijt had ze een sigaret gerookt,
nog toevend in de halfslaap waarin alle dingen zich schuil hielden in een ruimte van
rust en schaduw. Op weg naar kantoor had ze zich mee laten voeren in de stroom
wielrijders. Ze had naar de dingen om zich heen gekeken zonder ze te zien. Alles
was aan haar voorbij gegaan als door een matglazen raam. Langzaam was ze tot een
klaarder inzicht van het dagelijks gebeuren geraakt.
Op kantoor had ze zich bij de meisjes gevoegd, die op het toilet hun haar ordenden.
Terwijl ze de plooien in haar bloesje glad streek, bekeek ze haar gezicht aandachtig
in de spiegel en volgde de rondingen van haar ogen. Haar blik richtte zich
onwillekeurig op het onderlichaam: waanzin, er was niets aan haar te zien, maar haar
gedachten werden slechts bepaald door het denkbeeld dat ze zwanger was.
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De meisjes spraken druk met elkaar, wisselden avonturen uit. De ouderen hoorden
hen lachend aan. Lody zag hen schuin achter zich in de spiegel; ze stond zelf wat
apart. Ze sprak hen zelden aan, wist ook niet wat ze tegen hen zeggen moest. De
meisjes hielden zich weinig met haar op; ze vonden haar vreemd. Haar geslotenheid
schiep afstand; met haar stille ernst viel ze bij hen uit de toon. Ze tuurde naar haar
spiegelbeeld waar haar blik tenslotte in verzonk. Een gevoel van moeheid en huivering
deed haar terugschrikken. Haar gestalte verhelderde uit de onbestemde ruimte. Ze
concentreerde haar aandacht op een puistje, dat juist voor haar oor zichtbaar werd.
Haar strijdlust tegen puistjes, ze had er vroeger veel last van gehad, laaide weer op.
Ze perste haar huid tussen de wijsvingers samen en kneep het uit. Het kleine rode
vlekje dat achterbleef, werkte ze weg onder een lok haar. Dan liep ze naar het bureau.
Verdoorn, die tegenover haar zat, was al bezig met het klaarleggen van de fakturen.
Hij knikte haar glimlachend toe: ‘Morgen, Lody.’
Ze noemden elkaar bij de voornamen. Hij had het haar voorgesteld, toen ze er
enkele maanden werkte. Hij kende voor Lody een onverdachte sympathie en het
strookte niet met zijn spontame aanleg, zoals hij het zelf noemde, dit achter het
kleurloze scherm van de beleefdheid te verbergen.
De hoffelijkheid, waarmee hij haar omringde, deed haar goed, gaf haar een gevoel
van superioriteit. Zijn bewegingen, zijn blikken hadden ondubbelzinnig ten doel haar
sympathie te wekken.
Naast Harry wist ze zich de mindere. Ze had gedacht, dat ze hem aan zich zou kunnen
binden, maar dat bleek een vergissing. Ze had er zich bij neergelegd; ze legde zich
overal bij neer en leefde onder de kap van eenzaamheid waarin ze zich had geweven.
Ze leefde er buiten alles om en had er plotseling het kind gevonden, waarop ze haar
denken richtte.
Jan Verdoorn keek haar aan. ‘Je ziet bleek, zei hij, voel je je niet goed?’
Lody lachte terug. ‘Ik ben wat moe, dat is alles.’
Hij zei: ‘Ik zal koffie voor je laten halen.’
Later op de morgen had ze het gevoel dat er iets in haar lichaam brak. Toen ze zich
wat had opgeknapt en voor de spiegel in de gang haar haar kamde, kwam Verdoorn
achter haar staan. Ze nam hem op in de spiegel. Hij weifelde, ze zag het aan de
houding van zijn armen. Mannen veranderen, wanneer ze met een vrouw alleen zijn.
Lody lachte hem in de spiegel toe. Hij keek haar aan. Ze voelde zijn blik en vroeg
zich af of hij het zou weten. Ze schikte haar haar.
Jan Verdoorn kwam bij haar staan. Ze voelde zijn hand zwaar op haar schouder
rusten.
Zijn stem was vlakker dan anders. ‘Je kunt beter naar huis gaan.’
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Ze meed zijn blik en tuurde langs hem heen. Het beeld van de man, die met zijn
ernstig gezicht naast haar stond, drong vaag tot haar door.
Ze loog: ‘Ik ben in verwachting.’
Waarom ze het zei, wist ze niet. Misschien om hem op een afstand te houden;
wellicht omdat ze het op dit ogenblik slechts hardop wilde zeggen: een laatste verzet.
Voor ze naar huis ging, deed ze in de binnenstad nog een paar boodschappen. Ze
maakte weinig haast en slenterde even later door een van de grote warenhuizen. De
luidsprekers die achter het betimmerde plafond verdekt waren opgesteld, kraakten
onverstaanbare getallen door het geroezemoes van de honderden bezoekers die zich
traag langs de stands bewogen. De grijs geklede winkelmeisjes hingen lusteloos
tegen de toonbank en staarden met onverschillige blikken langs de mensen heen.
Soms veerden zij op en trok over hun gezicht een schijn van welwillendheid onder
de blik van een man, die met de handen op de rug langs sloop. De ingewijde bezoeker
kon aan de wijze waarop hij de handen op de rug hield, ze waren er in uren niet af
geweest, de waardigheid van winkelchef aflezen.
In de lunchroom zocht Lody een vrij tafeltje en bestelde een kop koffie. Verloren in
de chaos van mensen en dingen voelde ze zich nietig. Ze keek naar de mensen: alles
trok in een golfbeweging aan haar voorbij. Ze was een leeg doosje, dat meeldiende,
om zich heen de onverstoorbare beweging. Ze werd er door opgenomen, maar had
er geen deel aan.
Toen het dienstertje de bestelling bracht, schrok ze op en verwonderde zich. Het
tafeltje werd voor haar schoongemaakt. Het meisje kniktje haar toe; ze lachte dankbaar
terug. Ze dronk haar koffie en keek naar de vrouw, die aan het tafeltje naast haar
plaatsnam. Ze droeg een laaguitgesneden jurk, die strak langs de lijnen van haar
lichaam viel. Het zwarte haar viel lang langs haar ovaal gezicht. Lody voelde de
blikken van de voorbijgangers over zich heenstrijken en de zwartharige vrouw treffen.
Ze keek haar van opzij aan en volgde de markante lijn van haar gespierde hals, die
afliep over de schouder en zich toespitste in de zelfbewuste borsten. Toen de vrouw
vanonder de hooggetekende wenkbrauwen strak terugblikte, sloeg ze de ogen neer
en keek langs haar eigen lichaam omlaag.
Te weten, dat ze gisteren nog een kind had, bijna tastbaar in zich, weliswaar niet
meer dan een kiem, maar daarom niet minder werkelijk. Vanmorgen was het
begonnen, langzaam was dit leven uit haar weggevloeid. Het schokte haar niet. Ze
onderging het als een intense vermoeidheid, die langzaam geheel bezit van haar nam.
Lody had zijn ontbijt op tafel klaargezet. Hij stond op om koffie te zetten en at
onderwijl een boterham. Dan stak hij een sigaret op, zocht wat muziek op de radio
en ging weer op bed liggen. Hij at 's morgens alleen om de smaak
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van zijn sigaret te verhogen. Hij zoog de rook diep in, voelde dat het in zijn
ademhalingsorganen bleef hangen en onderdrukte de prikkeling in zijn keel.
Het ratelen van de bel, met de jaren had hij het rinkelende geluid verloren, deed hem
opschrikken, een ogenblik maar, dan liet hij zich weer achterover vallen. Lody legde
voor de melkboer en de bakker briefjes onder aan de trap, het derde treetje links
onder. Iedere bewoner had zo zijn plaatsje. Alleen vrienden en familieleden kondigden
hun bezoek aan, maar kwamen uit zichzelf naar boven. Een touwtje door de
brievenbus was voor hen het ei van Columbus. Alleen juffrouw Boter, een vrijgezelle
buurvrouw, maakte, sinds er voor de televisie werd gewezen op het gevaar dat
alleenwonende vrouwen liepen, bezwaar. Op het trappenhuis zonk haar stem echter
in het niet. Dank zij de democratische instelling van de bewoners kreeg de oplossing
die het grootste gemak beoogde, de voorkeur.
Harry luisterde steunend op de elleboog naar het gerucht dat naderde. Hij probeerde
de geluiden: stommelen, ontevreden gehijg, te analyseren. Het zou Henri kunnen
zijn. Hij had gelijk. Henri opende met een brede zwaai de deur. ‘Ik heb 't er maar op
gewaagd deze smalle en moeilijk begaanbare weg naar je heiligdom te gaan.’
Hij had zich gespecialiseerd in het samenstellen van equivalenten.
Harry riep hem vanuit de slaapkamer toe. ‘Voor iemand van jouw allure een
ongekende ijver.’
Henri liep door de kamer en opende het raam. ‘'t Is hier je hemeltje wel. 't Stinkt
naar vlees. Kom je bed uit en doe s.v.p. je sokken aan.
Harry zei: ‘Ik zal koffie zetten.’
Henri ging bij het bureau staan en keek een paar getypte vellen in.
Hij zei: ‘Ik heb je verhalen gelezen. Ik heb alleen nooit begrepen, waarom je ze
schrijft.’
‘Om in leven te blijven,’ antwoordde Harry, ‘dezelfde reden, waarom jij je tracht
te amuseren.’
Henri ging in de stoel zitten naast de ruggen in de boekenkast.
‘Het gaat nergens over, je kunt ze achterste voren lezen.’
Harry begon zich onderwijl te kleden. ‘Je hebt gelijk,’ zei hij, ‘het maakt niets uit.
Je moet nu een maal iets doen. De mensen hebben zo hun mogelijkheden de een wat
minder doorzichtig dan de ander. Je kunt nu eenmaal niet leven op voedsel in
tabletvorm, omdat in dat geval je ingewanden buiten werking staan.’
Henri stak een sigaret op. Een rookwolk spiraalde weg door het raam.
Harry vervolgde: ‘De een heeft zijn culturele aspiraties, de ander een vrouw. De
uitkomst is min of meer toevallig. Het houdt naar ons weten meestal geen verband
met de bedoelingen.’
Henri antwoordde: ‘Wanneer je iets doet, wekt het reakties. Aan een daad
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zijn konsekwenties verbonden. Je weet dat bij voorbaat, daarom doe je iets niet zonder
meer, maar in een bepaalde richting.’
‘Je hoeft in de gevolgen jezelf niet terug te vinden,’ zei Harry, ‘het gaat buiten je
wil, een feit dus, waar je rekening mee kunt houden, maar waarin je jezelf niet hoeft
te herkennen; geen konsekwentie, maar on-sekwentie, kortom afwezigheid.’
Toen Henri weg was, naar God weet welk adres, misschien Fred wel, leek de kamer
kaal en kil. Om zich wat af te leiden, maakte hij een tweede kop koffie klaar.
Onderwijl tuurde hij naar de melk in het steelpannetje, die langs de randen in
beweging kwam. Spaarzaam slok voor slok, dronk hij zijn koffie om er zoveel
mogelijk tijd mee te vullen.
Later in de middag, toen Lody thuis kwam, was Harry weg. Ze had koffie voor
zichzelf gezet en was op bed wat gaan rusten. De muziek op de radio van de buren
drong zacht, maar stellig de kamer binnen. Het klonk haar onbestemd in de oren; ze
hoorde het, maar luisterde er niet naar. Ze bleef liggen zonder nader begrip van de
dingen tot Harry thuiskwam. Zijn aanwezigheid bracht haar gedachten weer in
beweging.
Harry zei: ‘Je bent laat. Ik heb op je gewacht, maar moest nog weg.’
Lody antwoordde: ‘Ik heb in de stad een paar boodschappen gedaan.’
Hij stak een sigaret op. ‘Wil je roken?’
‘Neen,’ antwoordde Lody, ‘nu niet.’
‘Voel je je nog steeds niet goed,’ vroeg hij.
‘'t Is niets bijzonders,’ zei ze met een bijzondere stembuiging.
Hij keek haar aan. Lody beantwoordde zijn blik.
‘'t Is vanmorgen begonnen.’
In haar stem was een ondertoon van onwil. Hij zweeg..., dan na een ogenblik, ‘'t
Is beter zo, het zou hier onmogelijk zijn.’
Lody slikte. ‘Ja, het is beter zo.’
Een schrale lach gleed over haar gezicht; haar ogen waren strak.
‘Maakt het verschil,’ zei ze, terwijl ze naar hem keek. Hij was voor haar een
gestalte in de verte.
‘Ik heb er aan gedacht. Ik heb er deze dagen mee geleefd, alsof het er was. Tot
vandaag was het er ook, even werkelijk als het nu verdwenen is. Het was mijn kind
en het is ook mijn verlies.’
Hij ging zitten, maar stond weer op om een asbak te zoeken. ‘Het is beter zo.’
Haar stem klonk mat: ‘Toch was het kind er. Ook voor jou, al was het alleen maar
een ongewenst incident. Het vormde een zwakke plek in je leven, een leegte tussen
het kind en jou, een hapering in wat je bent en wat je doet.’
‘Het was niet meer dan een onregelmatigheid,’ zei hij kortaf.
Het verloop van het gebeuren leek hem absurd en willekeurig. Hij had er geen
deel aan. Het had alles veel weg van een onsmakelijke grap.
Hij zei: ‘Je ziet bleek. Ga wat rusten en neem een aspirine.’
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Henk Kooyman
Een nieuw gebed tot Maria
Maria, mocht je eens rijpen
Van maagd tot brandende bruid
Je voeten niet meer op een stenen voetstuk
Maar diep in de warme aarde geworteld
Je lichaam niet langer angstvallig verborgen
In omhulsels van schemer en zonde
Je glimlach niet langer tot dogma bevroren
En je kroon geen krampachtige stralenkrans
Maar je haar gewoon in het maanlicht glanzend
En je borsten vol wijsheid weer vreugdevol zogend
Voor iedereen zichtbaar het Kind van altijd en allen
In het gedempte zonlicht op de rug van de dorpse paaskoe rijdend
Maria, mocht je zo rijpen
Uit je kille heilstaat tot warme kraamvrouw ontdooien
Van verlichte maagd tot donker brandende maanvrouw
En je zusters (h)erkennen: Istar en Astarte, Ostara en Freija
Je zou de winter van steen en been overwinnen
Verzachten de westerse wereld van willens en wetens
Je zou ontspannen de mannelijk krachtige pezen
Het hedendaags en eeuwenoud noodlot van pijl en boog
Je zou de opstand slaken en de afgrond dempen
In genadeloze zomer het te scherpe zonlicht temperen
Met de zachte macht en de wellustige lach van je werelds en bovenaards lichaam..
Maria, mocht je zo groeien
Van maagd tot moedergodin
De haas zou weer rond de eierkorf dansen en springen
En de paaskoe als vroeger geslacht en verdeeld onder allen
En de maan uit haar doffe kwartierstaat verlost zijn
De scherp blinkende sikkel zou zwellen tot volglanzende cirkel
En de aarde zou zeker winnen.
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Gerd Segers
Met de schoen in de hand
met de schoen in de hand
baart het kind
danaïdisch
honderd hongerige? tekens
matadormuren
glas en beton
zwijgen sfinks
kleurloosheid
van as en stof
(in de nationale rouwmorgen
hebben mannen het kind gevonden
met als identiteitskaart
de schoen van de moeder
volkomen radioaktief)
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Hans Bouma
Gebed om een wonder
Voor T.
vijf broden
twee handen
heer breek ons
wij geloven
twee vissen
vijf vingers
heer breek ons
wij hopen
twee lichamen
zeven maal zeven
maal liefde
heer breek ons
wij geloven
vermenigvuldig ons
wij hopen
zegen ons
wij hebben lief.

Uit: TOT OVERMAAT VAN GELUK
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Hans Bouma
Neem mij
Voor T.
Zin voor zin
ontkleed ik mij,
woord voor woord
ontleed ik mij,
leg mij bloot
tot het been van mijn taal,
spreek mij uit
tot de kiem van mijn woorden,
geef mij
tot mijn laatste adem.
Lees mij, Tirza,
neem mij.

Uit: TOT OVERMAAT VAN GELUK
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Debuten
Anno van Workum
Nacht voor het afscheid
Je vroeg me
de valeta en
lachte
mijn woorden weg
en na elkaars herkennen
dansten we
dansten de hele nacht
totdat
het zachtjes schreide
en ik je thuisbracht.
Je praatte
ik praatte
je lachte mijn woorden
ik zocht in jouw woorden
wij waren stil
en na het stil zijn
troostten
en beloofden we
een laatste pijn
de een de ander
en
gingen zwijgend
uit elkander.
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Kritieken
‘Notities van een nabestaande’ (‘A grief observed’, vert. H.M. van Randwijk)
verscheen bij ‘De brug-Djambatan N.V.’ te Amsterdam. Er is, voor zover mij bekend,
zelden zo indringend geschreven over het verdriet van een verlies, als door deze
auteur. Hij analyseert bijna meedogenloos. Toch is niet het analytisch element in dit
boekje het meest waardevolle; het ontleden was slechts middel om te komen tot een
- voorlopig - antwoord op de vraag naar het waarom en het hoe. De auteur komt
inderdaad tot een antwoord dat zo groots van conceptie is, dat het slechts aarzelend,
als een mogelijkheid, genoemd kan worden. Dit werkje behoort tot de literatuur die
blijvende indruk maakt.
‘Het antwoord is al gegeven’ (J.H. Kok N.V., Kampen 1962) is geschreven door
Frank Daen, sinds lang bekend als dichter en ook door zijn redigerend werk. Ik heb
grote waardering voor deze roman en beschouw die als een belangrijke aanwinst
voor de Nederlandse christelijke literatuur, niet alleen omdat het boek knap geschreven
is, maar ook omdat het adjectief ‘mondiaal’ er in meer dan één opzicht op past. De
problematiek is actueel in wereldwijde zin, terwijl ook het verhaal speelt in het ene
werelddeel na het andere. Toch behoort heel dit mondiaal karakter tot op zekere
hoogte ook weer tot de buitenkant, Kerngegeven is en blijft het zoeken van de mens
naar bevrijding van schuldgevoelens, zij het dan gevoelens die men zo veel en
algemeen signaleert dat ze ook, behalve een heel eigen karakter, iets universeels
hebben, waardoor men van collectieve schuld zou kunnen spreken, in het bijzonder
waar het gaat om de houding van de west-europeaan ten opzichte van het joodse
volk. Frank Daen weet scherp te duiden; zo kervend meedogenloos soms, dat alleen
de omstandigheid dat het gaat om zelf-analyse een rechtvaardiging vormt. Het is nl.
de hoofdpersoon van zijn in de eerste persoon geschreven roman, die tot een
slotafrekening wenst te komen. Toch heeft zijn boek niet dat vermoeiende en afkeer
wekkende, dat zo dikwijls romans over de crypten der psyche kenmerkt. Dit is niet
in de laatste plaats het gevolg van een enigszins nuchtere, een zakelijke stijl. De
ik-figuur tracht telkens weer het ego te objectiveren, sentimenten uit te schakelen en
naar regels, aan de logica ontleend, tot een verstandelijk juiste oplossing te komen.
Onder de ijsvloer weet men echter het onstuimig stromende water. De zakelijkheid
is slechts een houding. Daarachter staat de mens in nood. Een knap geschreven boek
dus, maar ik heb ook enkele bezwaren. De compositie is niet de sterkste zijde. Van
sommige fragmenten is niet geheel duidelijk geworden, dat ze onmisbaar zijn voor
het geheel, wat niet wegneemt dat ook deze passages zeer lezenswaard zijn. Verder
bevredigt het slot niet geheel. Men krijgt de indruk dat de auteur koste wat kost een
sentimentvolle afloop heeft willen vermijden; in de plaats daarvan heeft hij de
tragische gekozen op een wel zeer abrupte manier. Inderdaad, het boek was af. De
hoofdpersoon was klaargekomen. Maar het lijkt er op, dat hij vervolgens ‘opgeruimd’
werd. Misschien is deze opvatting ook wel een heel persoonlijke. In elk geval ben
ik blij dit boek gelezen te hebben en hoop ik dat van de hand van Frank Daen, die
zich eenmaal een goede plaats onder de romanciers veroverd heeft, spoedig meer
proza zal verschijnen.
Lawrence Durrell schreef, behalve Mountolive - reeds eerder in dit blad besproken
- ook Justine, Balthazar en
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Clea. De boeken vormen een kwartet. De romanfiguren zijn in hoofdzaak dezelfde,
terwijl de geschiedenissen zich vrijwel alle in Alexandrië afspelen. Mountolive
verscheen het eerst, ofschoon dit boek het derde deel vormt. Nu de romancyclus in
nederlandse vertaling geheel uit is, is de tijd gekomen voor een totaaloordeel. Laat
me beginnen met toe te geven dat het heel moeilijk is om tot een uitspraak te komen.
Ik vraag me zelfs af, niet alleen of het wel mogelijk is, maar ook, of het wel geoorloofd
is, juist in een geval als dit te oordelen in de zin van vonnissen, of niet hier het
adagium ‘oordeelt niet’ zou moeten gelden, een vermaning die overigens alle literaire
kritiek zo niet onmogelijk, dan toch tot een hachelijke onderneming zou maken.
Evenals Mountolive zijn ook de andere delen verbijsterend. Het predicaat ‘subliem’
is reeds door anderen gebruikt, ik wil het wel nazeggen. Het woord ‘verbijsterend’
komt echter dichter in de buurt van mijn gevoelens. Dit werk is niet alleen razend
knap en met een verbazingwekkende intelligentie geschreven, het ontroert ook diep
door de sobere weergave van elementair menselijke gevoelens. Men vatte echter het
woord ‘sober’ niet op als ‘ongecompliceerd’. Het is in tegendeel zo, dat Durrell's
mensen niet gemakkelijk te volgen zijn, doordat zij telkens opnieuw voor verrassingen
zorgen. Maar in die zin ‘sober’ dat de auteur dan in enkele meesterlijke zinnen
verklaart waar het ten diepste om ging. Gefascineerd volgt de lezer de ontwikkeling
der gebeurtenissen. Tot de laatste bladzijde blijft deze literatuur boeiend; vrijwel
iedere alinea is flitsend van oorspronkelijkheid, ieder beeld treffend door zijn juistheid.
Durrell heeft mensen geschapen, maar evenzeer taal. Zijn beeldend vermogen is zo
groot, dat men zich telkens weer verwonderd afvraagt hoe het mogelijk is, dat geen
andere auteur de schrijver voor geweest is, niet eerder deze mogelijkheden ontdekt
heeft, zo schijnbaar ongezocht en zo zeer menselijk doet dit werk aan. Durrell's begrip
van schoonheid heeft, hoezeer zijn problematiek van deze tijd is, iets klassieks.
Zoekt men naar oorzaken, dan is het ook wel weer verklaarbaar, wanneer men
bedenkt, dat deze boeken spelen in Alexandrië, dat ze geschreven zijn door iemand
die deze stad goed kent en die bovendien deel heeft aan de twintig eeuwen cultuur
die sinds de bloeitijd van Alexandrië zijn weggeëbd. In zekere zin omspant dit
Alexandrië-kwartet dan ook die twintig eeuwen. Het reikt van een toppunt van een
beschaving naar een volgend hoogtepunt. En het richt zich, op een telkens weer
andere wijze, onvermoeibaar, op de mens in zijn hartstochtelijk zoeken naar het
geluk, dat hem even zo dikwijls door de vingers glipt. Deze romans zijn meesterlijk.
En toch mist men iets essentieels. Durrell schijnt niet te kunnen geloven in een
harmonie tussen de mens als biologisch gegeven, gekenmerkt door primitieve driften
en het verschijnsel mens in metafysische zin, het zoogdier dat als het laatst van alle
geschapen werd, waarna God het zijn adem inblies, de mens die niet slechts met
leven, maar met geest begiftigd werd, opdat hij in staat zou zijn zichzelf op te heffen,
ver boven alle elementair dierlijke verlangens uit.
Eigenlijk doe ik Durrell ook met deze opmerking tekort. Hij heeft zeker gezocht
naar het wezen van de menselijke natuur. Maar hij kent geen houwvast buiten de
mens zelf. Zo komt hij niet verder dan tot het besef dat de gekwelde, gedreven mens,
wel heenleeft naar bevrijding, verlossing, maar dat het louteringsproces slechts
hemzelf aangaat. Dat het mogelijk is dat de mens deel heeft aan het sterven van de
medemens, die evenzeer dezelfde Geest is, die het dierlijk phenomeen met goddelijke
geest begiftigde, hij moet er slechts van gehoord hebben, doch hij heeft het niet
doorleefd. De vertalingen
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zijn van Johan W. Schotman. Uitgave Sijthoff, Leiden, 1962.
Dezelfde uitgever Sijthoff in Leiden is ook begonnen met het uitgeven van een
reeks populaire werkjes over bekende schilders, onder de naam ‘Kunst en kleur’.
Elk boekje bevat een aantal reproducties in kleuren en een beschrijving van de
geschiedenis van de schilder en de ontwikkeling van zijn werk. De reproducties zijn
voor het merendeel van zeer goede kwaliteit. De teksten zijn vertalingen van
beschouwingen van bekende franse critici. De boekjes behoren tot het zeer goede in
dit genre. Ze scheppen ook voor hen die weinig of niets van de besproken schilders
afweten een vrij volledig beeld en - wat meer is - een behoorlijk inzicht in datgene
wat de kunstenaar bewoog, zijn motieven en doelstellingen.
Van Gogh werd beschreven door Raymond Cogniat. Een moeilijke opgave, doordat
het leven zowel als het werk van deze kunstenaar zo overbekend zijn, doordat zijn
kunst zo toegankelijk is, dat ze bijna literair zou kunnen worden genoemd, terwijl
de briefwisseling met Theo voor iedere biograaf zo onontkoombaar is, dat deze als
vanzelf de levensroman van Van Gogh beheerst. Het is daardoor moeilijk iets nieuws
te zeggen. Maar misschien is dat ook niet nodig.
Heel anders ligt dit voor Chagall, wiens werk sterk tot de verbeelding spreekt,
doch wiens sacrale inslag aan de eenvoud van zijn voorstellingen een extra dimensie
geeft, die zich op telkens andere wijze laat interpreteren. Marcel Brian schreef over
deze grote joodse schilder en het komt me voor dat de onbevooroordeelde lezer,
wanneer hij uitgekeken en gelezen is, voortaan telkens wanneer hij met een Chagall
geconfronteerd wordt terug zal denken aan wat Brian over de kunstenaar schreef.
Picasso wordt door Jean Cassou getypeerd als de grote eenzame. Cassou weet
echter ook de moed op te brengen om er op te wijzen dat de schilder een belangrijk
deel van zijn jeugd in Barcelona heeft doorgebracht. Deze stad is de havenplaats
waar men zich weinig aan regels stoort, waar het besef dat zekere normen niet prijs
gegeven kunnen worden veelal zoek is, waar het al te vaak aan goede smaak ontbreekt.
Hij wijst erop, dat ook Gaudi en Dali Catalanen zijn, genieën die de ostentatieve
slechte smaak tot deugd durfden te verheffen. Ook echter heeft Cassou oog voor dat
andere facet, nl. dat Picasso's beeldende fantasie dichtbij kwaadaardige razernij
beland is, hoezeer ook in de schandalige verminkingen de genialiteit blijft gloeien.
De keus van de reproducties is een gelukkige in die zin, dat het traditionele
overbedeeld werd, waaronder de representatie wel leed, maar het genoegen van het
kijken bepaald niet.
Georges Charensol schreef over Degas. Zijn uiteenzetting van Degas' inzichten
en werk draagt een persoonlijk karakter. Hij ziet de schilder als de misanthroop die,
vooral op latere leeftijd. meedogenloos vrouwen schildert met uitdrukkingloze
gezichten, vrouwen die op de een of andere manier bezig zijn met hun lichaam of
met stompzinnig werk, die zich kammen, baden, zich drogen, strijksters, wasvrouwen,
danseresjes, allen met lege gezichten, die een ontstellende domheid verraden.
Charensol gaat zover, dat hij Degas in de schoenen schuift, dat deze de mens zag als
een dier. De auteur schijnt de schilder van dichtbij te hebben meegemaakt. Zijn
oordeel is zeer indringend en belicht in elk geval enkele heel belangrijke facetten
van het werk van Degas.
René Huyghe schreef over Cézanne, de zo omstreden figuur, die zowel tijdens
zijn leven als na zijn dood tot de allergrootsten werd gerekend en door anderen werd
gekleineerd. Dat laatste is nu wel over. De man die eens zo revolutionair deed is
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inmiddels klassiek. Terecht omdat in hem, naar Huyghe weergeeft, een gelukkige
spanningsverhouding ontstond tussen geest en techniek.
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In de reeks van boeken bij de bijbel (Bosch en Keuning N.V., Baarn) verscheen van
prof. dr. A.J. Bronkhorst: Het concilie en de oecumene. De schrijver, hoogleraar aan
de protestantse faculteit te Brussel, is bijzonder goed thuis in al wat de laatste jaren
actueel is binnen de kring van de katholieke kerk. Hij geeft gefundeerde
beschouwingen over de onderwerpen die ter sprake zullen komen, en bespreekt ook
de mogelijkheden die dit concilie biedt. Voor hen die mee willen leven - en wie wil
dat eigenlijk niet; een concilie is immers een zeer belangrijke gebeurtenis, men is
daar bezig geschiedenis te maken, wij zijn er zelf bij betrokken - biedt dit boekje
gedegen documentatie.
Bij H.P. Leopolds Uitgeversmij N.V. verscheen ‘Dromen is ook leven’, van Johan
Fabricius. Het is een verhaal, even aandoenlijk als dwaas, even aangrijpend als
humoristisch. Fabricius is een meesterlijk verteller. Het is niet alleen door de gave
compositie dat dit boek van het begin tot het eind boeit, ook zijn beschrijvingen van
de sfeer, het landschap, het milieu zijn zowel fijnzinnig als scherp getekend. Waar
het zijn mensen betreft put hij zich niet uit in vermoeiende ontleding maar hij schept
een totaalbeeld, geen foto maar een impressionistisch portret. Dat dit gechargeerd is
moet men hem vergeven. Hij brengt zijn vertekeningen bewust aan. Ze behoren bij
Fabricius en verhogen het genoegen in het lezen van zijn werk. Aan de problematiek
van deze roman mag men niet al te zwaar tillen. Ongetwijfeld heeft bij de auteur wel
de opzet bestaan om een tegenstelling te scheppen tussen de luierende, wereldvreemde
dromer en de ontgoochelde materialiste, doch het was niet zozeer de bedoeling een
collisie tussen levensbeschouwingen te beschrijven, veeleer om een dramatische
episode uit de levens van enige kleine, maar om hun groot geloof in een klein ideaal
hartveroverende Spanjaarden weer te geven.
Het boek ‘Noordewind’ van Anne Hepple werd vertaald door Frieda van Felden
en door Bosch en Keuning te Baarn uitgegeven voor de Boekenkring. Het is een met
vaart geschreven verhaal over een displaced meisje, dat op zoek is naar liefde en
naar zichzelf. Anna Hepple heeft een prettige schrijftrant. Zij vertelt onderhoudend,
zodat de lezer ook in de naarste situatie niet werkelijk ongerust wordt, maar voorvoelt
dat het toch allemaal nog wel goed zal komen. Dat komt het dan ook. Op de laatste
pagina leert het meisje echt kussen. Deze roman valt te rangschikken onder de goede
ontspanningslectuur.
J. de Rek schreef ‘Pas gisteren’ (Europa tussen twee wereldoorlogen). Ook dit
boek verscheen bij Bosch en Keuning te Baarn. Een werk over geschiedenis dus,
maar vooral voor hen die dit tijdvak, of althans een deel ervan bewust geleefd hebben,
veel meer dan ‘slechts geschiedenis’ een stuk biografie. De auteur geeft een eigen
visie op de achtergronden. Daardoor en bovendien omdat de gebeurtenissen van de
twintiger en de dertiger jaren vol enorme spanningen waren is dit werk ook voor
jongeren ongemeen boeiend. Het is in een zakelijke, dynamische stijl geschreven en
het geeft allerlei kleine bijzonderheden die sprekend, verhelderend en soms ook
onthutsend zijn. ‘Revolutie der eenzamen’ van Bouman was een groots boek. ‘Pas
gisteren’ van de Rek vormt een goede pendant. Het is met minder verve geschreven
maar in zijn nuchtere exactheid evenzeer aangrijpend.
J.E.N.

Adriaan van der Veen
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de boze vrienden.
Amsterdam - Em. Querido's Uitgeverij N.V., 1962.
Adriaan van der Veen maakt met de romans uit zijn Amerikaanse tijd een gezonde
indruk door zijn reële opvatting van het woord leven. Gaat men verder terug in het
oeuvre van Adriaan van der Veen, dan krijgt
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men minder prettige verhalen te lezen, waarvan de horizon maar klein is. De laatste
roman van zijn hand brengt iets van zijn eerste verhalen weer in de herinnering.
Namelijk het zeurderige van de mensen waartussen het verhaal zich afspeelt. Het is
de zorgvuldig gecomponeerde roman DE BOZE VRIENDEN, opgebouwd uit drie
delen AVONDEN, EEN NACHT en EEN NANACHT.
De vrienden waar het over blijkt te gaan worden voornamelijk getergd, ze zeggen
irriterende dingen en vaak glijdt er, in het verhaal, een schaduw van ergernis over
hun gezicht. Ze laten zich minachtend uit of zijn akelig beleefd tegen elkaar. Van
Marinus wordt gezegd ‘hij heeft niet voor niets een moeder die actrice is geweest,
hij voert zijn eigen stuk op’. Johan is ‘iemand tegen wie je aanpraatte, een soort
praatpaal’. De derde vriend, Ted, heeft ‘een behoefte om zich uit te spreken, die
groter bleek te zijn dan zijn ergernis’.
Was men door deze terminologie met dit boek al in de sfeer van een meisjesroman,
maar dan over jongens terecht gekomen, dan wordt het helemaal een bedacht verhaal
als Johan op straat loopt met het meisje Frieda, die met de andere vrienden al te
maken heeft gehad. Ze zegt ‘Gek dat ik je nooit ontmoet heb’ en ‘haar ogen waren
wel heel grijs’ wordt er aan toegevoegd.
Deze belofte van een goed eind wordt op de laatste bladzij inderdaad nagekomen,
niet nadat Johan eerst Ted tegen de grond geslagen heeft. ‘Nu geen kinderachtigheden
meer, dacht hij naast haar voortlopend, korte metten en krachtige besluiten.’ Men
weet niet wat men léést!
Het toch wel positieve einde en het openen van nieuwe perspektieven, ‘in de verte
begon het al licht te worden’, doet toch weer aan van der Veen in Amerika denken,
alleen klonk het in die verhalen (HET WILDE FEEST, ZUSTER TER ZEE en WIJ
HEBBEN VLEUGELS) zoveel aannemelijker.
F.
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C. Ouboter
Modernisten in het geding
Wel loopt een letterkundig tijdschrift nooit gelijk op met de dagbladpers. Actualiteit
is geen directe zorg voor het tijdschrift. In tegendeel, juist doordat het zich daarvan
methodisch distancieert, kan het dieper liggende kwesties aan, ja, kan het zich soms
zelfs veroorloven, met deze kwesties te spelen, kan het deze bespelen, er meer uit
halen dan le journal, ce monsieur, aan de snaren van zijn smalle kolommen te
onttokkelen vermag.
Maar ter zake. Verslagen van onze Staten-Generaal komen kersvers in de
dagbladpers. Als de senator Algra spreekt staat het binnen 24 uur in de krant. Vanwege
de plaats waar gesproken wordt, maar niet minder om de inhoud, de kleur, van het
gesprokene. De tijd is ook nog van belang, even voor en even na de verkiezingen.
En wie scherpzinnig is, en men wordt dat licht in deze belangrijke zaak, stelt meteen
vast dat het onderwerp ook nog iets met tijd heeft uit te maken: een modernist is een
extreem tijdmens.
Voor een keer wordt een Eerste Kamer-verslag op zeer grote schaal gelezen.
Anti-revolutionair beginsel, calvinisme en moderne literatuur zijn tegelijk, om en
om, al worstelend, in de arena gesmeten. Voor de meeste beschouwers is het geen
vraag wie winnen zal. Reeds ligt een van de partijen boven, natuurlijk niet de senator.
Maar deze komt terug en begint opnieuw, met kracht van argumenten. Duidelijk is
nu, dat het maar niet ging om een emotionele uitbarsting, maar om een gedachtengang,
een visie, een overtuiging.
Daarmee heeft de strijd binnen de arena een ander karakter gekregen. Het gaat er
niet langer om, wie winnen zal, wie in stemmental en -zwaarte het sterkst is, maar
wie, misschien met heel zijn geringheid, toch aan de goede kant staat.
Met andere woorden: er is moed voor nodig, impopulair te zijn. Dat geldt bijzonder
in de volksvertegenwoordiging. Men kan daar strijden voor het volk, terwijl men het
volk tegen zich heeft. Ook de senaat is, zij het niet rechtstreeks, uit het volk gekozen.
Maar ook deze aforistische wijsheid is nog geen onmiddellijk bruikbare sleutel
tot het probleem. Wie zijn in dit geval impopulair, de a.r. senator of de literatuur der
z.g. modernisten?
Met het stellen van deze vraag is tegelijk de mogelijkheid gegeven, tot een glimlach
te komen in een dispuut waarbij de partijen zo ver van elkaar verwijderd zijn dat zij
elkaar nauwelijks kunnen beschreeuwen, laat staan elkaar kunnen toelachen, al is
het maar even.
Is er ergens tussen de senator en zijn modernisten een plek te vinden, waar men
beiden tot op zekere hoogte kan verstaan?
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Ik geloof niet dat ik de enige ben die een dergelijke plek zoek. Een aantal mensen
die geregeld met moderne literatuur en tegelijk met de moderne samenleving te
maken hebben, verlangen naar iets dergelijks. Het hoeft nog geen plek, nog geen
standpunt, te zijn. De positie die zij zoeken is zo labiel, dat ze ongeveer gelijk komt
aan de vlucht van de astronaut Cooper. Met dat verschil dat geen techniek hen daarbij
helpen kan. Ook zal deze positie of vlucht weinig populair zijn. De
doorsnee-vaderlander zal van deze kleine middengroep geringschattend beweren dat
zij zweeft. Zij is half, immers halverwege de partijen; zij is onduidelijk, haar kleur
weifelt immers tussen wit en zwart; zij is filosofisch omdat zij, eer zij tot een oordeel
komt, eerst naar de gronden vraagt.
Men verwijt deze groep, voor welke ik hier als woordvoerder optreed, dat zij
filosofische vragen stelt, terwijl tal van praktische een onmiddellijke oplossing
vorderen. De zeden zijn in gevaar, of de vrije kunstbeoefening.
Misschien is deze middengroep wel het minst populair. Wij vinden in haar dus
een Dritte im Bunde der feindlichen Brüder.
Ik wil er echter voor waken de onduidelijkheid zo ver te drijven, dat ik werkelijk
onduidelijk zou worden. Daarom wil ik u de drie impopulaire helden van mijn relaas
met naam en toenaam nog een keer aan u voorstellen. De senator die aan het eind
van een bepaalde regeringsperiode een aantal moderne letterkundigen in staat van
beschuldiging stelt. Hij noemt hen goddeloos en animaal en bevorderaars van het
nozemgedoe. Over de hoofden van deze modernisten heen doet hij een beroep op de
overheid, deze goddeloze actie niet te steunen of te bevorderen.
Het eerste hangt met het tweede samen. Een letterkunde die de zeden ondergraaft
kan kwalijk rekenen op de steun van een overheid die in haar wetgeving deze
zedenbedervende krachten buiten de wet stelt.
Het andere kamp, dat der modernisten. Moeilijk in enkele zinnen te typeren omdat
het zo uitgebreid is. Omdat het animale plotseling een veel gedifferentieerder karakter
blijkt te hebben dan de senator, naar ik aanneem, voor ogen gestaan heeft.
Staatssecretaris Scholten heeft daarop in de Kamer reeds gewezen. Mét dat de
modernen het dier in de literatuur naar voren hebben gehaald, heeft het dier een ander
karakter aangenomen. Het is dichter bij ons gekomen. Ten opzichte van de vorige
eeuw is ons niveau gedaald, dat van het dier gerezen. Soms heeft het er iets van dat
wij elkaar in de ogen zien. Gevolg: panische schrik aan beide zijden. Wij komen
binnenkort terug op de studie van Th. Govaart Het geclausuleerde Beest.
De goddeloosheid van de modernen. Op een breed front dringen heidense elementen
op. Er is een bewust breken met het christelijk geloof en zeker met christelijke
tradities. Het woord post-christelijk raakt ingeburgerd. Christenen nemen het zelfs
over en gebruiken het nuchter en soms met overdrijving.
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Ja, dit is merkwaardig en hoort thuis in ons beeld. Er zijn Christenen die het blijkbaar
goed kunnen vinden met deze nieuwe heidenen. Er is begrip over en weer. Een
christelijk-historisch hoogleraar schrijft een boek over Sartre, waarnaar steeds weer,
vanuit het kerkelijk vormingswerk gevraagd wordt, maar dat, raadselachtig genoeg,
uitverkocht blijft. Is de hoogleraar te ver meegegaan, voor eigen besef, voor dat van
zijn uitgever - moeilijk aan te nemen -, of voor bepaalde kerkelijke zijde?.
Dan is daar dat veel geciteerde, vereenvoudigde woord van Bonhoeffer, geschreven
op het dieptepunt van de existentie van een onzer moderne martelaars, waarvan het
zaad is opgegaan op de hoogten van de z.g. welvaartstaat. O, hoogten en diepten,
looft nu God. Ik bedoel maar dat hoogten en diepten niet zo ver uit elkaar liggen ten
opzichte van de Eeuwige en dat zij waarschijnlijk samen horen.
Maar dit is geen zakelijk voorstellen meer van de betrokken partijen. Wij dreigen
de afstand, nodig voor een onpartijdig oordeel, te verliezen. Is onpartijdigheid wel
mogelijk? O zeker niet, maar wel een gaan door de partijen heen.
Wat de goddeloosheid betreft, valt mij iets op dat reeds bij het animale de aandacht
getrokken heeft: die ogen op gelijke hoogte. Wij zien elkaar in de ogen, meer dan
ooit te voren, als het tenminste goed gaat. De ander is geen idee meer, geen tijdgeest,
zoals in een oud bondslied, maar een mens. Soms is er iets van die panische schrik
die op animaal niveau voor een onmetelijke afstand en een onvermoede relatie zorgde.
Dan is er nog een bepaalde hoek in het kamp der modernisten die speciaal genoemd
moet worden, de hoek der vroegere, thans vrijgesproken pornografen. Het mag nu.
Een curieus vertegenwoordiger is Donleavy met een boek De Rosse Bietser, uitgave
van De Bezige Bij. Bij het lezen van dit boek heb ik inderdaad het gevoel alsof ik al
lezende in een gruwelijke uithoek ergens te werk ben gesteld. Een zekere technische
vaardigheid van de auteur houdt mij gevangen. Merkwaardig dat de vroeger illegale
Bezige Bij dit werk heeft uitgegeven. De zelfde uitgeverij heeft een waardevol risico
genomen toen zij in 1947 De Avonden van Van het Reve uitgaf. Is er niet ergens een
breuk tussen Van het Reve en Donleavy? Dit is een vraag die alles tegelijk raakt,
esthetica en smaak, ethiek en moraal, alles onverbrekelijk bij elkaar. De vraag wat
de zin is van deze gulpende stroom van vuiligheid en ondermenselijkheid, is gesteld
en zal gesteld worden in een land dat sommige bezetters is kwijtgeraakt, mede en
zelfs in eerste instantie door verzet - met Gods hulp -, maar dat misschien andere
bezetters te weinig of te laat opmerkt. Er zijn nog andere sectoren in het kamp der
modernisten, belangrijke zelfs. Maar deze drie zijn het eerst in het geding.
Nu eerst een praktische vraag voor wij aan meer filosofische toekomen. De heer
Algra baseert zijn oordeel mede op het lezen van recensies, waarbij hij
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niet uitsluitend afgaat op beoordelingen in bladen van eigen gezindheid.
De vraag is of een dergelijk oordeel competent mag heten. Daarop is de heer Algra
aangevallen. De N.R.Crt. heeft hem betrapt op een niet juiste interpretatie van een
bespreking die Alfred Kossmann in het Vrije Volk heeft gegeven van de Brieven
van G.K. van het Reve, gepubliceerd in Tirade.
De vraag laat alleen een categorisch antwoord toe. De overwegingen die tot dit
antwoord leiden zijn meer subtiel.
Kan men weigeren, iets te lezen, b.v. omdat het afkeer wekt? Mij dunkt van ja.
Welke noodzaak zou er zijn in een vrij land om te waden door wat men zelf morele
modder vindt? Er kan zelfs een noodzaak in omgekeerde richting zijn en men kan
die noodzaak uitbreiden, men moet dat zelfs, tot het gezin of de groep waarvoor men
verantwoordelijk is. Die verantwoordelijkheid is beperkt, is onderhevig aan menselijk
gebrekkig inzicht. Maar het is verantwoordelijkheid.
Er zijn echter omstandigheden denkbaar dat men, ondanks de eigen afkeer, toch
het betreffende boek of artikel leest. Men doet dat dan evenzeer krachtens een
bepaalde verantwoordelijkheid, ambtelijk.
Een moeizaam karwei, want het ambtelijk karakter van dit soort lezen mag er nooit
toe leiden dat men de tekst niet alle kansen geeft. Er is toch nog altijd de mogelijkheid
dat men juist door het lezen tot een ander inzicht, een ander oordeel komt.
Nu geloof ik dat de heer Algra, nadat hij de recensie van Kossmann gelezen had,
ook de Brieven van Van het Reve had moeten lezen, voor dat hij tot zijn
discriminerend oordeel in de Eerste Kamer kwam.
Die gang van zaken is allereerst noodzakelijk opdat de procedure zuiver zal zijn.
Niemand mag ongehoord, in casu ongelezen, geoordeeld worden. Zelfs niet privé.
Dat is de regel voor een Christen. In versterkte mate in de Senaat. Hier is de
verantwoordelijkheid nog veel groter.
Men moet in zaken van literatuur een even grote nauwkeurigheid betrachten als
wanneer het erop aankomt, rekeningen voor bepaalde uitgaven te controleren. De
stukken zijn er. Dat ze tegenstaan werpt geen gewicht in de schaal. Het ambtelijk
karakter van de lectuur ontslaat het geweten van begrijpelijke scrupules. Het staalt
zelfs de geest, wat tegenover een mogelijke infiltratie staat.
Maar dan nu wat voor mij de hoofdschotel is, de vraag: wat is nu toch modern en
wie zijn modernisten? Wie en wat schuilt er achter deze benamingen?
Er is even een fijn puntje in het debat geweest, toen het over de herkomst van de
benaming modernist ging. De afgevaardigde Cammelbeeck zou namelijk beweerd
hebben dat de afgevaardigde Algra deze term had uitgevonden, wat deze weer enkele
dagen later ontkende.
Nu moet ik eerlijk bekennen dat het woord modernist in het nederlandse

Ontmoeting. Jaargang 16

229
literaire klimaat mij inderdaad wat vreemd voorkomt. Ik ken de benaming ‘de
modernen’, maar alleen uit de historie, voornamelijk van de 19e eeuw en dan
uitsluitend op theologisch en wijsgerig terrein. In de literatuur gebruikt men preciezer
aanduidingen. De literator heeft een goede neus voor te veel gebruikte termen; hij
laat ze liggen.
De dichters van '50 zijn wel de experimentelen genoemd, een term die zij zelf niet
aanvaard hebben. Nieuwe bewegingen sieren zich in Nederland en Vlaanderen graag
met de naam van het tijdschrift waarin zij schrijven, de Nu-en-Straks-ers, de lui van
Gardsivik, enz. De modernen zou in ons goede vaderland niets zeggen.
Wijselijk heeft de heer Algra niet de term modernen maar de afleiding daarvan
modernisten gebezigd. Daarin schuilt iets van critische reserve, die tot uitdrukking
komt in de uitgang. De burger is op zijn hoede voor alle ismen. Modernisten zijn
waarschijnlijk, althans in de geest van de senator, de doordravers onder de modernen,
de extremisten, met elkaar de zwarte bende. Maar deze term is geen gemeengoed,
hetzij dan misschien in de wandelgangen van de Kamer, wat de heer Cammelbeeck
toch weer ontkent. Waarschijnlijk bedoelt de heer Algra dat de zaak van deze
modernisten niet door hem is uitgevonden. In het vuur van zijn verontwaardiging
vereenzelvigt hij het woord en de zaak.
Deze vereenzelviging nu is bijzonder interessant. Zij lijkt mij alleen daar te ontstaan
waar de kennis slechts globaal is. Daar zijn verzamelwoorden zeer in trek. De
meervoudsvorm is regel.
In het politieke veld: de communisten, de amerikanen, de socialisten. Zodra men
over het communisme, of over de Sowjet-mens (Klaus Mehnert) spreekt, is men in
de buurt van begripsvorming.
Deze ontbreekt nog bij de heer Algra en - waarom zouden wij hem isoleren? - bij
een groot deel van het Nederlandse volk, waarlijk niet alleen bij de confessionele
sector.
Even terugspringend naar het begin van mijn beschouwing: niet alleen de heer
Algra is impopulair, dat is evenzeer wat hij aan de kaak stelt. Het grote enthousiasme
van een kleine groep voor de avant-garde in onze literatuur mag ons niet doen vergeten
dat deze avant-garde bij het grootste deel van ons Nederlandse volk weinig geliefd,
ja gehaat, is. Het curieuze van het hele dispuut is dat twee die zich geen van beiden
in de volksgunst verheugen, zo overhoop liggen.
Dat het dispuut blijkbaar tot brede gemoedsbeweging bij brede lagen van de
bevolking leidt, wijst niet zozeer op een daar aanwezige belangstelling uitzonderingen daargelaten - maar eerder op een lacune in de geest van het
Nederlandse volk. Wij zijn ons de moderne situatie maar amper bewust geworden.
Wij hebben geen begrippen, geen termen, voor een dergelijke bewustwording. Dat
komt tot uiting in het debat, in de machteloosheid van partijen om het tenminste over
woorden eens te worden.
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Want, nog eens, wat is nu eigenlijk modern? Ik zou dat wel eens willen weten. Toch
niet iets dat de mode volgt, of iets dat anders is dan anders, zoals onze vrouwen wel
eens van een stukje textiel of van een patroon zeggen. Het moet toch iets zijn, als
men het er zo druk over heeft, zich zo vurig verzet of zich zo zonder nadere bezinning
aan het moderne gewonnen geeft.
Er ontbreekt iets aan onze Nederlandse literaire filosofie. Of eenvoudiger gezegd:
wij denken in de literaire hoek te weinig na. En voor. Er is te weinig die onbepaalde
scherpzinnigheid, die niet in dienst staat van enige vakwetenschap, maar zichzelf als
kunst ontwikkelt en handhaaft.
Wij hebben enkele getrainde essayisten (Gomperts, Sierksma, Van Vriesland),
maar zij zijn te gering in getal om de leemte te vullen. Het gevolg is: veel ruzie en
weinig wol.
Het Duits heeft al decennia terug een zelfstandig naamwoord ontwikkeld, waar wij
nog steeds met emotionele scheldwoorden en troetelnaampjes schermen. In de
literatuurgeschiedenis van Werner Mahrholz, waarvan de laatste druk nog net voor
de Nazi's is uitgekomen, wordt gehandeld over Die Modernen. Dat is een culturele
beweging, dat is een begrip.
Zojuist is bij Hamish Hamilton in Londen een bundel essay's van de Engelse
dichter en essayist Stephen Spender verschenen met de veelzeggende titel The
Struggle of the Modern. Daar staat dus enkelvoud. Onder dit enkelvoud komt dan
weliswaar ook een meervoudsvorm voor, in het hoofdstuk dat mij het meest geboeid
heeft, Moderns and Contemporaries, maar dat is een differentiatie, een nadere
uitwerking, van een algemeen begrip, het begrip modern.
De schrijver voert in dit boek niet het pleit voor een laatste nieuwigheid, hij is niet
te rekenen tot de groep van de Angry Young Men. Niet voor eigen parochie spreekt
hij, maar voor een groot geheel, dat hij tegelijk met zijn ideeën helpt verwerkelijken.
Want - laten wij ons ervoor hoeden, het buitenland als paradijs te zien - er valt iets
te verwerkelijken. Ook in Engeland is, zoals de uitgever op het stofomslag meldt, er
een splitsing. Daar tussen de produktie van de ‘new academics’ en de agressieve
anti-intellectuelen. Spender dan is - aldus nog steeds zijn uitgever - van mening dat
de contemporaine critiek op een veel wijdere basis zou moeten rusten en zowel de
historie als de maatschappij waarin wij leven, alsmede de abstracte principes die
critici kortgeleden hebben ontwikkeld, in aanmerking zou moeten nemen.
De Engelsen, met de sympathieke bescheidenheid gesierd, die wij understatement
noemen, hebben een ding op de Nederlanders voor: hun nuchterheid en hun
waardering van het maatschappelijke. Ik gebruik hier een bijvoeglijk naamwoord,
omdat het zelfstandig naamwoord in het Nederlands niet op zijn plaats is. Had ik
Engels geschreven, er had society gestaan. Society is in het Engels niet zozeer de
concrete maatschappij. Geen volk is
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scherper geweest in zijn critiek op de voorhanden maatschappij als het Engelse, van
Swift af tot Huxley en Orwell toe. Society betekent in het Engels eerst het begrip,
menselijke samenleving.
Er staat nog een interessante zin in de blurb, namelijk deze: Dit is een boek waarin
de schrijver probeert de relatie van de literatuur tot het moderne leven te herstellen
(to reassert).
Dat moderne leven ligt op de zelfde lijn als de maatschappij. Zoals de maatschappij,
bedoeld als menselijke samenleving, aan de menselijke greep, beter gezegd aan het
menselijk begrip, ontsnapt, zo doet dat in versterkte mate het moderne leven. Meer
dan in de samenleving zijn daar imponderabilia, tal van mystieke factoren, die te
ongrijpbaarder worden naarmate de kennis en de techniek van de samenleving groeien.
Het is juist dit moderne leven waarom in de Senaat gevochten is, met de beste
bedoelingen van beide zijden.
Maar juist daar missen wij een apparaat, een gevoelsorgaan, dat geen
studiecommissie ooit zal bezitten. Deze zou te ambtelijk zijn, te officieel, te gebonden,
aan een opdracht, aan een idee.
Voor een dergelijke critische intelligentie moet een volk zelf de gelegenheid
scheppen. Plat gezegd: er moet een markt voor zijn, er moet geld voor komen en bij
die markt en dat geld de habitus, de zwier, het genoegen, het broodnodige overbodige,
die gezamenlijk tot het wezen van de vrije kunst behoren. Dat orgaan zou te
vergelijken zijn met het endocrine stelsel in het menselijk lichaam. Het zou de
extremen binnen de ban houden, het zou een betere groei regelen, ongemerkt.
Of droom ik? Droom ik me een Nederlandse Utopia, een staat waar een zekere
psychische discipline, van rechts en van links, tot de volksdeugden behoort?
Waar het vermogen te incasseren en het vermogen te geven in een bijna klassiek
evenwicht zich bevinden? Binnen en buiten gelijkmatig verdeeld en de belangstelling
voor het innerlijk, mits kuis en niet overdreven, geen moment concurreert met de
zorg voor het maatschappelijke, zodra men deze beide niet localiseert in de enkeling.
De omschrijving die Spender in zijn kostelijk boek geeft van deze moderne habitus
is vanzelfsprekend door deze discipline mede bepaald. Voor deze Brit is de moderne
mens, de moderne kunstenaar degene die niet langer, zoals Voltaire en Wells, door
zijn werk ingrijpt in deze wereld.
De mens van vroeger, die uit de tijd van het rationalisme, treedt handelend op,
acts upon events. Zijn moderne tegenhanger Rimbaud, Joyce, Proust, Eliot's Prufrock
(subliem vertaald door Nijhoff) ondergaat de gebeurtenissen, is acted upon them.
Natuurlijk is de tegenstelling niet absoluut. Er is bij de moderne mens een
wisselwerking. Er is een critisch bewustzijn dat dit alles verwerkt. Er is ook nooit
een volslagen breuk met het verleden. In tegendeel, Spender komt tot
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een hoogtepunt in zijn beschouwing, zodra hij deze, bijna onvertaalbare zin laat
volgen: The modern is the realized consciousness of suffering, sensibility and
awareness of the past.
De traditionalist T.S. Eliot blijkt dan een van de voorvechters van deze moderne
gezindheid te zijn. Maar buiten Engeland komt ook een groot auteur als Albert Camus
in zicht (the suffering).
Zijn onze modernisten van een totaal ander slag? Staan wij buiten de West-Europese
familie?
Altemaal vragen die ik niet aan de Kamer kan stellen, al was het maar omdat ik
geen afgevaardigde ben en ook moeilijk een afgevaardigde zou kunnen vinden die
deze vragen voor mij zou willen stellen.
Maar - stel dat het mogelijk was - is niet de minister met mij van mening dat wij
bepaalde instanties missen - niet eens smartelijk missen want tot het vereiste besef
zijn wij nog niet gekomen - die ons volk tot een beter begrip van onze situatie in de
moderne wereld zouden kunnen brengen?
Zo ja, acht de minister deze zaak niet van oneindig groter belang dan de thans
blijkbaar weer vigerende spellingkwestie? En is de minister bereid niets te ondernemen
wat energie wegtrekt van deze hoogst belangrijke zaak? Verder alles te ondernemen
wat middellijkerwijs de voorwaarden schept tot het ontstaan van een gunstig klimaat
daartoe?
Maar ach, de minister is voorlopig demissionair.
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Maria de Groot
Tegen de dood
Tegen de dood pleit het leven.
Leven is altijd waar.
Waarheid is om het even,
als ze maar weet te leven,
leugens wegen zo zwaar.
Reuzen op lemen voeten:
hebzucht en angst en haat.
Laat mij de mens ontmoeten,
die voor het kwaad wou boeten
in een mismaakte staat.
Waarheid is niet te leren.
De waarheid is een mens,
die men kan vinden, eren,
en in de naam des Heren
gaan tot de laatste grens.
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Maria de Groot
Invocatio
Geef mij een mens die mij ziet,
die met mij spreekt, die mij niet
overlaat aan mijn lot.
Geef mij een mens die mijn God
kent en een woord van Hem
overbrengt op zijn stem,
een woord dat van leven trilt,
een liefdeswoord ongewild
en, mocht het zijn, een hand,
die om de mijne sloot,
gaandeweg door dit land.
Geef mij een hart en een hand
en dan zal ik het zijn,
die mij verlies tot de dood,
in deze steppe van pijn,
vogelvrij en alleen,
dwars door het lijden heen.
Maar als geen mens mij vindt
op deze eenzame rots,
ik ben een vogel die zingt,
staande op de stormen Gods.
Geef mij een mens die hoort,
leen mij een open oor.
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Maria de Groot
Het lied van Lazarus
Eerste fragment

I.
Het lied van Lazarus begint met sterven.
Wie luistert moet niet bang zijn voor de dood.
En wie met mij de moed heeft om te leven,
gaat mee naar binnen waar hij heeft gewoond.
Ik ben Maria die u heeft genodigd.
Ik heb het uitgesproken en ik spreek:
Lazarus mijn broeder is gestorven.
Zo zeg ik het. Ik maak verleden tijd.
Voorgoed verleden tijd. Niet de voltooide.
Niets is er hier voltooid, of was het ooit.
En dood zijn heeft geen tegenwoordigheid.
Nooit meer te zien, nooit meer opnieuw te scheppen
de ene onvervangbare gedaante.
Nooit meer van mond tot mond de taal blootleggen.
Nooit meer het lief gezicht van aangezicht
tot aangezicht herkennen, ja te zeggen,
ja broeder en je naam is Lazarus.
Lazarus leefde tot hij is gestorven.
Een zwaluw is mijn geest en meer ook niet,
zwevende over een verlaten wereld.
Hij is er niet meer. Ik begrijp het niet.
Ik ben een mens. Ik weet niet wat dat is.
Ik weet niet wie hij was en niets en niets.

II.
Wat ben ik nu alleen zonder mijn zuster.
Wat zei ze ook al weer dat ze ging doen.
Over de drempel danst het stof naar binnen.
De wind. Niet door zijn voetstap opgewaaid.
Ik ben te moe om aan iets te beginnen.
Hij zou het water hebben aangereikt,
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dat schommelt in de kom tussen zijn handen.
Hij zou de trossen hebben opgetast.
Ze glanzen mat en glinsteren straks verzilverd.
Hij zegt niet veel, maar hij is om mij heen.
Hij heeft de goedheid van besloten tuinen.
Hij is de schelp waarin een parel sluimert,
totdat een woord hem aanraakt en hij lacht,
- de schitterende lach van de vervulden,
de wijsgeren, de wachtlopers van God totdat een woord hem treft en hij losraakt
en opstijgt uit de diepten waar hij vaart.
Maar zwijg. Hij is gezonken buitengaats.
Geen woord dat dregt tot waar zijn ziel nu rust.
De dood is diepzee en er is geen kust.

III.
Als aangeschoten vogels vallen zij
huizenhoog neer tot in een ring van rouw,
de zwarte vrouwen in hun wapperend kleed.
Van alle trappen dansen zij omlaag.
Het huis hokt vol. De klaagzang aangeheven,
wielt in het rond en zoekt een wederwoord
van mijn gestorven tong. Ik vouw mij samen,
kruisspin liefst wiegend in een stille hoek,
gesponnen in een web van vochtig licht.
Roofvogels met hun snavels zijn zij mij.
O nacht die overal bij daglicht schuilt:
Onder het struikgewas. In mijn gedachten.
Tussen hun zwarte kleren. In de ruif.
En in de bron. En diep in iedere spiegel.
En wat kon Lazarus zien in mijn ogen?
Waar is het licht dat in zijn ogen blonk?
Zij wervelen om mij heen, niet moe te schreien.
Allen dezelfde sluier. Allen eender.
Geen die mij zo beklagen als de vreemden.
Altijd de velen, die ik niet kan kennen.
En in mijn hart het hamerend verdriet:
vergeef de vrienden die mij zijn vergeten,
mijn eenzaamheid is groter dan zij weten,
vergeef de vrienden want ik heb ze niet.
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IV.
Wij waren uit hetzelfde hout gesneden.
Wij stamden uit een vereenzaamde liefde.
En om ons hart geurde dezelfde vrede,
als wij ons zwijgend in elkaar verdiepten.
Ademnood dood. Geen adem aan mijn oor.
Wind stormwind sta niet stil, o horizon
de bergen zijn van top tot teen beneveld,
geen adem uit mijn mond wordt meer tot woord.
Dit is de dood. Zo is het stervensuur.
- Maria kom, de Meester laat je roepen. Het ruisen in mijn oorschelp van de zee,
die mij nu overspoelt. - Maria kom. Ik hoor mijn broeder van de overzijde.
Lazarus ja, ik ben op weg, ik kom.
Het strand is achter mij. De boot vaart over.
Ik zie een witte meeuw tussen de zwarte,
ik zie een wolk, het fronsen van de zon.
- Het licht der wereld is geen zon of maan,
Maria, kom, de Meester laat je roepen. Lazarus, Martha, waar kom je vandaan?

V.
- Maria haast je, want Hij wacht met smart.
Hij kon de tocht tot hier niet meer volbrengen,
nadat Hij zoveel stadiën was gegaan.
Hij wacht op je. Hij waakt bij de olijven.
Sta op en volg mij en neem water mee.
De Meester sprak over het wonder Gods:
dat water door ons bij de bron gestort,
daarin tot een fontein van leven wordt.
Hij dorst daarginds. Jij dorst hier van verdriet.
Pas op de drempel, breek de kruik toch niet,
en kom. De Meester zegt het Zelf. Hij zegt:
voor wie gelooft is leven niet uit brood,
voor wie gelooft is leven uit de dood
en wie dat leven leeft die sterft niet meer,
sterft nooit. Ik ben het leven, zegt de Heer.
Pas op, je morst het water. Hij heeft dorst.
Kan zoveel minder drinken als jij morst.
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Maria, schrei nu niet. Zelf was Hij blij.
Hij zei het zo verzekerd tegen mij.
Jij luisterde toch altijd goed naar Hem.
Je zei het al toen ik het nog niet zag:
het is de Heer, ik hoor het aan Zijn stem,
ik zie het en ik hoor het aan Zijn lach.
Zo kunnen we de Heer toch niet ontmoeten?
Je kunt Hem toch niet schreiende begroeten? - - Ik schrei niet, maar de vogels zijn zo zwart.
Ze zwermen om ons heen, merk je het niet?
Ze zingen dat ik naar het graf toe ga,
en dat ik daar zal sterven van verlangen.
Ik ging de dood al horen op Zijn naam na,
die aan mijn oor bleef klinken door jouw stem.
Ik weet het sinds ik op de dood aandreef:
Zijn naam klinkt alleen uit een warme keel
en van een tong die dorst. De Heer heeft dorst.
Het water springt, het loopt over mijn hoofd.
Martha, ik word vandaag opnieuw gedoopt.

VI.
- Zij danste op U toe, een veulen in de wei.
Heer, werkelijk, daarnet was ze nog blij.
Ze praatte, had haar tranen afgedroogd.
Ze had de woorden één voor één geloofd,
die ik aan haar van U moest overbrengen.
Thuis al, zodra had ze Uw naam gehoord,
(ik fluisterde Uw woorden aan haar oor:
daar is de Meester en dat ze moest komen)
of ze schrikt helderwakker uit haar dromen.
Snel staat ze op en ze wil naar U toe.
Ik leg Uw wachten uit, U was zo moe,
U had het warm, we nemen water mee.
Want U verwachtte ons toch alletwee?
Ik schrei niet meer. Het is de vierde dag.
Heer, toen mijn broeder pas gestorven lag,
heb ik genoeg geschreid. Het is voorbij.
Wat U gezegd hebt, is waarheid voor mij.
We hadden water bij ons voor Uw dorst.
Waar is de kruik? Maria heeft gemorst.
Het water gutste soms over haar hoofd.
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Ze schertste nog. Ze zei: ik word gedoopt.
De kruik. Maria, zuster, ga opzij.
Ach Heer, toen ze zo aan Uw voeten viel,
vergeef het haar dat ze is neergeknield,
de kruik is leeggestroomd over het zand.
De grond voelt hier nog vochtig aan mijn hand.
Er was ook vast niet veel meer in gebleven.
Ik zag het water druipen langs haar arm.
Vergeef het haar. En U hebt het zo warm.
Dat ze niet opstaat, dat begrijp ik niet.
Er zijn toch grenzen, Heer, aan het verdriet.
Ik ben de opstanding. Ik ben het leven.
Wie dat gelooft, die leeft voor immermeer.
Die zal nooit sterven. Zei U dat niet Heer?
Wat buigt Gij U over Maria heen
zo diep, dat ik Uw ogen niet kan zien?
Wilt U haar helpen op te staan misschien?
Heer, zink niet bij haar neer. Mijn Heer, U weent -
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Fem Rutke
De nuchterling
Horchen zur Quelle unter dem Stein
Ze hadden elk apart wat zitten lezen. Zij niet echt, hij wel. Al ruim een kwartier had
ze zitten wikken en wegen.
‘Mag ik je iets vertellen wat me hoog zit?’ vroeg ze eindelijk.
‘Dat spreekt vanzelf,’ zei hij. ‘Als het je hoog zit...’ Hij keek sceptisch maar dat
negeerde ze.
‘Het is een griezelig verhaal.’ Ze wilde hem erop voorbereiden omdat ze wist hoe
driftig hij erop kon reageren. ‘Het gaat over een klauw,’ probeerde ze niet zonder
zelfspot. ‘Van mij,’ vulde ze nog voorzichtiger aan.
Hij zuchtte: ‘Ga je gang maar,’ en hij nam de houding aan van een verdraagzame
luisteraar, achterover in de kussens. Om zijn mond kwam dat trekje van hem van
een wetenschappelijke concentratie. Alsof hij haar psychiater dacht te moeten zijn:
uiterst wantrouwend maar niet vanuit een slechte gezichtshoek.
De trein minderde vaart.
‘Psychologen zeggen dat het een confrontatie is met het onderbewuste. Omdat we
allemaal in eerste instantie egoïsten zijn,’ begon ze. Ze wilde daarmee de indruk van
een eenzijdig bijgeloof onderscheppen.
‘Het is niet nodig je anders voor te doen dan je bent,’ onderbrak hij. Met gesloten
ogen. Zijn stem was al medisch monotoon: ‘Je bent niet erg voor psychologen, wel?
Waarom dan zeggen wat psychologen zeggen? Zeg maar wat je er zelf van denkt.
Straks. Als ik het verhaal gehoord heb.’
Ze waren in Heijthuizen. Het was een klein stationnetje dat moeizaam standhield
in de schemer. Er volgde een pauze. Hij was een overdaad van rust, kritische rust;
op de grens van de slaap leek het wel.
‘Het is kort.’
Recalcitrant zei ze wat er gebeurd was. Dat ze ongeveer een jaar geleden op
iemands verzoek de werken van de H. Teresia van Avila wilde gaan lezen. Dat ze
het eerste deel toen mee naar bed genomen had, maar dat ze die avond kennelijk te
moe was en insliep zonder dat ze er een woord van had gezien. Alleen het kaft dus.
Dat was wit met goud. Die nacht werd ze wakker met haar linkerarm in de hoogte.
Rechts was de schemerlamp nog aan en gaf een dunne lichtstraal, onwezenlijk en
afzijdig van de rest van de kamer. Die was, althans leek toen: gespannen als onder
een enigszins vreesaanjagend gezag.
Haar hand stond verkrampt. Niet te bewegen. Als een klauw een kleine halve meter
boven haar gezicht in de nacht.

Ontmoeting. Jaargang 16

241
‘Erachter zag ik het raam, een donker vierkant: nacht. Een hoge sterrenloze hemel.
Ik herinner het me nog goed. Ik kon niks met mijn vingers doen en ik werd bang,
van mijn eigen hand. Alsof die ieder ogenblik omlaag kon komen om me te
vermoorden.’
Of hij dat gevoel ook wel eens gekend had: een soort hypnose, waarin je toch
tevens jezelf ziet staan rukken; rukken zonder dat je beweegt, aan iets ìn je. Iets in
de buurt van je hart. Hij schudde zijn hoofd.
‘Dat was het,’ zei ze. ‘Ik wist me geen raad. En ik was klaarwakker.’
‘En toen?’ vroeg hij. Hij zat nog steeds in dezelfde houding. Met gesloten ogen,
kwasi verveeld. Ze zàg het trekje om zijn mond verslappen en dat hij tòch geboeid
werd door haar verhaal.
‘Toen - ik dacht er ineens aan dat het boek naast mijn kussen moest liggen - toen,
als bij ingeving...’ Ze werd omslachtig. Alsof er een drempel was waarvoor ze draalde:
‘...zonder het me precies te realiseren, bracht ik met veel moeite mijn hand
daarnaartoe. Nou ja, en zodra mijn vingertoppen het kaft raakten, was alles normaal
en ontspannen.’
Geen spiertje vertrok hij meer.
Ze telde de tellen. Eenentwintig, tweeëntwintig ging het door haar hoofd: nerveus,
zoals een ander zit nagels te bijten. Maar verder kwam ze niet. Vanwege de
gewaarwording dat ze het te vroeg getoond had, ermee had moeten wachten. Dat het
nu verlegenheid opriep. En voor zichzelf ook: ze voelde zich partieel te kijk staan,
alleen met één deel, een innerlijk schaamdeel bloot. Ze dacht: ‘Hij kan het niet zien,
want hij ziet mìj niet. Het stoot hem af omdat hij het geheel niet ziet. Een lichaamsdeel
is ook griezelig als het schijnbaar alleen leeft. Zonder persoon erachter was mijn
eigen hand een ding waarvan ik schrok.’
Paul kwam langzaam van de leuning naar voren.
Ze dacht: ‘Het is te zien dat hij hardnekkig gewoon wil reageren.’ Ze had immers
duidelijk opgemerkt dat hij geen raad wist met de clou.
‘Tja,’ zei hij. ‘Het is jammer dat het zo typisch rooms ruikt. En nog meer, omdat
die geur niet bij je past.’
Ze lachte pijnlijk, kon er moeilijk om lachen. Hij kwam nog meer naar voren en
boog naar haar toe:
‘Anders zou ik je verslag wel een beetje eigenaardig vinden.’ Hij woelde even
door haar haar en lachte fijntjes hovaardig: ‘Nu denk ik toch echt dat jij nog steeds
denkt dat je niet droomde.’
Ze zweeg. Er was niets aan te doen. Ze liet het geduldig over zich heen gaan. Tot
de nawerking ophield, ook in hem: zijn zelfpret voorbij was, hij weer achterover
ging zitten. Het gestommel van de trein kwam tussen hen in. Het was ineens in hun
coupé binnengedrongen: een werktuigelijk dier dat doorduwde, dat even om attentie
vroeg. Omdat het óók als eenling zijn weg aflegde door de snel vallende nacht.
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‘Het is nog niet alles.’ Als een kind zei ze het, en eigenlijk bewust: met een zékere
opzet.
‘Niet?’
Nu kwamen de tekenen die ze kende. Een kort rukje aan zijn wenkbrauwen, een
kortstondige rimpel schuin boven zijn neus, een plotselinge greep naar een
lucifersdoosje waar hij kleine stukjes van ging afbreken; de tekenen dat het hem
geleidelijk aan al te gek werd.
‘Nee,’ zei ze. ‘Er is een concreet vervolg op. Helemaal in het leven van alledag.
Zoals wij hier nu zitten, in de trein, in onze relatie.’
Ze voelde iets zegevierends in zich opkomen. Een kleine kern die ze expres had
achter gehouden ter reserve.
‘Een vriend van me, tussen twee haakjes een katholieke jongen, reageerde net als jij
nu. Eigenlijk zonder iets te zeggen.’
Het ontging hem niet: hij lachte flauwtjes ten teken dat hij haar deze rancune van
eenzelfde zelfpret wel gunde.
‘Ik vertelde het hem ook zo zonder meer, terwijl ik stond af te wassen. Hij stond
te luisteren voor de kachel. Toen ik zweeg en op zijn reactie wachtte, pakte hij een
pocket. Min of meer uit protest, zei hij later. Een willekeurig boek van de
schoorsteenmantel die vol pockets stond. Ik hechtte toen nog niet eens zo veel waarde
aan het gebeurde.
Ineens viel hij uit:
- Karen!
- Wat is er? vroeg ik.
- Lees maar, zei hij en wees op enkele regels. Ik geloofde je niet, verklaarde hij
spijtig.
Hij was bleek geworden, zijn lippen waren lichtpaarsachtig en hij stond
onbewegelijk. Nu moet ik hierbij zeggen dat ik hèm vaak op deze terreinen niet
ernstig kon nemen. Ik las:
De klauwen der lamp in den hogen nacht grijpen de werveling, wreed en
diep
(...)
en vatte eerlijk gezegd niets van de samenhang van noch het een noch het ander. Hij,
Gerard heette hij, vermande zich nadat hij mij ten overvloede het kippevel op zijn
pols getoond had.
- Ik dacht: dat is nou echt weer iets voor Karen, legde hij uit, om de aandacht te
trekken. Ik dacht dat je het verzon en mij het wou doen geloven, en ik haatte je. En
toen dééd ik een greep. Zie je het niet?! Ik sloeg dit boek open! Vandaag 4. Op deze
bladzij was het. Lees dan!
Christine d'Haen, het eerste woord dat me opvalt: klauwen. Klauwen, Karen!
Klauwen in de hoge nacht!!’
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Paul reageerde weer niet direct. Maar ze voelde dat haar relaas resulteerde in een
bedekking van dat binnenste schaamdeel. Misschien omdat het zo concreet was,
misschien omdat er een andere naam dan de hare bij was aangehaald. Ze zaten heel
vervelend tegenover elkaar. Ze naderden Meijel. Als ze een dorp als Meijel
binnenreed, voelde Karen zich altijd zo al bespot. Met dit achter de rug grinnikten
alle boeren. Door de ruit zag ze ze kijken, omkijken en knipogend grimassen maken.
Grijnsgrage faunen in een woud van loodrechte dennen: de plenzende regen op het
stilglimmende dorpsperron. Waarschijnlijk had ze een nieuwsgierige ernst op haar
gezicht die de mannen opviel, maar die bedoeld was voor Paul. Voor zijn idee dat
uitbleef.
Pauls lippen waren op elkaar geklemd in een vernederend soort afwijzen. Hij
beheerste maar nauwelijks een vlaag opstandigheid, al toespitsend tot drift. Ze deed
alsof ze het niet merkte. Ook het timbre niet dat verdacht trilde in de overgang naar
een zangerige vriendelijkheid:
‘En wat wil je nou eigenlijk met het hele verhaal zeggen?’
‘Niets,’ zei ze. ‘Ik weet het zelf niet. Maar het heeft me opgelucht dat ik het na
een half jaar toch eindelijk aan je kwijt ben. Weet je, zostraks was ik bang dat het
toch nog te vroeg was. Maar nu voel ik dat ik er goed aan heb gedaan.’
Triomfantelijk zei ze:
‘De benauwdheid is over.’
Hij verzonk in gedachten. In feite formeerde hij zijn afweer.
‘Ik zal je nu netjes op mìjn beurt eens iets vertellen,’ begon hij kalm na een minuut
of vijf. ‘Voor zover ik je ken, is het niet mogelijk dat je liegt. Maar ik zal je precies
zeggen wat er met jouw geval aan de hand was.’
Dat kon alleen hìj maar harmoniëren: een lichaam van Rodins Penseur en een
filosofie van ‘'t Is zo simpel’. Dezelfde paradox in spreken: een stem van twijfel, een
zin van zekerheid van ‘Hou maar op’. Zo zei hij:
‘Kijk. Ik weet: telepathie bestáát. Dat, wat betreft het tweede, wat betreft dat boek
en die bladzij met klauwen.’
Ze lachte. Ze dacht: ‘Op zulke punten vlucht hij vaak in de humor. Men wint daar
veelal hele zalen mee, op zo'n punt.’ Maar ze besloot geen duimbreed te wijken.
‘Onmogelijk,’ schudde ze haar hoofd. Hij werd gepikeerd, stak een sigaret op. Als
Paul zo ineens in z'n eentje een sigaret opstak, was er zoiets als een overgevoelige
storm op til. Een wind die de vlakte onberoerd laat en alleen maar de kleinste visjes
daaronder aan hun uiterste staartpuntjes trekt. Met zulke wolken zat hij in zijn ogen.
‘Ik wist toen zelf namelijk nog vrijwel niks van een dichteres die Christine d'Haen
heette,’ verklaarde Karen. ‘Ik wist nog minder dat ze verzen over klauwen schreef,
en helemáál niet dat ze op bladzij 208 van Vandaag 4 stond.’ Nu leek ze Paul te
hebben uitgeschakeld. Op deze momenten was hij altijd
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verrassend. Meer dan normaal kalm gaf hij zijn ongelijk toe. Hij keek omlaag. ‘Goed,’
zei hij tenslotte. ‘Geen telepathie. Goed, lieve schat, dan was het voor mij een
stompzinnig toeval. Ja Karen, neem me niet kwalijk, ik geloof eerder dat er toeval
bestaat dan dat zo'n belachelijke ongerijmdheid iets met een mystieke werking heeft
te maken.’
‘Best,’ viel ze hem in de rede. ‘Jij noemt het absurde toeval. Ik noem het ook geen
mystiek. Ik noem het nog anders.’
‘Nog anders? Hoe dan?’ vroeg hij verwonderd.
En dit was het ogenblik waarop ze stilletjes had aangewerkt.
‘Magie,’ zei ze, de scherpe ie-klank als het ware uitstotend.
‘Onverklaarbaar demonisch,’ lichtte ze toe. ‘We hebben er later ontzettend hard
om gelachen. De buren kwamen op de deur kloppen. Als gekken lachten we!’
Ze lachte weer. En ze zag nu letterlijk de werking van haar eigen kwaad: de huid
van Pauls gezicht trok ongewild even naar achteren, een paar keer. Het was te zien
aan zijn bewegende haren. En ze zag de opstandigheid en onmacht in zijn blik.
‘Wat het eerste betreft,’ zei hij snel, en eiste daarmee een geheel nieuwe aandacht.
Dit was het meest doeltreffende wapen van afweer dat uit zijn verwarring als een
respectabele slimheid ontsproot: Karens bewondering was hevig.
‘Bij nader inzien lijkt me jouw klauw een produkt van je eigen geweten. Je altijd
maar groeiend schuldbesef sinds je Camus leest, de laatste drie jaar.’
‘Wilt ge uw portuur trefzeker ontwapenen, vlei hem dan niet maar doe wel zoiets:
wijs hem op de christelijke mogelijkheden van een kleine verdraaiing,’ dacht Karen
glimlachend. Ze antwoordde, geheel verslagen:
‘Dat kan eigenlijk best,’ en deed alsof het een nieuwe belichting van het verhaal
was dat haar de verdere reis zou bezig houden. Ze dreef schijnheilig af met haar
gedachten. Paul nam voldaan het boek weer voor zich dat hij omgekeerd op de
gewenste bladzij naast zich op de bank had gelegd. Weldra ging Karen hem stiekem
in zich opnemen via de spiegeling van het nu vrijwel zwarte treinraam. Half in zichzelf
gekeerd half kijkend naar zijn aandacht voor wat hij las, zijn reacties erop, zijn
jongensachtige trekken, zijn houding, zijn schik, vroeg ze zich af wat het toch was
in hem dat haar zo bond. Zelfs wat haar ontroerde, was niet te noemen. Geen
spontaniteit, geen kinderlijkheid bepaald, geen opvallende eerlijkheid of grote ogen.
Nee, de tederheid van haar voor hem althans was er een die zich niet liet bekijken,
die zich zo diep in het ver verborgene schuilhield dat ze soms op de rand kwam van
de twijfel aan haar bestaan. Op alle intiemste terreinen rees als een slang het
vraagteken op van de correctie: verbeelding? irreëel? zelfsuggestie? Wat het tweede
betrof: vaak was het haar een troost dat er irreële getallen en lijnen bestonden. En
dan was het prettig te weten dat de zogenaamde reële wereld in wezen niet het
alleenrecht had ‘om te bestaan’.
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Bij die gedachte schrok ze. Hij kon het toch niet uitroeien. Het bestond, het was wáár
geweest. Als een reeks feiten. Hij kon het nu overwinnen, dat kon ze zelf ook. Maar
het zou terugkomen. Het absurde. Dat wat niet te vatten was. En soms als een
verschrikkelijk karikatuur.
Ze kreeg een gewaarwording alsof ze de gedachten nu op hem overplantte. Ze
merkte dat ze rechtop ging zitten. Automatisch. Plotseling. Misschien was hij de
oorzaak. Wie kon het zeggen? Wie van hen had het eerder? Paul klapte zijn boek
dicht. Ze zag het nog steeds via het venster. Hij zat kaarsrecht en zijn vingers beefden.
Ze zag het duidelijk omdat hij de peuk uitdeed en stuntelde met het vuur. Nerveusiteit
maakte zijn ogen scherper, feller. Hij strekte zijn arm. Ze besefte het indirect pas:
hij pakte haar pols beet. Ineens stond hij op:
‘Kom,’ zei hij. Heel vreemd zei hij het, zijn hoofd opgeheven: een spook, zeker
niet gewoon, ook niet angstaanjagend, alleen maar bevreemdend.
‘Nee, niet doen!’ zei hij toen ze de tassen uit het net wilde pakken. Verdwaasd
nam hij haar hand. Als een slaapwandelaar liep hij voor haar uit en begon hij weldra
te rennen. Ze keek naar zijn hals, nuchter, de ontsteltenis goedmoedig aanvaardend.
Maar, hoewel niet zonder medelijden, ze kreeg neiging te lachen om de rechtopstaande
haartjes boven zijn boord. ‘Zie hem nou,’ dacht ze, ‘niks gelooft hij. Niks is niet
simpel. Maar hij is er zo vatbaar voor dat mijn verhaal hem voor mìj nu
gecompliceerder maakt dan een waanzinnige zou zijn. Totaal van streek is ie!’
Ze probeerde hem te remmen door voorzichtig terug te trekken. Zijn hand werd
een klem om de hare. Ze wrong en wrong harder. Maar voor ze hem los had, was
Karen buiten bewustzijn.
Een turbulente massa nam haar op. Weg van de aarde.
Onaangenaam weg.
Toen ze bijkwam, deed Pauls hand nog meer pijn. Ze zat gekneld tussen een stuk
bank en Paul als een soort omheining. En verder kijkend zag ze misvormd staal en
mensen die tegen Paul aandrukten. Mensen die nog stil waren, min of meer dodelijk
gewond. De trein lag op zijn kant. Ze waren tot in het achterste deel gekomen. Pauls
gezicht was vlak voor haar. Het waren weer zijn oude kleine ogen. Maar ze waren
nieuw voor haar, in een nieuwe nog irreële wereld: kleine grote ruimten,
bovenmenselijk bezorgd.
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Jo Kalmijn-Spierenburg
Catacomben
Dicht bij de heirweg, de oude Romeinse,
hebben eens bij de vlam van de toorts
behoedzame handen de kleine Tychè
- nauwelijks honderd na Christus ontslapen zorgzaam gebed in haar tombe van steen,
diep in het labyrinth van gewelven.
En in een nis, terzijde gehouwen,
zette men 't lampje, gebakken van klei,
zuiver gekneed in de vorm van een vis,
teken van de godheid van Christus.
Kleine Tychè slaapt daar gehoorzaam,
nog met haar amulet op haar borst,
in de gemeenschap van alle heiligen
tot aan het bruiloftsfeest van het Lam.
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Jo Kalmijn-Spierenburg
Voorjaar
De duiven wandelen
uit en in.
Het neen wordt ja,
het grijs wordt groen.
De dood herroept zich
uit fatsoen,
want ieder einde
blijkt begin.
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Jo Kalmijn-Spierenburg
Het woord
(een Paaslied)
In den beginne een trom in de rimboe,
dubbele regenboog boven de doden,
cantus firmus van de verwachting.
Het sneed de tekenen van erbarmen
onvergankelijk diep in de tafel
van het grijze versteende zijn.
Het liet zich door het lijden bewijzen,
nederig dienen door brood en wijn.
Spijze en drank werden tot amen
en tot een oorsprong van heilig opnieuw.
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Jo Kalmijn-Spierenburg
Clochard
Niets meer te verliezen hebben
is de laatste hartstocht.
Met een baard vol luizen
in vrede slapen op de stenen
van de kade bij Pont Neuf
dicht bij het ademen van water.
Niets meer te verliezen hebben
is ontbonden zijn van noodzaak
en van alle aansprakelijkheid,
verminkte vleugels dichtvouwen,
omdat de zon heeft gelogen.
Het is onkwetsbaar worden
voor de pijn van het verwonderen,
binnen de zorgvuldige grenzen
van het kleine verzonken ik.
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Jan Sizoo
In de tram stappen en wegrijden
Toen Evert en Jolien eindelijk besloten hadden om in de tram te stappen en weg te
rijden, voelden ze zich opgelucht. Het was een oud plan, nog daterend uit de tijd dat
ze elkaar nog nauwelijks kenden, nu een jaar of vier geleden. Wandelend door de
straten probeerden ze toen elkaar te vinden in de fantasiewerelden die ze samen
opbouwden. Zo hadden ze rijke verhalen gefantaseerd, vol palmbomen en warme
stranden aan brede boulevards; of een klein wit dorpje, waar vrouwen nog bij de
pomp water kwamen halen dat ze in kruiken op hun hoofd wegdroegen.
Twee jaar geleden waren ze getrouwd, hun enige ervaring met de vreemde was
een reis geweest met een reisvereniging naar Parijs (tien dagen voor zoveel gulden)
waar geen palmbomen waren, maar wel veel andere Hollandse touristen. Sindsdien
waren ze hun oude fantasiewerelden vergeten, hoewel ze nog vaag wisten dat de
palmbomen ergens stonden te wachten. In de buurt van de Overtoom in Amsterdam,
hadden ze een verdieping kunnen huren en de twee jaren waren zorgeloos
voorbijgegaan. Eens per week, donderdag 's avonds, gingen ze eten bij de ouders
van Jolien die in de Rivierenbuurt woonden, terwijl ze de feestdagen meestal bij zijn
ouders in Arnhem doorbrachten. Evert had een onbestemde kantoorbaan, het doet
er niet toe wat, maar er was kans op promotie. Opgewonden hadden ze zitten praten
over wat ze allemaal zouden gaan doen toen hij met het bericht thuis was gekomen
dat het nu eindelijk zo ver was, dat hij opslag zou krijgen. Langzaam waren de
vreemde werelden weer in hun gesprekken teruggekomen, tot Evert tenslotte vaderlijk
had opgemerkt dat ze er maar over moesten ophouden omdat het gevaarlijk was in
illusies te leven. De dode dagen hadden elkaar weer opgevolgd, maar er was bij
Jolien een klein zeer blijven zitten. Het onderwerp werd vermeden, het was onzinnig
om er over te beginnen. Die avond echter, was Evert thuisgekomen, zoals gewoonlijk
om tien voor zes, en had gezegd dat hij niet wist hoe hij de laatste twee weken voor
de vakantie (ze hadden zich ingeschreven voor een reis met dezelfde reisvereniging
naar Oostenrijk) door moest komen. ‘Zullen we dan vanavond in de tram stappen en
wegrijden?’ was de eerste reactie van Jolien geweest. Ze was vergeten dat de wereld
die de laatste dagen van haar alléén was geweest omdat Evert er niets meer over
wilde horen, een wel andere was, dan die waar ze samen in leefden.
Er was een schok door Evert heen gegaan, zijn gedachtengang had plotseling weer
de sprong gemaakt van de bekende naar de onbekende wereld en meegesleurd door
Joliens enthousiasme, was ook bij hem de rem der werkelijkheid verdwenen.
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‘Eindelijk!’ had Jolien verrukt uitgeroepen. ‘We stappen in de tram en wie weet...’
Opgelucht waren ze de trap af en de straat op gerend. Eindelijk.

II
De straat nu, was beplant met huizen. Die keurig naast elkaar in het gelid stonden.
Men kon zien aan de manier waarop het licht van een huiskamer door de gordijnen
naar buiten straalde, wat voor mensen er woonden. Ergens kwam rood gedempt licht,
kennelijk van twee schemerlampen, door de donkere gordijnen naar buiten: een
echtpaar op leeftijd, de kinderen allang getrouwd de deur uit. Daarnaast brandde
helder wit neonlicht, er hingen geen gordijnen: daar moest een groot gezin met jonge
kinderen wonen. Verderop lichte gordijnen, geel licht van één staande schemerlamp.
Jolien vermoedde daaronder een vijftiger met pijp, sloffen en een krant. Zijn vrouw
zat waarschijnlijk naar de televisie te kijken. Ze zou zich niet opgemaakt hebben, in
tegenstelling tot de vrouw van ongeveer dezelfde leeftijd die naast haar woonde,
waar het licht van zeker vijf of zes wandlampjes door lichtblauwe dunne gordijnen
naar buiten straalde. Haar man, vond Evert weer, moest een sportieve figuur zijn en
vroeger veel aan sport gedaan hebben. Hij was trots op zichzelf en ook op zijn vrouw.
‘Als zijn vrouw, zou ik ook trots zijn op hem,’ zei Jolien, ‘want hij heeft een markante
kop met zware grijzende wenkbrauwen.’
Ze kwamen tenslotte op het Leidseplein, waar de mensen, de fietsen, de trams en
de auto's elkaar rusteloos afwisselden terwijl van bovenaf de lichtreclames tevergeefs
de aandacht op zich trachtten te richten. Niemand keek ernaar, de mensen en de auto's
waren te veel met zichzelf bezig. Vanaf de gebouwen bleven de neonreclames nog
wel het plein verlichten, doch dat merkten Evert en Jolien niet meer. Ze waren in de
tram gestapt en weggereden.
De tram (zoals elke tram) trok zichzelf door de straten. Als de eigenwijze kop zich
een nieuwe straat indraaide, volgden de wagens gewillig. Zonder protest. Als een
eigen wezen trok de tram zich zo door de straten. Geheel zelfstandig. Op het balkon
bleven ze staan kijken hoe de straten waar zij langs reden, langzaam door de twee
rijen lantarenpalen overwonnen werden. In de buitenwijken van de stad, waren de
zijstraten van mensen verlaten. Deze straten wisten zichzelf overbodig en gaven zich
daarom gewillig over aan de twee rijen lichtvlekken.
Evert en Jolien zagen dit vanaf het balkon een tijdje lang aan, en gingen naar
binnen.
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III
Ze gingen zitten op een bankje tegenover een echtpaar op hoge leeftijd. Op een andere
bank zat een jongetje naast een man met een opvallende zwarte haarbos. Op een
apart en eenzaam bankje zat een blond meisje.
‘Zouden we er nou wel goed aan gedaan hebben?’ hoorden ze de oude vrouw aan
haar man vragen.
‘Ach, waarom niet?’ antwoordde deze korzelig.
‘Maar je weet hoe ongerust ze soms over ons kunnen zijn,’ zei de oude vrouw
weer. Op dezelfde luide toon ging ze door: ‘Soms laten ze dagenlang niets van zich
horen, maar als ze merken dat we weg zijn...’
‘Ze zullen niet direct merken dat we weg zijn,’ antwoordde haar man. Ze gaf
berustend toe. ‘Nee, ze zullen wel niet direct merken dat we weg zijn.’
‘Ik ga ook weg,’ zei het jongetje dat met aandacht het gesprek gevolgd had. Hij
vervolgde: ‘Ik ben weggelopen van huis. Ik ga nooit meer terug!’ Hij liet zich van
zijn bank afglijden en ging voor de man met de ruige haarbos staan. ‘U lijkt niets op
m'n vader.’
‘Dat klopt,’ zei de haarbos, ‘want ik ben je pappie niet.’ Aarzelend streek hij met
z'n hand over het hoofd van het jongetje, hij wist niet precies wat hij verder nog
zeggen moest. Het blonde meisje trok het jongetje naar zich toe, en vroeg:
‘Waarom ben je van huis weggelopen?’
‘Dat weet ik niet.’
‘Dat weet je wel.’
‘Omdat pappie boos was, natuurlijk,’ antwoordde het jongetje verbaasd. Het meisje
nam hem op haar schoot.
‘Waar woont je pappie dan?’ vroeg ze.
‘Thuis.’
Ze begon te lachen. Het jongetje gleed snel van haar schoot af en ging weer voor
de haarbos staan.
‘Bent u ook weggelopen?’
De haarbos werd onrustig, hij schuifelde heen en weer op zijn plaats, terwijl het
jongetje hem aan bleef kijken, verlangend naar het antwoord.
‘Dat gaat je geen barst aan,’ zei hij tenslotte nors. Het jongetje schrok en ging snel
weer op zijn bank zitten. In de stilte die volgde, begon de oude vrouw in haar tasje
te zoeken, tot ze er een zakschaakspelletje uit haalde. Iedereen keek geïnteresseerd
toe, dankbaar, omdat dit de aandacht van het onverwachte antwoord van de haarbos
afwendde. De oude vrouw gaf de zwarte stukken aan haar man en verdeelde zelf de
witte stukken over het bordje dat ze op haar schoot gelegd had.
‘Jij bent aan zet,’ zei de oude man toen de stukken opgesteld stonden. Het was
kennelijk een afgebroken partij. Ze verzette een pion en legde precies uit waarom ze
dat deed. Ze sprak zó hard dat iedereen moest meeluisteren.
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Het viel alleen Evert op, dat de oude vrouw precies vertelde waarom zij de pion zo
verzet had. De anderen luisterden wel, maar volgden haar verklaring niet. De oude
man liet zijn vrouw rustig uitpraten, dacht even na, en opperde vervolgens een andere
zet voor haar omdat deze volgens hem te gevaarlijk was. Omdat nu ook de anderen
verbaasd naar het bord keken en meeluisterden, merkte de vrouw tenslotte dat hun
gedrag de aandacht trok. ‘Weet u,’ zei ze, ‘wij spelen al heel lang samen, al een jaar
of twintig, sinds hij niet meer hoeft te werken. Toen zijn we begonnen, maar we
vertellen elkaar altijd waarom we iets doen. Dat is eerlijk, vindt u niet?’ Evert
onderdrukte met moeite een grinnik; de haarbos liet een harde lach door de tram
schallen. De oude man keek op.
‘Waarom lacht u zo hard?’
‘Neen, het is best! Het is goed! U heeft volkomen gelijk!’ brulde de haarbos door
de tram.
‘Wat is goed?’ vroeg de oude man achterdochtig.
‘Dat u eerlijk wilt wezen en daarom precies vertelt waarom u een zet doet. Dat
heeft uw vrouw net uitgelegd,’ antwoordde Evert zo vriendelijk mogelijk, de harde
lach van de haarbos negerend.
‘Oh,’ zei de oude man, ‘is dat het.’ Gerustgesteld wendde hij zich weer tot zijn
vrouw en legde uit waarom ze een andere zet moest doen. Jolien had graag tegen de
haarbos gezegd dat hij op moest houden met lachen, maar ze durfde het niet. Tot nu
toe had ze nog niets gezegd, ze keek met aandacht naar het schaakbord om duidelijk
te laten uitkomen dat ze het helemaal niet gek vond om zo eerlijk te schaken. Over
het gezicht van Evert gleed af en toe een glimlach, hij kon het idee niet goed
verwerken. De schaterlach van de haarbos stierf langzaam uit. Onbegrepen wachtte
hij op de volgende zet van de oude man. Tenslotte begon het hem te vervelen, hij
stond op en ging naast het meisje zitten.
‘Wat tekent u daar?’ vroeg hij, wijzend op de figuur die zij met haar vinger op het
bewasemde raam had uitgetekend.
‘Niets,’ zei het meisje terwijl ze met een snelle beweging van haar hand de lijnen
weer uitwiste.
‘Weet u waar we naar toe gaan?’
‘Nee, geen idee van. Daarom ben ik trouwens meegegaan.’
‘Ik denk dat niemand het weet,’ mompelde de haarbos voor zich uit.
‘Weet u het dan ook niet?’ vroeg plotseling het jongetje verwonderd. Hij had niet
begrepen waarom de haarbos zo hard gelachen had, maar zijn ontzag voor de grote
zware man was er wel door toegenomen. Als die ook niet wist waar ze naar toe
gingen, wie wist het dan wel? Misschien de oude man? Het jongetje gleed weer van
zijn bank af en liep naar deze toe.
‘Weet u waar we naar toe gaan?’
De man was te zeer in zijn spel verdiept om de vraag te horen, zijn vrouw
antwoordde voor hem:
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‘Nee jongen, dat weten wij ook niet.’
‘Dan bent u ook van huis weggelopen?’
‘We zijn van niemand weggelopen.’ De oude vrouw aarzelde even, maar liet er
toch op volgen: ‘Van wie zouden we weggelopen zijn?’ Weer schoot de harde lach
van de haarbos door de tram, het jongetje vluchtte naar zijn plaats terug. De haarbos
kromde zich ineen van plezier.
‘U bent van niemand weggelopen?’ riep hij uit, terwijl hij zijn knieën vast moest
houden van het lachen, ‘weet u dat zeker?’
‘Wat bedoelt u?’ vroeg de oude man, weer verwonderd opkijkend van zijn
schaakbord.
‘U bent van niemand weggelopen!’ De haarbos haalde een ruige doek uit zijn
broekzak en streek ermee over zijn gezicht om er zijn tranen mee af te drogen. ‘Die
is goed!’ riep hij uit, ‘die is goed!’
‘Waarom?’
‘Omdat,’ schalde de stem van de haarbos, ‘omdat ík juist van iedereen ben
weggelopen!’ De anderen knikten begrijpend, bij voorbaat al begrijpend. Hij stond
op, zijn harde lach was verdwenen in de stilte van de tram. Met grote passen liep hij
heen en weer, zijn zwart leren jack vulde de benauwde ruimte tussen de banken. Met
zijn hoofd reikte hij bijna tot het dak; verwoed probeerde hij zijn zakdoek weer in
zijn zak te frommelen. Ineens draaide hij zich naar de oude vrouw.
‘Terwijl u twintig jaar hebt zitten schaken, oma, is er wel wat veranderd in de
wereld.’
‘Ach,’ zei deze, ‘daarom gaan we ook weg, eigenlijk.’
‘Dat bedoel ik niet,’ zei de haarbos teleurgesteld. ‘Kijk, ik bedoel -,’ hij keek
hulpeloos de tram rond. Het blonde meisje tekende afwezig met haar vinger een
figuur op het raam, de oude man staarde in gedachten verzonken voor zich uit. De
anderen wachtten af.
‘Verdomme!’ riep hij hard. ‘Ik zal jullie vertellen wat ik bedoel!’ De oude man
stootte z'n vrouw aan, en verzette een stuk op het schaakbord. De haarbos zweeg
abrupt, hij luisterde naar de uitleg die de oude man van zijn nieuwe zet gaf en ging
verslagen zitten.
‘Ik weet geloof ik, wat u bedoelt,’ zei het blonde meisje. De haarbos haalde zijn
schouders op:
‘Terwijl zij hebben zitten schaken, is er verdomd veel gebeurd.’
‘Ze hebben allemaal nieuwe dingen uitgevonden, in die tijd.’
‘Ook dat,’ zei de haarbos, ‘ook dat natuurlijk. Maar ziet u -’ Hij deed zijn verhaal,
een verward verhaal dat niemand precies begreep. Ondertussen reed de tram zichzelf
onverstoorbaar verder, de stad was allang verlaten. In de tram luisterde men naar het
verhaal van de haarbos, die besloot:
‘Als maar niet iedereen zich ermee had willen bemoeien. Dat is de ellende, laten
ze zich erbuiten houden. Ik kan m'n eigen boontjes wel doppen, ik heb ze toch niets
gevraagd? Als de mensen zich maar niet met iedereen wilden
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bemoeien...,’ wezenloos waren de laatste woorden over z'n lippen gekomen. Zwijgend
reed de tram verder.
Jolien veegde met haar mouw langs het raam maar kon niet zien waar de tram
reed. Ze vroeg zich af wat ze tegen de haarbos moest zeggen en wat ze van zijn
verhaal moest denken. Omdat ze het niet wist, richtte ze haar aandacht weer op het
schaakspel, maar de oude man was in slaap gesukkeld; de stukken stonden niet meer
precies op de hokjes. De oude vrouw glimlachte. ‘Laat maar,’ zei ze zacht. Voorzichtig
legde ze de miniatuur schaakstukjes in het doosje en klapte het vierkante kartonnen
bordje dicht. De slapende man merkte niets van de stilte om hem heen. Hij ademde
haast geruisloos, met rustige tussenpozen hijgde zijn borst op en neer. De tram bleef
door de open vlakte rijden, niemand wist waar de tram naar toe ging. Dat kon de
tram niets schelen.
Het jongetje was de eerste die genoeg kreeg van de stilte in de tram.
‘De huizen zijn al weg,’ zei hij. Dat wist iedereen, maar de gedachten waren te
vol geweest om daar bewust aandacht aan te besteden. ‘Ik ga er uit,’ vervolgde hij
en hij drukte op het stopknopje. De tram stopte gewillig. De anderen waren te verbaasd
om te reageren, maar het blonde meisje liep hem snel achterna. Vanaf het balkon
kon ze hem nog toeroepen (want de tram reed weer):
‘Je moet straks weer naar de tram terugkomen, hoor!’
‘Goed,’ antwoordde hij vanuit de open vlakte.
Het blonde meisje zwaaide nog even maar ging weer zitten omdat ze hem niet
meer zag. De tram reed gestaag door, de stilte in de tram wachtte.
‘Toch was het een aardige jongen,’ zei de haarbos, die niet goed tegen de stilte
kon. De stilte zei niets terug. Door het vreemde licht buiten, kon niemand zien waar
de tram hen heen bracht. Dat kon de tram niets schelen, de tram kan nooit iets schelen.
De stilte binnen wachtte op woorden.
‘Zullen we hier uitstappen?’ vroeg Evert aan Jolien die ‘Nog even’ antwoordde;
ze vond het prettig zo. De stilte echter, was door deze woorden niet doorbroken, ze
waren er te zacht voor uitgesproken. De stilte wachtte op de ovale stem van de haarbos
- die kwam:
‘Verdomme, ik houd het niet langer uit zo, ik ga er uit.’ Hij stond op, drukte op
het knopje, de tram stopte, hij stapte uit, de tram reed door.
‘Moeten wij er nog niet uit?’ vroeg de oude man, die wakker was geworden, aan
zijn vrouw.
‘Nee, nog niet,’ zei deze.
Evert en Jolien keken elkaar aan.
‘Nog even,’ zei Jolien.
Toch behoefde de stilte niet zo lang meer te wachten; Evert stond even later op,
drukte op het knopje, de tram stopte. Zij stapten uit.
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IV
Stijl rechtop staken aan de zes einders de hemelwanden als (blauwe) rotsen uit de
grasvlakte op. Het vlakke hemeldak ging flauw buigend in de hemelwanden over.
Het verbaasde hen niet. Wel vroegen ze zich af, hoe ver de hemelwanden van hen
zouden afstaan. Dit was echter een dwaze vraag, de hemelwanden stonden aan de
gezichtseinders.
Het spelletje hadden ze snel ontdekt. Ze hadden allebei een eigen weg, recht toe
lopend naar één der einders. De weg liep altijd naar één der einders, kaarsrecht voor
hen uit in de richting van de einder waar ze naar keken. Het verrukkelijke spelletje
bestond hieruit, dat ze zich een eindje van elkaar opstelden, zodat hun wegen zich
ergens verderop in het veld kruisten. Dan probeerden ze ieder als eerste de kruising
van hun beider wegen te bereiken. Wie het eerste op het kruispunt aankwam, hijgend
van het harde lopen, had gewonnen. Zo speelden ze samen; als twee mensenkinderen
speelden ze zo. Hoe lang? Ik weet het niet, want tijd was zinloos. En was de grasvlakte
bruin, of groen, of grijs? Ik weet het niet. Het gras geurde het licht uit. Maar had het
licht een kleur? en waren de hemelwanden blauw? - ik weet het niet, ik weet het niet.
Men zou kunnen zeggen dat de hemelwanden het licht, want het gras geurde het licht
uit, slechts weerkaatsten (maar was dat gras? - ik weet het niet).
Moet het licht altijd een kleur hebben? En als ik nu zeg dat het licht ‘blijt’ van
kleur was, of ‘blijn’? Waar is, wat ik waar vind. Daarom was het licht daar blijn. De
vlakte was donker blijn, de zes hemelwanden waren licht blijn. Ieder van de zes
gezichtseinders gaf een ander beeld. Dat wil zeggen, er waren drie soorten
gezichtseinders waarbij twee polair tegenover elkaar gelegen einders hetzelfde beeld
vertoonden. Twee tegenover elkaar staande wanden toonden verkeer, twee andere:
mensen, twee andere: huizen.
Aan de verkeerseinder trokken de verkeerselementen (alles: fietsen, auto's, motors,
trams, alles) rusteloos langs elkaar heen, maar zonder elkaar te raken. Elk element
was scherp te onderscheiden en zijn route was te volgen tot het verdween. Elk element
bewoog onophoudelijk, soms in groepjes, meestal alleen. Het leek een zorgvuldig
geordende chaos.
Aan de huizeneinder stonden de huizen niets te doen. Ze stonden daar. Netjes in
rijen stonden ze daar.
Aan de menseneinder, de meest boeiende einder, liepen de mensen kriskras langs
elkaar heen. Ieder mens bewoog zich onophoudelijk en welbewust in een bepaalde
richting en zijn route was te volgen tot hij verdween. Het was duidelijk dat de mensen
elkaar niet kenden: er was geen enkel contact tussen hen, ze liepen langs elkaar heen,
als vreemden. Deze einder leek veel op die van het verkeer.
Toen ze uitgespeeld waren, zei Evert: ‘We gaan naar de huizen,’ maar Jolien wilde
naar de mensen. Evert won het pleit:
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‘Daar in die huizen brandt licht, daar moet het gezellig zijn, we hebben nu genoeg
vreemde mensen ontmoet, in de tram. In de huizen is het misschien net als thuis, in
elk geval zal niemand ons daar storen.’
Hij richtte zijn weg op de huizeneinder. Zwijgend liepen ze door de vlakte, ieder
over zijn eigen weg. De twee wegen bleven scherp van elkaar gescheiden, ook als
ze gearmd liepen of als Evert zijn arm om Joliens schouders legde. Soms holden ze
hand in hand, dan hielden ze hun pas weer in en liepen langzamer verder. Ze kwamen
er niet, ze zouden er nooit komen. Het beeld van de einder werd niet scherper, het
werd trouwens ook niet vager. Ineens bleef Jolien staan.
‘Toch lijkt het me niet leuk,’ zei ze, ‘alleen in een van die huizen te zijn. Als er
geen mensen zijn behalve jij en ik, dan zijn wij eigenlijk ook geen mensen meer.
Waarom gaan we niet naar die mensen?’
Evert antwoordde niet, hij keek star voor zich uit, hij liep door. Zijn weg bleef
recht op de huizeneinder gericht. Niet naar die mensen, hij huiverde bij de gedachte
dat hij daar tussen door zou lopen. Tussen al die mensen die hij niet kende, en die
hem niet kenden, wat moest hij daartussen? Die huizen deden vertrouwd aan, daar
wilde hij naar toe. Jolien had hem ingehaald.
‘Weet je waar we zijn?’
‘Nee.’ Hij wist het niet. Een vermoeidheid had hem overwonnen en verlamd. Zijn
gedachten stroomden zijn hoofd uit, maar konden geen concrete woorden vinden.
‘Weet je waar we zijn?’ vroeg Jolien weer, indringend nu, alsof ze hem wakker
wilde schudden. ‘Weet je dat de wereld weg is - weg? Leeg is het hier! Gisteren
waren we nog thuis, nu is het leeg. We moeten iets doen!’
‘Wat dan?’
‘Zullen we gaan spelen, of dansen? Laten we gaan zingen!’
Evert staarde naar de verre huizen.
Hij besefte plotseling dat er aan de andere kant ook een wand stond met alleen
maar huizen. Wat moesten ze doen? Spelen, dansen - nee, het had geen zin. Hij
hoorde Jolien fluiten, het klonk te schel. Ze hield verschrikt op. Toen het geluid in
de leegte opgelost was, kwam ze naast hem lopen.
‘Wil je dat ik blijf fluiten?’ vroeg ze benauwd.
‘Nee.’
‘Waarom niet?’
‘Het heeft geen zin.’
‘Zullen we dan -,’ ze dacht even na, en vervolgde: ‘Zullen we dan gaan dansen?’
Ze maakte een paar danspassen, een paar routine bewegingen met haar benen,
maar het had geen zin.
‘Lopen, gewoon doorlopen,’ de woorden kwamen dof over Everts lippen.
‘Als we doorlopen, doen we iets.’ Hij wilde zijn gedachten ordenen, woorden
vinden om ze te formuleren. Achter zich hoorde hij Jolien schreeuwen:
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‘Waar lopen we dan naar toe?’, maar hij wilde nadenken. Als een juichkreet had haar
schreeuw door de leegte geklonken.
‘Lopen,’ antwoordde hij automatisch. Gisteren nog, waren we in de stad. Wat
deden we daar? We hebben gedanst, we hebben gefloten, we hebben gepraat. Praten,
iets zeggen, dat heeft ook geen zin hier. Lopen, alleen lopen, dat was het enige. Jolien
schreeuwde niet meer. Zwijgend liepen ze samen over de vlakte. Twee
mensenkinderen.
Hoelang? Ik weet het niet, want er was misschien geen tijd. Maar Evert begreep het
tenslotte:
‘We moeten weer terug!’ Hij pakte Jolien bij haar schouders, zijn armen trilden.
‘We moeten terug! Als we doorlopen, verlies ik je! We kunnen wel doorlopen, maar
dat heeft hier ook geen zin.’ Hij hijgde. ‘Weet je dat dat hier óók geen zin heeft?’
Ze keken elkaar angstig aan.
‘We moeten weer terug, in de tram,’ zei Jolien en schudde zich los.
Ze zagen de eigenwijze kop van de tram aankomen. Evert stak zijn hand op, de
tram stopte, ze stapten snel in.

V
‘Dag!’ groette het blonde meisje, ‘hoe was het? Hoe hebben jullie het gehad?’ Haar
ogen straalden van belangstelling. De afwezige blik, waar Evert zich zo aan geërgerd
had, was verdwenen. Gespannen luisterde ze naar het verslag dat Jolien van hun
ervaringen deed. Ook de oude vrouw luisterde, een glimlach van herkenning speelde
om haar mond; de oude man hield zijn hand bij zijn oor om zo weinig mogelijk van
het verhaal te missen. Toen Jolien met haar verhaal klaar was, keerde hij zich met
zijn hand nog steeds aan zijn oor, naar het blonde meisje en vroeg, alsof het de
volgende scene van een voorstelling betrof:
‘En u juffrouw, wat heeft u gedaan?’
‘Ik?’ Ze plukte wat aan haar wijde rok, omdat ze niet wist waar ze beginnen moest.
‘Jullie wilden naar de huizen,’ zei ze nadenkend. De oude man keek haar ongeduldig
aan.
‘Jij wilde zeker naar die mensen?’ vroeg de oude vrouw.
‘Ja, hoe weet u dat? Het leek me heerlijk, al die vreemde mensen - een heel vreemde
wereld.’ Er kwam weer een afwezige blik in haar ogen toen ze vervolgde: ‘Maar ik
kon er niet komen. En het leek me trouwens ook zo koud daar, ik weet niet waarom.’
Plotseling stond ze op en ging naast Jolien zitten: ‘Ik ben blij dat ik weer bij jullie
ben. Als straks de haarbos ook weer komt, en het kleine jongetje...’, haar stem klonk
verheugd, haar ogen straalden weer. Ze boog zich naar de oude vrouw en pakte haar
gerimpelde handen vast, die gesloten op haar schoot lagen.
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‘Nu moet u vertellen!’
‘Er is niet zo veel te vertellen,’ antwoordde de oude vrouw, ‘we hebben eigenlijk
niets gedaan. We zijn er niet zo lang geweest. We hebben wat gewandeld. We wilden
eigenlijk nergens speciaal naar toe, daarom zijn we gauw weer in de tram gestapt
toen die eraan kwam.’
‘Heeft u er ook geschaakt?’
Voordat de oude vrouw op deze vraag kon antwoorden, stopte de tram. De haarbos
stapte binnen, de tram reed door.
Met zijn vuisten gebald maar machteloos in zijn zakken, zodat z'n armen een
nutteloze indruk maakten, leunde hij zwaar tegen een van de ijzeren stangen.
‘Verdomme,’ zei hij, ‘toch, dat jullie hier weer zijn, dat is mieters.’ Het kwam er
mat uit.
‘Het genoegen is wederzijds,’ zei het meisje, ‘... maar u moet niet direct verdomme
zeggen. Dat staat niet leuk.’
Hij knikte, zonder er verder op in te gaan.
‘Ik zal jullie vertellen wat me overkomen is,’ ging hij verder. ‘Die weg, aldoor
recht voor me uit, dat begreep ik direct. Maar ik denk direct, daar moet ik naar toe,
naar die huizen. Die mensen, daar moest ik niets van hebben, waar mensen zijn, daar
komen moeilijkheden, dat weet je zelf. Dus ik naar die huizen. Want dat verkeer,
verdomme dat heb je in de stad ook, die huizen die stonden daar zo uitdagend kalm,
die deden geen kwaad. Huizen, dat wil zeggen de wereld zonder mensen en wat wil
je nog meer? Heerlijk in een van die huizen kruipen en de mensen buiten hun
moeilijkheden zelf maar laten uitzoeken. Dus ik naar die huizen, want huizen alleen
zijn onschuldig, of niet soms? Goed, ik loop daar naar toe, maar opeens bedenk ik
me of liever gezegd, ik word angstig. Wat moet ik alleen in die huizen? Dat is toch
eigenlijk ook geen leven, zeg nou zelf. Maar ja, die mensen, daar voelde ik nog steeds
geen barst voor. Ik bleef dus dat verkeer wat aan staan kijken en ik dacht, dat is niet
zo gek als ik dacht. Die dingen leven tenminste. Verkeer leeft, dat is zo. Dat is niet
dood, dat ging daar maar heen en weer, daar voelde ik toch wel wat voor, dat was
toch niet zo gek. Want, zeg nou zelf, dat zijn levende dingen, auto's, fietsen, trams,
die stonden daar niet zo stom te kijken als die huizen. Huizen zijn dood... verkeer
leeft... dat is zo.’ Hij was overtuigd van zijn gelijk. Het blonde meisje zat hem vol
bewondering aan te staren. De beide oudjes zaten met schier vrome aandacht te
luisteren. De oude man wilde af en toe wat zeggen als hij het niet helemaal verstond,
maar zijn vrouw tikte hem dan waarschuwend op zijn arm. De haarbos ging verder,
nog steeds langzaam en moe pratend.
‘Goed, dacht ik, ik ga me niet begraven daar in die huizen. Ik ga naar dat verkeer...
dus ik op weg naar dat verkeer...’ Hij zweeg en schopte lusteloos tegen een bank.
‘En toen? Wat deed u toen?’ vroeg Jolien dringend. ‘Gaat u nou door!’
‘En toen? ik zie dat eens aan... jullie hebben dat zelf ook gezien... dat
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verkeer dat leek heel aardig...’ Plotseling gaf hij een harde en laatste trap tegen de
bank en richtte zich uitdagend op uit zijn leunende houding. ‘Dat leek heel aardig,
waar of niet?’
‘Het leek zelfs verdomd aardig,’ zei Evert sarcastisch.
De haarbos merkte het niet op. ‘Ja, het leek verdomd aardig! Maar er horen mensen
bij...’
Hij liet zijn gewicht weer moedeloos tegen de paal leunen en mompelde nog een
keer: ‘Er horen mensen bij... eerlijk... ik zweer het je.’
Hij was uitgepraat. Allen begonnen tegelijk te praten; ieder voor zichzelf, ieder
ook voor de anderen die niet luisterden. Het leek alsof het doel gevallen was na een
finale monoloog, maar de acteur was vergeten. Hij zou het rumoer kunnen opvatten
als een applaus, maar het ging langs hem heen, zoals hij daar tegen de paal geleund
stond. De drukke stemmen spraken over de mensen, de huizen en het verkeer. Met
een verhit gezicht probeerde het blonde meisje een betoog van Evert te onderbreken;
Jolien, die naar geen van beide luisterde, trachtte steeds te zeggen dat Evert en het
meisje elkaar niet begrepen. De oude vrouw schreeuwde haast om haar man uit te
leggen wat de haarbos bedoelde, maar deze wilde alleen maar weten wat hij nu precies
gezegd had.
De tram reed rustig door. In de tram werden de stemmen tenslotte rustiger; ze kruisten
elkaar, vulden elkaar aan of wachtten op elkaar. De oude man en z'n vrouw waren
het eerst uitgepraat en hij zat met beide handen aan zijn oren te luisteren naar wat
Evert betoogde, die nog af en toe heftig onderbroken werd door het blonde meisje.
De haarbos was gaan zitten, en bleef in zijn eigen gedachten verzonken. Tenslotte
bleef de stem van Evert alleen over (en werd dus onzekerder), terwijl het blonde
meisje zich had afgewend en met een paar driftige bewegingen een figuur op het
raam tekende. Langzaam kalmeerde ze en met zorg bracht ze de laatste details op de
tekening, een vrouwenfiguur, aan. De oude vrouw haalde het zakschaakspelletje
weer te voorschijn. Zonder aarzelen zette ze de stukken weer op hun plaats (misschien
hadden ze op de wijde vlakte buiten ook wel zitten schaken) en zei: ‘Jij bent aan zet.’
Haar man verzette een toren. Iedereen luisterde onwillekeurig naar de uitleg die hij
gaf, maar geen van allen probeerden ze hem precies te volgen. Een tijdlang speelde
de eenzame dialoog tussen de oude man en de oude vrouw, afgewisseld door hun
zwijgen, als een niet storende achtergrond mee in ieders gedachten. De eerste die
zich wakker schudde, was de haarbos. Hij staarde, eerst gedachteloos daarna met
volle aandacht, naar de tekening van het blonde meisje op het raam, en vroeg:
‘Waarom teken je altijd een vrouw?’
‘Dat weet ik niet,’ antwoordde ze. Snel wiste ze met haar hand de tekening uit, en
vervolgde: ‘Ik heb me afgevraagd waarom het jongetje nog niet terug is.’
‘Verrek,’ zei de haarbos, ‘dat is waar ook. Hij is hier uitgestapt.’
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Verwonderd om deze plotselinge ontdekking keek hij in het rond, maar het jongetje
was er niet. Het benauwde hem om de een of andere reden dat hij niet terug zou
komen. Wat moesten ze doen? Waarom zaten ze hier zo rustig niets te doen, terwijl
hij nog buiten was en niet terug kwam? Hulpeloos keerde hij zich naar het blonde
meisje:
‘Wat moeten we doen?’
‘Ik weet het niet.’
‘Afwachten maar,’ viel Evert in, ‘misschien komt hij nog. Maar per slot van
rekening hebben we niet gevraagd of hij meeging.’
De haarbos wist niet wat hij hoorde. Natuurlijk hadden ze hem niet gevraagd of
hij meeging, maar wat deed dat ertoe?
‘Ik begrijp u niet,’ zei hij.
‘We hebben hem toch niet gevraagd of hij mee wilde gaan?’ herhaalde Evert. ‘Dat
heeft er geen snars mee te maken!’ viel het blonde meisje uit. ‘Hij hoorde bij ons!’
Kwaad draaide ze zich om naar de haarbos en vroeg: ‘Vindt u ook?’ ‘Dat moet je
vooral aan de haarbos vragen,’ lachte Evert, ‘die wilde toch met niemand iets te
maken hebben? Daarom bent u toch van huis weggegaan?’
De haarbos wond zich meer en meer op. Graag had hij Evert bij zijn kraag door
elkaar geschud, maar hij voelde zich machteloos. Hij schudde vertwijfeld zijn hoofd
en mompelde: ‘Ja, daarom ben ik weggegaan.’ De gedachtenrimpels verdwenen uit
zijn voorhoofd toen hij opkeek en Evert toesnauwde: ‘Maar u heeft dat toch ook
gezien, daar!’
‘Wat bedoelt u? Ik heb daar zo veel gezien,’ grinnikte Evert.
‘Die mensen daar!’ De haarbos stond op en maakte een gebaar in de lucht, wijzend
naar de richting waar ze de mensen hadden gezien. ‘Die mensen daar, die wilden
ook niets van elkaar weten! Dat heeft u toch ook gezien?’ riep hij woedend, terwijl
hij steeds dichter bij Evert kwam.
‘Ja, ja,’ suste Evert, ‘dat heb ik gezien. Maar wat hebben die met dat jongetje te
maken?’
De haarbos ging zitten, zo veel onbegrip had hij niet verwacht. Hij tikte naar zijn
hoofd dat Evert gek was.
‘Ik vind het gewoon vervelend, dat het jongetje er nog niet is,’ zei Jolien beslist,
om meer ruzie te voorkomen.
‘Ik ook,’ stemde de oude vrouw in. Het schaakspelletje lag al enige tijd doelloos
op haar schoot, omdat ze haar man uitgelegd had waar de anderen het over hadden.
‘Maar toch geloof ik niet dat we er iets aan kunnen doen,’ vervolgde ze.
‘Zijn we nu schuldig?’ vroeg het blonde meisje argeloos.
‘Wel ja, ook dat nog,’ zei Evert terwijl hij z'n schouders ophaalde. ‘We zijn allemaal
schuldig, als je dat graag wilt.’
De haarbos keek het blonde meisje hopeloos aan; hij wist niet meer wat hij ervan
denken moest. ‘Schuldig?’ vroeg hij. ‘Maar je hebt toch gezegd dat hij terug moest
komen naar de tram?’
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De tram stopte, het jongetje stapte binnen en zei:
‘Dag. Ik ga weer naar huis.’
Hij liep naar de oude vrouw toe en stak zijn hand uit.
‘Dag mevrouw.’
‘Dag jongen, fijn dat je weer terug bent.’
‘Ja,’ knikte hij en ging naar de oude man toe.
‘Dag mijnheer.’
‘Dag jongen, ja we vinden het allemaal fijn, hoor.’
Het jongetje knikte weer nadrukkelijk. Hij liep naar de haarbos.
‘Dag mijnheer.’
‘Waar kom je, waar kom je vandaan?’
‘Ik ben een beetje gaan lopen, toen -’
Hij vergat zijn hele zin, fronste zijn wenkbrauwen en vroeg:
‘Waarom kijkt u zo gek?’
‘Wat heb je in 's hemelsnaam uitgespookt?’ vroeg het blonde meisje terwijl ze
hem naar zich toe trok.
Hij begon te vertellen. ‘Ik was niet bang, nee ik was niet bang. Ik ben altijd op de
weg blijven lopen, eerst naar dat verkeer, dat is net zo als bij ons in de straat. Maar
het was zo ver.’ Hij stopte even, zijn ogen staarden ver. ‘Toen wilde ik toch naar de
huizen, maar ik was niet bang! Maar... dat was óók zo ver.’
De eindeloze uitdrukking in zijn ogen herinnerde zich opeens wat hij gedacht had.
‘U had toch gezegd dat ik weer naar de tram terug moest komen? Nou, dat heb ik
gedaan!’
Hij keek triomfantelijk naar het blonde meisje en ging naast haar zitten. Het incident
kon wat hem betrof als gesloten worden beschouwd. De haarbos snoot zijn neus met
de grote ruige doek. De oude vrouw deed alsof ze diep over een nieuwe zet nadacht.
Evert draaide zijn hoofd om, om niet te laten merken dat hij schik had.
De tram. De tram, dat heerlijk wezen, had zich nergens iets van aan getrokken en
bleef zich rustig doorrijden. In de tram praatte men nog wat samen. De oude man en
zijn vrouw samen, over de laatste zet want daar kan men altijd over praten. Jolien
en Evert samen, over wat ze met z'n opslag zouden doen die hij de volgende maand
zou krijgen. Het blonde meisje en de haarbos samen, want hij wilde nu toch wel eens
weten waarom zij altijd een vrouwenfiguur tekende. Het jongetje praatte niet en hij
keek naar niemand.
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VI
In de buitenwijken van de stad stonden de straatlantarens nog, evenals de huizen. De
straten lagen nog steeds tussen de huizen volkomen overbodig niets te doen. In het
centrum was ook verkeer. Op merkwaardige wijze vormden de huizen, de mensen
en het verkeer een boeiend geheel. Op het Leidseplein stapten ze uit, Evert en Jolien.
Toen ze hand in hand naar huis liepen, groetten ze vrolijk de twee politieagenten
die in hun Volkswagen voorbijreden.
‘Die moeten een leuke avond hebben gehad,’ dachten de agenten.
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Jan F. de Zanger
Reisgenoten
Met de hoopvolle ogen van
het kind voor de speelgoedetalage
zien wij achter spiegelglas een
schoongepoetste wereld voor sightseeing
wij bewonderen kathedralen
schudden het hoofd over
zoveel onbegrijpelijke armoede en
schrijven prentbriefkaarten naar huis:
Wij hebben een voorspoedige reis
dit is een mooi land
veel liefs.
Aan het strand rapen wij schelpen
waarin wij horen
het zware ritme
van de oceaan
onze verwonderde hartslag
om zoveel vergeefse moeite
wij lachen elkaar toe
en praten elkaar
als vissen voorbij.

Ontmoeting. Jaargang 16

265

Jan F. de Zanger
Jouw glimlach is niet
Jouw glimlach is niet
hemelsbreed
mijn armen zijn
maar juist lang genoeg
om jou te omvatten
maar je bent een
bedwelmende plant
met zware wortels
onuitroeibaar diep in mij.
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Jan F. de Zanger
Nazaré, de vis
Op twintig roodgloeiende
altaren in een smalle straat
wordt de vis
schroeiend geofferd
gedempt
zingen vrouwen op het strand
de rituele hymnen
knielend aanbidden
de mannen
hun offer de god
die zich dagelijks laat vangen
in blauwe rook
knipoogt de vis
walglijk gele etter.
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Jan F. de Zanger
Nazaré, de zee
Avond
golven wissen onze sporen uit
wij staan in een niemandsland
zonder verleden
een toekomst van droog zand
de zee zonder schepen
biedt geen houvast
de zon strekt vloeiende vingers
wankele brug naar warmte
maar ons ontbreekt
het geloof van de loochenaar
tussen zee en strand
willoos een kleine vis
zonder verleden
een toekomst van droog zand
de vis ligt stil
mislukte oersprong
wij lopen verder
een stervende vis
heeft altijd ongelijk.
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Jan F. de Zanger
Tabula rasa
Zondag gaapt een muil
van verchroomde verveling
iedere gedachte wordt
onachterhaalbaar als
een hoed door de storm gestolen
het zondagsgeweten
projecteert wereldleed
van wide-screenformaat
daarom van onbegrijpelijke afmetingen
is niet denken dan beter?
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Nora Petit
Winters
liefde bleek een zeer snelle leugen
een ingespannen doodslaan
een harde wedloop
een renpaard waarvan de jockey stierf
een onvervangbare toestand
de liefde loopt nog ergens in een pelsjas
draagt een bevermuts
en een pamflet in zijn jaszak
hij schrijft nooit iets om de koude
natte weerzin van de wereld:
vogels vastgevroren op het zwarte ijs

Ontmoeting. Jaargang 16

270

Kees Ouboter
De centrale plaats van de dichter A. Roland Holst
De belangrijkste actualiteit in de literaire sector in de maand mei 1963 is de 75ste
verjaardag van de dichter Roland Holst geweest. Dat klinkt paradoxaal. Wat er ook
actueel mag zijn, nooit een verjaardag. Het is geen acte, zelfs geen acte de présence.
Het is een simpel geschenk, dat toch ook weer meervoudig is. De mens ontvangt het
leven als een geschenk en tegelijk is zijn leven aan anderen geschonken. Maar hoe
zou dit ooit een daad zijn? Alle daden beginnen pas daarna, komen ná het geschenk,
na de levensgenade als eerste. - Nu zijn deze zaken in de wereld der dichters niet zo
vanzelfsprekend als deze meditatie suggereert. De dichter Leo Vroman ziet een
behoorlijke portie inspanning in het ouder worden. Ik denk hier aan het in dit blad
eerder geciteerde vers ‘Hoe 70 te worden’ uit de bundel De Ontvachting, dat heel
nuchter begint, en ook eindigt, met de regel ‘Verzeventigen is vermoeiend werk’.
Kunnen wij wel zo rustig causaal over een vóór en ná spreken. Eerst het geschenk
van het leven en daarna het werk, de daad? Vallen niet beide onontwarbaar samen?
Acte de présence. Er is eens geschreven over de aanwezigheid van Roland Holst,
een opstel dat mij bij gebleven is door zijn lyrisch en mythisch karakter en door een
zekere wezensverwantschap met de dichter. Na enig zoeken heb ik het hervonden.
Het is van Paul Rodenko en staat in diens bundel ‘De Sprong van Münchhausen’
(Bert Bakker/Daamen, 1959). Om zijn bijna brutaal raak karakter citeer ik het begin
van dit opstel: ‘De dichter kent geen linkse weg, hij kent geen rechtse weg, en zelfs
geen derde weg; hij kent alleen de ene weg, de weg die hij gaat. En eigenlijk zelfs
deze niet: hij is die weg. Er staat geen kennis, geen keuze tussen hem en zijn weg,
hij behoort niet tot de kennenden noch tot de kiezenden: hij is een aanwezige.’
Hier wordt het dichterschap zo hoog gesteld, dat het de godheid nabij komt. Ik
denk aan die paar woorden ‘hij is de weg’, die mij aan de woorden van Christus doen
denken. Wel is in het Evangelie de weg nog maar het begin, terwijl het hier alles is.
Maar een zekere vergoddelijking, nog meer dan een mythologie, is in het citaat
onmiskenbaar.
Is dat mogelijk, dat een mens zo opgaat in zijn werk, in zijn dichterschap, dat het
substraat mens verdwijnt achter de glorie van het werk? Ik meen van niet. Nooit zal
een mens meer doen en kunnen doen dan een bepaalde weg gaan. Hij zal dat kiezende
en, hopen wij, ook kennende doen. Daarin ligt tegelijk zijn glorie.
In de romantische notie die ik in Rodenko's portret van de unieke dichter
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ontwaar, schuilt het gevaar van de ontmenselijking. De mens verdwijnt achter het
oeuvre, zoals men zich dat voltrekken ziet in die kostelijke, nu bijna vergeten roman
van de neo-romantiek Das Gänsemännchen van Jakob Wassermann.
Maar hoe wezensverwant Rodenko's meditatie met de dichter zijn mag, het is niet
billijk voor zijn dithyrambe Roland Holst zelf aansprakelijk te stellen. Wie de dichter
enigermate kent, niet alleen in het werk maar ook in de gestalte daarachter, zal moeten
toegeven, hoe raak Rodenko's vlugge schets geweest is, en nog is. Aanwezigheid is
wel ten opzichte van Holst een juist woord. Maar het is voor meer dan één uitleg
vatbaar. Niet alleen voor uitleg, ook voor waardering. De vergoddelijking die ik uit
Rodenko's beschouwing heb geproefd, behoort er beslist niet bij. Al is het gebaar bij
de dichter nog zo wijd, al lijkt de identificatie met de machten waar tegenover hij
gesteld is de meest natuurlijke zaak, toch blijft Roland Holst een dichterlijk profeet
van het tussenplan, heel simpel een menselijk dichter.
De laatste publicaties, de bundel Onder Koude Wolken (1962), de verzen die de
dichter zelf uit zijn gehele oeuvre heeft gekozen, onder de titel Onderhuids, dan de
herdruk van de grote bloemlezing in de kleine Ooievaaruitgave, onder de titel In
Ballingschap, alles bij Bert Bakker/Daamen uitgegeven, leveren materiaal te over
voor een beschouwing over de dichter in zijn laatste fase.
Graag zou ik reeds nu een persoonlijke impressie van de vele beschouwingen, die
in de dagbladpers en de vele periodieken daarachter gepubliceerd zijn, toevoegen.
Als een lichtbron zich centraal boven een bepaald object bevindt, zal dat object
naar alle zijden schaduwen werpen. Een kaars, een heel klein licht dus, heeft mij die
wijsheid geleerd.
Roland Holst heeft een dergelijke lichtbron loodrecht boven zich. Hij werpt naar
vele kanten, naar alle kanten, schaduwen. Dat maakt hem een makkelijke prooi voor
tal van theorieën en bespiegelingen. Hij heeft ook ruimte voor al die bespiegelingen.
Dat versterkt zijn ‘aanwezigheid’. Was ze niet zo sterk en zo natuurlijk, dan zou ze
zelfs achter die bespiegelingen kunnen verdwijnen. Ze zijn, overigens, soms zeer de
moeite waard. Zodat wij ons nog even met een dergelijke beschouwing, in heel
beknopte, bijna zakelijke, vorm zullen bezighouden. Om daarna te proberen dichter
bij de vlam, ónder de vlam, te komen.
In de korte beschouwing die Prof. Donkersloot aan de dichter wijdt en die voorkomt
in de Winkler Prins-Encyclopedie (deel XVI, 1953) komt deze merkwaardige zin
voor: ‘In overeenstemming met de ontwikkeling der poëzie vindt men in zijn later
werk een minder verheven of meer direct zich uitsprekende taal’.
Er zijn na die datum 3 bundels van de dichter verschenen, waarvan de laatste Onder
Koude Wolken (Bert Bakker/Daamen N.V. / Den Haag, 1962) nu voor mij ligt. De
bundel bevat niet meer dan een handvol verzen, om precies te
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zijn 17 totaal, die men herhaaldelijk lezen kan en lezen moet, zonder dat zij onder
deze gespitste aandacht iets van hun geheim en hun hardheid verliezen. Had ik bij
de eerste bundel van de drie, In Gevaar, nog wel eens het gevoel alsof de vaardigheid
het won van de noodzaak, vooral bij de Tussenvoegsels, bij deze laatste verzen vind
ik die losheid niet meer. Er is iets van naaktheid en hardheid, waarop Donkersloot
misschien gedoeld heeft toen hij sprak over een direct zich uitspreken. Die zinsnede
kan echter misverstand wekken, vooral als zij volgt na de vaststelling dat de taal van
de dichter minder verheven geworden is. Een groter zakelijkheid die past bij deze
tijd zonder illusies en omhaal? Als logisch gevolg daarvan misschien zelfs een groter
duidelijkheid? Ach ja, als men dan die groter duidelijkheid maar opvat als een groter
mogelijkheid tot duiding in verschillende richting. Dat zelfde geldt ook van de
zakelijkheid. Die heeft namelijk niets te maken met business of straightforwardness,
in tegendeel. Bij het minder verheven karakter van Holst's latere poëzie, bij het
dichterbij komen van deze verzen, het meer direct worden, past een groeien van de
afstand tot ons dagelijks bedrijf en begrip. De directheid is maar schijnbaar, de
verhevenheid is alleen maar ontdaan van ouderwetse attributen, een retorica als een
wijd wapperende mantel, die de verzen fraai stond maar die we niet missen. Er blijft
iets dat we als distantie ervaren bij de grootste nabijheid, iets paradoxaals wat deze
onvatbaar of ongrijpbaar maakt, terwijl ze tegelijk haar appèl op ons behoudt. Dat
wil nu ook weer niet zeggen dat wij al deze verzen, daarbij inbegrepen die van de
beide vorige bundels In Gevaar en Omtrent de Grens, een onsterfelijkheidsattest
behoeven te verlenen. De verhevenheid in de zin van fraaiheid en onaantastbaarheid
is inderdaad voorbij. Onbevallige, zelfs lelijke wendingen, zijn meer dan eens aan
te wijzen maar zij hebben een functie en dat past bij de ontwikkeling van de poëzie,
zoals het artikel in de W.P.-encyclopedie die vaststelt. Soms meen ik daar iets van
onverschilligheid tegenover vroeger in acht genomen regels te ontdekken. Het doet
er echter allemaal minder toe, zodra wij het centrum van deze poëzie gevonden
hebben en daar alles op gericht zien. Onmiskenbaar is dan een laatste fase in Holst's
poëzie, geen aflopende, nauwelijks een besluitende: ‘De laatste vraag / ziet af van
antwoord waar die einder daagt’ zo eindigt een veelbesproken en min of meer
uitdagend gedicht in Omtrent de Grens.
Centrale, elementaire poëzie zou ik deze 17 late gedichten willen noemen. Het
vers Ouderdom heeft vuur en ijs, twee extreme elementen, ter rechter en ter linker
zijde. De niet berustende dichter staat in het midden: ‘Dood's aantocht splijt wat rest
/ - mits wat rest niet berust - / tot vuur en ijs. / Die roes maakt zich niets wijs.’
Centraal, in het centrum, is en blijft de positie van de dichter. Dat is zo in de meest
simpele zin, als in het eerste vers Koud Water in de regel ‘tussen het vuur en de open
glazen deur’ - die in al zijn simpelheid bijna symbolisch wordt -, maar niet minder
in dat intrigerende slotgedicht In de Kuil, een
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Daniëlsgedicht, een centraal gedicht. Oordeel ik zo met die lyrische regel uit dat
andere Daniëlsgedicht, dat van Van der Graft, in gedachten: ‘O mijn tong Daniël,
tussen de tanden van de leeuwen’? Ik kan mij Daniël nooit anders voorstellen dan
midden in de kuil, terwijl de leeuwen zich aan de kant gedrukt houden.
Bij alle hemelsbreed verschil tussen de beide dichters, zijn de overeenkomsten,
in thematiek, misschien zelfs wel in tendentie, te opvallender. In beide gedichten
gaat het om het spreken, het zingen. De taal staat centraal: ‘Nergens werd ik zo vrij
/ als in die kuil toen, oog / in oog met het gele beest, / taal uit mij opvloog - / de taal
die er nooit om loog.’
Bij Roland Holst is het een bezwerend spreken en zingen: ‘Dat de man in de kuil
/ - bleek als de dood - / taal zingen ging en zo zong / dat hij, vlak voor de sprong, /
het beest bedwong / tot zijn bondgenoot, / kon alleen toen de geest / de vorige macht
/ - die gebleven despoot - / eindelijk voor zich zag / in de pracht, in de huid van het
beest.’
En daar is dan Holst's dualisme, zoals hij dat beleden heeft in het opstel ‘Eigen
achtergronden’, een dualisme waardoor de leeuw, het beest, niet tegen de wand
gedrongen is en daar de rol van de tanden spelen gaat - een heerlijke speelse gelijkenis
-, maar in een bijna ondragelijke spanning tégenóver de dichter staat. Van die spanning
getuigt dit machtige gedicht, waarvan ik het tweede couplet in zijn geheel citeer:
Wat, hoe ook, heeft gefaald
geen nood:
krijgt het vlees weer de geest
die geen klauw vreest
- geen klauw en geen muil maar met uitslaande taal
doorslag geeft,
is die kuil dan nog kuil?
Want kijk maar: het beest beeft,
het luistert, het is
- luisterend ongewis
woedend - geen vijand meer.
Grommend vleit het zijn geweld neer,
tot het stil ligt.

Dan is er de speciale uitgave Onderhuids, een door de dichter zelf gemaakte keuze
uit zijn gehele werk.
Ik geloof niet dat ik mij aan inlegkunde schuldig maak, als ik stel dat deze keuze
loodrecht staat op de laatste bundel Onder Koude Wolken. Allereerst heeft de dichter
zelf in een woord vooraf deze keuze buiten al het overige werk gesteld, als het meest
persoonlijke, het meest voor anderen afgeslotene,
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niet slechts het meest allene maar het meest verlatene. Alle andere verzen, aldus dit
voorbericht, zijn geschreven om zichzelf aan anderen mee te delen; deze niet. Alle
andere verzen betekenen een boventoon, deze elf een ondertoon. Onderhuids heet
dan ook de bundel. Horizontaal, bij alle hoogten en diepten zijn de meeste verzen,
verticaal deze alleen. Het metaphysieke element dat in heel het werk terug te vinden
is, maar dan steeds in een kosmische uitbreiding, in de spanning tussen zee en land
b.v., is hier in zijn zuiverste, zijn steilste, ook zijn persoonlijkste vorm.
Onweerstaanbaar doet de thematiek aan Achterberg denken. Er zijn, in de bundel
Onder Koude Wolken twee verzen, aan Achterberg gewijd en bij diens dood
geschreven, die op een innerlijke communicatie wijzen. Bij alle verschil. Bij
Achterberg staat de gestorven geliefde centraal, zij is tot mythe geworden. Dat houdt
altijd communicatie in, want zonder die is de mythe onmogelijk. Een gereserveerde
communicatie, een niet directe, een onpersoonlijke.
Maar Roland Holst stelt déze verzen niet centraal, maar terzijde. Zijn spreken over
ondertoon en boventoon is in dat verband veelzeggend. Niet minder het tweede vers
over Achterberg, waarin ook weer de verticale beweging te vinden is:
Alleen dit grijs kind kon eenzelvig blijven.
Toen alles waar wij voor of tegen schrijven
leeggebloed onderzonk, zonk hij niet mee:
zijn levend hoofd bleef doodstil bovendrijven.

Het eerste gedicht geeft in zijn sneeuwsymboliek dan weer de verbinding met de
verzen uit Onderhuids.
Toen ik, zo vlakbij onder glas,
zijn onbereikbaar hoofd zag, was
het mij of ik dit al een keer
gezien had, maar ik wist niet meer
waar of wanneer.
Maar later, in de trein alleen,
viel het mij in: een jaar geleên
schoof ik, in alle vroegte, zacht
het gordijn open, en ik zag
dat het gesneeuwd had in de nacht.

Door associaties is voor de lezers die graag ondertoon en boventoon tegelijk horen,
communicatie met het overige werk en zelfs met dat van verwante en radicaal andere
dichters, als b.v. Achterberg, mogelijk. Begaat de critiek hiermee een ongepaste
grensoverschrijding? Ik aarzel om uit het verticale in het horizontale vlak terecht te
komen. Om dit heel persoonlijke object te
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maken van nieuwsgierig onderzoek, om het - in de woorden van de dichter - te
verwereldlijken.
Slechts het paradoxaal karakter van alle dichterschap, maar wel heel bijzonder
van het dichterschap dat Roland Holst heeft voorgeleefd, maakt het mogelijk en
oorbaar, nog eens in deze richting te zoeken. De dichter zelf brengt in het slot van
zijn beschouwing vooraf een dergelijke paradox tot leven als hij schrijft: ‘Dat, in
tegenstelling tot die boventoon, deze ondertoon in al die tijd niet veranderde, zal wel
de oorzaak zijn dat het herlezen van deze gedichten, afgezien van hun literaire waarde,
mij soms het oud zeer kan doen vergeten van gefaald te hebben in een dichterschap,
dat mijn jeugd voor ogen stond.’
Licht en duister wisselen elkaar in deze ene zin paradoxaal maar evenwichtig af.
De verticale lijn is niet absoluut, de communicatie is ook vanuit het diepst verborgene,
meest persoonlijke, mogelijk.
Op de gesigneerde en genummerde uitgave van Onderhuids, aas voor
handtekeningverzamelaars, is de zoveel kuiser ongesigneerde en ongenummerde
gevolgd.
Er is om de tegenstelling tussen beide uitgaven volstrekt te relativeren een
uitgebreide herdruk van de reeds vroeger als Ooievaar-pocket verschenen bloemlezing
In Ballingschap.
Centraal, - het thema dat ik in het werk van deze grote Nederlandse dichter heb
gelezen - blijft Roland Holst, tot in de ouderdom. Er is wellicht geen Nederlands
dichter die zo intensief rondom zijn dichterlijk werk proza heeft geschreven als
Roland Holst. Toch kan men dit proza, ook vertegenwoordigd in de
pocket-bloemlezing, nauwelijks een commentaar noemen. Het is het land rondom
het berglandschap der poëzie.
Beide, proza en poëzie tot elkaar in relatie te beschouwen, - een werk dat b.v.
Knuvelder in het 4e deel van zijn literatuurgeschiedenis heeft aangepakt, deze relaties
dóór te denken en ná te denken, blijft een grootse taak voor de toekomst.
Het zal daarom wenselijk zijn, dat de beide delen proza uit het Verzameld Werk,
1948, sinds korte tijd uitverkocht, herdrukt worden.
Bij alle reserve en afstand die de dichter steeds in acht genomen heeft tot wat hij
wereld noemt, bevat het dichterlijk werk en het proza levende consequenties juist
voor die wereld.
Ik geef nu aan dat woord een lichte wending in betekenis. Van het zware aan Bert
Bakker opgedragen vers Tweegesprek II met de slotregels:
Versta
den tijd zoals de tijd verstaan wil worden
door wie gij zijt. Al ben ik anders, ons
voegt het, ons, naast elkander, nu te gorden
voor wat er komt. De rest is ondergronds.
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kom ik, juist door die lichte wending, tot de slotregels van het laatste reeds geciteerde
vers In de Kuil:
De prijs van het paradijs
blijkt inzet, betaald
voor hoger spel:
als zijn taal het haalt
heet Adam Daniël.

Er schuilt nog dezelfde dreiging in het voorwaardelijke als, maar het lijkt wel alsof
er hoop is. Daniël is Daniël en taal is, tenslotte, communicatie.
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Frans van der Linde
Een kwartier verdriet om de tijd
nu langzaam de tijden vergaan
naar betere werelden
nu in andere atmosferen
zich de melodieën der bloemen
ontplooien
nu verdwijnen ook wij
met in het gelaat
de trekken die wij
elkaar ingriften
(zachtjes weliswaar,
en met medelijden
tussen de wenkbrauwen,
maar duidelijk en
zeer kenbaar voor de velen
die uit zand hun hart bouwen)
bijvoorbeeld de zomerzon
die de mensen bekleedt
of een maantalent
dat hen zilver graveert
of de aarde
die hen draagt
(jongen en ouden
in het besef van standvastigheid)
of het lavende water,
zij weten de mens
en zijn arme verlangens
zij weten de mens
tot over zijn oren
verdronken in geest,
gesmoord in zijn lichaam
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staande op de rand
tussen water en vuur
twijfelend aan de dood
en aan wèlke dood
bedingt de mens zich
een plaats in het hiernamaals
god mag het weten
de wereld draait en
met haar de mensen:
in het besef van vergankelijkheid
tracht men
het einde naar zich toe te halen
men weet niet meer
vanwaar men kwam
men weet niet meer
waarheen men gaat
verdriet om de tijd:
wie zal het bemerken
men is van geboorte tot dood
niet daarvoor niet daarna
van deze aarde
wie behoren wij daarbuiten
wie zal het ons openbaren
als alleen maar
de aarde bestond
en als er geen
eeuwigheid bestond
dan hadden oude mensen

Ontmoeting. Jaargang 16

279
geen waarde meer
ze telden hun daden
slechts als herinnering
en voor persoonlijk genoegen
als dus alleen maar de aarde
er was
dan weigerden jonge mensen
aan hun jaren
jaren toe te voegen
dan verhoorde men de gebeden van de angst
men had geen tijd
om elkaar aan te zien
als alleen het heden
bestond
geen herinnering
meer waarde had
geen uitzicht
meer toekomst had
dan waren woorden weelde
en weelde was nutteloos
zoals misschien
van deze woorden
de meeste
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Jan D. 't Lam
Een insektenjongen
‘'t Is vandaag een bijzondere dag. Ik ben jarig,’ had hij bij het ontwaken halfluid
voor zich heen gezegd.
Hij had zich met zorg gewassen en na lang wikken en wegen het besluit genomen
deze dag geen college te volgen. Hij was een ijverig student, bezocht de colleges
trouw, maar op een dag als deze was een uitzondering gepast. Het ontbijt had hij
opgeluisterd door zichzelf te trakteren op een potje jam, dat hij al enige dagen in de
kast had staan. Daarna was hij op weg gegaan naar het bosje, niet ver van zijn kosthuis
verwijderd, om insekten te vangen.
Nu stond hij over zijn bureau gebogen en bekeek de zilverglanzende dieren
aandachtig. Op zulke momenten vergat hij het bestaan van de wereld en ging op in
het leven, dat zich vlak voor hem afspeelde. Hij liet de insekten over zijn hand lopen
en dacht, dat hij hun schepper was. Met het alziend oog van de loep, die hij aan zijn
bril had bevestigd, volgde hij de mechanismen van voelsprieten en tentakels. Toen
er werd geklopt, schrok hij op en schutterde haastig de insekten bijeen. Zijn wereld
was ingestort. Verward liep hij naar de deur en verfoeide de vrijpostigheid van de
mensen, waarmee ze zijn tijd en aandacht voor zich opeisten.
André opende de deur niet verder dan een kier, juist breed genoeg dat zijn gezicht,
een volle maan met donkere bril, zichtbaar werd. Zijn oogjes knipperden nerveus
achter de dikke brilleglazen. Wantrouwend nam hij het meisje dat voor hem stond
op en wachtte tot zij het woord zou nemen.
Ze lachte hem toe: ‘Ik zal maar even verder komen.’
André knikte en opende de deur nu geheel om haar binnen te laten. 't Was een sober
ingericht vertrek. Een bureau, een bed en een leren fauteuil waardoor de veren zich
op sommige plaatsen hadden heengevreten, vormden 't weinige meubilair. Aan de
wand hingen lange platte dozen, waarin allerlei kevers en torren waren opgezet. Een
afschuwelijk gezicht.
‘Aardige kamer.’
André antwoordde niet, maar scheen te wachten tot zij de ware reden van haar komst
zou duidelijk maken.
‘Ik heb een boek voor je meegenomen.’
André nam het aan en bladerde het door.
Hoewel zij al enkele maanden in hetzelfde huis op kamers woonde, had ze hem
nog niet gesproken. Ze had hem slechts bij uitzondering vluchtig ontmoet.
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Op de overloop die hun kamers scheidde, was ze hem bij toeval tegengekomen en,
zoals nu, had hij zijn naam gemompeld: ‘André Bosje’, daarna was hij snel achter
de groene deur van zijn kamer gevlucht. Gesloten deuren en onbekende mensen
spraken een bijna magische taal tot haar. Als kind bezat ze reeds een ongekende
speldrift. Bij de meeste mensen vervaagde dit met de jaren, maar zij had de drang
alles te onderzoeken en ermee te spelen in ongerepte vorm behouden. Weliswaar, ze
was volwassen: de objecten waren verschoven. Ze speelde nu met de geheimen van
de mensen, zoals met André Bosje.
André zei: ‘Dank je, het is een mooi boek.’
Zij stelde zich voor: ‘Ik heet Anja. Ik hoorde dat je jarig was. Ik vond het een reuze
aanleiding eens kennis met je te komen maken. Ik was nooit eerder op je kamer
geweest.’
Ze liet zich in een stoel vallen en keek achteroverleunend de kamer rond. Wijzend
op de insekten: ‘Mooie verzameling.’
André keek hulpeloos voor zich heen. Haar aanwezigheid stemde hem angstig.
De geheimen van zijn kamer lagen open en bloot. Hij was machteloos terwijl zij de
kamer observeerde en haar nieuwsgierigheid bevredigde.
‘Heb je lang gewerkt aan deze verzameling.’
‘Ik ben tien jaar bezig.’
Als kind had hij al belangstelling voor de insekten. In de oorlog was hij geëvacueerd
naar een dorp in Brabant. Hij had er zich nooit thuisgevoeld tussen de vreemde
mensen waartegen hij oom en tante moest zeggen. Bij hun kinderen, die dag aan dag
forten bouwden en oorlogje speelden, voelde hij zich onzeker. Meestal ging hij weg
en dwaalde langs de sloten of ving de dieren die tussen het gras bewogen. Hij lag
uren lang te kijken naar de insekten die hij had gevangen. Hij liet ze over stokjes
lopen of keerde ze op hun rug en had plezier in de dwaze bewegingen die ze maakten.
Soms arrangeerde hij gevechten. Niet zoals de jongens van het dorp met stokken
waar ze wild mee zwaaiden, maar met spinnen en vliegen of kevers: kleine gladiatoren
die onder zijn blik hun strijd voerden op leven en dood. Zo beleefde hij zíjn kleine
oorlog.
Anja stond op en veinsde belangstelling voor de wangedrochten achter de glazen
platen. Een afschuwelijk gezicht, die haakklauwen geheel begroeid met haar. De
sponzige zuignappen waren weerzinwekkend. Hoe kon iemand voor zulke
afschuwelijke dieren belangstelling hebben.
Ze keerde zich van de insekten af en zei: ‘De meeste mensen hebben een afkeer
van deze dieren.’
André trok met zijn mondhoeken en glimlachte schraal. Hij zag haar van opzij
aan. Ze was blond en aantrekkelijk, niet knap maar ze had een duidelijk lichaam.
Ze ging op zijn bed zitten en stak een sigaret op. ‘Rook je?’
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André schudde het hoofd en staarde naar de rookpluim die uiteenwaaide en langzaam
maar zeker de kamer overmande.
Ze zei: ‘Ik heb vroeger een jongen gekend, die op je lijkt. Een eenzame wandelaar
op het schoolplein tijdens het vrije kwartier. Altijd waakzaam, met de rug naar de
muur, volgde hij het spel van de andere kinderen. Hij trachtte hun vriendschap te
winnen voor de tijdsduur van een rol drop. Na schooltijd maakte hij zich snel uit de
voeten en speelde in het bos.
Terwijl ze sprak, keek hij naar haar. Ze had een zacht gezicht met een brede mond.
Ze zei: ‘Ga je niet zitten?’
Ze schikte een plaats op. ‘'t Is jouw kamer. Je kunt doen wat je wilt. Vertel me
over je studie. Duurt het nog lang.’
Hij antwoordde: ‘Het hangt er van af. Misschien nog twee jaar.’
‘Waarom verzamel je die beesten. Heb je ze ergens voor nodig?’
Zijn wenkbrauwen spanden zich. ‘Ik schrijf een insektenboek.’
Ze zei: ‘Vertel er iets van.’
Hij werd iets toegeeflijker. ‘Ik schrijf over de wijze waarop ze samenleven. Ik heb
hun levenswijze jaren bestudeerd. Deze verzameling heb ik aangelegd om hun
lichaamsvormen nauwkeurig weer te geven.’
Ze vroeg: ‘Waarom vertel je alleen over dieren, niet over mensen, zoals in de
Kleine Johannes? Is het niet saai?’
Hij zei kortaf: ‘Het wordt zeer lezenswaardig.’
Ze lachte: ‘Je bent een vreemde jongen. Je houdt wel van dieren en niet van mensen.
Weet je waar je op lijkt? Je lijkt op een vogel met die rimpeltjes langs je ogen.’
André keek schuw langs haar heen. Mensen wilden door je heen zien. Hij voelde
het aan hun blik en had er angst voor. Bij dieren was dat anders; hun ogen waren
niet scherp.
Ze doofde haar sigaret in een bloempot en vroeg: ‘Heb je een meisje?’
André schudde het hoofd.
‘Ook vroeger niet?’
Hij weifelde. ‘Ja vroeger. Ik was elf jaar. Ze heette Sonja.’ Zijn stem haperde. Een
lastig ding, de stem, laat niet met zich spelen. Hij kuchte. ‘Ze was blond, net als jij.’
Anja leunde achterover op het bed. Hij keek langs haar benen. Ze merkte het en
bleef liggen. 't Idee, absurd, met hem, een insektenjongen. Ze moest lachen of ze
wilde of niet. Ze was benieuwd, grenzeloos benieuwd; een krankzinnig idee.
Ze zei: ‘Vertel verder.’
Sonja was het dochtertje van de buren. Ze lachte vaak naar hem en als ze voor het
raam stond, zwaaide ze. Ze had een keer gevraagd waar hij altijd naar toe ging. Hij
had gezegd: ‘Je mag wel mee.’ Ze hadden langs de sloten gelopen en hij had kevers
gevangen om ze aan Sonja te laten zien. Hij had verteld van de torren die hij thuis
had opgezet, van de gele en de zwarte.
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Maar Sonja vond het griezelig. Als hij iets had gevangen, wilde ze er niet naar kijken.
Ze wilde andere spelletjes doen. Ze waren in het gras gaan liggen en hij moest nadoen,
wat zij deed. Hij had zich heel vreemd gevoeld en bovenal bang. Ze had om hem
gelachen en later in het dorp had ze hem uitgescholden voor oorwurm.
Ze vroeg: ‘Heb je iets te drinken?’
Hij zei: ‘Ik kan koffie zetten.’
Hij stond op en liep naar de kast. ‘Ik heb nog een beetje cognac.’ Ze keek hem
met grote verbaasde ogen aan.
Hij zei: ‘Ik drink het soms, als het koud is.’
Zij dronk op zijn verjaardag en nog eens op Sonja. Ze zei: ‘Vertel me meer.’ Ze
was luidruchtig en lachte veel. Ze was achterover op het bed gaan liggen, terwijl ze
het hoofd liet rusten op haar handen. André keek op haar neer.
Ze vroeg: ‘Ben je nooit met een meisje alleen geweest?’
Hij nam zijn bril af en poetste de glazen op, terwijl hij haar met zijn lege
knipperende oogjes opnam. De eenzaamheid, die hij als een muur rond zich had
opgetrokken om zich tegen de nieuwsgierigheid van de mensen te beschermen, was
ingestort. De onbeschaamdheid, waarmee ze zich had binnengedrongen en zijn leven
ontrafelde, hem met haar lichaam tot spreken dwong, hij haatte haar erom.
Ze zei: ‘Vind je me vervelend?’
Hij zette zijn bril op en keek haar ernstig aan. ‘Neen.’
Ze liet het hoofd zijwaarts vallen. ‘Je mag wel dichter bij me komen.’ Ze streelde
zijn hand: ‘Wil je niet naast me komen liggen?’
Hij was verlamd. De rimpels in zijn voorhoofd lagen verward. Haar stem klonk
zacht: ‘Doe het maar.’
Hij kromp van angst onder haar blik. Hij wist zich doorzichtig. Hij kon niet. Haar
ogen spotten. 't Idee, 't krankzinnig idee.
Een besef van onmacht overmeesterde hem. Hij stond op en slofte naar zijn bureau.
Aarzelend nam hij het boek dat ze hem gegeven had en keek haar treurig aan.
Zijn stem klonk mat. ‘Hier is je boek. Ik heb het niet nodig.’
Uit: Leven in een doosje
Uitgeversmaatschappij De Graafschap, Aalten.
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Debuten
Maja Burghout
Telefoonaanleg in Comano
solitair is vergleden tijd
boren breken bergwegen open
in de ontoegankelijke grond worden kabels gelegd
gehecht zijn de wonden
in het dorp keert de stilte terug
middeleeuws schijnen weer de wegen
ondergronds begint communicatie
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Teije Brattinga
Druksel
Je moet de woorden fluisteren
in de richting van de sneeuw.
Het vriest zo wit en niemand weet
of na de dooi dezelfde luister
zal glinsteren over erf en wereld.
Je moet de sneeuw omarmen,
die witheid wordt je tekening,
het druksel van die je bent.
En niemand weet of deze drukproef
ook na de dooi z'n lijn vasthoudt.
Je moet nu zijn en in de sneeuw
je voetstap drukken als een teken
dat herkenbaar is voor wie jou volgt.
Want na het nu is alles toch onzeker,
morgen zal alles anders zijn.
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Kritieken
‘De psychologie van de menselijke zwakheid’ (George Hagmaier c.s.p. en Robert
W. Gleason s.j.) is uitgegeven door Lannoo, Tielt/Den Haag, als nr. 1 van de reeks
Randgebieden. Dit boek is geschreven vanuit een oogpunt van katholieke zielszorg,
en juist op dit terrein, nl. waar het gaat over de menselijke psyche voor zover die de
laatste halve eeuw ontdekt is en wordt geëxploreerd, ervaart men dat van assimilatie,
in die zin dat de psychologie, de zielkunde, wezenlijk is voor de zielszorg, nog geen
sprake is. Er zijn veel theologen die het, uit hoofde van het geheel eigen karakter
van de zielszorg, die ze slechts als verkondiging van heilsleer zien, ook niet nodig
vinden om zich door psychologische overwegingen te laten opschrikken. Het geeft
maar complicaties. Zo niet dit boek, dat ook protestantse herders zouden moeten
lezen, zij het dat deze laatsten minder schone kansen hebben, omdat ze moeten
counselen zonder biecht. Misschien is het ook daardoor dat ze minder goed hebben
leren luisteren. Hun ervaringen zijn minder ‘luisterrijk’.
Margrit en Fritz Hug hebben het verhaal van de schepping en de zondeval, zoals het
in de eerste hoofdstukken van de Bijbel te lezen staat, nog eens verteld en met
tekeningen geillustreerd. De Nederlandse bewerking is van Ds. H.J. Kater en het
boek is mooi en in een groot formaat uitgegeven door Hollandia in Baarn. Ter
geruststelling van rechtzinnige kinderen kan worden opgemerkt dat de vertelling
geen sporen van vrijzinnigheid vertoont. Hopelijk ontdekken rechtzinnige ouders
hoe goed en gaaf de geschiedenissen zijn verteld, zodat ze meer van Ds. Kater willen
lezen.
‘Kleintje artis’ is een van-Veldhuizenomnibus, waar drie beesteboeken in gebundeld
zijn: ‘De zebra in de serre’, ‘De uil op de toren’ en ‘De wilde eenden’. (Uitg. Bosch
en Keuning). U vindt hem mogelijk ook wel goed, van Veldhuizen, maar als het
puntje bij 't paaltje komt is het voor mij ook niet belangrijk, hoe u hem vindt. Ongeacht
de officiële kritiek of ook het zwijgen van de officiële kritiek belief ik hem zeer goed
te vinden, menselijk, geestig en christelijk. Nu ik het neer schrijf realiseer ik me
opeens, dat zelfs het woord ‘christelijk’ belast is, een bijklank kan hebben. Maar ik
bedoel het hier gewoon, zonder iets er bij, net als vroeger.
Stille revolutie is van Hans Wirtz en verscheen bij Lannoo, Tielt/Den Haag (1962).
De schrijver doelt met zijn titel op de omwenteling, die zich binnen de katholieke
kerk bezig is te voltrekken, niet slechts binnen de kerk als instituut, maar evenzeer
binnen de gedachtenwereld van hen die tot die kerk behoren, m.n. het geleidelijk
veld winnen van geheel andere inzichten.
Wirtz is een leek, maar hij schrijft als was hij een priester in de eigenlijke zin van
het woord, een zielszorger dus, zich verantwoordelijk wetend voor de medemens.
Toch kan hij zich meer veroorloven dan de geestelijke die in een hierarchie is
opgenomen. Hij maakt echter behoedzaam gebruik van zijn vrijheid en betoont zich
noch een anarchist, noch een beeldenstormer. Zijn boek, in briefvorm, iedere brief
onder een motto, lijkt op een bundel meditaties over actuele onderwerpen. Hij is
bereid gevestigde meningen discutabel te stellen maar hij doet dit met innemende
omzichtigheid. Zijn taalge-
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bruik verraadt, dat hij een ervaren auteur is.
Bij dezelfde uitgeefster, God zegene haar, omdat haar werk mogelijk zeer ondankbaar
is, maar zij haar risico voor zover van buiten waarneembaar zo rücksichtslos
aanvaardt, verscheen: ‘Natuurwetenschap en theologie’, door Friedrich Desauer, uit
het Duits vertaald door M.S.G.K. van Nierop (1962).
Natuurkundigen hebben, noch in de macro-, noch in de micro-kosmos langs
empirische weg het bestaan van God kunnen aantonen. Desauer, physicus van naam,
ontmoet Hem echter wel, niet doordat hij behalve natuurwetenschappen en medicijnen
ook nog een doctoraat theologie heeft, maar omdat hij eenvoudig gelooft en omdat
zijn geloof voor hem realiteit is. Dit betekent niet dat zijn boek zich zo eenvoudig
laat lezen. Het is geschreven in een wetenschappelijk-wijsgerige trant. Maar het is
boeiend, doordat stricte logica samen gaat met vermetelheid zowel als deemoed. Dit
werk is eigenlijk helemaal geschreven op het thema ‘geloof’. Ook de natuurkundige
werkt met onbewezen stellingen, ook hij gelooft, aldus Desauer. En ook zijn kennen
omvat nog maar een zeer beperkt terrein. Al wat daarbuiten ligt moet hij als
onbewezen aanvaarden, omdat datgene wat hij wel heeft leren kennen hem er heen
wijst. Waarom zou deze regel voor het onderzoek van de materie niet opgaan voor
het rijk van de geest?
Een waardevol boek.
En, weer bij Lannoo, verscheen als derde deel in de reeks ‘In het spoor van Charles
de Foucauld’ het door Jean H.P. Jacobs uit het Frans vertaalde: ‘Het ideaal van het
alledaagse’, van René Vaillaume (1961).
Ook dit is een brievenbundel, bestemd voor de fraterniteiten van de kleine broeders
en de kleine zusters. Deze fraterniteiten trachten het christelijk ideaal gestalte te
geven in deze moderne wereld. In de brieven gaan devotie en mystiek samen met
zin voor het praktische. Contemplatieve fragmenten worden afgewisseld door
beschouwingen over actuele problemen. Ofschoon de schrijver zich in het bijzonder
tot zijn katholieke geestverwanten wendt, zijn in dit boek ook veel voor de protestant
waardevolle gedachten te vinden.
‘Onzeker vaderland’ van F.G. Bootsma-Klein (Bosch en Keuning) brengt het verhaal
van een Nederlandse, in Indonesië werkende vrouwelijke arts, die weifelt of ze zal
trouwen met een Chinese collega. Het boek geeft eigenlijk een opsomming van al
de facetten die bij rustig redeneren aan de zaak te ontdekken vallen en het bevredigt
dus zekere verstandelijke behoeften, die zeer wel van romantische aard kunnen zijn.
En ook actueel, zo bijvoorbeeld het rassenvraagstuk. Maar het element der verrassing,
irrationele reactie, ingegeven door niet zo gemakkelijk thuis te brengen gevoelens,
ligt buiten het bestek van dit verhaal. De auteur geeft blijk Indonesië goed te kennen;
mogelijk is ze ook op het terrein van de psychologie goed thuis, maar uit dit boek
blijkt dat niet zo zeer. Het loopt allemaal een beetje te glad.
Dit geldt eigenlijk ook voor ‘De man bij het vuur’ van Rudolf Otto Wiemer, vertaald
door Aize de Visser. Aize zal zich vermoedelijk schamen voor de flap van de
stofomslag waarop te lezen valt: ‘Georg Niebuhr schijnt naar het uiterlijk de
verschrikkingen van het kamp te zijn vergeten. Maar op zekere dag wordt de wond
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van het verleden ruw opengereten’. En er staat geen straf op zo'n flap. Het verhaal
laat zich gemakkelijk lezen. Het loopt bevredigend af. Geen kunstmatige apotheose,
maar een oplossing in het zakelijke vlak. Het boek getuigt trouwens ook overigens
van beheersing bij de auteur. Aan ‘understatement als methode’ is
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de schrijver Wiemer echter nog lang niet toe.
Maakte ik een opmerking over het niveau van de uitgaven die verschijnen voor de
Boekenkring van Bosch en Keuning te Baarn, dan had ik moeten denken aan
‘Moedertje aarde en het paradijs’ dat ook voor deze kring verschenen is. Het boek
is een door J. Kliphuis uit het Duits vertaalde bundel Russische korte verhalen. Die
verhalen zijn bijzonder goed. Ze zijn dan ook van Dostojefski, Toergenjef, Tolstoj,
Ljeskow, Tsjechow, Boenin, Prisjwin en Sologoeb. Ze hebben een religieuze inslag.
Vergis ik mij, wanneer ik meen dat de invloed van de Russen op wat wij modern
noemen nagenoeg ontbreekt, terwijl in de dertiger jaren vooral Dostojefski, maar
ook Tolstoj, Tsjechow en zelfs Gorki werden gerekend tot de klassieken die men in
de eerste plaats moest bestuderen? Het kan ook mijn persoonlijke waardering geweest
zijn, maar nee, ik herinner me toch heel goed dat de Russen veel gevraagd werden
in de leeszaal. Na deze bundel te hebben gelezen begrijp ik opnieuw dat dit terecht
was. De verhalen zijn van een aantrekkelijkheid die wij, westerlingen, slechts zullen
kunnen trachten na te apen, maar die we niet zullen evenaren.
Jacoba M. Vreugdenhil vertaalde ‘De hete zomer’ van Ingrid Hesslander uit het
Zweeds. Ook dit boek werd door Bosch en Keuning uitgegegeven. En van de jaren
dertig gesproken: Ouderen herinneren zich nog wel de Scandinavische epidemie die
uitbrak met het eeuwig zingen in de bossen van de kortgeleden overleden Noor
Trygve Gulbransen. Ik noem het maar een epidemie, want het droeg een pathologisch
karakter en met literatuur had het zelfs weinig te maken, behalve dan dat begin, die
trilogie van Gulbransen. Scandinavië ligt in literair opzicht op Nederland achter,
maar de meest onbenullige verhalen bleken toen eensklaps voor vertaling in
aanmerking te komen. Dat is nu wel over, maar de achterstand is nog niet ingehaald.
En zo komt het, dat de historische roman ‘De hete zomer’, ook wanneer men in het
oog houdt dat het een in de eerste persoon geschreven verhaal is dat speelt omstreeks
achttienhonderd, een indruk van onvolwassenheid, van naïveteit maakt.
‘Mijn huis heeft vensters op zee’ van Gavin Maxwell is vertaald door M. Zwiers.
De Engelse titel luidt: Ring of bright water. Degene die de Nederlandse titel verzonnen
heeft betuig ik daarvoor mijn grote waardering. Ook dit boek is uitgegeven door
Bosch en Keuning te Baarn, ook in de boekenkring. En als nu alle uitgaven voor
deze kring eens van dit niveau mochten zijn. Die Maxwell is geloof ik niet eens een
auteur in de gangbare zin van het woord. De compositie van dit boek lijkt dan ook
nergens naar. Misschien is hij een journalist, mogelijk ook iemand die reist om te
schrijven, die schrijft om te reizen en die ook weet wanneer en waar hij moet
ophouden met reizen rustig te kunnen gaan schrijven. Maar in elk geval schreef hij
in dit boek enkele passages die getuigen van meesterschap en betoont hij zich het
hele boek door een levenskunstenaar. M. kan met lachwekkende ontroering, of
ontroerende lachwekkendheid schrijven over een loeder van een otter, die hij als
huisdier houdt. Hij kan ook zo sympathiek overdrijven, zo amusant onwaarschijnlijk
zijn, dat men tegen wil en dank van hem en zijn boek moet houden. In elk geval voelt
men een groot verlangen opkomen, om eens een zomer aan de noordwest-kust van
Schotland te gaan doorbrengen. Het moet er bijzonder mooi zijn en van Maxwell
krijgt men de indruk dat het er nog heel rustig is ook.
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C. Ouboter
Kanttekeningen en uitweidingen bij onlangs verschenen poëzie
Voor het eerst is in deze beschouwing het woord kroniek niet alleen verzwegen, maar
opzettelijk niet gebruikt. Kroniek suggereert een overzicht in de eigenlijke zin des
woords, een beschouwing die vrijwel alles overziet binnen een bepaald domein. Dat
is voor het nederlands taalgebied bijna onmogelijk. Er is te veel, vooral te veel
middelmatige poëzie, die de kroniek zou doen verzanden.
In een onlangs in de Pelican-serie verschenen bundel opstellen van Edmund Wilson
The Triple Thinkers is een merkwaardig opstel over poëzie verschenen onder de titel
Is Verse A Dying Technique?
In ons goede vaderland moet die vraag zeker ontkennend beantwoord worden.
Wat er ook sterft, de techniek van het verzen schrijven zeker niet. Het lijkt de
Nederlander wel in het bloed te zitten.
In het Dagblad De Rotterdammer van 20 juni '63 vind ik een uitvoerig artikel over
de sneldichter van Delfshaven, een man die lange tijd niet wist wat er met hem aan
de hand was, in elk geval wel wat bijzonders. Kort na de oorlog ontdekte hij het dan,
het vermogen om te rijmen. Hij noemt het rijmen en tekent er bij aan dat zijn werk
wel niet tot de toppen van de kunst te rekenen is. Maar het is wat, wat bijzonders:
het vervult een functie, het kan zelfs verdiept worden. Dit alles onder de adem van
de stenen Piet Hein, die eens de zilvervloot heeft binnengehaald.
Maar het hangt niet op het rijm. De jongere generatie kent allang het zoet geheim
van het vrije vers. Verse is no dying technique. Maar het opstel van Edmund Wilson
dateert dan ook van jaren her.
Bij de huidige vloed van gepubliceerde of naar publicatie stromende poëzie vraag
ik mij af: hoe is dit verschijnsel te verklaren en wat betekent het, wat is het waard?
Hoe is het te duiden, zo niet op zijn esthetische dan wel op zijn sociale waarde?
Voor mij ligt een door de dichter zelf uitgegeven bundel ‘Het Kruis in de Zon’. Gedichten uit de jaren 1938-1949, door G. Warger. In zijn verantwoording vertelt
de dichter dat hij zijn geesteskinderen bij een verhuizing gevonden heeft, dat hij - ik
volg nu maar mijn eigen woorden - ze nog zo gek niet vond, zeker geen Achterberg,
maar ook niet slechter dan b.v. Michel van der Plas en nog enkele anderen, en daarom
publiceert hij ze maar.
Zijn deze verzen slecht? Nee, maar ik begrijp niet waarom het via verzen zo gezegd
moest worden. Herleid het tot proza, wat bij een sterk vers niet mogelijk is, en het
loopt weg als gesmolten ijs. Een dergelijk vers is Pasen 1949,
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waarin Christus, gezeten bij Centraal Beheer, met deze boodschap komt (het vers is
geschreven als een sonnet): En Hij stond op en sprak met zacht verwijt: / ‘Dit is Mijn
vrijheid niet en niet Mijn kruis, / maar vlucht in sociale zekerheid.’ // Men bracht
Hem water en een psychiater / en reed Hem in een taxi vlug naar huis, / doch Hij
zong liederen uit Zijn rijk van later.’
Nogmaals: Een bescheiden vers als dit is de weerlegging van het opstel van Edmund
Wilson. De techniek is springlevend. Maar de scherpzinnige Amerikaan zou daar
droogjes aan toevoegen: maar anachronistisch. Vinden deze redelijke, door de auteur
nuchter getaxeerde, verzen nog een markt? Te bestellen bij H.J.A. van den Berg,
Wolweversgaarde 373, Den Haag.
Dit waren dan gebonden verzen met af en toe iets vrijbuiterigs, meer in de inhoud
dan in de vorm. Wat zich in het vrije vers voordoet, is overstelpend. Wij leven
blijkbaar in een tijd van ongeremde en openlijk aangemoedigde, hooggeroemde
extraversie.
Iedere aankomende dichter haast zich naar publicatie. Er schijnt geen leven
mogelijk buiten drukkers- of stencilinkt. Daarbij is het klimaat uiterst gunstig voor
een onbelemmerde kwantitatieve productiviteit. Een ontzaggelijke adem heeft de
bestaande voorraad van metaforen als vruchten van de paardebloem uit elkaar
geblazen. Het schijnt een uiterst boeiend spel te zijn, allerlei pluisjes wisselend te
associëren, geen selectie toe te passen - begrijpelijk, want hoe zou men ooit moeten
selecteren? - en deze associaties van losgerukte woorden en beelden als poëtisch
geld, bankpapier en pasmunt, uit te geven. Het gevolg is onvermijdelijk inflatie.
Inflatie van woorden en gevoelens, noties en gewaarwordingen.
Discipline, soberheid, terughoudendheid, lijken mij lang verwaarloosde deugden
op de hedendaagse dichterberg. In een tocht door alle vorig jaar gepubliceerde
verzenbundels heb ik zelden deze klassieke deugden gevonden.
Er zijn uitzonderingen. Allereerst bij de meesters in het vak. Roland Holst is met
zijn laatste bundel een vorig maal uitvoerig besproken. Tot die uitzonderingen behoort
ook de aristocratische poëzie van J.W. Oerlemans, die met een eerste bundel verzen
‘De Verte tussen ons in’ einde vorig jaar bij Bert Bakker/Daamen N.V. verschenen
is.
Als men de titel van deze bundel niet als toevallig, maar als kenmerkend voor de
daarin gepubliceerde verzen wil beschouwen, dan zou men de wat vage en omslachtige
titel kunnen herleiden tot het kernwoord afstand.
Zoals iemand wiens gezichtsvermogen bij het ouderworden afneemt, een tekst op
afstand houdt om beter te kunnen lezen, zo, lijkt het mij, houdt de dichter zijn wereld
op een afstand en hij ziet na enige inspanning scherp.
De vergelijking doet aan een leeftijdsverschijnsel denken, zo de veertig gepasseerd.
Men dient zich dan een bril aan te passen, men houdt schrifturen op armlengte en
ontwikkelt daarbij een bepaalde mentale houding.
Oerlemans' bundel, zoals die in 32 verzen voor ons ligt, heeft een uitgespro-
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ken type, een leeftijdstype, geheel onafhankelijk van de leeftijd van de dichter. Hij
heeft daarop zelf geen invloed. Bij alles wat de dichter onderneemt, in latere
bewerking van de tekst, in selectie - en hoe kan het beeld van het werk door deze
bewuste ingreep veranderen - blijft bij het werk van gehalte het type onaantastbaar.
Zoals een moeder haar ongeboren kind niet meer kan beïnvloeden, alle bakerpraatjes
ten spijt.
Het nabije, dat wat plotselinge reacties uitlokt, is aan deze verzen vreemd. waar
het dan nog vlak voor de lens van het oog komt, opdoemt als 't ware, zoals in het
vers Zomermiddag halfdrie, is alle actualiteit en beweging zo efficiënt weggewerkt,
dat het beeld volkomen grijs en statisch wordt: ‘de uren zijn in wol gehuld, de geluiden
omwikkeld - / op de landweg staat een kwartier al iemand stil’.
Dit sterke vers, dat boordevol is van één impressie, die van verstarring, heeft mij
aan Vasalis doen denken. Er moet een zekere wezensverwantschap bestaan, die
belangrijke verschillen, in temperament en kleur, in beeldgebruik, niet uitsluit.
Oerlemans behoort tot een jongere en moderne generatie. Zijn toon is ijler, grijzer;
kortom er is meer afstand. Meestal gaat het in deze verzen om herinneringsbeelden
of landschappen, om iets dat achter de beschouwer ligt. Het geheel - maar het is een
coherent geheel - maakt ook de indruk van te zweven als in nevel. Die nevel vervaagt
heel wat, als in dat merkwaardige gedicht Het land god:
Dit land heet god, het is voorbij
er waren bomen en paradijzen
het werd geschapen in een zucht
het was een ongelukkig land
de mensen waren gemaakt van licht
zij vloekten niet omdat zij niet leden
zij streelden niet omdat zij niet haatten
zij stierven niet omdat zij niet leefden
dit land heet god, het is voorbij
het had geen ruimte en geen tijd
het had geen slaven en geen prinsen
alleen wat bomen en paradijzen.

Is dit een persoonlijke herinnering, geobjectiveerd, zoals ter Braak die had van zijn
vrijzinnig-christelijke opvoeding? Zo zorgvuldig zijn alle verbindingen met tijd en
ruimte los gemaakt, dat ook de zin, de betekenis, althans voor mij, gaat zweven.
Als laatste voorbeeld van deze merkwaardige poëzie, die het uiterst tegengestelde
is van alles wat geëngageerd is, citeer ik hier geheel het reeds genoemde vers
Zomermiddag halfdrie:
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Het weinige gras in de spooktuin, het moeras dat stinkt
de uren zijn in wol gehuld, de geluiden omwikkeld op de landweg staat een kwartier al iemand stil
hij kijkt naar het zuiden maar ziet niets
of er nooit meer iets gebeuren zal, geen slag
geen enkele paring in de bosrand, geen storm
zo ligt het landschap over mij heen, zo hangt de lucht
nu al urenlang over het wezenloze dak
alleen een schram op mijn hand verraadt dat ik besta
dat ik dood kan, dat alles nog kan breken
dat het bos kan instorten waar het staat
dat zelfs de bodem kan worden weggevaagd.

Ondanks de afstand, is de magische invloed die van beide verzen uitgaat zo sterk,
dat men ook de dichter in hun ban ziet. Een ban die wel eens een dood punt zou
kunnen worden. Men zou in de handen willen klappen om die ban te breken.
Nu lijkt het misschien enkel spitsvondigheid, wanneer ik uit de volgende bundel
verzen een vers overnemen dat qua thema treffend bij het vers van Oerlemans aansluit.
De dichter is Gerrit Kouwenaar, wiens bundel De Stem op de derde Etage in deze
rubriek indertijd uitvoerig besproken is. Kouwenaar behoort tot de kerngroep van
de Vijftigers. Zijn verzen hebben zich tot op heden onderscheiden door eerlijkheid
en bewogenheid om de mens. De laatste bundel Zonder Namen is in 1962 bij Querido
uitgekomen.
Het vers Gebeurtenis uit deze bundel is het enige dat mij direct aangesproken
heeft:
Rokend een sigaret van blonde gestolen tabak
sta ik op de landweg
hoe egypte zich mengt met zuring
hoe windstilledamp (nog onvergelijkbaar
met gifgas) de verboden geur
als een kamer vasthoudt
hoe de populieren hun zilver tonen
hoe de hemel eensklaps voorgoed van god ontdaan is
hoe de naam stilte zelfs te luid is
hoe er niets gebeurt niets gebeurt
hoe er volstrekt niets gebeurt -
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De romantische attributen (spooktuin, moeras) ontbreken en er is geen afstand. De
dichter is van meet af aan in het beeld. Hij komt er ook niet uit, hij blijft erin steken,
in een haperend hoe. Maar de beklemming is even groot, misschien nog wel groter
dan bij de erudiet Oerlemens. Poëzie is hier een direct getuigenis van het blijven
steken, van het almachtige niets.
Misschien heb ik het direct aansprekende van dit vers overdreven. Er is althans
een verzameling poëtische momentopnamen, die zelfs een sociale functie hebben
verricht. De bundel weg/verdwenen is geschreven naar aanleiding van het slopen
van de paleis voor volksvlijtgalerij en als relatiegeschenk door een amsterdamse
drukker verspreid.
Daar is een aanwijsbare relatie, achterin de bundel te vinden - anders had ik het
niet geweten -, een relatie tot het verleden, dat Kouwenaar een spookachtig karakter
verleent, maar dat hij tegelijk actualiseert door een filosofische moraal:
het duurzaamst bouwen is het breken
er is ochtend of avond. daartussen maken seconden
zich eeuwig. voortdurend
moeten er foto's gemaakt: zoveel averechts steen
is niet bij te houden met licht.
wie 's ochtends voorbijgaat ziet 's avonds een geest.
er wordt gesloopt bij het leven.
elke seconde een doodsbed. elke dag
een vakkundige keizersnede.
eerst steen, dan puin
en zo is eensklaps afwezigheid
leegte

Het laatste woord is een sleutelwoord. De sleutel past ook op het eerder geciteerde
vers. En hangt niet de zelfde lege hemel boven Oerlemans' landhuizen, parken en
landschappen?
Zijn filosofische, naar men zegt existentialistische, invloeden overgewaaid? Ik
geloof daar niets van. Dit is een ervaring die zich spontaan of reflectief uitdrukt in
poëzie.
Er is bij de lezer wel heel wat reflectie nodig om als is 't maar enigermate een weg
te leren vinden in deze verzen van Kouwenaar die, geloof ik, zelf zonder veel reflectie
zijn geschreven.
Het wordt een zoeken naar motieven. Zo is er het huizen-motief, het eet-motief
en deze beide gecombineerd, zoals in het eerste vers ‘huizen’: ‘en liggend in het nog
bestaande en onbestaanbare koren / starend naar de zwarte naderende vogels / en
wetend dat de waarheid niet méér is / dan een droom van steen / tot een mondvol
eten verpulverd -’, waarbij ik alleen zou willen aantekenen, dat de vraag naar waarheid
hier een broodvraag is geworden.
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Men zou ook kunnen zeggen: de stenen gaan roepen. Dat dan vooral aan het adres
van hen die zich stenen naar het hoofd gegooid wanen.
Schoonheid, die ik in de verzen van Oerlemans nog wel degelijk gesmaakt heb impliciet, nooit expliciet zoals de generatie van 1880 en 1910 die nog beleden heeft
-, is hier geheel verdrongen. Poëzie als deze zou ik meer als zwerfstenen in een
nieuwe zijnsleer willen zien. M.a.w. ik zie nauwelijks een normaal publiek voor deze
verzen. Of - om binnen de stiel te blijven - verzen voor dichters. Maar deze clausule
lijkt mij gevaarlijk. Ik verwacht, ik zie nu reeds, een verbijsterend epigonisme achter
Kouwenaar's program. Een steeds verder wijken van namen, kleuren en vormen, van
alles wat herkenbaar is of in een bepaald verband staat. Een steeds verder prijsgeven
van identiteit.
Er is nog een sprong tussen de ervaring van leegte en niets in de beste van deze
verzen en de cultivering van deze ervaring. Dat laatste zou een poëtisch nihilisme
betekenen. De poëzie vermag daarin niets meer te redden. Heel wat epigonen zijn
aan dat poëtisch nihilisme - wat men anti-poëzie noemt komt zowat op het zelfde
neer - verslaafd. Het niets zuigt.
Maar wat Kouwenaar betreft, vraag ik mij af of al deze verzen uit Zonder Namen
gepubliceerd hadden moeten worden. Zelfs waar ik niet aan de echtheid twijfel, zoals
hier, geloof ik toch niet in de zin van publicatie. Het werk van een dichter is als een
ijsberg. Maar soms heb ik de indruk alsof de ijsberg uit het water getild is.
De vraag naar de functie van de poëzie, zoals het zo mooi heet, in heel het
mensenleven, kan men ook stellen bij de verzamelbundel Renaissance van de Vlaamse
dichter Paul Snoek (Manteau, 1963). Misschien is het beter, niet te spreken van in
maar tegenover heel het mensenleven. Op de achterzijde van deze bundel heeft de
uitgeefster dit laten drukken, daarbij in het midden latend van wie het verhaal
afkomstig is: ‘Er was eens een dichter die op het dak van zijn huis klom en
schreeuwde: “Ik ben de grootste vlaamse dichter”. Het dak stortte in en de dichter
kwam om. Terstond vroegen de omstanders, denkend aan hun eigen dak: “Hoe kan
dat nou?” Hoe dat kon? Het ligt voor de hand: onze daken zijn niet tegen dichters
bestand.’
Nu zijn bijna 80 verzen, de oogst van 6 jaren dichterschap, een hele vracht voor
een lichtgebouwd dak. Ik bedoel dit t.a.v. de sociale functie der poëzie. Hoe vindt
de dichter zijn publiek en, nog intrigerender, hoe vindt het publiek, de gemeenschap,
zijn dichter(s). Bij die laatste vraag komt Edmund Wilson weer om de hoek kijken
en suggereert dat verse a dying technique is. Welke gemeenschap vangt dit op en
door welke kanalen vangt ze dit op. Of leeft het publiek, de gemeenschap, in diaspora?
Daarmee zou de vraag naar de kanalen, de techniek waarmee men poëzie opvangt
en verwerkt, vervallen zijn. Enkelingen in verstrooiing maken hun kanalen zelf.
Met dat al vertelt het kort verhaal bij Snoek's verzen ons nog iets anders, nl. dat
de dichter omkomt. Are poets dying in our time? Deze gedichten hebben
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niets morbide, zijn, voor zover de eerste 5 bundels betreft, vol van natuursymboliek,
terwijl de laatste 2 bundels ook de mens en de menselijke gemeenschap recht doen
wedervaren. Mij schamend voor deze vlakke typering, voeg ik eraan toe dat Paul
Snoek bij heel zijn mensen- en godenschuwheid een vriendelijkheid en menselijkheid
eigen is, die mij na Oerlemans en Kouwenaar warm op het dak valt. Wat de
natuurmystiek betreft, opvallend is zijn gebruik van de metafoor zee, een heel
persoonlijk gebruik. Zee heeft bij deze dichter niets van het driftmatig on- of
voorpersoonlijks dat wij uit de dieptepsychologie en heel wat moderne poëzie, van
T.S. Eliot tot Van der Graft, kennen. Water is hier nu niet eens een oerkracht ten
dode of ten leven. Al mogen dan in het vers Een Zeegeheim (uit de bundel ‘Ik rook
een vredespijp’, 1957) mensen en goden zich op een behoorlijke afstand bevinden,
het hele vers ademt een genoegelijkheid, een huiselijkheid zelfs, die nergens
huisbakken wordt:
Ik woon in het inheemse land
van de zeeschildpad en overwinter
in het huis der edele vissen.
Met de open ebbe van mijn tweedier,
die kent mijn stroming, mijn herbegonnen tij en mijn jagersgeheim.
Ik woon in de woonwagen water
met daarboven de branding der
zeeingewanden en de schubben
van de bodem daaronder.
Wij zweren alleen bij de hamerhaai.
Want wij hebben de namen
der oude rivieren vergeten
en de mooie meren van de mensen
en de goden waren kinderloos.

Water schijnt nog meer mogelijkheden in zich te dragen dan leven te brengen of
ondergang. Paul Snoek - de naam is een synoniem, maar niet spitsvondig gehanteerd
- kan er wonen als in een wagen en blijkbaar ook op jacht gaan. Er is zelfs sympathie
met een hamerhaai, een extra-agressieve vis, die mij bij de dichter naar tegengestelde
eigenschappen doet zoeken. Dat zoeken is gauw beloond. In de beide laatste bundels,
in de verzamelbundel bijna geheel overgenomen, vind ik in het vers ‘Een man
waarom’ deze regel: ‘Ik ben de vrede niet, want ik hou teveel van de vrede. / Liever
de gewonde dan de man die kwetst ben ik.’ De motivering volgt zonder haperen, in
deze heerlijk open poëzie: ‘Maar soms, wanneer het zozeer nacht is in zee / en ik
moet voelen
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hoe somber / mijn vrijheid zich eenzaamheid noemt, / word ik een wesp, een
vlijmscherpe adder.’
Een water-mens zou ik deze dichter willen noemen. Zo een water-mens lijkt op
een waterplant, meegevend met de stroom, voegzaam, subtiel. Misschien drukt zo
een mens zijn ideaal en bestemming, zijn dubbele natuur in meervoudige zin (water
en vuur, water en land, water en lucht) het meest argeloos uit in het volgende klein
juweel:
Als de zon in een slapende druppel
zo omhels ik innig met water
de smeulende schaduw der waarheid.
Mijn hand, zij werd de lavende bloem
en de uwe het vuurvattend insekt.
Daarom mijn heerlijke wang
ik plooi aan de wang van een engel
en slaap in een vloeiende ader
en slinger eeuwig verder, bloedend als een echo.

Waarmee we weer bij de waarheid zijn beland, bij poëtische kernkwesties en
kenkwesties. Maar, vergeleken bij Kouwenaar, hoe uiterst voorzichtig, bijna zacht,
wordt hier de waarheid opgeroepen. Tweeërlei beperking, demping: smeulende
schaduw. Zo valt het onbarmhartige licht in en door het water. Ik zou op nog veel
meer willen wijzen, heb dat ook bij een andere gelegenheid gedaan. B.v. op een
zekere overeenkomst met de verzen van Leo Vroman. Waar dat in zit? Misschien in
een zekere parallellie in het biologische. De verzen van Paul Snoek omarmen al het
levende. Zijn aandacht voor het worden. Zijn menselijkheid. Maar het materiaal is
heel anders, het taalmateriaal. Zachter, vloeiender.
En dat instortende dak? Zou dat niet de bekrompenheid van ons, landhaaien,
voorstellen? Maar wat zouden wij zijn zonder dak? Wij moeten leven onderdak, al
was het maar om naast de dichter op dat dak te gaan staan.
Er is in de zojuist in De Windroos (Uitgev. Mij Holland, '63) verschenen verzenbundel
van Jan Wit Revalidatie een vers, een 6e deel van een aan Prof. Miskotte opgedragen
cyclus, dat prachtig aansluit bij mijn overwegingen aangaande niets en leegte in de
moderne poëzie.
Deze modewoorden zijn alle genoemd in dit vers, maar dan zo, dat men de indruk
heeft dat de dichter volslagen buiten dit klimaat staat en dat hij dit weet, m.a.w. het
lijkt alsof hij er een beetje de draak mee steekt. Toch is zowel het begripmatig karakter
van de existentiële noties als de spot verborgen, bewegen zich op kousenvoeten.
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In de volte van Descartes
drukt het licht als een stok op de ogen
en touwen trekken de voeten omlaag, de zwaartekracht.
In eindeloze spiralen verschuift men
het hele heelal met een enkel woord.
En toch kan men nooit een wervelwind worden,
vrij en onvervaard in de ruimte.
In de leegte van Pascal
moet de geest de oneindige schrik overbruggen.
De afgrond zwijgt tot de afgrond
van niets en niemands verdriet.
Men moet zich verweren met woorden,
met onverstaanbare zuchten verzetten,
met dubbelzinnige daden verschansen,
desnoods onder stoelen en banken versteken.

Jan Wit, zijn naam ten spijt, is bijna onhollands door gebrek aan ernst, waar wij, van
rechts of links, gereformeerd of existentialist, met de beste wil ter wereld de ernst
niet kunnen verzaken. Zijn Vocalise neemt zelfs de gemeente nog even op de hak:
‘wat is er goed bedoeld / en wat is er eerlijk gemeend? / de gemeente!’ Maar het kan
een uitspraak met een dubbele bodem zijn. Jan Wit is in de grond van zijn hart
calvinist, maar dan een zonder zwaarte, zonder de klemtoon die alles doet slijten, als
het kon tot het Woord toe. Calvinist, voor wie geringen en gemeente doodleuk
samenvallen. Die het niets alleen heel serieus genomen heeft toen hij nog een kleine
jongen was. Zie Voornamelijk Vrouwen en Versjes, II: Maar in een nacht van niets.
Over Calvinisten gesproken, er zijn er velerlei, of, om het minder overdreven te
zeggen, meer typen dan men algemeen aanneemt.
In verband met het hoofdthema van deze beschouwing, poëzie als zijnsleer
(Kouwenaar), poëzie op zoek naar waarheid (Paul Snoek), er is vorig jaar bij J.H.
Kok een boek verschenen, waarop ik buiten het domein der poëzie binnenkort
uitvoerig hoop terug te komen, het boek van dr. H.R. Rookmaker - Kunst en
Amusement.
De schrijver is kunsthistoricus, verbonden aan de kunstafdeling van de
rijksuniversiteit te Leiden, dus intellectueel zonder enige restrictie en pakt desondanks
de koe manmoedig bij de horens. Hij verschilt hierin van Jan Wit dat hij geen spoortje
humor bezit.
Kunst en Amusement is geschreven als een stok op de ogen gaat drukken, hoewel
de schrijver een anti-Cartesiaan moet zijn.
Toch is dit boek van belang. In dr. Rookmaker staat een bepaalde calvinistische
of neo-calvinistische kunstbeschouwing, die ik reeds lang van het toneel
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verdwenen waande, met kracht - en voor mijn gevoel ook met heel de zwakheid van argumenten kaarsrecht voor ons.
De schrijver besteedt ook aandacht aan het religieuze karakter van de moderne
kunst of wat daarvoor doorgaat en komt dan tot deze gedachte (blz. 69): ‘De gedachte
dat de kunstenaar een profeet is, een soort antenne die zeer fijn de roerselen van de
tijdgeest opvangt en vóór anderen daarvan weet heeft en zo de nieuwe kijk op de
werkelijkheid ons voorzet, is kortweg een leugen.’
Ja, dat is nogal kortweg. Vooral als men let op de argumentatie die zonder mankeren
volgt: ‘Een kunstenaar is een mens als ieder ander, dus ook hij kan dwalen, ook hij
wordt gedreven door persoonlijke inzichten en idealen. Hij kan als mens onder de
mensen alleen dit doen: vorm geven aan zijn visie, zijn aanvoelen en verstaan van
de werkelijkheid, zijn begrip der dingen op artistieke wijze uitzeggen. Op deze manier
kan hij ons, de beschouwers, soms helpen de dingen scherper te zien, kan hij ons
duidelijk maken wat een bepaalde visie inhoudt, kan hij ons vertellen hoe in een
bepaalde groep of richting gedacht wordt en gereageerd wordt op de omringende
werkelijkheid. Dat is al heel veel. Maar wel moet hierbij de waarheidsvraag worden
gesteld. Het is immers niet gezegd dat hij niet door de een of andere filosoof, door
de een of andere leer gegrepen is of kan worden, die hem ver van de waarheid doet
afdrijven. Een kunstenaar kan ons helpen de ogen te openen voor waarden of het
ontbreken ervan, maar in dit alles blijft hij, zoals gezegd, een mens, allerminst een
profeet, hoogstens een prediker. De vraag naar de inhoud van zijn prediking blijft,
in die zin dat zij steeds weer moet worden getoetst.’
Sympathiek, en naar mij voorkomt calvinistisch, is de nuchtere waardering van
kunst en kunstenaar. Maar verder kan en wil ik niet mee, hoef ik ook niet mee. De
bewijsvoering is zo weinig subtiel, houdt zo weinig rekening met het te beoordelen
materiaal, is zo weinig ter zake, dat ik tot mijn spijt constateren moet dat het
nederlands calvinisme in deze uiterst belangrijke sector verstek laat gaan.
Merkwaardig hoe in deze beschouwing alle kunst gedeformeerd wordt tot een
verstandelijke agens, levens- en wereldbeschouwelijk gekleurd. Een kunstenaar helpt
ons niet verstaan, draagt niet bij tot onze visie en begripsvorming. Als dat ook gebeurt
is dat een nevenwerking van zijn kunst.
Om terug te keren tot de poëzie, uit de essay-bundel van Stephen Spender The
Struggle of the Modern, die ik reeds in een vorig opstel geciteerd heb, neem ik het
volgende citaat van Coleridge over (blz. 14): ‘The poet, described in ideal perfection,
brings the whole soul of man into activity, with the subordination of its faculties to
each other according to their relative worth and dignity. He diffuses a tone and spirity
of unity, that blends and (as it were) fuses, each into each, by that synthetic and
magical power, to which I would exclusively appropriate the name of imagination.’
In dit citaat, ontleend aan een boek, verschenen in 1817, vind ik het woord
‘imagination’, een vermogen dat ik mis in het uitvoerige citaat van de heer
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Rookmaker. Letterlijk vertaald zou dat bij ons verbeelding heten, een notie die zich
te onzent pejoristisch ontwikkeld heeft en in de omgangstaal ongeveer betekent
‘menen van zichzelf dat men anders en meer is dan men in feite is! Op de plaats van
dit nederlandse woord is het vreemde woord fantasie gekomen, dat het ook al niet
in het centrum van de taal kon uithouden en, meestal, terechtgekomen is in
meisjesachtige gebieden van het bestaan.
Van de ‘imagination’ zegt Spender dat ze in de huidige eeuw, in een later stadium
van de moderne poëzie beschouwd wordt ‘as arbiter in a world of fragmented values,
welke omschrijving ons tenminste heel wat moderne poëzie, ook die van Kouwenaar
en Snoek dichterbij brengt, althans haar klimaat en gesteldheid doet onderkennen.
De waarheidsvraag is daarbij niet weggemoffeld of onbelangrijk geworden. De
waarheid kan alleen niet in de weg van het begripmatige hier in de kunst, in de poëzie,
tot uitdrukking worden gebracht, gezegd, geformuleerd worden. En - dat is nu het
tragische van dit geval - het lijkt mij, dat de heer Rookmaker toch wel een formule
nodig heeft om de kunst op waarheid te toetsen.
Met dit al is het niet mijn bedoeling, dr. Rookmaker's boek als niet ter zake
dienende opzij te schuiven. Zijn rechtlijnigheid heeft in elk geval het voordeel dat
ze bepaalde zeer belangrijke kwesties aan de orde stelt.
De schrijver heeft er geen bezwaar tegen dat kunst, moderne kunst, een te hoge
plaats zou krijgen in de menselijke samenleving, ja dat zij zelfs de religie zou gaan
vervangen.
Accoord. Men kan kunst, dus ook poëzie, niet nuchter genoeg beschouwen. Maar
wat het proces betreft waarbij kunst op de plaats van religie schuift, had ik oneindig
meer verwacht dan het aantal pover statistische beschouwingen dat dr. Rookmaker
in zijn langademig essay te bieden heeft. Weer citeer ik, ditmaal Stephen Spender
rechtstreeks: ‘Everyone would agree, though, that today poetry cannot save
civilization. It may be a misunderstanding to infer from this that poetry cannot and
should not make inner worlds of element in the public world which are ‘Important’.
To zover deze Engelse dichter en denker, voor wie dichten en denken dichter bij
elkaar liggen dan men in ons lieve vaderland voor mogelijk houdt. En dan is er als
derde in deze angelsaksische wereld ‘the public world’, een voor Nederlanders
onvertaalbare realiteit. Omdat ik mij, bij het lezen van recente poëzie - maar hetzelfde
verschijnsel is er sinds het einde van de oorlog - heb afgevraagd, wat de sociale, men
zou ook kunnen zeggen de publieke, functie van poëzie is, heb ik de Engelsman juist
op deze punten geciteerd.
Er is in Engeland meer aandacht en zorg voor de publieke zaak. Verder heeft
Engelse poëzie niet hoofdzakelijk een lyrisch karakter. Theologie en filosofie heeft
in het land van Donne, Milton, Blake en Eliot een tehuis in de poëzie gekregen, waar
het geen ideeën en dogmata gebleven, maar poëzie werd. Waar die twee gescheiden
blijven, zoals in de gedachtenwereld van de heer Rookmaker, daar gaat men toetsen,
zodat men aan de ene kant de schoonheid
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en aan de andere kant de waarheid krijgt en zelfs als een, vanzelfsprekend onhandige,
koppelaar moet optreden. Er groeit daaruit niets goeds.
Maar laten wij bij Spender's indicatie blijven: poetry should make inner world of
elements in the public world which are ‘important’.
Public world, zodra wij vertalen publieke wereld is de geest eruit. Het is een soort
moederschoot, waarin de kleine mens zich veilig weet en waarin hij zichzelf is,
waarin zijn inner world of elements past. Zodra die harmonie er is, schiet taal te kort.
Er staat het woordje belangrijk, maar tusen aanhalingstekens, als een gebaar.
Ik proef in dit program voor de poëzie iets van dat klassieke waar naar ik soms
hijg als een hert naar de waterstromen.
Onder de 6 zojuist uitgekomen Windroos-deeltjes wil ik als tweede de tweede
bundel van Huub Oosterhuis noemen: Groningen en andere gedichten. In deze poëzie
kan ik mij weer oriënteren op een binnen en een buiten, op de openbaarheid en het
intieme, op natuur en religie. Het lijkt wel alsof beide werelden voortdurend naar
elkaar toe spelen, alsof zij elkaar bepalen. Er is bovendien in deze verzen niet die
uiterste vervreemding die het dichterwoord duister maakt omdat of doordat de wereld
allang duister is geworden.
Oosterhuis staat op de grens van deze twee werelden, niet triomfantelijk. Men
heeft het daar nooit herrlich weit gebracht. In dat heerlijke vers Gaandeweg, waarin
de dichter zijn levensweg typeert, de weg van de priester, die tenvolle weet wat hij
prijs gegeven heeft en gaandeweg blijft prijsgeven, waarin het leven voor God een
kruisweg is zonder extase en zonder gesublimeerde compensatie, staat dit couplet:
Gaandeweg, vreemd geworden
korst geworden, onkwetsbaar
en o god afdoende
het leven afgeleerd,
die minste droom verloren:
zomaar eigen te zijn voor altijd zo geboren
en nooit uitgewist te worden
zo niet om aan te horen
spiegelnaakt sta ik voor jou.

Deze toon is zo volkomen authentiek, zo ontdaan van alle extremisme, van alle
woord-waaghalzerij, van extra klemtoon op existentie, of wat dan ook, dat het daar
in geest en taal begint te dagen.
Public world: de bundel begint met een cyclus van 10 verzen, gewijd aan de stad
Groningen. Een soort toets deze proeve, of de dichter deze andere, de buitenwereld,
ook kent en zo ziet dat hij haar nooit als een voorwendsel voor weer die innerlijke
wereld nodig heeft.
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Men zou kunnen zeggen dat Groningen iets eigens heeft dat de dichter gezien en in
woorden gestalte gegeven heeft, maar dan heeft men met deze omschrijving de cyclus
niet getypeerd. Groningen heeft een dichter gevonden, een in Amsterdam geboren
priester, op doorreis, als eens het volk Israël, geen noorderling maar die er niet meer
weg gaat, die de brug slaat tussen enkeling en gemeenschap en dat niet doet in
theorieën of gedachtenvluchten, maar in woorden, in de taal van een mens, met een
zwevende stem, vol vergankelijkheid en vol eeuwigheid, juist omdat de tijdelijkheid,
de vergankelijkheid niet wordt bemanteld of bewimpeld, omdat zij nuchter wordt
erkend. Met deze geringe, met deze hoge middelen bouwt Huub Oosterhuis een
langademig vers dat het stempel van onze menselijkheid en onze glorie draagt, dat
de diepten van historie en pre-historie oproept en boven die diepten het heden helder
benoemt. Een mijlpaal op de weg van de nederlandse poëzie, die als een spoor in de
woestijn zo vaak onduidelijk dreigt te worden, maar hier een duidelijk teken geeft
te zien.
Er is heel wat blijven liggen dat tot de in dit opstel uitgedrukte problematiek en
thematiek niet in een onmiddellijk verband staat. Dit zegt niets over de waarde van
deze nog niet besproken bundels. Zeer binnenkort hoop ik ze nog de revue te laten
passeren.
Het nu besproken werk vormt, vaak zijns ondanks, een patroon. Ik meen dat wij,
temidden van de veelheid van al het gepubliceerde in dit extra-verte tijdperk meer
dan ooit behoefte hebben aan een dergelijk patroon. Ik heb er tenminste behoefte
aan. Ik hoop dat dit patroon meer is dan een toevallige vorm of gestalte, meer dan
luchtgevaarten in een bewolkt en regenachtig klimaat. Wij kunnen niet zonder een
zekere objectiviteit - o, ontoereikend woord -, niet zonder iets dat de eigen persoon
te boven gaat.
Wij blijven ernaar zoeken, omdat wij overtuigd zijn dat het bestaat.
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José Boyens
Exodus
Ga je mee op weg nergens naar toe?
Voor een appel van Cezanne
en een ei
is mijn lege slakkenhuis te koop.
Prachtig zicht op moerashoningbomen
en acht april op de eendagsvlieg.
Ga maar bij de makelaar bevragen:
regenwoud bij het koperen riet.
Ik ga met mijn vriendje de boksbaardvlinder
de domme melkkoe met zijn laatste wilde haren
en Hans, de sluipvos,
die zij streken op zijn rug gebonden heeft.
Vóórop mag Klaus, de haan, koning kraaien,
terwijl hij deftig in zijn sporen treedt.
Achteraan komt het hinkend paard Reinout
samen met het vederbosje.
Uit een zijstraatje van paaspapier
komt een hoogrode kers tot spoed aanzetten.
Als heraut roept hij:
‘Voor deze exodus moesten wij heel de wet verzetten.’
Twee onbestorven weduwen
van zebravissen zwemmen mee
in de chinese lampion
aan de hals van Hans,
in de zeevaartkom.
En in gestrekte draf
galoppeert het rendierveulen
De kamsterren vliegen van zijn manen af.
Nog een verlegen nevelvlek
en drie lantaarndragers reisden tot hier,
vanuit de melkweg via Keulen.
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En heel de rest
op een dravend reigersbekje na
en een bocheltje van sitspapier
gaat met de vijand heulen.
Wij gaan samen op weg nergens naar toe.
Klaus geeft zich rinkelend de sporen,
de nevelvlek drijft akkuraat,
de vissen roeien naar behoren
en het bocheltje houdt evenmaat.
Vanaf de eerste spinraghagen hier ter plaatse
nemen wij toe in welbehagen.
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José Boyens
Emigratie
Diep in de slaapzak van een wolk
kruip ik, verblinde passagier,
maak me immuun voor nu en hier
en trek de ritssluiting van sitspapier
en verkleurde horizonnestraal
over mijn hoofd van a tot z.
- Iedere andere wolk blijft onbezet.
Zonder één medepassagier
naar Antiroeliboe.
Konklusie; geen onzuiver op de graat
in de blinkend geplaveide straat.
Plots ben ik uiterst moe.
Ik voel het blauwe ruim voorbij mij schuiven.
- Staat geen geranium ‘voorgoed’ te wuiven?
Vijf palfreniers in uniform,
de zwaluwen, blijven in vorm:
lachen zich rondom keurig krom.
Tót de ene dag de andere zacht
op de vingers tikt: ogenblik nacht.
Daar hebben zij een ávond op gewacht:
zij gaan verdwijnen met een stille trom.
Hermetisch weggeborgen reis
ik voorbij het kosmisch nachtpaleis.
De maan staat gloeiend. Een radijs.
Wij koersen naar haar toe.
Morgen om vijf voor achten
word ik gelost boven mijn zoet, wild paradijs
mijn Antiroeliboe.
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Nel Veerman
Walensee
Het meer ligt als een bleek opaal
van de lucht en de wolken te dromen,
het meer in zijn bedding van bergen is
een zilvergeschubde en zeegroene vis
in het water aan 't licht gekomen.
Het meer is een vage mijmeraar
van de wolken en waar zij wonen,
maar dubbel diep van ernst wordt het waar
de rotsen het naderkomen.
Het meer is een haast vervluchtende vis
die in het licht bleef steken
om met al wat rond en wat boven hem is,
over zich zelf te spreken.
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Auke Jelsma
In het voorbijgaan
1. Een mysticus is als een zeehond, die een bal in evenwicht probeert te houden op
de punt van zijn neus.
Dat is een moeilijke bezigheid. Je moet door niets afgeleid worden, geen zorgen
voor levensonderhoud, geen gezinsproblemen. Een roerloze aandacht voor dat
ondeelbare rustpunt.
Men moet alleen niet over het hoofd zien, dat de enige zin van een
zeehonden-bestaan is: zeehond te zijn.
2e. Ware vroomheid kan daar gevonden worden, waar men waar mens is.
3. Telkens weer komt deze gedachte boven in de godsdiensten der wereld: ontledig
jezelf, trek alles wat menselijk is af en je houdt God over.
Het is niet waar. Je houdt een kadaver over.
4. De grote jogi Rama Acharja werd opgezocht door een jongeman, Krisjna
Chaitanja, die ingeleid wilde worden in de methode der concentratie.
De meester vroeg Krisjna, wat deze het allermeest liefhad. Uiteindelijk bleek een
klein buffelwijfje de grootste plaats in zijn hart te bezitten.
‘Goed,’ zei de meester. ‘Ga dan in je kamer en denk aan niets anders meer dan je
geliefde buffelwijfje.’
Krisjna deed, zoals de jogi hem had aangeraden.
Drie dagen later zocht Acharja zijn leerling op.
De deur van de kamer was gegrendeld. Hij klopte. Er kwam geen antwoord. Hij
rammelde aan de deur en riep.
Toen drong het loeien van een koe tot hem door.
‘Kom tot jezelf, Krisjna!’ riep de meester.
‘Ik kan niet. Ik ben een koe, ik heb grote horens en kan niet door de deur!’,
antwoordde Krisjna met veranderde stem.
‘Je bent geen buffel, je bent Krisjna. Wordt wakker, mijn Chela!’ En enthousiast
voegde hij eraan toe: ‘Verander van meditatie-onderwerp en je zult in staat zijn over
God te mediteren!’
Aldus verhalen ons Swami Siwananda en Paramhansa Jogananda.
Deze anekdote verraadt de zinloosheid van dit mediteren, dit geconcentreerd zijn
op een beeld, op een gedachte.
Al mediterend was Krisjna tot de gedachte gekomen, dat hij een buffel was. Dit
verhinderde hem, normaal mens te zijn. En was hij nou nog maar een echte buffel
geworden, maar hij kon niet eens gemolken worden.
Als Krisjna nu over God gaat nadenken, bereikt hij ongetwijfeld de mystieke
verrukking, die velen hebben ondergaan, waarin een mens zich tot het goddelijke
opgetild voelt, die ekstase waarin je het menselijke achterlaat en vrijuit ademt in de
vuurgloed van Gods wezen.
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Het is goed te bedenken, dat men op dergelijke momenten noch God noch mens is.
De roep van de meester is verantwoord. ‘Kom tot jezelf, Krisjna!’
Alleen daar kan men Gods genade ontvangen.
5. Twijfel mag een bedenkelijke aangelegenheid zijn in het zieleleven van een
gelovige, hij kan toch alleen ontstaan in het hart van die mens, die door Gods genade
is aangeraakt. God geeft de zijnen zoveel innerlijke speelruimte, dat zij ook de
onzekerheid kennen.
Iemand, die in de macht van de duivel is, mist de mogelijkheid van de twijfel. Dit
werpt een twijfelachtig licht op elk fanatisme.
6. Zoekt en gij zult gevonden worden.
7. Wie zich geen tijd meer gunt voor de kleine genoegens, die het dagelijks leven
biedt, zal tegen de grote moeiten niet opgewassen zijn. De grote figuren van alle
tijden hebben steeds gelegenheid gevonden met hun kinderen te spelen en gehurkt
bij een vijver een eend gade te slaan.
8. Laatst wensten drie novieten opgenomen te worden in het klooster van ‘het
grote zwijgen’. Ze hadden reeds de proeftijd van een jaar doorstaan.
Vóór de plechtigheid, waarmee zij tot de eeuwige stilte zouden worden toegelaten,
moesten zij eerst een nacht wakend doorbrengen, op zoek naar een laatste woord dat
zij mochten uiten voor de verzamelde kloosterlingen en dat opgetekend werd in het
‘Grote Boek der Onthullingen’.
In die nacht trokken de talloze gedachten aan hen voorbij. Ieder bevond zich in
een kleine cel, gewikkeld in de stilte. Welke gedachte was belangrijk genoeg om
uitgesproken te worden als het laatste woord? Moest het niet een zin zijn, zwaar als
de wereld zelf?
Bleek van uitputting stonden zij de volgende morgen in de grote kapel, waarin elk
woord gonzend natrilt.
De overste knikte.
Eén van hen kwam naar voren.
‘Op de weg naar God wordt het steeds stiller in een mens, tot hij gevuld wordt
met de muziek der sferen...’
Hij deed drie stappen terug.
De tweede nam zijn plaats in.
‘Als de wereld onhoorbaar wordt, dringt de stem van God tot ons door...’ Drie
stappen terug.
De derde kwam naar voren. Hij glimlachte verontschuldigend.
‘Ik ben bang, dat het niet zo wijs is, wat ik zeg. Er zit niet eens verband in. Maar
er zijn van die woorden, die ik nog één keer wil horen, voordat het stil zal zijn.
Borsten. Bloed. Dronkenschap. Zie, de maan schijnt door de bomen. Moeder.
Hitte. Sneeuw. Lamplicht. Liefde.’
Onder de zichtbare verwarring der kloosterlingen keerde hij naar zijn plaats terug.
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In hun cel gekomen, vonden zij de geschreven uitslag van het laatste onderzoek.
De eerste twee waren afgewezen.
‘Gij komt, vervuld van een illusie, dromend van hemels geluid. Gij zoekt de
bevrediging van bepaalde verlangens. Gij zoekt uzelf. Gij zijt niet gewapend tegen
de verzoekingen en de teleurstellingen, die dit leven biedt. Ga heen in vrede.’
Alleen de derde was toegelaten.
‘Gij weet, dat het leven in stilte een voortdurend opgeven van de wereld is. Gij
komt zonder illusies. Wij heten u welkom in het grote zwijgen, dat meestal een grote
beproeving is...’
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Inge Lievaart
Slechts vormen
Wou ik wel stromen
gevend mij stromen
maar hun hart is verschanst
vind ik slechts vormen
weringen
vestingwerken
dodenzerken
nergens een doorlaat
overal steen
o mocht het ijs zijn
bevroren - toch water
ijs kan nog smelten
- o God doe het smelten! steen is de dood
wou ik wel stromen
gevend mij stromen stroom ik naar U met mijn
klacht en die nood
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Inge Lievaart
Volhardend
Uitziende
niets dan de vloed
leeg is zij
nog is zij leeg
Maar het antwoord dat hoort bij de vraag
de duif vertrouwend gezonden
uit de ark van zijn Naam
maar Hij?
Zwijgt Hij nog
wacht Hij nog?
Tot Hij vervult
zwijg ik niet
rust ik niet
kan ik niet anders
staat mijn wanneer
aan het venster geloof
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Inge Lievaart
Uit liefde
Laten wij onze stem opheffen
en een woord
o een klein maar nieuw woord
- niet uit mensen drijven, een breekijzer, in de
ikbunker van het hart
tot ze de zon zien
eindelijk Gods zon zien
en met springende voeten zich reppen
over de zeven bruggen van het licht.
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Okke Jager
Klaar komen met herinneringen
Niets maakt mij zo moe als kijken naar foto's van vroeger. Het verleden buigt over
mij heen met een zware hand op mijn schouder.
Ik kan wel schreeuwen dat ik niet meer weet, wat er gebeurd is in mijn jeugd dat
mij nu nog doet schreeuwen. Of is het al vóór mijn jeugd gebeurd? Wij hebben altijd
het gevoel: ik had nog iets willen zeggen. Wat is het toch, dat wij vergeten zijn? Wij
zijn vergeten het laatste woord van Eva, voordat de slang het woord nam. En wij zijn
vergeten, wat Eva verder nog had willen zeggen.
De oe van vroeger is de oe van droevig. Het is niet meer na te gaan, of er in de
kindsheid een groot heimwee was of dat bij het denken daaraan het heimwee ontstaat
of dat twee vormen van heimwee hier elkaar ontmoeten, een heimwee naar voren en
een heimwee naar achteren, twee stromen die uitlopen in een stilstaand meer, zilver
tussen donkere bossen, dat er uit ziet alsof wij hier al eens eerder zijn geweest, maar
wij weten niet wanneer; alleen ons spiegelbeeld in het water schijnt het te weten,
maar kan het niet zeggen omdat aan dit meer nooit één woord gezegd kan worden,
al staan de bossen er al eeuwen op te wachten om het meer te dempen met de echo
van het eerste woord.
Ik kan nu nog de randen en de vlekken zien van de stenen gangvloer waar ik
vroeger met een autootje reed, toen de buiging van een lijn op het vloerkleed meer
betekenis had dan nu een nieuwe vriendschap. Toen was de vakantie een zee: eerst
pootjebaden, dan dieper, en er was geen eind aan te zien. Nu moet ik de dagen van
een lopende band afnemen. Als ik niet snel grijp zijn ze al voorbij, en het grijpgebaar
wordt automatisch. Het ophalen van herinneringen aan de kindertijd is prettig en
pijnlijk tegelijk, een soort zelfkwelling met lustgevoelens. Moeder met een hoofddoek
aan het strand. De tijd gearmd met de ruimte. Maar er was ook een dwerg, in die
badplaats. In een nauw straatje, dat wij elke dag moesten passeren, op weg naar het
strand. In drie stappen waren wij dat straatje voorbij. Maar 's nachts bleef ik altijd
bij de twee stap vastgenageld staan. Het lachen van de dwerg sloeg dan als een golf
over mij heen. Met een zoutsmaak op de lippen werd ik wakker.
Ik heb vaak het gevoel dat iets pas werkelijk is, als ik het heb opgeschreven,
bijvoorbeeld in een brief naar huis, het huis van de kindertijd. Maar die kindertijd
zelf kan niet opgeschreven worden. Er moet nog eens een dag komen, waarop al die
kinderervaringen echt gemaakt worden. Ik kan mij nog niet goed het gevoel aanpraten
dat zij hebben afgedaan. Als ik iets heb opgeschreven is het alsof ik mijn bureau heb
opgeruimd. Noteren van gevoelens en gebeurlijkheden is bevrijdend als het
doorkrassen van gedane plichten in mijn agenda. Ik wilde wel dat kinderervaringen
ook in een zakagenda stonden. Van gisteren
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kan ik gemakkelijker loskomen dan van de kindertijd. Zou de droom mij willen
helpen? De droom perst elke avond het bont gebeuren van nu samen in de gang van
het huis uit mijn jeugd, stuwt het de trap op naar mijn kamertje. Heb ik ooit iets
anders bezeten dan mijn eigen kamer? Ik heb daar toen al voor het raam gestaan,
alsof ik wist dat dit de ruimte zou worden voor alle komende dromen. Zo kan ik nu
nergens meer staan. Geen enkele plek biedt zich nog aan als toekomstig droomgebied.
Sommige mensen hebben het gevoel dat iets pas gebeurd is, als het in de krant
staat. Ik heb het gevoel dat iets pas gebeurd is, als ik erover gedroomd heb. Dat is
natuurlijk hoogmoed. De droom brengt het in mijn eigen kamer, waar ik het al bedacht
moet hebben. Het gewone gebeuren is mij te hoekig. De droom moet de scherpe
kanten eraf halen. De droom maakt van das Ding an sich een ding voor mij. Maar
de droom ontneemt mij niet de eindeloze machteloosheid: nooit meer voor het raam
kunnen staan zoals in de kamer van toen. Elk staan bij het raam is nu alleen nog maar
het trieste weten dat ik er nooit meer staan kan als toen het nog ontroerend was om
te lezen over een jongen uit een gedicht: ‘staat hij aan zijn raam te staren in zijn witte
hemd alleen’. Waar is de tijd, toen alles daar in zat, in één zo'n regel? Het heden kan
tegen die jongen alleen nog maar neerbuigend zeggen: vat geen kou! Daar zit ook
alles in, in die paar woorden. Wat is onze levenswijsheid anders? Die dichtregels en
deze drie woorden kunnen er niet tegelijk zijn. Het is bij beide alles of niets. Maar
de droom probeert ze bij elkaar te brengen. De droom zet mij met mijn
vat-geen-kou-wijsheid in mijn hemd. Overdag blijft alles voor mij ergens verborgen,
omdat ik verstandig ben; maar in de droom wordt voor een jongen in alle dingen een
raam opengedaan. Tot op zekere hoogte. Op droomhoogte.
Kon ik alle herinneringen maar opsluiten tussen twee planken, zoals ik er vele opsloot
in mijn boekenkast! Sommige boeken hebben nog de ruimte van de vakantie om zich
heen; die zijn het moeilijkst op te sluiten. Sommige staan altijd op de rand en als
mijn hand er tastend langs de rij gaat, komen zij één flits van een seconde éérder
naar voren dan ik ze grijp. Zij willen weer dezelfde lucht inademen van toen ik ze
las; omdat dat onmogelijk is, durf ik ze bijna niet aan te raken. Ik wil het moment
van toen vinden in hen, zij willen het vinden in mij, maar samen verstijven wij: het
kan niet meer, - ik zou ook tussen twee planken willen staan.
Ik denk dat ik met de herinneringen klaar zal zijn, als ik de losse notities over het
verleden heb verzameld en uitgewerkt. Maar toen ik alle aantekeningen over één
vakantie had bijgeschaafd, bleef het onwezenlijke.
Heeft dat bijeenzetten van herinneringen niet even weinig zin als het aanstrepen
van de mij treffende passages in de boeken die ik lees? Het is zinloos om mijn boeken
te herordenen, soort bij soort in een bepaalde volgorde, de detectives van Simenon
apart, de romans van Simenon apart. Ik doe het toch,
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voor later. Voor welk later? Ik zou een boek van jaren geleden nog eens willen lezen
om te zien of ik weer dezelfde zinnen zou aanstrepen als toen. Maar altijd blijven
maagdelijke boeken zonder strepen onweerstaanbaar aan mij opdringen. Wat ik
gelezen heb, dat HEB ik gelezen. Het verleden wordt met de dag ongenietbaarder.
Het ergste is, als alle dingen plotseling hun masker van dingen-van-de-dag afwerpen
en herinneringen worden. Ik kan de weemoed zien aankomen en kan haar niet
tegenhouden; - er is ineens niets dat vrolijk of boos of desnoods onverschillig naar
mij kijkt, alles staárt.
Ik probeer aan iets anders te denken, maar alles is al besmet. Ik kan in de verste
verte van mijn denken niets tegenkomen dat niet meehelpt om de weemoed nog te
vergroten. Alles krijgt het aspect van een afscheid op de laatste vakantiedag, die
soms al tot aan de eerste naar voren schuift, zodat ik meer moe wordt van het
tegenhouden van die dag dan van het werken in het hele jaar. Zelfs het laatste
redmiddel helpt niet meer: ook het schrijven over de weemoed verzwaart haar, omdat
het een herinnering wordt aan en vroeger schrijven over weemoed. Ik wil mij niet
op stemmingen laten drijven, ik zwem er tegenin, maar ook het tegenovergestelde
van de weemoed is nu weemoed. Ik vraag mij af, of een ander dit nu ook zo heeft;
het lijkt ondenkbaar. Er is geen bepaalde reden voor, heel de wereld is een onbepaalde
reden ervoor. Het is een voorgevoel over het verleden. Het is een puberteitsgevoel
over het volwassen-zijn. Het is het gevoel gezakt te zijn voor een examen dat niet
gedaan is. Achter elke deur hetzelfde, dat is een gevangenis. Het is een niet te
achterhalen voorwendsel van iets dat iets anders wilde schijnen. Alles staart, en ik
denk alleen maar aan een zin uit een leesboekje op school: moeder moet niet zo
staren, dan gaat ze gauw dood.
En dan is er nog iets. Het gebeurt juist op het moment dat ik met mijn ogen knipper.
Elke seconde: doek valt. Het gaat zo vlug weer óp, dat ik niets merk. Als ik zeg: dit
hier is..., is dit hier onmerkbaar naar daar geschoven en dat geworden. De duinen
verwaaien elke dag tot nieuwe duinen. Zij verplaatsen zich als heel oude mensen die
elke stap overwegen. Gisteren? - zand erover. Hier kom ik nooit weer. Als ik hier
terugkom, is het hier anders en ik ben anders. Nergens kom ik ooit weer. Het hele
leven is afscheid nemen, en zelfs dat niet. Nog een keer omzien is niet mogelijk;
denk aan de vrouw van Lot die dacht dat zij nog eens afscheid kon nemen, maar het
werd een ontmoeting met een ander Sodom. Achter mijn rug om worden de coulissen
veranderd. Als ik even niet oplet, staan alle dingen zich te verkleden.
Een deel van de werkelijkheid ontgaat mij. Een belangrijk gebeuren is voortdurend
gaande zonder dat ik het zie. Het gaat rakelings langs mijn weten. Maar nooit dekken
zij elkaar. Al mijn lichten zijn knipperlichten. Ik zie alles, afgezien van het feit dat
ik niets zie.
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Terwijl ik dit denk, begint een kind een vraag te stellen. Het is vreemd te weten dat
dit kinderstemmetje nú mijn gedachten voor de voeten loopt en dat ik later heimwee
zal hebben naar ditzelfde kinderstemmetje waardoor het dán mijn gedachten op gang
zal brengen.
Ik hoor gezangen zingen, alsof zij mij niet herinneren aan mijn jeugd, maar alsof zij
mij alvast herinneren aan de hemel, die nog komen moet. Projecteer ik mijn jeugd
in de hemel of projecteert God de hemel even ergens achter mij? Er moet in de hemel
iets zijn, dat wij herkennen van deze momenten. Er zijn gezangen, die in de hemel
dezelfde melodie moeten hebben als hier. Ik kan niet meezingen. Het moet buiten
mij om gaan. Als ik meezing, is het geen herinnering meer.
Er zal een nieuwe geur in het paradijs zijn, nadat God er die éne onweersbui over
heen liet trekken die wij de geschiedenis der wereld noemen. Maar zal er dan nergens
iets te zien zijn van de bliksem die ingeslagen is? Jezus heft Zijn handen en ik zie
het litteken. Maar daarboven stralen Zijn ogen alsof Zijn Vader aldoor zegt: er zij
weer licht.
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Roel van Heerde
Geboorte
het huis denkt zich een kind
speelt een moeder bij elkaar
en de straat speelt het kind
en de deuren draaien liefde
zoals een man die op een kier zet
en de tafel dekt zich tranen
en de stoelen staan verwachting
als de moeder
die het huis heeft gedacht
en het kind en de vader
schreeuwend van de daken
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Roel van Heerde
Ja?
ik zou graag
niet dat ik het zou wìllen
je weet wel dan en dan
afgesproken tijd en plaats
met uitsluiting van vooral
een proeftijd van levenslang
op vingers af te tellen
dit nog eens
nader onder ogen zien
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José Boyens
De jassen
Tegen alle mode in droeg de direkteur een bril met een vinnige gouden rand. De
sterkte van de glazen was nihil en hij zou de last van dit gering obstakel ook niet op
zich genomen hebben, als het hem niet verzekerde van een beschermende afstand
tussen hem en de mens. Zijn hoofd week aanzienlijk achteruit ten opzichte van zijn
buikje. Dit stak zo gedecideerd naar voren, dat het hem meermalen het gevoel gaf
voorafgegaan te worden door zichzelf. Het was hem soms een voorwerp van
weemoedige verbazing. Hij at het minimum, leefde als een kartuizer. Dit gaf hem
dan ook het recht op diens verstorven uiterlijk, vond hij. Waarom moest ieder die
zijn levenswijze niet kende, beginnen met te denken dat hij een satraap was, ook al
mengde men onmiddellijk burgerlijke associaties door deze oosterse voorstelling?
Hij beschouwde zijn eigen verschijning als een van de aperte onrechtvaardigheden
van het lot.
Toen hij echter het katheder van de ontvangstzaal beklom, twinkelden zijn ogen.
Hij zou vanavond voor de kring ‘Vrienden van het W.-museum’ een lezing houden
over de negentiende-eeuwse schilder W. van wie het museum bijna het komplete
oeuvre bezat. De belangstelling voor zijn werk was de laatste decennia verflauwd
om niet te zeggen verdwenen. Omdat het museum buiten een grote kast, waarin
verschillende voorwerpen van de schilder: zijn mandoline met linten, een flambard,
muziekboekjes, een pijp, zijn bergschoenen, - verder uitsluitend werken van W.
bevatte, kwamen er ook geen bezoekers. Soms drentelde een systematikus uit het
provinciestadje binnen, omdat het hem een behoefte was alle voor het publiek
toegankelijke gebouwen eenmaal in zijn leven te betreden. - De donateurs betaalden
per automatische giro en waren hun wilsakte van lang geleden vergeten. Enkele
dagen terug echter was hun filantropie hun op aangename wijze in herinnering
gebracht. Ze hadden een uitnodiging ontvangen voor de causerie van deze avond.
De direkteur, die zijn leven ingezet had voor één ideaal: het museum tot een levend
kultureel centrum maken, had - om sekuur te zijn - alle honderdnegenenvijftig kaarten
zelf gepost.
Voor hij zijn toespraak begon, luisterde hij naar de regen. Die viel op de stulp van
het museum en op het hele stadje met een groeizaam geweld. Hij hield van dit geluid
met zijn vertrouwde toonaarden. Het verbond alle dingen op de wereld zonder hun
individualiteit aan te tasten. Het behandelde alle wezens met dezelfde eerbied. Voor
de dood en de regen was ieder gelijk. Het was al heerlijk om als mens midden in zo'n
vruchtbare regen te gaan staan, maar wat een sensatie moest het zijn om die kosmische
sproeier over je heen
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te voelen als je boom was. Hij luisterde naar het heldere strijken boven hem en naar
het slagwerk in de dakgoot. - Op de vier plaatsen waar het altijd lekte, waren in de
donkere zaal teilen en emmers neergezet; alles was in orde. Hij stond in het
schijnwerperlicht. Omdat deze tegenligger hem geheel verblindde, kreeg hij opnieuw
de aangename overtuiging door het leven zelf beschermd te worden. Hij glimlachte
vertrouwelijk en begon: ‘Dames en heren...’ De tekst van de causerie had hij met
zijn geacheveerde schrift op dunne velletjes geschreven. Hij had er de uiterste zorg
aan besteed. De inhoud was erudiet maar kreeg evenzeer een aksent van menselijkheid
door zijn vermogen tot oproepen van het konkrete ding. Daarvan bezat hij werkelijk
het geheim. Hij liet de figuur van W. in de levensperiode die voor zijn schilderwerk
beslissend zou blijken, voor de toehoorders gekweld opspringen en door de kamer
ijsberen. Zijn bruisende reaktie zagen zij hem dan in de avond rondspatten op zijn
doek. Daarna tekende hij de schilder in zijn buien van melancholische vertwijfeling
om eigen onmacht, een troebele hypochonder. - Zelf was het hem of hij zijn moeilijke
ademhaling hoorde.
De portier, die eens wilde gaan kijken of de emmers goed geplaatst waren, passeerde
de twee kapstokken. Ze hingen doorgebogen van de jassen, hoewel hij zeker was
geen enkele bezoeker te hebben binnen gelaten. Hij was een eenvoudig man, wiens
geloof reikte tot de dingen die hij zag. Voor het eerst in zevenendertig anemische
jaren, doorgebracht in het museum, moest hij kiezen tussen zijn geheugen en zijn
ogen. Bijna onmiddellijk bleek, hoe sterk de werking van de memorie is: hij sloop
naderbij en voelde over een bruine bontjas met lange haren. Zijn hand gleed verbaasd
over een duffelse jekker met ruiten voering, een plechtige herenjas, twee natte
gabardines. Voor hij bij een kinderjas kwam, die groener was als een klaverblad,
trok hij pijnlijk terug. Hij weigerde. Meteen schakelde kortsluiting zijn brein een
duizeling lang uit. Hij voelde alleen nog intuïtief dat hij ja of nee moest zeggen op
de aanwezigheid van de jassen. Maar wat betekenden ja of nee? Bij ja was hij seniel,
want hij had allerlei mensen binnen gelaten die hij niet waargenomen had. Bij nee
definitiever onbruikbaar.
De hal, die altijd een lege ruimte geweest was, had voor het eerst iets te beschermen
gekregen: het lijfelijke bestaan van deze jassen met hun eigen lengte, geur en kleuren.
Na zevenendertig jaar zag hij deze uitgegroeide vestibuul reden van bestaan krijgen.
Er waren voor het eerst lichamen die de overgebleven ruimte vulden met maat. Tot
nu toe was er van de begrippen leeg of vol geen sprake geweest. Tot nu toe... Het
was duidelijk dat de hal na een vergeefs bestaan ten slotte haar natuurlijke taak mocht
vervullen. Pas op dit moment was haar bestaan gerechtvaardigd. Het was wonderlijk
om te zien hoe vanzelfsprekend het leven zijn plaats innam. Hij meende op een meter
afstand de geur van gras te ruiken en van verse verf; misschien hing er een jas van
een schilder bij. Twee regendroppels lekten op de grond.
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Nee. Het was onmogelijk. Er was niemand binnengekomen en de ene achterdeur was
gegrendeld. Hadden ze daar tegenwoordig niet een moeilijk woord voor als je overdag
droomde? Vanavond zou hij... - Hij zou, lastig, zijn geheugen uit zijn failliete geest
gered hebben, als daar niet het groene kinderjasje gehangen had. Met uithangende
zakken. Weer schuifelde hij naderbij. Wilde voorzichtig tasten. Als geëlektriceerd
trok hij terug. Hij had een tol gevoeld en knikkers. Hij keek naar zijn vingers. Zou
hij het speelgoed op de tegels laten ketsen? Alle jassen op een hoop gooien? Of de
hele vloer er mee bedekken?
Toen schrompelde zijn persoonlijkheid ineen. Hij dook veilig onder in de
anonimiteit. Hij had zijn taak. Niemand die binnen wou had hij de deur gewezen.
Wie weg had willen gaan, had hij niet tegengehouden. Hij had zijn plicht gedaan.
Dit hoefde hij alleen maar aan de direkteur door te geven. - Moeilijk liep hij naar de
ontvangstzaal. Daar sloeg eerst het donker hem. De direkteur, in een felle lichtbuis
in een hoekje van de zaal, vatte juist zijn betoog in een speelse paradoks samen.
Zweeg glimlachend. Dankte. Niemand had echter geklapt. - De ogen van de portier
konden langzamerhand waarnemen. Hij zag tussen de stoelen vier teilen en emmers
staan. Een vallende druppel was het enige geluid. Het enige wat zich bewogen had.
Hij sloop terug naar zijn kamertje. Hij had zijn taak. En hij had vandaag zijn plicht
gedaan. Niemand die hem dat zou kunnen betwisten. Hij zou de advertenties in de
krant maar eens gaan lezen. Dat gaf houvast. ‘Donderdag om half acht in “Het
Rozeboompje” blijspel voor groot en klein,’ las hij. ‘Voor tienen afgelopen.’ Het
Rozeboompje was anneks.
Zijn horloge was zes voor negen. Terug in de hal zag hij nu pas een nat spoor van
mannezolen. Het was heimelijk en breed. En het leidde naar de achterdeur.
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Kees Ouboter
I. Kitsch
Een verkenning van het terrein
De benaming kitsch begint in algemeen gebruik te raken, zodra het erom gaat, in
kwesties van stijl en smaak tot radicale kwalifikaties te komen.
Los van zijn oorsprong, vrij recent ergens in het veld van de beeldende kunst,
hanteert men het woord om alle produkten, die van wansmaak getuigen, op één hoop
te gooien en te diskwalificeren.
Interessant is daarbij niet alleen wat beoordeeld wordt, de kitsch en zij die kitsch
als zodanig niet onderscheiden, maar ook zij die oordelen en wat de achtergrond van
dat oordeel is.
Dit éénlettergrepige woordje geeft een oordeel, wat meer is: een handeling weer,
waarbij een bepaalde materie als met afschuw door een uitgestrekte arm wordt
weggeduwd. Maar die verachtelijke materie blijft op afstand van een armlengte
bestaan en zich aan de waarnemer opdringen.
Als men dit proces, zo onbevooroordeeld als mogelijk is, gadeslaat, wordt men
nieuwsgierig naar de motieven van het meestal hooghartige oordeel over kitsch en
tegelijk naar deze kitsch zelf. Waarom dringt zij zich zo op, als ze toch zo
minderwaardig is? Waarom is zij zo moeilijk buiten te sluiten, waarom is het oordeel
over haar nooit definitief, afdoende?
Dit lijken mij vragen waarop het antwoord niet zo maar voor de hand ligt. Vragen
die zich voordoen in een grensgebied, waar het esthetische in het ethische, waar het
technische in het menselijke overgaat en dat waarschijnlijk op de meest onverwachte
en misschien wel verrassende wijze.
Zekerheid en onzekerheid ontmoeten elkaar daar. Zekerheid bij degene die de
neus ophaalt, onzekerheid bij degene die dat verleert omdat hij nuchter vastgesteld
heeft dat het ophalen van de neus de scherpte van zijn zienswijze benadeelt. Staande
tussen de zekeren, namelijk hen die verrukt zijn van een nouveauté of van iets
ontwapenends, iets algemeen-menselijks èn hen die de kitschtoon van dit alles
doorzien, is hij de onzekere, maar tegelijk de geïnteresseerde, de mens die tussen
beide leeft, wel tot een oordeel wil komen, maar zonder de intuïtieve of instinctieve
zekerheid die blijkbaar beide partijen beweegt.
Het belang van dit alles, het doel waartoe het leiden zal? Groter zuiverheid, dunkt
mij, waarbij het niet alleen om schoonheid, maar ook om waarheid, om waarachtigheid
gaat. Kwesties van smaak blijken nauwelijks te verschillen van, ja soms zelfs samen
te vallen met kwesties van overtuiging.
In een aantal opstellen wil ik mij met deze zaken bezig houden. Het eerste zal zich
beperken tot een verkenning van het terrein.
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De etymologie krijgt het eerst het woord. De informatie die zij schenkt is te
waardevoller omdat het woord heel jong is en hypothesen in de beschrijving van zijn
geschiedenis naar verhouding een kleine rol spelen. Concrete gegevens, jaar en plaats
van ontstaan, zijn er zelfs: 1875, München, gebruikt voor waardeloze schilderkunst,
waarschijnlijk afgeleid van een werkwoord dat zoveel betekent als ‘den
Strassenschlamm zusammenscharren’. Aldus Hermann Paul in zijn etymologisch
woordenboek van de Duitse taal.
Het is grappig, vast te stellen dat zelfs zo'n piepjong woord nog altijd omgeven is
door een waas van geheimzinnigheid. Het mysterie groeit tot onder onze neus.
Overigens zijn zelfs hypothesen van meer dan zakelijke waarde. Zij leren ons immers
iets over degene die juist die hypothesen stelt.
Het hypothetische beeld van de straatveger heeft een bepaalde kleur en emotionele
waarde. Men hoort de man bezig, ergens op straat, waar het anonyme verkeer raast,
waar mensen en elementen hun afval laten liggen en de straatveger dit alles
voortschuift en ergens aan een rand, b.v. van een trottoir, tot een grauwe massa
opstuwt.
Ik zie twee betekenismomenten die van belang zijn. Allereerst de achtergrond van
de 19e eeuw met haar massa's en het kolossale dat aan de westerse cultuur tot aan
de franse revolutie vreemd gebleven was. Verder die randfunctie. De afval verzamelt
zich aan de rand van cultuur en civilisatie.
Een dergelijke vuile rand moet er ook in vorige eeuwen geweest zijn. Maar - en
dat lijkt mij voor ons onderzoek heel belangrijk - die rand werd nooit effectief, nooit
spectaculair. Duits: er trat nicht in Erscheinung.
Prullaria zijn er altijd geweest, maar er is een massa-industrie met een daaraan
verbonden reclameapparaat nodig om de kitsch mogelijk te maken.
Maar ik zou mij ervoor willen hoeden, de grootindustrie als enige producent van
de kitsch aan te merken. Het is hier als met de erfelijkheidswetten: er zijn
tegenoverliggende elkaar vindende genen nodig om bepaalde eigenschappen te
voorschijn roepen.
In heel de ontwikkeling van de 19e eeuw vinden we, het meest gevoed door de
Romantiek, een neiging tot het grootse, monumentale, emotionele, het wijdse gebaar.
Ik vermoed dat deze voorliefde voor het grootse en monumentale een wezenlijk
trekje is van alle kitsch. Ik zou dan kitsch moeten vinden in de rechte lijn van de
Romantiek en niet in die van Classicisme of Realisme. Als men mij even toestaat
met deze grove abstracties te werken, lijkt me deze stelling heel goed houdbaar. De
vuile rand die om de beide, trouwens verwante, stromingen van Classicisme en
Realisme zich gevormd heeft, kan alles zijn, maar géén kitsch.
Het zou in dit verband te ver voeren, maar overigens de moeite lonen, na te gaan,
wat het vervlakte en gepopulariseerde classicisme voor sporen in bredere lagen van
de bevolking nagelaten heeft. Bepaalde opvattingen in orthodoxe kringen in het
recente verleden zouden daartoe het materiaal kunnen leveren.
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Waardoor is dit geen kitsch? Door het ontbreken van het appèl op het massale,
grootse, machtige, dat b.v. te vinden is in dat serene meisjeskopje, dat dodenmasker,
dat ‘l'inconnue de la Seine’ heet en als verhaal, van een zekere Muschler, duizenden
machtig bewogen heeft? Het classicisme is, tot in zijn verste uitlopers, daarvoor te
nuchter, te veel bedacht op goede proporties, op wat de Duitser Ebenmasz noemt.
Zelfs in zijn meest versleten vorm blijft het rustig op zijn plaats en ziet er van af, de
beschouwer mee te sleuren in zijn vlucht. Dat meesleuren lijkt me wel een kenmerk
van de kitsch. Alleen gebeurt het niet altijd op opvallende wijze. Als het mij
veroorloofd is deze onorthodoxe nuance hier in te voeren: de goede, de echte kitsch
sleurt zijn slachtoffer kunstig en listig mee, zonder ruw geweld. De echte kitsch sleurt
haar adepten nauwelijks mee: zij schaakt hen; men zij gewaarschuwd.
Ter verfrissing een stukje polemiek. Zoals gezegd, de term kitsch komt in algemeen
gebruik. Voor mij ligt een boekje, geschreven door W.H.N. van Eijkern, dat de titel
draagt Woonkitsch en Wooncultuur (Uitgeverij N.I.B., Zeist, z.j. maar vrij recent).
De auteur, die zich met woninginrichting bezig houdt, schrijft al meteen in het
eerste hoofdstuk: ‘Als wij onder kitsch verstaan alles wat niet echt van sentiment of
niet werkelijk artistiek is, maar dat pretendeert te zijn, dan moet in dat licht gezien,
dat echt Hollandse binnenhuis toch wel een prachtige voedingsbodem voor de kitsch
geweest zijn.’ Aanvankelijk heb ik mij over deze vrij pedante definitie boos gemaakt,
waardoor ik het voorwaardelijk karakter van de omschrijving over het hoofd heb
gezien. Dat voorwaardelijk karakter camoufleert een citaat zonder bronvermelding.
Al zoekende vond ik deze omschrijving namelijk terug in onze grote Van Dale,
woordenboek en vraagbaak van onomstreden autoriteit.
Nu begeeft een woordenboek zich zelden of nooit in discussie. Het stelt slechts
vast en zoekt adequate typeringen, M.a.w. niet het woordenboek, maar het nederlandse
volk houdt voor kitsch wat bij de grote Van Dale in precieze bewoordingen volgt.
Op dit punt zet de splijtzwam van mijn twijfelzucht in. Hoe eijkert, hoe ijkt men
namelijk echtheid van sentiment? Meestal door het eigen sentiment tot maatstaf te
nemen.
Dat is juist wat meestal gebeurt zodra iemand het woord kitsch hanteert. Het woord
of begrip is namelijk geen maatstaf, geen precies middel tot ijking, maar een wapen.
Door dat wapen zet men zichzelf tegelijk af naar boven, mét dat men de ander of de
anderen naar beneden drukt. Het woordje kitsch is ook een persoonlijk wapen. De
eigen, meest kleine groep met de goede smaak triomfeert over de brede massa met
haar wansmaak. De bezem veegt het vuil opzij.
Maar wat is echtheid van sentiment, wat is sentiment? Wat en waar pretendeert
iets of iemand kunst of kunstenaar te zijn?
Terwijl ik mij deze vragen stel, uit nieuwsgierigheid en strijdend voor een
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simpele rechtvaardigheid, valt mij het zojuist verschenen extra-nummer van de Times
Literary Supplement in handen, dat van 26 juli '63, dat over ‘The Critical Moment’
handelt en waarin een artikel gewijd is aan het volgende intrigerende onderwerp:
Are purely literary values enough? Deze heerlijke titel past bij mijn vragen. De
ontwikkeling van kunst en literatuur in de laatste anderhalve eeuw heeft geleid tot
een bijna monsterachtige groei, die een kleine kern en een brede rand, een groot
sponsachtig lichaam vertoont, waarin beurtelings kern en lichaam accorderen,
beurtelings in tegenstelling tot elkaar staan. In het eerste geval spreekt men van
volkskunst, in het tweede van kitsch. Wat is het verschil tussen beide? Daarnaar wil
ik op zoek gaan. Dan is er nog een belangrijke zaak: waar mag men het woord kitsch
gebruiken? Van de beeldende kunst heeft zich het vage begrip reeds uitgebreid tot
de literatuur. Er is een Duits pocketboek van K. Dechsner Kunst, Konvention und
Kitsch, dat met zijn kitschbegrip vaste voet in de huidige Duitse literatuur heeft
gekregen. Is van deze brede zône uit verder te werken, zodat men met een precisering
van het begrip allerlei verschijnselen in het maatschappelijk leven op deze noemer
brengen kan?
Ik zie vage mogelijkheden als kitsch van de kansel, kitsch in de politiek, om maar
niet te spreken over mode, omgangsvormen, enz. Is de term zo rekbaar? Mag men
de spraakmakende gemeente ooit vooruitlopen? Het gevaar voor overbelasting van
een in zijn aanvang zo simpel woord is niet gering.
Harold Rosenberg, een in Europa nog vrij onbekend Amerikaans criticus, heeft
in zijn reeds in 1959 in Amerika verschenen boek The Tradition of the New (Engelse
ed. bij Thames and Hudson, 1962 30/-) gewezen op het gevaar dat men te veel gaat
zien in de volkscultuur, de z.g. Pop Culture. In zijn hoofdstuk ‘Pop Culture: Kitsch
Criticism’ beëindigt hij een subtiele beschouwing over dit verschijnsel met de
verzuchting: ‘If only popular Culture were left to the populace!’ En dan gaat aan
deze begrijpelijke verzuchting de opmerking vooraf: ‘One of the grotesqueries of
present-day American Life is the amount of reasoning that goes into displaying the
wisdom secreted in bad movies while proving that modern art is meaningless. Yet it
is nothing else than the intellectualization of kitsch...’
Weer zijn wij gewaarschuwd. Maar toch wil ik graag dit terrein betreden.
Aan het eind van deze eerste verkenning wil ik graag bijeen zien wat we gevonden
hebben.
Om te beginnen: de benaming kitsch komt vaak voort uit hooghartigheid èn
onkunde omtrent het karakter van deze kitsch. De grote Van Dale geeft deze
onbevredigende stand van zaken in zijn omschrijving duidelijk weer. Verder hebben
in elk geval Romantiek en de expansiezucht van de 19e eeuw veel met het verschijnsel
te maken.
Ten derde. Een goede onderscheiding tussen volkskunst (Amerikaans Pop Culture)
en kitsch is van groot belang.
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Het vierde is geen stelling maar een vraag. Is het mogelijk, het begrip kitsch zo ver
uit te breiden dat het dienen kan tot een beter begrip van bepaalde maatschappelijke
verschijnselen? Indien dit mogelijk zou zijn, moeten wij nu reeds deze verschijnselen
beperken tot datgene wat met expressie, met een overdracht van gedachten, heeft te
maken. Alle communicatiemiddelen vallen daaronder.
Mijn vijfde grijpt al over naar het volgende opstel. Het oordeel kitsch werkt als
een boemerang. Wie het aanraakt, raakt ermee besmet.
Kitsch heeft heel het culturele en maatschappelijk leven van onze dagen
doortrokken. Een nuchtere studie van het verschijnsel, zoveel mogelijk los van
vooroordelen, is daarom dringend gewenst.
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Martin Leopold
Fantastische etiologieën
De vlag hangt uit. toch is er niemand jarig
een zekerheid aan ruimte en tijd ontnomen
of toegevoegd als dertig februari
niet vroeger en niet later
vaster dan andere dagen in het zadel
viert eeuwig onbegrensd.
Kijk eens naar buiten, Laura
de parapluus gaan uit met hun gezellen
bijzonder aardig van ze
maar hoe onvrij hun partners hun vazallen
het is te hopen dat het spoedig regent.
O liefde vrijheid enig konkreet ding
waar leven niet veel meer is
dan een gekooide lokroep in de wind
en de wind mee of tegen
spreekt niet de waarheid.
Er is geen monoloog. niets is alleen
alleen God is alleen, ik ben maar...
wat ben ik maar
ik weet het niet, ik ben maar.
Wat ik geweest ben als ik niet meer zal zijn je vraagt veel, Laïla, om zo weinig:
een blad dat aanbleef recht in het gelaat
van een verbaasde herfst,
een blad uit vele en niemand
kwam om het af te rukken.
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Martin Leopold
Twee rivieren leven
de een naar hier bewogen
naar ginder de ander
enantio dromen
water dat terugvloeit
naar de bron terugkeert
(de bron naar het water)
slapen met jouw ogen
toegestroomde verten
diepten hemelhoogten,
onverhoord Verhoorde.
niet bestaan, ontdaan zijn
van dit tegenwoordig
eindelijk oogsten, eindelijk. oogsten, wat? -. de kersen
van je boomgaard bloeien
veel vroeger dan anders. er zijn hier geen kersen.
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Martin Leopold
Je bent onvermijdelijk mooi
tussen de andere bloemen van je tuin
daarvoor zou ik al wat ik heb
wat ik werkelijk bezit willen geven
de sterren de planeten
het ongrijpbare maanlicht
de reizende wolk de morgen
het opgaan van de zon de dag de steden
maar ik wil je geven wat is
en de sterren de planeten
het ongrijpbare maanlicht
de reizende wolk de morgen
het opgaan van de zon de dag de steden
ze zijn niet, ze verbergen slechts, Ophelia. wat verbergen ze en wat jij
achter de duizend rimpels van je huid? -.
wiegt in je tuin op een grashalm
een prachtige vogel. ik zie in mijn tuin geen vogel. ook een vogel verbergt, Ophelia.
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Martin Leopold
De betekenis van de
amandelbloesem
door de wind bewogen
de enige zin van de
amandelbloesem
door de wind bewogen
is niets anders als de
amandelbloesem
door de wind bewogen
nergens zoals hier
en hier bloeit de amandel niet.
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Fem Rutke
Nachtval aan de Noordzee, een stemmenspel
De personen bevinden zich op een bestraat stuk heuvel aan het eind van een duinpad
dat uitziet op zee en strand. Fluitspel omlijst de meest poëtische stukken met
fragmenten uit Syrinx van Debussy. Verder spaarzame jazz tussen de dialoogtekst,
hier en daar enkele schelle tonen.
Stem I: zangerig, gevoelig.
Stem II: koel, hard.

Voorspel
Een meisje
- De nacht zal naderen als een man.
Een jongen
- De nacht is een spankracht,
een rechtopstaand lichaam.
een toekomst van koelte
is de nacht. maar eerlijk
als de man van morgen.
Een man
- De nacht wordt een noordpool
en een heel groot noordpooldier.
Stem I
- De nacht wordt een vogel
op zijn leeggeroofd nest.
Een vrouw
- De nacht? zal zij geen moeder worden?
Stem II
- De nacht wendt zich af
als de boetedoening van een alwetende Adam.
hij heeft gelijk.
***
JONGEN
- Nog maalt de maalstroom van een innerlijk gemurmel
de tederheden van ons hart
aan puin.
aan de binnenkant van de nacht aaien vogels
je onderaardse hemel, liefste
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en schuim van onmacht
is mijn aandeel.
je daad van vroeger en van toen
wij nog niets wisten
van de storm
en van de stallen onzer thuiskomst
ligt bloot
in al je openheid
en ik
ik durf er niet naar kijken.
MEISJE
- Weet je nog hoe we tweeling waren?
eeneiig.
innerlijk eeneiig
van aanleg,
uit elkaar geknoopt.
(de korrels zaad van één gedachte)
soms was jij meer dan ik kon hopen.
soms was je grote witte wolken.
vaak ving ik dan je regen op,
die was als melk.
die was als borstmelk.
JONGEN
- Dat was nog vóór
wij
gehandicapt als water voor de sluizen stonden.
VROUW
- Onder de nacht zwemmen moeizaam sirenen,
sirenen van zee met een langzaam gezicht,
flets klinkend, en nooit meer het andere tellend.
nog enkel, en tellend als geheim,
zichzelf
zwemmen moeizaam,
onzichtbaar in scholen
sirenen;
luider en luider de zachten, en matig
zwemmen stromen sirenen
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naar een andere aarde:
een aarde van marmer, door een lucht van kristal.
en luister
maar zeggen zij sterker melodisch:
de spleten er zullen hun holen zijn
met paarse afwerende rozen.
JONGEN
- Ja het kan
maar zeg het niet,
zeg niets ervan!
het kan niet
in deze huizen
hier
tussen de luchten als wallen
en daar
met hun stenen ruiten en hun wanden van glas,
met hun straten zonder hemel en hun geluiden van perkament.
zeg het niet
hier
en daar
kan het niet. En
maak ons niet. Breek ons.
STEM II
- Het breekbaar ons is al te sterk, allang.
MAN
- Allang
is ons ons vaderland
een mak moeras van niemandslust geworden.
men zinkt
en men verdrinkt
net niet. wij kunnen niet verdrinken. niet meer.
wij kunnen tot de hals toe in het water
alleen nog verder gaan,
krampachtig als gedroogde bloemen.
VROUW
- De stille tranen van mijn kind
verwaaien.
de vreemde ogen van mijn man
zien niets.
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STEM II
- De kleine golfjes spartelen droevig.
de oude dieren kijken wijs.
rumoer van stilstand
telt oneindig.
JONGEN
- Wolken, grote witte wolkenkudden
liefste, weet je wel hoe zwaar die kunnen zijn?
Zie de zon, de zon die stenen wegneemt,
witte stenen wegneemt uit hun witte wollen vachten,
zie, de zon zelf is slijtend
haar warme handen
tot haar koude handen
die hard en hevig doende zijn.
Wolken, grote witte wolkenkudden
liefste, weet je wel hoe wit
de witste van hen eens moet zijn geweest?
In Arabië zegt men: witter,
witter dan de witste warmte,
blanker dan de blankste maan
stralend met grotesk verlangen:
glanzen afgemat te geven
in de nacht van lichte geuren,
in de nacht vol stemgebaar.
STEM II
- Het wordt tijd dat je ophoudt
met je esthetische zinnen,
met je ogen van vroeger en je stem van weleer.
het wordt tijd dat je ophoudt
met je zilververlangen. het wordt tijd
dat je de noordpool
van je denken
durft in te gaan
met enkel
de muts van je mildheid.

(Stilte. De jongen hoest even.)
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JONGEN
- Een schaap na zijn geschoren zijn,
verkilt.
en deze herfst
wordt maar geen winter.
toch koud,
zo in de late avond.
MAN
- Er lopen nog steeds mensen langs de kust
die vooruit lijken te kijken.
zij zijn overbodig hier. zij horen er niet bij,
bij ons.
zij geven alleen maar een schijnbaar
perspectief aan het water.
STEM II
- De Noordzee is niet onbegrensd:
de liefde kan van
àlle kanten komen.
JONGEN
- Goed, jíj...
VROUW
- Ik?
JONGEN
- Ja jij, ik wil je pianissimo bespelen
maar dan alleen met ogen van een clown
en met een huid die heimelijk meedoet.
en zonder iets te willen zeggen,
en zonder jou te laten horen
hoe je stille melodie
als wel de laatste bloemen
in je levensadem van mijn herfst
voor mij alleen vertrouwelijk is.
VROUW
- Onder de nacht zwemmen moeizaam sirenen,
sirenen van zee met een langzaam gezicht,
flets klinkend, en nooit meer het andere tellend.
nog enkel, en tellend als geheim,
zichzelf
zwemmen moeizaam,
onzichtbaar in scholen
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sirenen;
luider en luider de zachten, en matig
zwemmen stromen sirenen
naar een andere aarde:
een aarde van marmer, door een lucht van kristal.
en luister
maar zeggen zij sterker melodisch:
de spleten er zullen hun holen zijn
met paarse afwerende rozen.
JONGEN
- Hoe moet ik verder
nu jij wereldwijsheid bent? hoe moet ik verder
nu jij weet van goud in mijnen
als verwaterd...
STEM II
- Wie niet de stenen aanwezig dacht,
wie niet de hakerige haken verwachtte
in de kamer waar de visite uitbleef,
wie niet de plantsoenen doorliep
waar de kerkspitsen een gat staken
in het hele gerechtsgebeuren
met eenmaal een heel grijs
en daarna uitgevallen
raam,
die zal nooit als vroege bloemen
de winter inkijken,
rinkelend als een verliefdheid in zich,
met de pijn van nog de oude huid
trekkend aan zijn leden.
VROUW
- Ik heb in velen getracht U te ontmoeten.
ik heb in velen veel van U ontmoet. in weinigen
was Ge meer dan Uw schepping. in niemand
was Ge Uzelf volkomen.
alleen in een daad soms
zag ik Uw volledige stem
steeds als aandoenlijk teken
temidden van dit alles.
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STEM I
- Het nauwst bij de struiken betrokken
met de stiekem intieme knoppen
die fluisteren
ogenschijnlijk onhoorbaar
voor de man die geschrokken voorbijgaat
stapte zij onbevangen
in de golven rondom
het oog van plateel
met de schildering van een tersluikse vogel.
de volhardende gang van een moeder werd zichtbaar
zwemmend
als een biddende priester
door traag regelmatiger tuinen.
hemels werden haar aarde,
de oneindelijke
van een thuiskomst.
aarde werd goed.
maar de wereld:
een slechte verhuizer
van de pijn van het knaagdier, verlangen,
snel groeiend
en averechts groeiend
in haar wijde geopende borst.
STEMMEN I en II
- Wolken, grote witte wolkenkudden
liefste, weet je wel hoe zwaar die kunnen zijn?
Zie de zon, de zon die stenen wegneemt,
witte stenen wegneemt uit hun witte wollen vachten,
zie, de zon zelf is slijtend
haar warme handen
tot haar koude handen
die hard en hevig doende zijn.
Wolken, grote witte wolkenkudden
liefste, weet je wel hoe wit
de witste van hen eens moet zijn geweest?
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In Arabië zegt men: witter,
witter dan de witste warmte,
blanker dan de blankste maan
stralend met grotesk verlangen:
glanzen afgemat te geven
in de nacht van lichte geuren,
in de nacht vol stemgebaar.
MEISJE
- Ik maak graag zieke planten beter,
ik zie graag op een fruitschaal bloed,
het bloed van wonden in gezonde vruchten.
ik draag de luchten van een vroege zomer
aan mijn gedachte liefste op. mijn liefste van Corinthe,
geboren te Asmare.
ik laat het levenloze aan tien anderen over,
ik ben het meisje dat de kleuren mengt,
en daar een hart in vindt met stralen,
altijd alleen
mijn eigen stralen.
eens wou ik aan drie sterke jongens
de wakend witte vleugels geven. ik gaf ze bijna
aan een boom.
en wou de dans van wilden dansen.
eens wou ik witte vleugels geven. ik gaf ze bijna
aan een boom.
en wou ik dodelijk dansend zweven. ik groet
die droom.
zie ik alleen nog wegen gaande: eindeloos lang,
niet te ontkennen
zie ik alleen nog kleuren kiezen
en mengen en tesamenbrengen. ik sta niet stil.
ik ga, besta. een heuvel middenin mysterie,
ragfijn van grond, van eenvoud scherp
zich schrander richtend
op mijn voortgaan,
is wat ik zie.
een heuvel middenin mysterie,
glashelder en van eenvoud scherp,
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met druppels dauw: geluk,
uitzinnig.
JONGEN
- Je daad van vroeger en van toen
wij nog niets wisten
van de storm
en van de stallen onzer thuiskomst
ligt bloot
in al je openheid
en ik
ik durf er niet naar kijken.
STEMMENT I en II
- Onder de nacht zwemmen moeizaam sirenen,
sirenen van zee met een langzaam gezicht,
flets klinkend, en nooit meer het andere tellend.
nog enkel, en tellend als geheim,
zichzelf
zwemmen moeizaam,
onzichtbaar in scholen
sirenen;
luider en luider de zachten, en matig
zwemmen stromen sirenen
naar een andere aarde:
een aarde van marmer, door een lucht van kristal.
en luister
maar zeggen zij sterker melodisch:
de spleten er zullen hun holen zijn
met paarse afwerende rozen.
(Korte stilte.)

JONGEN
- De zon is weg.
MAN
- De nacht wordt een noordpool
en een heel groot noordpooldier.
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STEM I
- De nacht wordt een vogel
op zijn leeggeroofd nest.
MEISJE
- Ik ben door zijn ogen, zijn steenzwarte rotsogen,
in zijn duistere gangen binnen gegaan.
STEM I
- Zij heeft aan de wanden
spiedend met taktisch dienende handen
de laatste tekenen verkend.
STEM II
- Dichter! jij weet beter.
MAN
- Een dichter die geen vrouw herkent?
JONGEN
- Een man die haar voorbij gaat?
(Korte stilte.)

STEM II
- De nacht wendt zich af
als de boetedoening van een alwetende Adam.
hij heeft gelijk.
(Korte stilte.)

JONGEN
- De wereld sluit haar kamers af,
de straten hebben deuren.
weer gaat de hemel bruusk opzij
en trekken muren zich gehaast
langs lange haren onschuld op.
er heerst een alom treuren
achter de vele deuren.
als kleine-kinder-tranen
in ogen van een heel groot dier,
als ruiten voor een mistige morgen.
waar is het tedere plezier?
de wereld sluit haar kamers af,
de straten staan gegrendeld.
de wegen gaan op iedere hoek
en stap terug en turen:
er is niets te bespeuren.
nergens vliegt iets verrassends op.

Ontmoeting. Jaargang 16

340
en overal zijn uren
en deuren, gesloten.
STEM II
- Er is nog één oplossing. misschien.
de oplossing van de onhandige autobus 's middags,
die zwaar en goedbedoelend
het stoplicht door trekt.
JONGEN
- Zo hoopte ik eens te zien inslaan
de ontroering bij onze aanblik. als een bliksem
in je takken
sidderend.
STEM II
- Maar ook dat geluid een van defecte remmen.
STEM I
- Een rumoer van ambulances.
STEM II
- En de doden?
STEM I
- verhevigen zijn vlucht.
JONGEN
- Zij die te veel zien...
MEISJE
- zien altijd wel iets te weinig.
STEM I
- Het oog zou een cirkel moeten zijn
aan alle kanten ziende,
en draaiend gestadig met een snelheid
centrifugaal gericht.
STEM II
- Zou men dan scherper onderscheiden
de warmte van het licht,
de kracht van haar bron,
de bron van het water
en het water van het water
dat bevriezen kan?
Stem I besluit, nu op de achtergrond begeleid door Miles Davis, met ‘Wolken, grote witte
wolkenkudden’ enzovoort.*)
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Eindnoten:
*) ‘Nachtval aan de Noordzee’ uit: ‘Eenmaal tweemaal’, hetwelk binnenkort verschijnt bij Desclée
de Brouwer, Brugge.
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José Boyens
De parel
De regen houdt haar natte adem in
en de paden welven hol om haar te stelpen
Ik ben geboren in deze waterschelp en
lig als parel in de oester
van dit vergeefs begin.
Er schijnt een glans aan mijn bestaan
als ik mij spiegel in de plassen.
Het water lijkt bewogen aan het wassen:
twee druppels vallen er langzaam in.
Maar de regen houdt al lang haar adem in.
Een parel moet het glanzen van zichzelf genoeg zijn,
maar ik verlang het ander spiegelbeeld
dat, ongeborgen, ergen met eigen weemoed speelt...
Door het begrip van hogerhand ben ik te meer alleen:
de regen houdt haar natte adem in.
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José Boyens
Afgemeten loftuiting
Ik prijs de dag
lang voor het avond is
en reis op mijn kameel
door het vergeeld plantsoen.
Voorop de parelhagedis
en op de achterbult
het eendje van kaneel
Ik prijs de dag
lang voor het avond is
omdat de moeë middag
al misprijzenswaardig is.
Mijn vriend sloft wiegend, nauwgezet.
Is door de motten aangevreten.
Zijn oog door een oud grijs bezet.
(Dit wil hij zelfs voor ons niet weten).
Hij prijst de dag
moar voor het avond is.
Omdat het prijzen op zichzelf
van waarde is.
De tocht is steeds nauwkeurig afgemeten:
wij worden elke ochtend uitgelaten
tot aan de berg met het geheim.
- Daar rechtsomkeert en
met bedrukt gelaat in
Artis weer de oppasser voorbij.

Ontmoeting. Jaargang 16

343

José Boyens
Hemelvaart
Altijd als ik u nader
begint uw hemelvaart.
Mijn kansen worden kwader.
Vandaag wacht ik de avondtrein.
Gij zoudt een koffer en een spade dragen,
in licht kolbert zijn,
zo zei de advertentie onomwonden
waarin gij u zeer aanbeveelt.
- Dan heeft de trein zich om het perron gewonden.
Schril vlucht ik langs de ruiten.
Dat moe gezicht daar? Nee, geen spade.
Die man? Nee, zwart kolbert. - Twee fluiten.
Dan boort de machinist
zijn blik tot op mijn bodem.
Het perron is leeg. Het teken uitgewist.
- Morgen zult gij de voerman zijn
die ik op het kruispunt na mag kijken
en overmorgen de kastelein
bij wie ik u een middag lang verwachtte.
Altijd begint uw hemelvaart.
Stilaan komt er een streep door mijn gedachten...
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Jaap Zijlstra
Vogelvrij
Leviticus 14, 4-7
beter één vogel in de hand
van de priester
hij zet het mes erin
hij zet een streep onder het leven
hij schrijft onze namen
in letters van bloed
aan de oppervlakte
van het water
vogel
in de greep van het leven
nu ga je er onderdoor
nu word je begraven
in de rode zee
straks ben je gevlogen
met tien in de lucht
het bloedkoralen teken
om je zingende keel
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Jo Datema
Elsschot en de Bijbel
Toen ik enkele jaren geleden Elsschots ‘Lijmen’ las en daarmee voor het eerst met
het werk van deze auteur kennismaakte, werd ik onmiddellijk sterk geboeid door de
naar het mij voorkwam uiterst betrokken wijze van schrijven. Ook had ik steeds het
gevoel van de aanwezigheid van een ‘meerwaarde’, van een extra dimensie en werd
ik getroffen door de mensenkennis of misschien beter: zelfkennis die de schrijver
erin verried. Ik meende nl. dat alleen zij diè zelfkennis konden bezitten, die op de
een of andere wijze een wezenlijke ontmoeting met Christus gehad hadden. Ik was
dan ook verrast toen ik vervolgens ‘Het been’ lezend duidelijke parallellieën met de
Bijbel ontdekte. Daartoe aangespoord heb ik uitgaande van ‘Het been’ heel Elsschots
werk eens onderzocht op Bijbelse invloeden. De resultaten van dit onderzoek laat ik
hier graag ter overweging volgen.
1. Wanneer we, in ‘Het Been’
bij Boorman aan Christus
bij Laarmans aan Petrus
denken, herkennnen we in het hoofdstuk ‘De verkoping’ de bekende geschiedenis
van Jezus' gevangenneming en veroordeling, en de verloochening van Petrus, tot in
de klanken van het ‘Kruis hem, kruis hem’ (‘bui-ten, bui-ten’ (398-399)*) toe.
Hoewel het geheel voor zich zelf spreekt wil ik toch ten overvloede op enkele
punten wijzen.
a. Evenals Jezus (Mattheüs 26: 53, 54) biedt Boorman bij zijn gevangenneming
geen tegenstand, maar geeft zich gewillig over en neemt zelfs het initiatief: ‘Ik ga
mee’, zei Boorman en hij stapte gedecideerd op de deur toe, zijn agent achter zich
aanslepend.’
b. Evenals Petrus (Mattheüs 26: 69-75) verloochent Laarmans zijn meester
driemaal. Zie bladzijde 409, waar de drie verloocheningen opgesomd worden.
c. Jezus wordt ervan beschuldigd dat Hij het volk oproerig maakt (Lukas 23: 5),
Boorman wordt uitgescholden voor een communist (400).
d. Wanneer Boorman weggeleid is, vertelt Laarmans: ‘Ik bleef alleen achter en
een zekere droefheid kwam over mij.’ Vergelijk hiermee Mattheüs 26: 75b: ‘En naar
buiten gaande, weende hij bitterlijk.’

*) De getallen verwijzen naar de overeenkomstige bladzijden uit: Willem Elsschot ‘Verzameld
werk’, vierde druk 1960; uitgave: P.N. van Kampen en Zoon N.V., Amsterdam.
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Dat Elsschot deze parallellie ook werkelijk bedoeld heeft blijkt uit een opmerking
van neef Jan in het volgende hoofdstuk: ‘Een geluk dat de kruisiging in onbruik is’
(405). Achteraf bezien is ze door die zelfde neef Jan ook aangekondigd met z'n: ‘Zit
daar niet als een Petrus...’ (376).
Ook het eerste Boorman-boek, ‘Lijmen’, blijkt tweetalig. Boorman herinnert ons
erin weer aan Jezus, Laarmans aan Petrus.
a. Moederziel alleen tegenover Boorman staande, ziet Laarmans eerst recht wie
hij is: ‘een verloren schaap in de samenleving’ (253). Vergelijk hiermee de gelijkenis
van het verloren schaap in Mattheüs 18: 12-14.
b. Hij krijgt een andere naam: Teixeira de Mattos (256), zoals Simon de naam
Cefas = Petrus (Johannes 1: 43).
c. Boorman verzekert dat het willen in zijn zaken moeilijker is dan het doen (251),
Paulus roept uit: ‘Want het goede, dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet
wil, dat doe ik (Romeinen 7: 19).
d. De zondaar, tot geloof gekomen, heeft voortdurend strijd te voeren tegen ‘de
oude mens’ in zich. Laarmans heeft het blijkbaar moeilijk gehad met zijn baard,
getuige Boormans verklaring: ‘Ik heb gevreesd dat je baard het winnen zou en dat
je niet zoudt terugkomen’ (281). Enigszins hiermee te vergelijken is misschien
Johannes 6: 66-69.
e. De leefregel die Boorman Laarmans geeft luidt: ‘Betrouw niet op God, de
Mattos. Wees beleefd tegen je klanten, want het zijn je vijanden, vergeet het niet’
(305), wat wel het omgekeerde is van Mattheüs 22: 37-40, waar gezegd wordt dat
men God en de naaste lief moet hebben.
f. Boorman kondigt tweemaal aan, dat hij buiten gaat wonen (351, 358). Vergelijk
hiermee Jezus' aankondigingen van Zijn lijden, dood en opstanding (Mattheüs 16:
21, 17: 22 en 23, 20: 18 en 19).
In ‘Het tankschip’, vanaf het derde hoofdstuk, treffen we dan iets soortgelijks aan.
Ditmaal geen parallellie met een Bijbelverhaal, maar met een wijze waarop de
Bijbelse boodschap als heilsleer gepredikt wordt. Boormans verklaring: ‘Ja bekeren
is een lastig werk, mijnheer Peeters, en ik vraag mij af hoe de eerste vaklieden van
het geloof erin geslaagd zijn hun diverse drankjes door zulke onafzienbare scharen
te doen slikken’ (669), getuigt dunkt me van bijzonder raffinement. Lees Romeinen
1: 16 en 17, vooral vers 17b, Luthers ‘vondst’,
1 Corinthe 1: 18-25, daarna dit verhaal. Denk
bij de Castellane aan God,
bij Boorman weer aan Jezus, de Middelaar of aan een zendeling,
bij de fiscus aan de Satan,
bij het tankschip aan de eeuwige zaligheid,
bij Peeters (= Petrus = Laarmans?) aan een onbekeerde,
en u bent getuige van het gratis aanbod van het heil aan een wereldling. Ik ben
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geen theoloog, maar dit ‘gratis’, zonder enige verdienste dus, en trouwens de hele
affaire, wijst naar ik meen op een protestantse ‘aanpak’ en wel in de lijn van Luther,
Kohlbrugge, Barth.
a. In de krant met de Boorman-advertentie stond ook te lezen dat twee sleepboten,
de ‘Castor’ en de ‘Pollux’, uitgediend hadden, en voor afbraak verkocht werden
(666). ‘Castor’ en ‘Pollux’, de ‘Dioscuren’ was ook het kenteken van de boot die
Paulus, op weg naar Rome, van Malta naar Puteoli bracht (Handelingen 28: 11).
b. Peeters is een uitheemse, een ‘el-lendige’.
c. In 1 Corinthe 1: 22-24 wordt gesproken van
1. Joden, die tekenen en
2. Grieken, die wijsheid zoeken,
3. Heidenen, die de verkondiging van een gekruisigde Christus dwaasheid vinden
en
4. Geroepenen, Joden zowel als Grieken.
In ons verhaal vinden we deze categorieën van mensen terug:
1. de heilige Thomas,
2. Papagos III (Papagos I, de grootvader, zal wel in Paulus' tijd geleefd hebben!),
3. Stevenson,
4. Peeters.
d. De zondaar, door de Heilige Geest aan zichzelf ontdekt, komt tenslotte tot de
beschamende ontdekking dat, hoewel uiterlijk alles bij hem misschien heel goed in
orde is, hij niets heeft wat hij God kan aanbieden en dat alles wat hij nog aan goeds
meende te bezitten, voor God niet bestaan kan. Peeters, vanachter zijn groot
bureau-ministre met marmeren inktpot, omringd door mooie scheepsmodellen (667,
675), heeft het gevoel alsof hij zijn hemd uittrekt, wanneer hij tenslotte aarzelend
erkent, dat zelfs zijn huisraad niet van hem is, maar op naam staat van zijn vrouw
(676).
e. Het gaat tegen ‘vlees en bloed’ in met de hele wereld op één hoop geworpen te
worden. Zo is Peeters woedend, omdat hij met Papagos over één kam geschoren
wordt (670).
f. De Satan is er altijd op uit Gods werk en het geluk der mensen te verstoren. De
fiscus is De Castellànes grote zorg. Tot het laatst toe vormt hij een bedreiging voor
het slagen van Boormans plan. ‘Neen, of hij zijn vermaledijde winst nu ten tonele
voerde in de vorm van klinkende penningen, schepen, materiaal of gezonde
vorderingen, op het applaus van de fiscus kon hij rekenen’ (674). ‘Daar lagen dus
onze vier miljoen en vlak er naast stond de fiscus zijn tijd af te wachten. Hoe die big
dan in rook omgetoverd in 't bijzijn van die cerberus, zonder de boel op stelten te
zetten’ (675). ‘En boven de nakende transactie van die verkoping bleef opeens de
sterre staan en bracht mij op het goede spoor’ (675). Denk hierbij aan Mattheüs 2:
9 waar verhaald wordt hoe een ster de wijzen uit het oosten de weg wees naar de
geboren Zaligmaker, ‘terwijl
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ik zelf, tot de laatste seconde toe, een overval van de fiscus verwachtte, niet zo zeer
in de vorm van een vliegende draak als wel van een heer in 't zwart die met een
eenvoudige betekening onze feestelijke Joséphine voor onbepaalde tijd aan de ketting
zou leggen en zo het slotakkoord schrijven van onze “Rhapsodie Marseillaise” (687).
g. Dat geloven aan begrijpen voorafgaat, leert zowel de Bijbel als Boorman (671,
678).
h. ‘Uit genade leven’ wil zeggen: leven voor Gods rekening. Boorman zegt tegen
Peeters: ‘Trouwens, u krijgt een lichte rol, terwijl de Castellane eigenlijk aan 't
vliegend trapezium werkt’ (677).
i. In Mattheüs 24 houdt Jezus een rede over de laatste dingen. Allerlei rampen
zullen aan Zijn wederkomst voorafgaan. Dan zal het einde zijn en zullen de
uitverkorenen de volle zaligheid smaken. De mens moet de tekenen der tijden verstaan
(Mattheüs 16: 3). Boorman zegt tegen Peeters dat hij dient te weten dat er iets op
komst is, dat er zich boven ons werelddeel iets samentrekt. De waarde van het
tankschip kan er alleen maar door stijgen (680, 681).
i. ‘U moet niets, u moogt’ (681) is ook een uitdrukking die het in een
Evangelieverkondiging goed doet.
k. ‘De tien geboden van ons geloof’ worden ná de aanvaarding van het gratis
aanbod gegeven (681), in protestantse terminologie: ná de verlossing, als een leefregel
der dankbaarheid.
l. Peeters schaamde zich omdat hem een drank werd opgegeven, die hij nooit uit
eigen recepten had kunnen bereiden (682). Vergelijk hiermee 1 Corinthe 2: 9:
‘Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des
mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.’
m. De wijze waarop Boorman vertrekt, verdwijnt zou ik haast zeggen, doet aan
Jezus' hemelvaart denken. In Lukas 24: 51 lezen we: ‘En het geschiedde, als Hij hen
zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den Hemel.’ De Castellane
merkt op: ‘Ik dacht een ogenblik dat hij ons ook nog zijn zegen ging geven’ (684).
n. Maar Peeters kon niet geloven: ‘En toch kon ik nog steeds niet geloven dat uit
Boormans poppenspel voor mij iets positiefs geboren zou worden’ (684). ‘Het was
mij onmogelijk de zaligheid te smaken die uit zekerheid geboren wordt. Alles stak
zo perfect in elkaar als een werk van de Schepper, dat viel niet te ontkennen, maar...’
(684, 685). Het tankschip krijgt de naam: Joséphine, Elsschots zaligheid, en vaart
uit terwijl de bootslui een schalks liedje zingen (685). Is het boek ook niet aan haar
opgedragen?
Buiten de Boorman-boeken komt de Boorman-figuur nog eenmaal voor nl. in ‘Kaas’
en onmiddellijk zijn we weer op tweetalig gebied. Wanneer Laarmans ten einde raad
is, raadpleegt hij hem (466). ‘Het bezoek bij Boorman is mijn laatste respijt geweest’
(467). ‘Nood leert bidden’, luidt immers het spreek-
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woord! Laarmans zelf verklaart verderop: ‘Was ik geen jammerlijk vrijdenker, ik
zond een gebed op’ (473).
Dat Boormans vrouw Martha heette (367) zal ook wel geen toeval zijn. Ze kan
niet anders dan een nederig dienende huissloof zijn geweest. Zie Lukas 10: 38-42.
In de overige boeken van Elsschot treffen we slechts hier en daar min of meer verkapte
parallellieën met Bijbelse gegevens aan.
Het jubellied aan het eind van ‘Tsjip’ (537, 538), doet in de verte aan de lofzang
van Zacharias denken (Lukas 1: 68-79). Laarmans zal met zijn kleinzoontje een
verbond sluiten ‘en daar is niemand bij nodig. Mozes óók was op de berg met Hem
alleen’. Hij zal met hem het lied der bevrijding aanheffen ‘en zo bereiken wij samen
het land waar die gouden vogel jubelt, véél hoger dan de leeuwerik’. Mozes zong
zijn lied der bevrijding aan de overkant van de Schelfzee, nadat God de Israëlieten
verlost had uit de hand van de Egyptenaren (Exodus 15: 1-21) en met dit lied op de
lippen trokken zij naar Het Beloofde Land.
In ‘De Leeuwentemmer’ wordt ons beschreven hoe met behulp van twee zakmessen
die verbondssluiting plaatsvond (568), een manier het Oude Testament niet onwaardig
(Genesis 15: 10, Exodus 24: 6). Even verder vernemen we dat Jan de naam van de
Broederschap der Dorre Bladeren niet ijdel wil gebruiken (578); denk aan het derde
gebod: ‘Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdellijk gebruiken’ (Exodus 20:
7a).
Op enkele plaatsen in zijn werk brengt Elsschot de Bijbelse leer openlijk in het
geding. Ik denk aan de les in de catechismus die Laarmans zijn dochter geeft in
‘Tsjip’ (526 v.v.) en aan zijn gesprek met Ali in ‘Het Dwaallicht’ (713 v.v.).
Dan treffen we nog veel letterlijke of bijna letterlijke aanhalingen uit de Bijbel aan.
Om enkele te noemen:
‘Ziet lieve mensen, 't is volbracht’ (731) - ‘Het is volbracht’ (Johannes 19: 30).
‘En 't incasseren is de waarheid’ (292). - ‘Uw woord is de waarheid’ (Johannes 17:
17b).
‘Boorman heeft mij opgetuigd, Boorman heeft mij afgetakeld. De naam van
Boorman zij geloofd’ (365). - ‘De Here heeft gegeven, en de Here heeft genomen;
de Naam des Heren zij geloofd!’ (Job 1: 21b).
‘Mijnheer Boorman, uw wil geschiede’ (386). - ‘Uw wil geschiede’ (Mattheüs 6:
10b).
‘Hier hebben de bozen het woelen gestaakt, hier vindt hij wiens kracht uitgeput
is, rust’ (413). - ‘Daar houden de bozen op van beroering, en daar rusten de
vermoeiden van kracht’ (Job 3: 17).
‘Uit de diepste diepte kom ik aan de oppervlakte’ (476). - ‘Uit de diepten roep ik
tot U, o Here!’ (Psalm 130: 1).
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‘Er is voor alles een tijd’ (608). - ‘Alles heeft een bestemde tijd’ (Prediker 3: 1). ‘Het
meisje is al te aardig en het vlees is zwak’ (719) - ‘De geest is wel gewillig, maar
het vlees is zwak’ (Mattheüs 26: 41b).
Merkwaardig is dat de aan Luther toegeschreven uitroep: ‘Hier sta ik, ik kan niet
anders, God helpe mij,’ tot tweemaal toe gedeeltelijk wordt gebezigd (359, 647).
Tenslotte wijs ik nog op de talrijke uitdrukkingen in Elsschots werk, die op de een
of andere manier in verband staan met Bijbel, kerk of christendom, zoals:
‘Het was voor haar een hele bedevaart’ (191).
‘en wandelde als Jezus op de wateren’ (213).
‘glimlachende als een madonna’ (306).
‘iets als 't zwijgen in de kerk onder de nuttiging’ (328).
De invloed van de Bijbel op Elsschots werk is wel bijzonder groot. Dit geldt niet
voor ‘Villa des Roses’, dat er in dit opzicht geheel buiten valt. Ook niet voor ‘Een
ontgoocheling’ en ‘De verlossing’. In het eerste boek treffen we maar één plaats aan
waar we met een beetje goede wil van Bijbelse invloed kunnen spreken: ‘De Keyzer,
comment dit-on en Latin Le Seigneur?’ (125), het tweede bevat enkele van de onder
4 genoemde uitdrukkingen, bovendien een zwakke poging in de richting van de
tweetaligheid: ‘Van Hemeldonck schaarde zijn twaalf mannetjes om zich heen’ (185).
‘De graaf!’ riepen de twaalf apostelen als één man’ (186). Van de overige werken
vormen de Boorman-boeken door hun sterke tweetaligheid een aparte groep. ‘Verzen’
levert geen nieuwe gezichtspunten op. Ondergrondse parallellieën heb ik er niet in
kunnen ontdekken.
Het constateren van deze feiten roept vragen op.
Hoe stond Elsschot tegenover de Bijbel en het christendom? Wat bewoog hem er
over te schrijven als hij schreef?
Bij het zoeken naar een antwoord zullen we vooral moeten letten op
I. die plaatsen in zijn werk die openlijk over geloofszaken handelen, en op
II. de onder 1 genoemde parallellieën.

I
Voor wat het eerste betreft, beide passages - de catechismusles in ‘Tsjip’ dus en het
gesprek tussen Laarmans en Ali in ‘Het dwaallicht’ - vertonen grote overeenkomst:
1. Laarmans geeft op de vragen die hem over het geloof gesteld worden, een
ontwijkend antwoord.
‘Tsjip’ (526): ‘Of er een God is. Een vraag waar ik tegen op zie als tegen de
Himalaya. Al die jaren heb ik mijn afgrond kuis bedekt gehouden en ik zal hem
op deze dag zeker niet ontbloten. Ik zeg haar dus maar dat ik hoop van wel,
maar dat een klerk zoals ik dat niet kan uitmaken.’
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‘Het dwaallicht’ (718): ‘Gelooft u werkelijk in de man aan het kruis, Sir?’ vraagt
Ali. ‘In onze luchtstreek wordt algemeen in hem geloofd.’
2. Hij weet met de Heilige Geest niet goed raad.
‘Tsjip’ (526): ‘Daartoe zond God de Heilige Geest die Maria bevruchtte.
Begrepen?’ Adele begrijpt er niets van.
‘Het dwaallicht’ (714): ‘Bovendien behoorde de Heilige Geest ingeschakeld te
worden. Ik vrees echter dat die derde persoon hen nog meer verbijsteren zou
en bovendien zie ik in dat mijn Engels voor die taak te kort zou schieten.’
3. ‘De Man van smarten’ heeft zijn volle sympathie.
‘Tsjip’ (526): ‘De leer en het lijden van Christus volgt zij met vervoering... ‘Het
dwaallicht’ (713): ‘Zij laten dieper medelijden blijken dan van enig Christen
ooit kan uitgaan en Ali zegt: “arme man”.’

II
Wat de ondergrondse parallellieën aangaat:
In Van Hemeldonck en zijn twaalf mannetjes in ‘De verlossing’ (185, 186), kan
ik niets anders zien dan persiflage.
Boorman in ‘Lijmen’, ‘Kaas’, ‘Het been’ en ‘Het tankschip’, doet denken aan een
valse Christus of, om met Ter Braak te spreken ‘de Antichrist’.*) Vergelijk b.v.
Mattheüs 24: 5: ‘Want velen zullen komen onder Mijnen Naam, zeggende: Ik ben
de Christus; en zij zullen velen verleiden.’ Is het eigenlijk niet voor de hand liggend
hem als Christus voor te stellen, maar een andere doelstelling te geven? In ‘Het been’
laat Elsschot hem even ontrouw worden aan die intentie en onmiddellijk wordt hij
buiten de maatschappij gestoten, belasterd en door zijn discipelen verloochend. Het
boek is aan Menno ter Braak opgedragen. Kan het al een reactie inhouden op diens
‘Van oude en nieuwe christenen’ van 1937?
Ook de procedure van Boormans middelaarswerk in ‘Het tankschip’ lijkt op die
van Christus, maar de doelstelling is weer anders. Merkwaardig is dat de Heilige
Geest geen rol kreeg toebedeeld, waardoor we hier dacht ik niet met afrekening te
maken kunnen hebben. De zelfontmaskering ten gevolge van een relatie met Christus,
het wel willen maar niet kunnen geloven is treffend verbeeld. Bedoeld of niet, we
vinden in dit verhaal een gangbaar ‘christendom’ terug, waarin het geloof niet veel
meer is dan een wissel op de eeuwigheid. Typerend is het telegram dat Boorman ter
gelegenheid van de ‘maiden-trip’ van de ‘Joséphine’ stuurt: ‘Wens voorspoedige
reis. Denkt aan assurantie tegen alle risico’ (685).
In ‘Tsjip’ en ‘De leeuwentemmer’ wordt in een aan de Bijbel ontleende beeldspraak
en stijl verwoord wat de schrijver eens als een verlossing en bevrijding heeft ervaren.

*) Menno ter Braak: ‘Elsschot en de idee’, Groot-Nederland, 35ste jaargang (1937) tweede
deel, pag. 18.
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Conclusies:
1. De Bijbel moet Elsschot sterk geboeid hebben, bepaalde gedeelten ervan althans
heeft hij gelezen en herlezen, zodat ze zijn geestelijk eigendom werden. Dit klopt
ook met wat Frans Smits ons vertelt in zijn boek ‘Willem Elsschot’ nl. dat de Bijbel
en wel speciaal Job, Prediker en de passie volgens Mattheüs tot de lievelingslectuur
van de schrijver behoorde.*)
2. Het Evangelie van het Kruis is hem niet onverschillig geweest. Niemand toch
houdt zich zo lang en zo intens bezig met iets dat hem koud laat, dat hem niets doet?
Mevrouw Peeter's instelling was hem daarbij niet vreemd: ‘Zij heeft haar ziel aan
Hornstra niet verkocht, maar wilde voor eigen rekening weten of ik nu werkelijk niet
thuis ben. Goed zo, madame Peeters!’ (475).
Verder geloof ik dat ‘Het dwaallicht van de twijfel’ (321) hem maar al te goed
bekend was. Heeft het laatste boek er misschien zijn naam aan te danken? Daar klinkt
het: ‘zij staan voor dezelfde muur waar ik reeds een halve eeuw langs loop, zonder
een deur te vinden en ik zit dan ook met onze mensgod lelijk in de war tegenover de
abstracte eenheid van hun Allah’ (713).
‘Een halve eeuw’. Is het dan tè ver gezocht het feit dat Kareltje in ‘Een
ontgoocheling’ het antwoord schuldig blijft op de vraag: ‘Comment dit-on en Latin
Le Seigneur?’ (125) symbolisch te stellen?
De christenhèid heeft hij dunkt me afgewezen. Dat Elsschot de christenen als
versteend in hun eigen recepten beschouwde blijkt wel uit de reeds aangehaalde
passage uit ‘Het dwaallicht’: ‘Zij laten dieper medelijden blijken, dan van enig
christen ooit kan uitgaan’ (713). En het christendòm? Ik kan niet ontkomen aan de
indruk dat er in Elsschot een conflict bestond tussen verstand en gemoed, dat zijn
verstand hem ontzegde, waar zijn hart om vroeg. Zat ook hem de ‘systeem-bouwer’
Paulus dwars? Christùs niet. Met de figuur van Petrus heeft hij Laarmans steeds
geïdentificeerd, de uitspraak van Ali: ‘Verloochend heb ik u niet, mijn geest heeft
gewankeld maar niet mijn hart’ (720), kon wel eens een sleutel zijn.
Uit ‘Het dwaallicht’ spreekt een zekere berusting. Of hij gelukkig is? Elsschot laat
Ali aan Laàrmans geluk twijfelen. Hij heeft een vrouw, drie zonen en drie dochters.
Maar waarom die borrel? (716).
Wat hier ook van zij, Elsschot vertoont in zijn werk zeer Christus-lijke trekken:
a. grote deernis met de mens en zijn lot;
b. grote liefde tot de kinderen (denk aan Kareltje, Robert, Jan);
c. waarachtigheid.

*) Frans Smits ‘Willem Elsschot’, tweede vermeerderde druk, Brussel 1952. Pag. 16.
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Redactioneel
Bij de tachtigste verjaardag van A. Wapenaar
Verjaardagen hebben na de laatste oorlog een ander karakter gekregen. Rommeliger:
er zijn ook steeds meer mensen bijgekomen. De verjaardag is uitgesleten geraakt en,
zo de middelen het toelieten en dat doen zij in klimmende mate, heeft men de
uitgeholde plaats met een soort cocktailparty gevuld. Men komt, men staat, men gaat.
Wel is dit een uiterste modernisering - en waarom ook niet? - maar zij ligt in de
lijn van een steeds bewegelijker, ook steeds gevulder leven. Er is niets op tegen, het
zo te doen. Als men maar blijft tellen (Psalm 90). Toch, nu de dichter A. Wapenaar
zijn tachtigste verjaardag in de maand september hoopt te vieren - als dit zwart op
wit verschijnt, naar wij hopen, reeds gevierd zal hebben - worden wij bepaald bij
een andere bewegelijkheid en vulling.
Ons verdiepend in de geschiedenis van de christelijke letterkunde in ons land, in
een toch vrij recent verleden, lezend in Rijnsdorp's In Drie Etappen - nog steeds
leverbaar - lezen wij dat een uiterst critische geest als wijlen J.A. Rispens - hoe kende
hij de avant-garde! - over de jarige geschreven heeft onder de titel ‘Calvinistisch
Piëtisme’.
Wij citeren Rijnsdorp: ‘Het stuk over Wapenaar () roert voortdurend aan dezelfde
of gelijksoortige vragen als in deze studie (In Drie Etappen-Red.) aan de orde zijn,
met als centrale probleem de spanning tussen voorwerpelijkheid en bevindinglijkheid
in het Nederlandse Calvinisme. Dat het vinden van een synthese tussen die beide
voor alle gebieden, die het Calvinisme bestrijkt, een levensbelang is, met name voor
de algemene leiding, de prediking en de literatuur, is een waarheid, die zich onder
het schrijven van deze studie meer en meer aan mij heeft opgedrongen en die ook
Rispens, blijkens het opstel in kwestie, impliciet beaamt.’
Jarige, mogen wij het zo, generaliserend, stellen: de nieuwe bevindinglijkheid lijkt
mijlenver verwijderd van de uwe en is dat ook in zekere zin. Wij lijken eeuwen ouder
geworden, verder weg. Maar liggen wij niet in een zelfde worsteling om de
voorwerpelijkheid? De termen zijn anders, de vulling is anders, het klimaat en ook
de vroomheid, ja ja.
Maar Ontmoeting is geen generatieblad. Na 17 jaar lijkt het amper het blad van
een groep. Eerder een blad van een nieuwe diaspora.
Maar er is een spoor van vroeger naar nu, er is een band van de grootvaders aan
de kleinkinderen.
Het is goed toeven bij u, jarige. Wij komen even tot rust en bezinnen ons op uw
werk. Uw bundel ‘Het Komend Koninkrijk ligt open’ op de eerste bladzijde, bij het
vers ‘Ben 'k nog een rank?’ Wij drukken het af, bij wijze van gelukwens:
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Ben 'k nog een rank aan Uwen wijnstok, Heer?
Wat waart Gij dan lankmoedig telkens weer.
Heb ik wel ooit gebloeid? Droeg ik ooit vrucht
Die Gij begeert? Ik vrees Uw toorn geducht.
Want als Gij komt en keurt, o Hovenier,
Doemt g'alle dode ranken in het vier;
Neem mij niet weg, spaar mij ook nog dit keer,
Zend op mijn dorheid vruchtbren regen neer!
Breek met Uw zonlicht heen door deze nacht;
Laat sterven mij aan eigenwil'ge kracht;
Doe m' in de schaduw van Uw vaste woon
Ontluiken, overtogen van Uw schoon!
O, mocht m'een nieuwe lente opengaan;
Dan bloei ik op Uw open hemel aan!
En komt Gij tot Uw hof ten herfstgetij,
Dan rijpen Uwe vruchten - ook aan mij.

Bij het heengaan van W.G. van de Hulst
Wij schrijven hierboven: als men maar blijft tellen, dat naar aanleiding niet van een
onzer, maar naar Psalm 90. De kalender volgen is bijna een deel van onze liturgie.
Wij tellen, niet de onzen, niet onszelf, maar onze dagen.
W.G. van de Hulst, ons in deze maand ontvallen, heeft een hoge leeftijd mogen
bereiken. Hij heeft iets gehad van die wijsheid en eenvoud, die de 90ste psalm
uitstraalt. Die zelfde deugden hebben ertoe bijgedragen dat hij zo'n groot schrijver
voor kleine kinderen geworden is.
Van de Hulst was de schrijver en de vriend der kleinen. Laten wij niet vergeten
dat hij de vriend van allen was die hem ontmoet hebben, b.v. op de vergaderingen
van de bond van christelijke kunstenaars, en daarvoor bij welke gelegenheid ook,
bijna altijd aanwezig en met een vriendelijke geste naar en een bemoedigend woord
voor de beginnelingen in het vak en degenen die er wel eens moe onder werden.
Wij herdenken onze vriend Van de Hulst met een gebogen hoofd, met weemoed
in het hart, met dankbaarheid voor wat God ons in hem geschonken heeft en met een
glimlach als wij zien op het werk, waarin wij, levenden, zijn stem nu nog horen
klinken.
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William Blake (1757-1827)
Aan de avondster
Blondharige engel van de avond,
Ontsteek thans, nu de zon op de bergkammen rust,
Uw lichtende liefdetoorts; zet op uw stralende kroon
En zend uw glimlach neer op het bed waar wij rusten.
Giet uw glimlach over onze liefde, en spreid
Terwijl gij de blauwe hemelgordijnen toehaalt
Uw zilveren dauw over elke bloem
Die vroeg de ogen sluit. Laat uw westenwind sluimeren
Op het meer, laat er stilte uit uw ogen schitteren,
En maak het donker zilver-doorschijnend. Want gauw, veel te gauw
Gaat gij onder, en de wereld valt dan ten prooi
Aan razende wolven, en loerende ogen in 't duister der bossen.
De wol van onze kudden glanst van
Uw heilige dauw; bescherm hen door uw inwerking.

Vert. F.W. van Heerikhuizen.
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William Blake (1757-1827)
Spreek uw liefde nimmer uit:
Liefde is te schuw voor 't woord.
Zachte wind zweeft ongestuit,
Ongezien en ongehoord.
Ik sprak het uit, ik sprak het uit,
Ik legde heel mijn hart haar bloot,
Bevend en door vrees verkild Waarop zij van mij vlood.
Spoedig toen zij was gegaan
Kwam er een vreemdeling voorbij,
Ongezien en ongehoord Zijn blik doorboorde mij.

Vert. F.W. van Heerikhuizen.
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William Butler Yeats (1865-1939)
Een klein veldje gras
Nog resten plaat en boek
En een klein veldje gras
Om een luchtje te scheppen
Nu lichaamskracht verzwakt;
Middernacht, een oud huis
Met als enig gerucht een muis.
'k Word niet meer verontrust.
Hier aan het eind der baan
Kan nòch losse verbeelding
Nòch 't steeds maar malend gaan
Van 't denken door de lorren
Waarheid tevoorschijn sjorren.
Gun mij seniele waanzin,
Dat ik mijzelf omsmeed
Tot ik Timon en Lear ben
Of de oude William Blake,
Die aan een muur niet vroeg
Maar er waarheid uit sloeg;
Een Michel-Angelo's-geest,
Die door de wolken boort,
Door dwaasheid voortgejaagd
De doden schudt en stoort,
Door niemand meer gekend
Zijn arendsblik rondzendt.

Vert. F.W. van Heerikhuizen.
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M. Monsinga
De hand
De man hief bezwerend zijn linkerarm op. Het was een arm zonder hand. De bezoeker
keek ernaar met een licht gevoel van afgrijzen en tegelijkertijd met iets van een
opkomende ergernis. Hij hield niet van verminkte mensen. Ze verstoorden zijn gevoel
voor verhoudingen. Zoveel mogelijk vermeed hij hun gezelschap. Maar ditmaal was
hij zonder iets te vermoeden het huis van deze man binnen gegaan.
Hij was op tournee in het district waar hij woonde. Vroeg in de morgen was hij
met zijn Landrover van huis gereden. En na een lange tocht over stoffige bergwegen
die soms uitsluitend uit kuilen en klipsteen bleken te bestaan, had hij in de middag
een afgelegen farm bereikt. De farmer, een korte magere man van ongeveer zestig
jaar, had hem uitgenodigd een kop thee te drinken. Met graagte had hij deze
uitnodiging aangenomen. Hij had toen niet gezien dat de man verminkt was. Die
ontdekking deed hij pas toen hij binnen zat en de uitnodiging niet meer kon afslaan.
De bezoeker probeerde te kijken alsof hij niets bijzonders zag. Maar tot zijn ergernis
voelde hij, dat hij zich daardoor juist verried. De man was dergelijke onhandigheden
blijkbaar gewend. Hij toonde niet het minste teken van geraaktheid of onbehagen.
En hij deed geen enkele poging zijn verminking te verbergen. Hij droeg een vuil-groen
overhemd zonder manchetknopen. Als een korte tafelpoot stak de armstomp uit de
wijd open mouw. De man zwaaide er demonstratief mee. Hij scheen er plezier in te
hebben de bezoeker in verlegenheid te brengen.
De man buitte de gelegenheid tot praten goed uit. Op zijn afgelegen farm kwamen
niet vaak bezoekers. En zijn vrouw had kennelijk alle belangstelling voor zijn
stokpaardjes verloren. Ze had zich even laten zien toen ze thee serveerde. Daarna
was ze weer verdwenen in een aangrenzende kamer, waar ze zich verdiepte in het
lezen van een enkele weken oude krant.
De man goot een stortvloed van woorden uit over de bezoeker. Hij sprak over de
algemene politieke toestand in de wereld, over het communisme, over Hitler en over
de dreiging van de zwarte bevolking. De bezoeker luisterde slechts met een half oor.
Nu en dan mompelde hij een paar onverstaanbare klanken om zijn gebrek aan
belangstelling te verbergen. Hij dronk voorzichtig van zijn thee en keek de kamer
rond. Zelden had hij zulk een enorme verzameling wanstaltigheden bij elkaar gezien.
Het wemelde er van porseleinen honden, paarden, leeuwen, herdertjes en - niet te
vergeten - herderinnetjes. Ze stonden opeengepakt op tafeltjes, kastjes, vensterbanken
en zelfs op de grond. De zwarten worden slecht, hoorde hij de man zeggen. Vroeger
kon je je huis achterlaten zonder de deur op slot te doen. Als je terugkwam, stond
alles er
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nog precies zoals je het had achtergelaten. Maar tegenwoordig stelen ze als raven,
mijnheer. Je kunt ze niet meer vertrouwen.
Vanuit zijn ooghoeken zag de bezoeker de verminkte arm met zijn fladderende
manchet driftig heen en weer bewegen. Hij vroeg zich af wie deze weerzinwekkende
massa porselein verzameld had: de man of zijn vrouw.
Er zijn ook geen echte koningen meer in de wereld, zei de man heftig. Vroeger
had je koningin Victoria. Die had tenminste karakter. Maar tegenwoordig danst
koningin Elisabeth met zwarten. Stel je voor. Had je dat vroeger ooit kunnen denken?
De bezoeker prevelde iets dat een ontkenning moest betekenen. Waarschijnlijk
klonk het niet overtuigend genoeg. De man zweeg abrupt en keek hem doordringend
aan. Toen vroeg hij plotseling op vertrouwelijke toon:
Heb je verstand van oude schilderijen, mijnheer? Ik heb hier een prachtig exemplaar
hangen. Meer dan vierhonderd jaar oud.
Hij stond op uit zijn stoel en liep naar een hoek van de kamer. De bezoeker volgde
hem. Aan de wand hing een in steendruk uitgevoerd portret van een victoriaanse
vrouw, in een beschimmelde zwarte lijst. Het gezicht van de vrouw was nog in
oorspronkelijke staat, maar haar schouders en borsten waren bedekt met een laag
brokkelige waterverf van een onbestemde grauwe kleur.
Meer dan vierhonderd jaar oud, mijnheer, zei de man triomfantelijk. Kijk maar
naar de verf.
Hij nam het portret voorzichtig van de wand en liep er mee naar het raam. Hier,
wenkte hij met zijn armstomp. De verf is gebarsten van ouderdom.
Over de schouders van de man heen keek de bezoeker naar buiten. De zon brandde
op de dorre klipachtige berghellingen. Vlak bij een paar aloëstruiken liep een
Zoeloe-meisje, een grote kleipot op haar hoofd. In de verte kwamen drie ezeltjes aan,
zwaar beladen met zakken en aangedreven door een paar vrouwen wier stemmen
hier al te horen waren. De tijd scheen hier stil te staan. Plotseling kreeg de bezoeker
het gevoel dat hij terecht gekomen was in een merkwaardig goed geconserveerd
stukje verleden, in een victoriaanse enclave, die op onverklaarbare wijze niet was
overspoeld door de branders van de tijdstroom.
De man veegde behoedzaam met zijn manchet over het glas dat het portret
beschermde.
Ik zou wel eens willen weten hoeveel het waard is, mompelde hij. Oude schilderijen
zijn kostbaar, nietwaar? Heb je er enig idee van hoeveel het kan opbrengen?
De bezoeker schudde langzaam zijn hoofd.
Neen, zei hij peinzend, niet het minste idee.
Het scheen alsof de man uit een droom werd opgeschrikt.
Niemand heeft er verstand van, gromde hij. Maar ik begrijp het wel. Ze proberen
me ertussen te nemen. Ze wenden onverschilligheid voor om me te laten
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geloven, dat het schilderij niet zoveel waard is. En als ze dat gelukt is, willen ze het
me voor een schijntje afhandig maken. Maar ik trap er niet in. Ik laat me niet bij de
benen nemen. Meer dan vierhonderd jaar oud, mijnheer. Ze weten het allemaal, maar
ze willen het niet zeggen.
Met vlugge passen liep hij naar de wand. Zorgvuldig hing hij het portret weer op.
Neem me niet kwalijk, mijnheer, zei hij toen verontschuldigend. Je moet niet
denken dat ik je niet geloof. Maar ik ken de wereld langzamerhand.
Hij stond nog steeds voor het portret, het hoofd een beetje gebogen alsof hij zich
schaamde. Het was enkele ogen blikken stil. De bezoeker schraapte zijn keel. Hij
verlangde ernaar te kunnen wegrijden.
Ik hoop dat u het niet erg vindt, begon hij.
De man schudde langzaam zijn hoofd.
Neen, zei hij. Maar wacht nog even. Ik wil je nog graag één ding laten zien. Hij
liep naar een groot ouderwets kabinet en opende een van de deuren. Met een
onverwacht snelle beweging griste hij iets uit de bergruimte en zette het op tafel voor
de bezoeker. Het was een glazen pot, tot aan het deksel gevuld met een heldere
vloeistof. In de vloeistof bewoog zich iets. De bezoeker zag eerst niet wat het was.
Hij boog zich licht voorover om beter te kunnen zien. Toen herkende hij met een
schok wat daar in die vloeistof traag heen en weer schommelde.
Een hand, hijgde hij.
Ja, knikte de man. Dat is mijn linkerhand. Vind je het geen goed idee?
Met ogen vol afschuw keek de bezoeker beurtelings naar de fles en naar de man.
Maar waarom..., begon hij met tegenzin.
Er scheen iets te veranderen in de man. Het leek alsof hij groeide. En zijn stem
klonk warm.
Ik ben Rooms Katholiek, mijnheer. En ik geloof de verrijzenis uit de dood. Ik wil
er zeker van zijn dat ik straks mijn eigen hand weer terugkrijg. Mijn eigen hand, op
zijn oude plaats. Kijk, hier.
Hij stak zijn armstomp als een geweer naar voren.
Toen zei hij zacht:
Het was zo'n goede hand, zie je. Zo'n verdraaid goede hand.
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Hedwig Speliers
Neandert(h)aal
geboorte
Sterk als hennep
spant zij haar schoot,
in de spieren van haar vel
liggen de kinderen wakker.
Voor als de wind
op hun schouders drukt
bereidt zij de dranken,
stampt zij de maniok.
Met knapen en kloeke krijgers,
met doders bevrucht zij
de heuvels,
met pijlen zoent zij haar vijand.

leven
Aan de uiterste rand
maakt men koningen uit klei,
bij hoog en bij laag
bezweert men de pygmeeën in slaap.
In de boslucht
wordt de tepel harder dan elders,
wordt tederder dan elders
de doodsreutel van elk dier.
Als een boog
worden de armen gespannen,
vingers bepalen de afstand
van het schot.

droom
Uit toekan en liaan
trekken wij besluiten,
trekken wij eeuwen
aan onze ogen voorbij.
Met dadels voeden wij ons,
het bestaan wordt langer,
door het water gepolijste keien
worden onze wapens.
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Onder het schild van de nacht
vinden wij slaap,
in onze droom belikken wij
het lichaam van onze vijand.

angst
Over het mos
wandelt de vochtige panter,
het hart hoort zichzelf
langzamer kloppen.
Aan onze lippen
boort de taal verder
woorden zoekend
om angst te roepen.
Een kreet
maakt zich los van de aarde,
wordt bacterie
in de mond van de nacht.

dood
Vloeizaam zoekt de dood
tussen schaamharen en schoot
de wortel te raken
de kwetsbare vrucht.
Medicijnman en krijger
voelen het buigen van hun nek,
bidden en oproer plegen
maakt het bestaan korter
en varens
die de dood bedekken,
die de naaktheid
omkleden met aarde.

morgen
Aan de schors van de bomen
stijgt het voortdurende water,
aan de huid van ons lichaam
de gedurige dood.
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Rode hanen schreien de heuvels,
vlammen gaan in de aarde op
in de aarde die stilstaat
aan haar evenaar.
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Een kind dat keien zoekt
wordt hardhandig afgeslacht,
van ver hoort men zijn nek kraken
in het wier van de morgen.

middag
Languit op het water
dat moeder wordt
spreidt men de prauwen,
volgt men zijn schaduw.
Achter hun tanden
roepen de vissen
naar het licht
dat in de dag staat.
Met kreten keert men terug,
met woorden worden touwen gevormd,
in beddingen
legt men heersers te baden.

avond
De toekan lacht om ter luidst,
tussen bijlpunt en schors
valt het hart stil
van de melkboom.
Een geverfde voet
trekt op verovering uit,
als een kust
wordt de nacht lang.
Gehoorzaam maken de tamtams
de maan tot hun broeder,
de zon tot hun zuster
voor één en hetzelfde bed.

nacht
De wind staat op,
maakt een huis tussen de bomen,
de zon zakt als een buidel
vol zware mieren.
Eensklaps ligt de aarde
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op roepende kevers,
in het vel van de nacht
verplaatst de modder zijn stappen.
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Vuur wordt niet uitgevonden,
achter hun tanden
spreken de harde inlanders
met taalsteen, met kwarts.
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Jan J. Abels
Aftelliedje
Lieve brief, als ik je open maak, heb ik de verplichting iedere regel van je te kennen
en te begrijpen. Je bent gekomen om me te doordringen. Je weet dat me dit angstig
maakt, en toch ben je er. Je laat me geen keuze tegenover je stem, hoewel ik niet
weet wat je zult zeggen. Je bekleedt de plaats van een engel. Ben je gekomen om me
naar de eeuwigheid te voeren? Of heb je als taak de duistere mythe te vervullen? In
dat geval zou je de handen van je steller moeten hebben, en vooral zijn ogen. Herinner
je je die?
Ja, wij hebben vele herinneringen gemeen, maar die zijn niet hier. Daarom moet
jij alleen, zonder hulp van de handen en de ogen, de donkere mythe gestalte geven.
Maar wellicht zal blijken dat er grenzen aan je grootheid zijn.
Misschien ben je alleen maar een klein monument, zonder leven; of je zou een
minnares kunnen zijn, die me wordt opgedrongen en tegen wie ik het niet uit kan
houden. Wat zal ik je dan antwoorden? Dat ik je bij voorbaat nooit zal accepteren?
Je ongeopend laten liggen? Je een droombeeld laten worden?
O, je bent een aantal regels van een mens die me gekend heeft, lieve brief; je bent
het teken van een dood die ik nu pas besef.
Het was warm in de kamer. Er was gelukkig weinig bezoek. Toch had ik het gevoel
dat ik temidden van een dicht opeen gepakte menigte naar iets oninteressants stond
te kijken. Een college in een volle, oververhitte operatiezaal. De zon brandde star
onder de half gesloten gordijnen door. De bruine kist was beslagen met geel zonlicht
zodat het glazen deksel en het koper pijnlijk schitterden.
Zo nu en dan kwam er iemand om me een hand te geven.
‘Van harte gecondoleerd met het overlijden van uw broer.’
Dat was de standaard formule. Hadden ze iets anders gezegd, ik zou het niet
gehoord hebben. Misschien hèbben ze wel iets anders gezegd; ik weet het niet. De
woorden drongen niet verder door dan tot op de huid; vielen om me heen op de vloer;
hoorden niet bij me.
Dan keerden ze zich om, en keken in de glimmende kist.
Wat moet ik zeggen? Dat ik ineen kromp van smart? Dat was niet zo, want al mijn
spieren waren hard en stijf.
Ik voelde maar één ding - de ongeopende brief van mijn broer. Ik voelde de witte
enveloppe in het hoofd. Ik voelde fysiek hoe het ding in de la van mijn bureau lag.
Toch wilde ik het gesprek met mijn broer nog wat uitstellen. Het kwam immers op
een dag niet aan.
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Iemand gaf me een hand. Hij wist niet dat ik straks nog een gesprek met mijn broer
zou moeten voeren. Een gesprek over de glimmende kist heen.
Ik voelde mijn ledematen; ik voelde mijn warme, stijve lichaam dat net een beetje
te klein was voor me. En door het dikke glas heen zag ik de mensen rondlopen; zag
hun woorden, maar hoorde ze niet; nam hun hand aan, maar voelde die niet.
Toen kwam het tijdstip waarop het glazen deksel werd vervangen door een houten.
Ik bewoog me in de richting van de baar. Als figuren stonden er de mannen die
straks de kist weg zouden dragen. Ik knielde, en hield de ogen gesloten. Ik bad niet
- het was een lege gedachtenloosheid.
Toen ik opstond, keek ik de dode in het gelaat. Het was alsof de ogen zich openden,
en de lippen vormden mijn naam. Ik struikelde. Iemand greep me bij de arm, en
bracht me naar buiten. Voor me zag ik de enveloppe. Ik moest het gesprek nog
uitstellen, want ik was niet bij machte woorden en gedachten tot me te nemen.
De zon brandde mijn ogen schoon en leeg. De grond was hard wit. Het licht danste
van stof. De vogels waren stil. Een paar kinderen liepen bij elkaar. Ineens stoven ze
weg in verschillende richtingen. Hun gekakel dwarrelde omhoog tegen de gevels.
Een oude man op een rieten stoel in de deuropening van zijn huis keek hen na en
lachte tandeloos. Zijn bruine kop wiegelde op een te dunne hals. Toen hij mij zag
naderen, knikte hij; wel vier maal achtereen. Ik liep verder. De zon schitterde vele
kleuren op het stilstaande water van het kanaal waarlangs ik ging. Kanaal, of gracht
uit de oudheid. De geur van stilstaand water, van rottende planten, vond ik aangenaam.
Het water was traag vloeibaar door de zwaarte van de lucht.
Ik hoorde voetstappen naast me, maar toen ik keek was er niemand.
‘Het is te warm,’ mompelde ik.
Toch hielden de voetstappen aan.
‘Ik heb te veel emoties gehad.’
Dat was de eerste keer dat ik me er rekenschap van gaf onder de indruk te zijn van
het overlijden van mijn broer. Ik had al te veel dood gezien, dacht ik, maar het bleek
niet zo te zijn.
Ook zag ik er tegenop om zijn brief te lezen, om weer daadwerkelijk met hem in
kontakt te komen. Daar was ik wat huiverig voor. We hadden te veel samen
meegemaakt. Dat zou allemaal weer gebeuren voor mijn ogen. Ik wilde liever niet
denken. De voetstappen.
Ik zou mezelf graag veranderd hebben in een ander wezen en zo naar de begrafenis
hebben gekeken, zonder gevoel. Ik had een fel rood paard van stal willen halen en
erop rijden. Opzien baren. Of, harmonisch met de aarde vergroeien, rust voelen. Het
hoofd in de koele schaduw en de radio op Hilversum.
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De voetstappen waren onafgebroken naast me. Toen struikelde mijn broer. Ik liet
mijn geweer vallen en hielp hem overeind. Iemand had op ons geschoten. We renden
een portiek binnen waar vrienden een lichte mitraljeur hadden opgesteld.
Het was in volle gang. We zouden eindelijk de bekroning zien van het grote werk,
en de vele slachtoffers.
Een onvoorzichtige vijand vertoonde zich nog geen tien meter bij ons vandaan.
Naast ons was een scherp geknetter. Een paar seconden. De soldaat keek verbaasd
en ongelovig. Even voordat hij met de maagstreek de punten van het hek raakte, zei
hij:
‘Dasz kann doch nicht!’
‘Er staat in de bijbel dat er honderdvierenveertig duizend mensen in de hemel
zullen komen,’ zei mijn broer. ‘Weet je, dat zijn de twaalf stammen van Israël, maal
de twaalf stammen van het volk van God, en dat alles nog eens maal duizend! Dat
is een hele wereld vol!’
Tranen stonden in zijn ogen, toen hij dit uitschreeuwde. De soldaten hadden hem
gehoord en namen nu ons portiek onder vuur.
De lucht was propvol zon. De voetstappen naast me waren vrienden en kennissen,
op weg naar het kerkhof.
De lucht stond heet en droog op de straten.
Vanaf het terras kon ik de gehele straat overzien. Mijn boordje had ik los gemaakt,
mijn das in de zak gestopt. De schaduwen lagen languit, onbeweeglijk. De hemel
werd wat paarsachtig door het koper heen, omdat de zon onder ging. Een man,
onderuit gezakt in zijn stoel, de mond open, zijn hoed over de ogen. Een jonge vrouw
in shorts, een strohoed, en een zonnebril, die kwaadaardig blikkerend de ogen verborg.
De geopende brief zat in mijn binnenzak. Thuis had ik me verkleed. Het zwarte
pak was ondraaglijk warm; daarin kon je niet leven.
Een vrachtauto reed langs. Een kwajongen zat op de achterklep van de laadbak
met zijn benen te zwaaien.
In de straat zongen kinderen een aftelliedje:
‘Olleke bolleke,
do re mi fa solleke,
olleke bolleke, knol!’
‘Jij bent af, wie is nu aan de beurt?’
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Kees Ouboter
II. Kitsch, hier en nu
Max Schuchardt heeft onlangs van de laatste roman van Iris Murdoch, The Unicorn,
beweerd, dat het goede kitsch is.
Daar is het woord weer, wel in een soort samenstelling die het enigszins nuanceert,
maar tegelijk de suggestieve kracht daarvan nergens aantast. Wij zullen aan zijn
voorkomen moeten wennen. Wij zullen zijn betekenis in het gebruik dienen vast te
stellen. Van scheldwoord moet het soortnaam worden. Ieder moet in de toekomst in
staat zijn tot classificatie. Zodra wij zo ver zullen zijn is de kitsch overwonnen,
uitgeziekt. Maar wij zijn zo ver nog niet.
Wij weten dat het woord een onvoldoende betekent in de mond van iedere criticus
of kunstkenner, een zwaar onvoldoende in de mond van iedere belangstellende leek.
Het is ontstaan in het klimaat van het schotschrift. Langzaam maar zeker - getuige
de recensie van Schuchardt - dringt het door tot in het jargon van de officiële kritiek.
Wij stellen daarom doodleuk de vraag: Wat is nu eigenlijk kitsch?
Het blijft stil. Maar tenslotte waagt een leukerd het volgende snedige antwoord:
de laatste roman van Iris Murdoch.
Inderdaad is het veel makkelijker, voorbeelden te geven van wat kitsch is, dan tot
een bevredigende definitie te komen. Daaruit blijkt het ongrijpbare van het begrip men vergeve mij deze paradox.
Er is een zekere onmacht tot begripsvorming met betrekking tot een zaak die ons
omgeeft als de lucht die wij inademen.
Onder mensen die in kunst en literatuur belangstellen, ermee bezig zijn, is het
woord kitsch een bekende klank. Men weet wat ermee bedoeld wordt, doet althans
alsof. Maar niets blijkt zo moeilijk te vatten.
Het is als met een ketterij. Ieder voelt haar aan, stelt haar aanwezigheid of haar
nabijheid vast, niemand kan haar omschrijven. Er heerst blijkbaar een schuwheid
tegenover haar, zoals men in de bloeitijd der orthodoxie bevreesd is voor ketterijen;
en in de tijd van verval nog meer. Men is er te meer bevreesd voor, zodra men diep
in zijn hart beseft dat de ketterij onvermijdelijk is, dat men er wel in trappen moet.
En dat nu is precies onze houding tegenover de kitsch. Wij verachten haar, terwijl
wij haar aanval van achteren vrezen. Zoals de primitieve mens passen wij ervoor op,
haar wezenlijke naam te noemen. Zij mocht eens wraak nemen op ons. Tegelijk
weten wij haar overal aanwezig. Zij is de stille indringster, die onder onze tafel
schuilt. Boven de tafel schelden wij op haar. Wij ontdekken haar bij anderen en
redden zo niet meer dan ons figuur. Kitsch is een boemerang. Laten wij proberen,
haar te bekijken, in plaats van haar te hanteren.
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Natuurlijk heeft de kitsch meer eigenschappen dan alleen haar virus-karakter. Meer
eigenschappen dan de grote Van Dale weet te noemen.
Herhalen wij nog even die oppervlakkige omschrijving uit het gerenommeerde
woordenboek. Kitsch dan is alles wat niet echt van sentiment of niet werkelijk artistiek
is, maar dat pretendeert te zijn.
Totaal vergeten of nog niet opgemerkt is hier het machtig appèl dat de kitsch doet
op sommige onbevredigde behoeften van het grote publiek - men probere niet, zich
daarbuiten te houden. Die behoeften zijn niet alleen onbevredigd, zij zijn ook
onbewust, leiden daardoor ook nooit tot een bewuste vraag of verwachting. Kitsch
komt onverwacht en dat niet alleen voor de grote massa consumenten, maar evenzeer
voor de producent. Hoe onbewuster, onopzettelijker, naïever deze laatste is, hoe
groter en raker het effect zal zijn bij zijn nu nog onzichtbaar publiek.
Schematisch uitgedrukt: de relatie loopt niet bovengronds, zij loopt van het
ondergrondse naar boven de grond. Dat kweekt een heel sterke band. Onbewuste
factoren zorgen altijd voor een magische aantrekking, of afstoting.
Ergens werkt een kunstenaar, een handwerker, un artisan en onder zijn handen
groeit iets, bijna toevallig, dat, zodra het bovengronds komt, de machtige bijval der
ontelbare anoniemen zal verwerven.
Zo is het met dat dodenmasker van het in de Seine verdronken meisje gegaan. De
hele situatie is meteen onvergetelijk geworden, zij heeft een collectieve gevoelige
snaar geraakt. Het serene beeld heeft iets van eeuwigheidswaarde overgebracht. Een
veld van spanning ontstaat tussen enerzijds de grauwe onbeduidendheid - een
onbekend meisje dat in de Seine verdrinkt, niemand kent haar, niemand geeft om
haar, misschien is zij wel een prostituee geweest - en, aan de andere kant, teken van
het hiernamaals, dat klare engelachtige wezen, dat evenveel verbergt als het openbaart.
Zou nu dezelfde affiche en hetzelfde verhaal op dit moment nog wel dezelfde
ontroering wekken? Waarschijnlijk niet.
Het eeuwigheidsbeeld van een halve eeuw geleden is vergaan. Maar in de tijd toen
Emil Ludwig zijn genie- en kunstenaarscultus dreef en ophing aan Rembrandt,
Napoleon en Goethe, toen het woord demon het zo goed deed, toen het dodenmasker
er in kwam - daarvoor was de duistere Beethoven de meest geëigende figuur - heeft
het onbekende meisje plotseling even veel aandacht gekregen als de onbekende
soldaat onder de Arc de Triomph. De anonieme, de vergeten mens, komt in het
brandpunt. Daar zijn nog andere elementen bijgekomen. Er zal zich ongetwijfeld iets
van maagdenverering, aan geen tijd gebonden, bij gevoegd hebben. Kitsch wordt uit
wisselende factoren, onberekenbaar en onvoorspelbaar, opgebouwd. Misschien is
het niet eens een gebouwd-worden, veeleer een groeien. Maar daarom juist acht ik
het woord pretenderen uit Van Dale's Woordenboek zo geheel misplaatst. Zonder te
ontkennen dat er kitschfabrieken zijn en dat er waarschijnlijk heel wat berekening
aan te pas gekomen is, om de old-finish-meubelstijl op de west-euro-

Ontmoeting. Jaargang 16

370
pese markt ingevoerd te krijgen en op peil te houden, toch meen ik dat de geboorte
van kitsch een natuurlijk proces is, dat spontaan verloopt. Deze kitsch zou ik de echte
willen noemen, niet zonder ironie, de onvervalste; daarentegen de fabriekmatige, zo
b.v. de spookachtig en kunstmatig opgeroepen Biedermeierstijl die de warenhuizen
seizoenenlang hebben voorgedragen, zou ik synthetisch willen noemen.
Tegelijk zou ik daarbij willen stellen dat niet de echte door de synthetische kitsch
verdrongen is, zodat wij de eerste alleen in het recente verleden zouden vinden, nee,
echt en synthetisch lopen nog steeds parallel. M.a.w. er ontstaat nog ieder jaar
spontaan kitsch. Er is een natuurlijke bron. Of mag ik niet van natuurlijk spreken,
als zoiets alleen ontstaan kan in en door de civilisatie?
Spontaan proces, zonder marktonderzoek, zonder berekening bij de producent,
argeloos, ja vaak met nobele bedoelingen. Zo argeloos zelfs, dat de beweringen van
de Grote Van Dale over pretenties, gaan lijken op kwade trouw. Alle fabriekmatige
kitsch is niet in staat deze echte kitsch te annexeren, haar van haar ‘natuurlijkheid’
te beroven.
Als de vrouw van de vlieger Lindbergh tijdens een verblijf aan zee, mediterend
en om zich heen ziend, verrassende vondsten doet, deze opschrijft, later die gedachten
uitgeeft om daar andere vrouwen in te laten delen, dan is het begin van deze ketting
van reacties spontaan. De best-seller zit er nog helemaal niet in. Maar treft dezelfde
spontaniteit ons ook niet in het verder verloop? Als het werk de leiding neemt op de
lijst van best-sellers, is ook die mutatie spontaan. Wel volgt de hele
publiciteitsmachine onmiddellijk en doet de dollars op de voet volgen, maar dat
neemt de spontaniteit niet weg. Men moet wel heel kritisch en heel belezen zijn, om
in dit onopgesmukte boekje, dat ook in ons land zijn weg vindt, kitsch te ontdekken.
Een criticus, specialist van de goede smaak, doet dat inderdaad en haalt zich daarmee
spontaan de haat van duizenden vrouwen, onder wie vele intellectuelen, op de hals.
Al weer zijn deze repercussies spontaan, zo ver weg van de wieg van Gift from the
Sea.
En hoeveel emoties daarbij los komen. Hier hebben wij iets gevonden, een
eigenschap die wezenlijk is voor de kitsch, een heel gedifferentieerde eigenschap:
haar gemakkelijkheid.
Ik kom daarop omdat die niet aflatende spontaniteit mij aan het denken zet. Er
schijnt een bepaalde gemoedsbeweging heel vlot tot stand te komen, gepaard met
emoties van gegrepenheid en bewondering. Daarin spreekt natuurlijk dat onbewust
appèl mee. Maar er is nog meer, juist dat opvallende gemak van een bijna geöliede
beweging.
Om toch vooral de indruk weg te nemen, alsof deze gemakkelijkheid aan de
echtheid van het sentiment in de weg zou staan (zie de Grote Van Dale), zij hier een
van de populairste anecdotes uit de muziekgeschiedenis van de vorige eeuw in
gedachten geroepen, het verhaal van Tschaikowsky's beide laatste symfonieën. Het
zijn de meest geliefde symfonieën geworden van het groot
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concertpubliek, niet alleen music for the millions, ook muziek voor grote leidende
geesten, als b.v. een Willem Mengelberg. De componist schijnt er niet zo tevreden
mee geweest te zijn, maar dat maakt de muziek alleen te aantrekkelijker. Het verhaal
gaat dat hij uit wanhoop, kort na de eerste opvoering van de Zesde besmet water uit
de Newa gedronken heeft - hier krijgt de anecdote iets stereotieps: de naam van de
rivier hoort er bij - en daaraan stierf. Er zijn een paar merkwaardige dingen in deze
geschiedenis. Allereerst is dit het enige mij bekende geval dat een werk met
uitgesproken kitschtrekjes door zijn schepper verloochend is. De nabije dood zou
een, hoewel erg cynische, verklaring kunnen zijn. Ik zoek een minder wrange
oplossing: de componist beschikte over een uitnemend kunstverstand en signaleerde
feilloos zijn tekortkomingen. Die waren te meer fnuikend, daar er technisch aan het
werk niet zoveel ontbrak. De instrumentalisering b.v. is van een behoorlijk gehalte.
Maar er was iets, dat de componist voor de geest gestaan heeft, dat in deze muziek
niet te verwerkelijken was. Het klankenkleed, zo expressief en bewogen, zo uitermate
gevoelig, zo effectief, was te los, te dramatisch, te hol. Ach, pretendeerde het iets
wat het niet was? Nee, in Tschaikowsky's geval was de symfonie de inadequate
uitdrukking van een vormwil die te vroegtijdig zich ontladen moest in effectieve
maar te goedkope klankverhoudingen. Het gejuich van het enthousiaste publiek
onderstreept de mislukking. Het sentiment is echt, maar het is onvervuld.
Muziekdeskundigen zullen waarschijnlijk de beide laatste symfonieën van de
bekende componist niet tot de kitsch willen rekenen. De term is trouwens in de
muziek nog niet ingeburgerd.
Des te beter. Het laat-romantisch werk van Tschaikowsky geeft in vergrote vorm
te zien en te volgen, welk proces zich bij alle kitsch voltrekt: de vergroving van het
sentiment, aan welks echtheid niet te twijfelen valt, maar dat laboreert aan zijn
expressie.
Nog een voorbeeld uit de klankenwereld. Niets is afschuwelijker dan muziek die
door grote luidsprekers, wanstaltig uitgerekt, op straat wordt uitgebazuind. Niet alleen
vallen in de vergroving fouten op, maar ook verliest de muziek alle proporties.
Bewonderaars van kitsch zullen juist deze grote proporties verheerlijken. Zij leven
immers bij de monumentaliteit. Dit uit de romantiek losgeslagen element heeft
duizenden slachtoffers gemaakt.
Slachtoffers? De verrukking staat in de ogen van deze slachtoffers te lezen. In de
ogen van hun critici zie ik alleen argwaan en stekeligheid.
Keren wij nog even tot de gemakkelijkheid terug. Is ze niet gemakkelijk te verklaren
en te rechtvaardigen? De avant-garde-kunst van vandaag kiest de moeilijke wegen,
geeft de voorkeur aan het verstand, aan het cerebrale. Moet dan een ander segment
van het literatuurbedrijf zich niet richten tot de velen die nu dreigen tekort te komen?
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De makkelijke vorm vinden in onze hedendaagse nederlandse literatuur auteurs als
Jan de Hartog en Hans Martin, onder de dichters talenten als Michel van der Plas,
auteurs die met de apotheker uit Goethes Hermann und Dorothea te vergelijken zijn:
denen das Wort von den Lippen zu springen bereit ist.
Zij smijten het de ruimte in. Geen sprake van vormspanning, van een innerlijke
wereld, die op een doolhof of op de ingewanden van een geslacht dier lijkt. Geen
problematiek, geen vuiligheid, daarentegen wel kortswijl, entertainment. Maar nee,
daar gaan de meningen, daar gaan de smaken uiteen. Zonder een woord ten kwade
van de bovengenoemde auteurs te spreken, moet mij toch van het hart dat
entertainment heel persoonlijk is en dat gemakkelijkheid in stijl voor bepaalde groepen
allesbehalve het eeuwige leven heeft. In tegendeel, men begint te geeuwen, terwijl
een duistere regel Eliot of Valéry stimulerend werken kan.
En het gemoed? Bij deze Gideonsbende - hoe groot? - zijn de zintuigen van het
gemoed de hersenen.
Die hersenen melden dat er nog een andere kant aan de gemakkelijkheid zit, geen
compenserende tegenover de ongenietbare avant-garde-literatuur, maar een handlanger
van een van de moderne grootste zonden, de verslaafdheid aan comfort.
De genieter van cultuur moet zich vooral niet inspannen. Hij neme een fauteuil of
een van die aan een stalen geraamte opgehangen stukken textiel en vooral niet de
ongemakkelijke houten werkstoel van Goethe, hij zette de radio zachtjes aan of laat
zich voorlichten door de tv en neme een dier boeken, die onmiddellijk accorderen
met zijn ontvankelijke ziel. B.v. dat een beetje Duits aandoende boekje van Vercors
Le silence de la Mer, of een van de korte verhalen van Paul Gallico, b.v. The Small
Miracle - wij zijn al te zeer overdonderd door grote wonderen - of dat heerlijke werkje
van Miss Anglund Love is a special Way of Feeling.
De gemakkelijke gemoedsbeweging doet een mens goed, nadat hij door het duivelse
verkeer heen gebalanceerd is.
En trouwens, vertel mij nu eens eerlijk, hoeveel verschil is er tussen de intellectueel
die heerlijk onderuit gezakt, even voor het slapen gaan, zich met Gallico vermeit en
de zonderling die met behulp van dure commentaren de Canto's van Ezra Pound
tracht te lezen en zich voorneemt daarna Finnegan's Wake van Joyce plus Key te
lezen? Zijn Key is misschien wel kitsch, wie zal het zeggen? Het enige voordeel dat
hij heeft is, dat hij niet zo gauw in de gaten loopt.
Maar hoeden wij ons voor een absolute relativering. Wij zouden daarmee ons kostelijk
onderwerp kitsch grondig kwijtraken, zoals de bader onder water zijn zeep niet kan
vasthouden.
In het heen en weer der waarderingen, positief, negatief, lijkt kitsch immers
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op glibberige zeep. Aan twee kanten kan het uit mijn greep ontsnappen, via mijn
negatieve en via mijn positieve waardering. Alleen als ik knijp, d.w.z. als ik beide
tegelijk overweeg, houd ik mijn zeep vast.
Een beetje filosofisch bezien: als ik de positieve kenmerken van de kitsch nu eens
extra klemtoon geef - onze intelligentsia doet meestal het tegengestelde - zal ik
misschien juist mijn evenwicht bewaren.
En omgekeerd: als ik de kitsch bij grote meesters van deze tijd kan ontdekken,
maak ik hen misschien wat menselijker.
Met beide facetten zullen wij ons in het sociale vlak begeven. Maar daarover een
volgende keer.
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Cees van Dop
De stille omgang
De stille omgang van de wind is begonnen
de zee is in zachte drang veranderd
Langzaam veren de vogels op
uit hun onderaardse beslotenheid
- de gehoorgangen en oogholten ze zweven langs de hemelspanten
en lichtzuilen die de ademdampen
van moedermond aarde schragen
Vleugels verdelen zich en beheersen
het steekspel tussen twee blinde woordvoerders
uit landen van over de schreef
De tijd verandert de wind in golvende huizen
vogels worden een prooi
van de stropers uit beide gebieden
Niemand die er op let
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Reinout Vreijling
van auguren en haruspices het naar alle hemelstreken
en naar der ingewanden raadsel ingespannen
en bezorgde staren
cypressen zwiepend in een violette nacht
de eentonige berusting van eindeloze stoeten
slaven op de akkers en in de marmergroeven
van ontelbare ongenoemden het slepend leven
en van weke steden laaiend in het avondlicht
de late pracht
aan de grenzen de onrust en het morren
van barbaren
meeuwewiekslag over de triremen rottend
op het zilveren strand
van cohorten op weg naar smaad en ondergang
in eikenbossen en onafzienbare moerassen
wuivend in de wind de helmbossen en de reeds
geknakte adelaren
de schrik van schippers uit Massilia
toen zij uit de bergen weeklagend over
het sterven van de god der velden stemmen
hoorden roepen
een tempel verdwijnend in het stuivend zand
en van Caesaren de verstarde purperen macht
dat alles zag ik op een zondagmiddag
gespiegeld in het nauwelijks doorzichtig
schemer-groene Gallisch glas
opgesteld
in de vitrine van het museum.
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Reinout Vreijling
De Nacht-Vorst
De Nacht-Vorst is vannacht
pralend aan mijn tuin voorbijgereden.
Wijd liet hij zijn donkerblauwe
mantel, bestikt met sterren
van het koudste zilver,
wapperen over de dahlia's,
de asters en de rozen,
die eerbiedig diep ter aarde negen
en hem als tribuut de laatste
bloemen schonken.
Achteloos liet hij op 't gras
zijn hermelijnen kraag
en in 't bos, als zijn spionnen,
mezen achter.
Straks zal hij zijn zendgraaf sturen,
die gekleed in 't zelfde koningsblauw,
als vogel, schuw een korte tijd
aan het tot ijs bevroren water wonen zal.
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Jean Brüll
oog in oog staan
met het woord
is verliezen
sterven
bezitten
---achter het woord
en het woord is een deur
ligt de ruimte
volmaakte volgorde van taal
alleen een God heeft toegang
ik rek mij in mijn woorden uit
maar het laatste woord
ligt steeds te ver
om het ook maar
met een vingertop
aan te kunnen raken
dichtgevroren
staat de rivier
tussen besneeuwde oevers
neergeslagen schijnbaar
tot eenwording
in de dood
maar onderhuids
gaat het eigenzinnig
stromen voort
zeewordend
onophoudbaar
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Dr. J. van Ham
Iets over compositie bij Vestdijk
Op de binnenzijde van de flap van Een Alpenroman is een gedeelte afgedrukt van
een brief van Simon Vestdijk aan zijn uitgever, waarin hij een en ander meedeelt
over de wijze waarop het motief en de figuren van zijn Alpenroman gegroeid zijn.
Een groeiproces dat zich over tien jaren uitstrekt.
Het eerste gegeven: een nierlijder, omkoesterd door zijn familie en voortdurend
bedokterd, ontvlucht al die zorg en geneest zichzelf door een paardenmiddel,
Alpinisme.
Het tweede, een paar jaar later: een vrouw, die om tot rust te komen in de Alpen
vertoeft, maar wier rust voortdurend gestoord wordt door oude en nieuwe minnaars.
Deze twee gegevens, die oorspronkelijk niets met elkaar te maken hebben,
vermengen zich.
Ook vertelt Vestdijk, dat hij alleen met echt bestaande mensen kan werken, hij
heeft modellen nodig. Deze mensen, die niets met elkaar uitstaande hebben, ontmoeten
elkaar in de roman. Om het contact tussen deze personen te verbeteren, worden ze
bijgefatsoeneerd, wat ouder, wat jonger, mooier of lelijker gemaakt, van her en der
naar een hotelletje gesleept waar Vestdijk wel eens gelogeerd heeft, en het hotel
wordt naar een dorp verplaatst, waar hij bij een andere gelegenheid wel eens heeft
vertoefd. En zo zijn de requisieten en is een grof schema gereed.
En nu begint het verhaal zichzelf te schrijven: dan ontstaat het tweeledige gebeuren
dat schrijven heet: de schrijver leeft in het verhaal en wordt medeslachtoffer van de
zich ontwikkelende motieven en tegelijk leeft hij er buiten en stuurt het gebeuren
mee. Hij vereenzelvigt zich met Lucie, maar tegelijk staat hij achter haar als haar
beschermer. Hij wordt evenals Lucie verliefd op Anna Brandner, nadat hij deze van
een spiedend kamermeisje omgetoverd heeft tot een overgedienstige kellnerin. En
met deze tegenspeelster van Lucie brengt hij tegelijk een nieuw, een afsluitingsmotief
in de roman aan: de liefde tussen twee vrouwen en de reactie daarop van de omgeving.
In de Symfonie van Victor Slingeland vertelt Vestdijk ook iets over zijn werkwijze;
alleen gebeurt het hier niet in een brief aan de uitgever, maar het wordt door de
ik-figuur, de schrijver S.-, meegedeeld aan andere figuren in de roman, en daarbij
gaat het dan over een andere roman van S.-, ook met Victor Slingeland als
hoofdpersoon, die binnen het verloop van de echte roman wordt voltooid.
Deze fictie-roman, de mededelingen er over, de recensie er van, beïnvloeden zelf
weer de ontwikkeling van de echte roman.
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Zoals we in Marieken van Nieumeghen en in verschillende drama's van Shakespeare
kennen het spel in het spel, zo hebben we hier een roman in een roman, en in beide
boeken komen dezelfde personen voor, en die van het tweede weten van hun optreden
in het eerste. Ja, er treedt zelfs een persoon in op, die lust krijgt om over een deel
van de stof zelf ook weer een verhaal te schrijven, en die daartoe de hulp van de
schrijver inroept; ook neemt hij aan S.- een interview af, dat wel een plaats krijgt in
de roman, maar niet in het tijdschrift waarvoor het bestemd was. De gegevens van
dat interview gebruikt een ander weer om 'n recensie met onaangename insinuaties
te schrijven. In dat interview vertelt S.-, hoe zijn roman is ontstaan uit twee
onvoltooide romans. In één van deze onafgemaakte romans is de hoofdpersoon een
schrijver, in wie de auteur S.- zelf min of meer leeft. In de andere wordt deze figuur
dirigent, maar nu krijgt hij naast zich een vriend die schrijver is, en die een ander
facet van S.- belichaamt. Omdat het verhaal in de ik-vorm geschreven is, komt S.er dus als het ware drie keer in voor.
Omdat de situatie in de Symfonie ongeveer dezelfde is, lijkt het, alsof Vestdijk iets
vertelt over de roman die we lezen. En dan ontstaat de situatie die voor al Vestdijk's
werk typerend is: wat hij met de ene hand geeft, neemt hij met de andere terug. Het
is zo, maar het is ook anders. De initiaal van S.- kan verwijzen naar Slingeland, zoals
het interview ons suggereert, maar ook naar Simon, waar het schrijverschap ons aan
doet denken, ook al vinden we Simon Vestdijk eveneens terug in Bert Duprez, in
wiens tekening Vestdijk zijn bekende lust botviert om zichzelf zo ongunstig mogelijk
voor te stellen.
Er is natuurlijk over de compositie van de trilogie veel meer te zeggen dan wat uit
het speelse goochelen met de motieven en figuren direct is af te leiden, maar ik wil
de gegevens die Vestdijk ons zelf over zijn compositiemethode meedeelt slechts als
een aanloopje gebruiken om iets te zeggen over ander werk, waarover hij ons geen
directe aanwijzingen verstrekt.
Het gaat mij in de eerste plaats om het feit dat Vestdijk een motief dat hem boeit,
met liefde nog eens en nog eens opneemt en dat het verhaal in tweede of derde
instantie steeds ingewikkelder wordt. Natuurlijk blijft het ook altijd interessant om
te zien, hoe hij zichzelf in het verhaal brengt.
Ik kies daarvoor het motief van De bruine vriend en dit te gereder omdat ook
Victor Slingeland een soort omvorming van deze bruine vriend is, ook al heeft Nol
Gregoor ons met de vinger aangewezen, dat de man die voor Victor Slingeland model
heeft gestaan heel iemand anders is dan Hugo Verwey-Jules Ribbens.
Volgens een opmerking in De bruine vriend is de algemene trek van ‘onze familie’
zicht achteruitgezet te weten, zich veracht te wanen. De onvermijdelijke tegenhanger
er van is het òp kijken tegen hen die nèer zien, de behoefte om op gelijke voet te
mogen verkeren met hen in wie men de meerderheidsgevoelens opmerkt of
veronderstelt.
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Daarom hunkert Henk Mannoury naar de vriendschap van Hugo Verwey. Hij is
verliefd, in de eerste plaats om ‘de blik van hoon’, en om ‘de koude zelfbeheersing
die uit zijn gehele wezen sprak’. Zoals Ina Damman door haar koele zelfbewustheid
Anton Wachter imponeert. Anton Wachter heeft nog een korte tijd de bevrediging,
dat hij naast Ina mag lopen, Henk Mannoury kan zich alleen maar in zijn verbeelding
voorstellen, wat het zijn zou, als Hugo Verwey zijn minachting zou afleggen en als
gelijke met hem omgaan.
Dit gevoel van hunkering naar liefde of vriendschap van een die in het bezit is van
een vanzelfsprekende superioriteit is een grondgegeven in het werk van Simon
Vestdijk. Met zijn duizend variatiemogelijkheden is het bovendien een algemeen
gegeven in het menselijk bestaan. In Vestdijks vormgeving valt het ons telkens zo
scherp op door een sterke zwart-witbehandeling: verlegenheid, gebrek aan zelfbesef,
vernedering aan de ene zijde en hoon, koelheid en over-bewustzijn aan de andere.
Daarom is een eerste element van de compositie een aantal momentopnamen van
Hugo's optreden, waaruit zijn superioriteitsgevoel en onaandoenlijkheid duidelijk
spreekt.
Het invoeren van Henk's zuster Sophie in het verhaal brengt ons tot het moment
der botsing van Henk en Hugo; Sophie's optreden bevat het handelingsmotief.
Sophie, gefrustreerd door het vernederend langs haar heen zien van de jonker en
freule Sticks, vindt compensatie in haar avondwandelingen met Hugo Verwey. Een
ogenblik krijgt Henk's droom van Hugo's vriendschap gestalte in haar omgang met
de vereerde.
Deze omgang is echter tegelijk oorzaak van hun beider grootste vernedering. Voor
Henk reeds dadelijk wegens de opmerkingen van Hugo's vrienden over zijn zuster.
Maar het wordt een catastrofe, als de repetitie van het kerkkoor bij de Mannoury's
aan huis, de grootste gebeurtenis sinds jaren in het gezin, niet doorgaat, omdat Sophie
gezien is op avondwandeling met Hugo, en freule Sticks zo iets ongepast vindt voor
de sopraansoliste van het kerkkoor en een aantasting van de goede naam van het hele
koor.
Sophie eist eerherstel. Haar ridder, Hugo, moet daar voor zorgen. En Henk moet
hem daartoe bewegen, een vraag die Henk in de grootste tweestrijd brengt: Hugo
troont te hoog boven hem om hem te durven naderen, zeker niet om met eisen te
komen. Als zijn zuster echter op een brief aan Hugo geen antwoord krijgt, en ze in
haar wanhoop Henk laat zweren, dat hij Hugo tot handelen zal brengen of anders
haar zal wreken, dan doet hij de moeilijke gang, wat hem alleen maar een pak slaag
oplevert. Meer door een samenloop van omstandigheden dan door zijn wil komt hij
tot de beloofde wraak.
Deze wraak heeft in zoverre iets met zijn wil van doen, dat onbewust in elke
verhouding van meerdere en mindere de drang tot afrekenen aanwezig is, dus hier
het zich los willen maken van de vriend die al zijn gevoelens te zeer absorbeert. Dat
met lichaam en ziel zich overgeven bevat het zich bedreigd
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voelen van de persoonlijkheid, en voert tot een aanslag op de aangebedene, een
bevrijding die bij Vestdijk nooit geheel gelukt. Hugo Verwey, door Henk in
doodsnood gebracht, wordt toch nog gered.
Deze motieven nu: de splitsing van de afhankelijkheid over een broer en een zuster,
de maar half gewilde wraak, slechts door een bijkomstigheid volbracht, en het toch
niet klaar zijn met de afgesnedene, vinden we onder veel gecompliceerder
omstandigheden terug in De vuuraanbidders.
De vuuraanbidders is een breed opgezette en meesterlijk uitgewerkte historische
roman: Leiden tijdens de twisten tussen Remontranten en Contra-Remonstranten,
Heidelberg en de Rijnstreek in de 30-jarige oorlog, ze zijn in forse trekken neergezet
en leven door goed aangebrachte details. Verder is het een knappe intrigue-roman
met de Romanesque als boeiende figuur, een man die tot het laatst een raadsel blijft.
Maar ondanks een wemeling van gebeurtenissen en personen, ondanks het feit dat
onze aandacht wordt bezig gehouden door de schildering der twisten in Leiden en
de val van Heidelberg en geboeid door het listige verradersspel van de Romanesque,
ondanks de compositorisch belangrijke rol van het vuur en de daarmee verbonden
Prometheusgedachte, toch berust het boek op de verhouding van Gerard en Lysbet
tegenover de Romanesque.
De partijen zijn nog meer ongelijk dan in De bruine vriend: de Romanesque
beschikt over een buitengewone hypnotische macht en Lysbet is zijn willoos bezit.
Voor Gerard heeft hij minder aandacht, die zou hij links hebben laten liggen, als hij
niet de broer van Lysbet was; waar het nodig is, zet hij hem naar zijn hand en gebruikt
hem.
In Leiden speelt een andere driehoek: Deliana Valmaer is hier de onbereikbare,
bewaakt door haar broer Reindert. Alleen door de vernedering van list en bedrog
weet Gerard haar te verwerven, maar hij blijft steeds de mindere, ook al mag hij haar
dan de zijne noemen. Hij verliest haar weer door Lysbet, door de schaduw van de
andere driehoek.
Ook ontbreekt in het boek de opdracht tot wraak niet, maar ook hier is het motief
verdubbeld. In de eerste plaats is het een opdracht van de vader. Diens verloofde,
misbruikt door de papist, de vijand, moet nog altijd gewroken worden. De vader is
het nooit gelukt, maar hij wil niet ongewroken het graf ingaan; Gerard begrijpt, dat
zijn vader hem niet opdraagt de Franse kolonel te zoeken, die al oud moet zijn en
misschien niet meer in leven, maar dat de vijand nu getroffen moet worden in de
verleider van de dochter, wier naam in huis niet meer genoemd mag worden.
Van een directe opdracht van de zijde van Lysbet is geen sprake, ze is daartoe te
zeer willoos werktuig van de Romanesque; toch doet de toestand waarin ze verkeert,
een beroep op Gerard, maar hij is even weinig gebrand op wraak als Henk Mannoury;
evenals deze kan hij nauwelijks partij kiezen: bij Henk zijn de gevoelens voor zuster
en vriend beide te sterk. bij Gerard zijn de gevoelens
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naar beide zijden niet sterk genoeg om tot een overtuigde keus te komen. Al heeft
de Romanesque de dood verdiend, en al is hij door een belofte gebonden, hij kan
niet haten; hij zou geen schot hebben gelost, als zijn honger en de vernederende
plaagzucht van de Romanesque hem niet plotseling wild hadden gemaakt, zoals in
De bruine vriend na de hele vergeefsheid van zijn tocht het plotseling stuiten op de
lege boot van Hugo Henk ineens van bemiddelaar tot wreker maakt.
Het niet voltooid zijn van de bevrijding wordt in De bruine vriend maar even
aangeduid, in De vuuraanbidders vormt het de tragische afronding van het verhaal,
als de geest van de Romanesque, of de zieke verbeelding van Lysbet, het laatste wat
Gerard en Deliana bindt, hun kind, vernietigt.
De tegenstelling van de God van liefde en de God van de rechtvaardigheid, die
men moet aanvaarden zoals hij nu eenmaal is, of ontkennen, de God uit de
catechisatiescène uit De bruine vriend vinden we in de gesprekken met Valmaer en
later in de lugubere scène van het doorspietste kindje in allerlei variaties terug.
In al Vestdijk's werk vinden we zijn zelfprojectie als de falende mens. Soms ziet hij
zichzelf met de afkeer en minachting waarmee meneer Visser naar Anton Wachter
kijkt. Zo tekent hij zich nog als Bert Duprez in de Slingeland-cyclus. Dan als de
hunkerende, tekortkomende en tekortschietende mens, wegkruipende onder de
honende blik van Hugo Verwey; zich van schaamte verterende, als ranselen niet
meer helpt, als Trix Cuperus in De koperen tuin, en te laat komend, te kort schietend
als Nol. Of genoegen nemend met surrogaten als Anton Wachter. Meestal als de wat
aarzelende figuur, aan wie een eigen leven ontzegd wordt, doordat hij alleen maar
leven mag naast de anderen, de figuur die zijn sterkste uitbeelding gekregen heeft
in De ziener, de mens die met al zijn vezels het leven der anderen mee beleeft, maar
aan wie een eigen geluk ontzegd is, de auteur, wiens leven maar een verbeelding is,
die als de dromer uit van Schendel's Maneschijn arm en eenzaam neerzit op de plaats
van zijn droom, wanneer hij al niet als in De redding van Fré Bolderhey, De kellner
en de levenden of Een moderne Antonius aan duivelse verschrikkingen ten prooi valt.

Erratum
Op bladzijde 299 van het juli-nummer stond op de 20e regel:
‘De schrijver heeft er geen bezwaar tegen dat kunst, enz.’
Dit moet echter zijn:
‘De schrijver heeft er bezwaar tegen dat kunst, enz.’
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Kritieken
Yasunari Kawabata Sneeuwland.
Gyula Hernadi Ik verloor de verlossing.
Jerzy Andrzejewski de poorten van het paradijs. Lochem - N.V. Uitg. Mij
De Tijdstroom.
Voor haar tweede serie ‘Dwars door de moderne wereldliteratuur’ heeft Uitg. De
Tijdstroom tot dusver een keuze gedaan uit de literatuur van Japan, van Hongarije
en van Polen.
Sneeuwland is door de vertaler, C. Ouwehand, van een inleiding voorzien. Terecht.
De westerse lezer, die door deze Japanse roman in een hem vreemde wereld wordt
verplaatst, heeft enkele aanwijzingen nodig.
De indruk welke dit Japans proza, zelfs in de vertaling, vanaf de eerste bladzijde
oproept, is die van kristal: helder, doorzichtig en breekbaar. Er is in deze kristallijne
structuur ook beweging: er ontwikkelt zich een verhaal, maar die ontwikkeling
verloopt in een ander ritme dan wij gewoon zijn. De mensen in het sneeuwland zijn
eenzaam, zoals overal op de wereld de mensen eenzaam zijn, ze zoeken de ander,
zoals overal op de wereld door de mensen wordt gedaan, maar het tempo van hun
liefde is een ander dan wij gewoon zijn.
Het einde is een brand: rood vuur in een wereld van sneeuw en ijs, van wit en grijs
kristal. Hier en daar smelt de sneeuw en wordt tot modder.
Dichter bij ons ligt de ‘existentialistische’ roman ‘Ik verloor de verlossing’. Een
jonge Hongaar vertelt hoe hij in de nacht, waarin zijn vrouw hun eerste kind ter
wereld brengt, met een andere vrouw de vrijheid tracht te vinden. Bij de moeilijke
bevalling heeft het kind een hersenbloeding gekregen: de vader verloor de verlossing.
En hij, de ongelovige, weet geen raad met zijn schuldbesef.
Vlak naast ons brengt een moderne Poolse schrijver de eeuwenoude historie van
de kinderkruistocht. Ademloos vertelt hij over de schare kinderen, die de gehele
nacht voorttrekt door het Franse land, op weg naar Jeruzalem, naar de poorten van
het paradijs.
‘Tegenover de geestloze blindheid van koningen, vorsten en ridders dienen
christelijke kinderen genade en barmhartigheid te betonen jegens de stad Jeruzalem,
hun vertrouwend geloof en onschuld moeten grootse daden volbrengen.’ Met de
kinderen trekt mee een grote zware grijsaard in het habijt van de Minderbroeders.
Aan hem biechten de kinderen hun zonden; hij heeft gedroomd van hun ondergang,
maar hij schenkt hun de absolutie, wetend dat hij zelf Jeruzalem nimmer zal zien.
In ‘De poorten van het Paradijs’ brengt deze ook overigens zo waardevolle serie
een klein meesterwerk van de wereldliteratuur. Het is door Lisette Stembord in
fascinerend Nederlands vertaald.
J.M.Vr.

S. Vestdijk De held van Temesa. 's Gravenhage/Rotterdam 1962. - Nijgh
& Van Ditmar.
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‘Een roman uit Groot-Griekenland (528-484 v. Chr.)’. Na aldus door middel van een
ondertitel zijn lezers over plaats en tijd van handeling te hebben ingelicht roept
Vestdijk in zijn nieuwe roman de wereld van Groot-Griekenland voor de verbeelding
op. Het blijkt een belangwekkende en fascinerende wereld te zijn, met allerlei
conflicten en problemen, en de cultus van de heros Polites vormt er het middelpunt
van. Polites, genoemd door Homeros, een van de metgezellen van Odysseus, had in
Temesa een meisje aangerand en was door de bevolking gestenigd. Om
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hen te straffen viel hij als schim de bewoners van Temesa lastig. Ter verzoening
moest op voorschrift van het orakel van Delphi jaarlijks een meisje uit Temesa aan
zijn schim worden geofferd. Om het offer en alles wat er bij hoorde te regelen kreeg
de heros een eigen priester.
Vestdijk laat de laatste van de Politespriesters de dramatische gebeurtenissen
vertellen rondom de laatste offerande. De ontknoping van het verhaal is verrassend
als die van een detective-story. Een historische roman van Vestdijk heeft echter nog
een aantal andere kwaliteiten bovendien, die hier niet behoeven te worden opgesomd.
Ze maken de lezing tot een genot, ook voor degene die zich niet in de mogelijke
bedoeling van de schrijver wenst te verdiepen.
J.M.Vr.

Geschiedenis in boeketten.
Niet alleen voor historici en historisch geïnteresseerden is de Duitse serie ‘Lesewerk
zur Geschichte’ (uit. Langewiesche-Brandt) van belang. Er wordt door haar
samenstellers een merkwaardig compositorisch experiment bedreven, waaraan stellig
toekomst is beschoren. Een aantal fragmenten, aan diverse bronnen ontleend (o.a.
officiële documenten, particuliere brieven, dagboeken, reisbeschrijvingen, maar ook
romans) wordt samengevoegd en opgebouwd tot een geheel. De term ‘bloemlezing’
doet aan dit geheel beslist tekort: een bloemlezing bestaat uit losse stukken en in het
‘Lesewerk’ vormen de brokstukken elkaars voortzetting en verklaring. Men kan zich
deze boeken voorstellen als mozaïeken, die niet door beeldende kunstenaars maar
door historici tot voorstellingen zijn aaneengelegd.
Voor de Hollandse uitgave is als serietitel gekozen: Geschiedenis in boeketten
(Uitg. In de Toren, Baarn). In deze serie zijn tot dusver twee delen verschenen: ‘De
Franse revolutie’ en ‘Het derde Rijk’. Compositorisch lijkt De Franse Revolutie door
Ulrich Friedrich Müller als eerste brokstuk een impressie van het ancien régime: de
beschrijving van een jachtpartij tijdens de regering van Lodewijk XVI en als laatste
een ooggetuige-verslag van het Wener Congres (1815). Daartussen liggen o.a.:
Robespierres beroemde rede van 5 dec. 1792 in de Nationale Conventie, Fichtes
uiteenzetting voor zijn landslieden van de nieuwe ideeën, het authentieke
negenentwintigste Bulletin van de Grande Armée over de Russische catastrofe,
Metternichs karakterbeschrijving van Napoleon.
Het beeld omvat niet alleen het gehele tijdsverloop, maar ook de wijde plaats van
de ‘handeling’. Voor Nederland is het bij de vertaling met enkele fragmenten
aangevuld, o.a. brieven van de Stadhouderlijke familie rondom de episode van
Goejanverwellesluis, anonieme Deense reisbeschrijvingen uit de jaren 1796 en 1797,
de officiële vrijheidsproclamaties van 17 en 21 november 1813.
Het deel over Het derde Rijk is samengesteld door Christian Geissler, een naoorlogs
Duits publicist, die o.a. een ook in het Nederlands vertaalde roman op zijn naam
heeft staan en het speciaal voor Nederland belangwekkende geschrift: ‘Spur eines
Kindes’, waarin gesprekken zijn verwerkt met al degenen die Anne Frank hebben
gekend en overleefd.
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Geissler volgde bij de samenstelling van zijn beeld van het Derde Rijk hetzelfde
systeem als Müller, maar van de door hem gekozen brokstukken is een groter aantal
uit de romanliteratuur afkomstig.
C.G.
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