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Jakob Wassermann
aant.

De persoonlijkheid van Jakob Wassermann
Maandagmorgen is de romanschrijver Jakob Wassermann op zijn bezitting in
Stiermarken plotseling aan een hartverlamming overleden.
Het nieuwe jaar brengt een tragische verrassing: de dood van één der
merkwaardigste schrijvers, die Duitsche en Joodsche litteratuur rijk waren.
Wassermanns overlijden komt echter niet geheel onverwacht. Toen hij eenige weken
geleden in ons land lezingen hield, bleek hij al zeer vermoeid en overwerkt te zijn,
zoodat één dier lezingen zelfs moest worden afgelast.
Jakob Wassermann werd 10 maart 1873 in Fürth (Beieren) geboren als zoon van
een koopman. Zijn jeugd was verre van gemakkelijk, ook omdat hij met financieele
moeilijkheden te kampen had. Pas in 1894 kwam er een verbetering in zijn positie,
doordat hij in München de aandacht op zich vestigde als auteur en o.a. aan
Simplizissimus ging meewerken. In 1898 vindt men hem te Weenen, terwijl zijn roem
zich al begint te verbreiden; hij komt dan in den kring van Schnitzler en Hoffmansthal;
van dat oogenblik af begint de publicatie van een groote reeks romans en novellen,
die weldra zijn naam ook in het buitenland algemeen bekend zullen maken.
Na het einde van den oorlog trok Wassermann zich naar zijn geliefde Alpen terug;
daar, in Stiermarken, zocht hij de inspiratie, die de groote steden hem niet meer
konden geven. Toch maakte hij in 1925 nog een groote reis door Amerika.
De gebeurtenissen in Duitschland hebben Wassermann ongetwijfeld diep geschokt
en wellicht zijn gezondheid geschaad.
Van de werken van dezen zeer productieven auteur noemen wij in de eerste plaats
zijn groote romans: Die Geschichte der jungen Renate Fuchs, Caspar Hauser oder
die Trägheit des Herzens, Gänsemännchen, Christian Wahnschaffe, Faber oder die
verlorenen Jahre, Laudin und die Seinen, Der Fall Maurizius, en het vervolg daarop
Etzel Andergast, Ulrike Woytich. Ook als essayist trad Wassermann op den voorgrond,
met den bunde[l] Lebensdienst en twee biographieën, één aan Columbus en één aan
Stanley gewijd. Gegevens omtrent zijn eigen leven treft men vooral aan in zijn Mein
Weg als Deutscher und Jude (1921) en Selbstbetrachtungen (1933).
Bij zijn zestigsten verjaardag heeft de litteraire wereld Wassermann overal
gehuldigd. Ook in Nederland was hij populair, getuige de vele vertalingen, die hier
van zijn werken zijn verschenen en de belangstelling voor zijn lezingen.
Als men het merkwaardige, moeilijk leesbare handschrift van Wassermann toevallig
te zien krijgt, vindt men ook zonder grapholoog te zijn vele vermoedens omtrent zijn
persoonlijkheid bevestigd. Het is een hiëratische hand, die iets van den priester
verraadt. En Jakob Wassermann had veel in zich van den priester; in dezen zin, dat
schrijven voor hem een zeer hooge roeping beteekende. Allerminst zag Wassermann
den schrijver als een burger onder de medeburgers; iemand die de pen voerde in
dienst van den Geest, zag hij als een wezen van hooger orde. Daarom was
Wassermanns verblijfplaats in de Alpen van Stiermarken min of meer symbolisch;
de dichterlijke ziener trok zich terug uit het gewoel der steden en zocht de verlatenheid
van het bergland.
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In de groote romans van dezen auteur is veel, dat wijst op die grootsche roeping,
waarvan Wassermann vervuld was. De conceptie van enorme figuren en geweldige
conflicten lag veel meer in zijn lijn dan de verfijnde psychologische waarneming en
de liefde voor het verraderlijke detail. De romans van Wassermann hebben vaak in
hun dimensie iets, dat niet evenredig is met de menschenkennis van den schrijver,
omdat zij vervuld zijn van het visionnaire; en [w]elke visionnair schiet niet vaak
tekort in het detail?
Men heeft Wassermann vaak met Dostojewski vergeleken, maar deze vergelijking
gaat maar zeer gedeeltelijk op. Terwijl Dostojewski, inderdaad, groote figuren schiep
(de gebroeders Karamasoff, vorst Myshkin, Stavrogin en zoveele anderen), bleef die
‘grootheid’ toch steeds ondergeschikt aan zijn psychologisch genie; Wassermann
daarentegen schiep wel de groote gestalten, maar hun omtrekken overheerschten
meestal; zij werden tot symbolen, niet altijd tot menschen. Zoo zag Wassermann in
Columbus vóór alles den Don Quichote van den Oceaan, en daarnaar vormde hij zijn
beeld; zoo werd zijn Christian Wahnschaffe, opgezet als een synthese van de gansche
kap[i]talistische periode, meer een verzameling symbolische (en dikwijls holle)
wezens, waaraan het eigenlijke leven ontbrak. Zeker is Wassermann geen Dostojewski
geweest: hij heeft zelf trouwens eens gerept van ‘die seltsame hysterische
Geschwätzigkeit’ van Dostojewski en daarmee getoond niet te begrijpen, dat de
hoofdbeteekenis van den Rus niet in zijn geweldige omtrekken, maar in zijn dialogen
en meditaties lag.
Men kan Wassermann niet beter leeren kennen dan uit zijn Selbstbetrachtungen;
autobiographische aanteekeningen, waarin hij, met al zijn voorkeur voor de
verhevenheid der Alpen en de profetische roeping van het schrijverschap, met
volledige eerlijkheid tracht zich rekenschap te geven van zijn gedachten en
handelingen. Uit die documentatie van zijn leven blijkt, hoezeer Wassermann
gebonden was aan het Joodsch getinte ideaal van den geestelijk levenden mensch,
dat hij zich had gesteld. De romancier is geen reproduceerende machine, hij is ook
geen humoristische beschouwer van de wereld om hem, neen, hij wil in zijn conceptie
van menschen en dingen een ‘überhöhte Wirklichkeit’ geven. In dat voortdurend
reiken naar een ‘wereld achter deze wereld’ kan men Wassermann beschouwen als
een afstammeling van de grondgedachte van Plato; met die levensbeschouwing was
hij innig vergroeid, en mede daaruit is het symbolische karakter zijner werken te
verklaren. Merkwaardig is ook de invloed van de brieven van Van Gogh op
Wassermanns oeuvre; zooals hij zelf zegt, gaven zij den eersten stoot tot het ontstaan
van Christian Wahnschaffe.
‘Om het reëele gebeuren in de dichterlijke sfeer over te planten, moet het zich vrij
maken van de sintels der werkelijkheid. Het moet om zoo te zeggen in mijn borst
door gloeiing gezuiverd worden. In alle gevallen gaat het daarbij om een omzetting
van materie in geest.’
Die karakteristiek van het scheppend werk teekent Wassermann. Schrijven had
voor hem alleen waarde, als het religieuze achtergronden blootlegde.
De Maart-revolutie in Duitschland verdreef Wassermanns boeken meerendeels
uit het land, waar zijn roem ontstaan en gegroeid was. Men heeft hem verweten, dat
hij zich niet duidelijker tegen het regime der nationaal-socialisten uitsprak; m.i. ten
onrechte. Wassermann was als Jood weliswaar de tegenstander van hen, die den
rassenhaat tot wetenschap verhieven; maar de mystieke kant van het
nationaal-socialisme was hem eigenlijk zeer verwant. Typisch is dan ook, dat hij in
het tijdschrift Die Sammlung tegenover Hitlers rassenpostulaat een nieuwe leer stelde;
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die van de verwantschap door woonplaats en atmosfeer. Ik heb er in een artikel in
Forum al op gewezen, dat Wassermann daarmee eigenlijk dezelfde paden bewandelde
als Hitler, dien hij in feite bestreed; ik trachtte aannemelijk te maken dat het verschil
tusschen Wassermann en Hitler meer de middelen dan de richting betrof. Hoe het
ook zij: de typisch-dualistische levensbeschouwing van den Jood raakt op veel meer
punten de nationaal-socialistische romantiek, dan men wel veronderstelt.
Met Wassermann gaat een schrijver heen, wiens figuur vooral representatief is
voor de Europeesche cultuur in een crisisstadium, geteekend door pessimisme en
romantiek. De daarmee samenhangende elementen, zal men in al de werken van hun
schepper terugvinden.
M.t.B.
Dit artikel verscheen als De persoonlijkheid van Jakob Wassermann in De artikelen
over emigrantenliteratuur 1933-1940, pagina 96.

Nieuwe Uitgaven, Eskimoliederen
aant.

Eskimoliederen, opgeteekend en ingeleid door William Thalbitzer, (uit het
Deensch vert. door Anne Posthumus). C.A. Mees, Santpoort 1933.
De naam ‘Eskimo’ is zooals Thalbitzer in zijn voorwoord bij deze uitgave opmerkt,
niet de oorspronkelijke naam voor de bevolking van Groenland; de jezuïeten noemden
aldus de inboorlingen van Canada (‘Esquimaux’), terwijl de Eskimo's zichzelf
aanduiden met den complimenteuzen naam ‘Inuit’, d.i. ‘de eigenlijke menschen’.
Wat Thalbitzer van een groep dezer ‘Inuit’ aan volkspoëzie heeft opgedolven en
bewerkt (het geldt hier speciaal den pas pl. m. 1885 ontdekten stam der
Ammassalik-Eskimo's aan de Oostkust van Groenland), geeft een beeld van een
geïsoleerd volkje, levend in een milieu met heel weinig varieerende objecten: de
kajak, de robben, den trommelzang (de ‘poësie pure’ der ‘Inuit’).
Bij de dubbele vertaling gaat uiteraard veel verloren; maar ook al verliezen deze
liederen het oorspronkelijke karakter van primitieve begeleiding der dagelijksche
gebeurtenissen, zoodra men ze zonder de atmosfeer afdrukt, zij houden nog genoeg
over om ons een indruk te geven van het monotone en toch bewogen rhythme eener
Eskimo-maatschappij, zoowel de sociale als de religieuse factoren komen in dit
smakelijk uitgegeven boekje duidelijk naar voren; sociaal gesproken, geeft de Eskimo
het typisch voorbeeld van een vreedzame samenleving in weinig gecompliceerde
formaties, terwijl zijn religie hoofdzakelijk animistische invloeden verraadt: om den
‘angakok’ (den priester, geestenbezweerder) groepeeren zich de ritueele handelingen.
Vermakelijke staaltjes geeft Thalbitzer van de liefdesverhoudingen der Eskimo's.
Hier volgt een Eskimo-variatie op het thema My lips betray:
Wanneer Maitag eenmaal een vrouw neemt, dan, voorwaar ja, wil 'k hebben een bijzondere
vrouw.
de groote heerlijke Ose
met de heerlijke grote zuigtuit.
Alleen al bij de gedachte krijgen mijn lippen terstond den vorm van een zuigtuit.
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Bijzonder belangrijk voor de kennis van de magische levensbeschouwing der Eskimo's
zijn ook de door Thalbitzer vertaalde tooverformulieren, waarmee de geesten moeten
worden opgeroepen of bezworen, en die dienst doen om den zeehond te lokken,
zooals het volgende voorbeeld bewijst:
éa-éa.
Waarnaar ruik ik?
Waarnaar stink ik?
Ik ruik als een oude klapmuts,
ik stink als een oude baardrob.
éa-éa.

Dit zijn weliswaar geen ‘woorden, die zich hebben losgewrongen van hun
beteekenissen’, maar het is toch zeker sublieme poëzie – van Eskimo's standpunt
bekeken natuurlijk.
M.t.B.

[Repliek op ingezonden brief M.J.E. Ypelaar n.a.v. Een volk en zijn
mythe]
aant.

Wat de heer Ypelaar aan zijn eerste ingezonden stuk toevoegt, lijkt mij zeker de
moeite waard, hij verwijdert zich echter thans wel zeer ver van mijn artikel over
Mann en Toller, dat, zooals de geachte inzender ook wel geweten zal hebben,
allerminst een verdediging van welke pers-concerns ook bedoelde. Dat er Joodsche
prulschrijvers waren, die door de reclame werden gehandhaafd op een plaats, die
hun niet toekwam, zooals er nu trouwhartige Duitsche provincialen bij bosjes
opduiken, die door de reclame van ‘volk’ en ‘bloed’ moeten worden gesauveerd, ik
zal de laatste zijn om het te ontkennen.
Maar hierom gaat het ten eenenmale niet. Deze bijkomstige pers- en
reclamefactoren bewijzen alleen, dat het Duitsche volk zich door bepaalde Joodsche
negocianten liet bedotten, en deze arglistige bedriegerij valt dus in laatste instantie
toch weer op den Duitschen Michel zelf terug; hij liet zich imponeeren door Joden,
hij laat zich imponeeren door de phraseologie van de heeren Goebbels en Hinkel.
En deze laatsten trachten nu de ‘Ewigkeitswerte’ en het ‘opbouwend element’ aan
te bevelen, alsof men met die schoone artikelen langs de z.g. ‘Zersetzung’ (décadence)
heen kon gaan! Kinderlijke veronderstelling! Er is geen terug, en wie de décadence
wil overwinnen, moet, zooals Nietzsche reeds zei, door haar heen. Wat de huidige
Duitsche auteurs willen is struisvogelpolitiek van naïeve romantici, en nergens
duidelijker dan in de relaties der regeering met het buitenland ziet men nu al, hoe de
voor het binnenland bestemde leuzen worden verloochend, verloochend moeten
worden.
Een brochure van Rudolf G. Binding: Antwort eines Deutchen an die Welt, zooeven
verschenen, beveel ik den heer Ypelaar zeer ter lezing aan. Deze Binding, een van
de auteurs van het ‘heimliche’ Duitschland, toont daar zijn slecht geweten in deze
materie, door Romain Rolland c.s. te verzoeken toch in 's hemelsnaam niet naar de
‘Randerscheinungen’ te kijken, maar de kern op te sporen. Men zou den heer Binding
willen terug-antwoorden, dat niemand in Nederland zich op ‘Randerscheinungen’
wil blind staren, maar dat die ‘Randerscheinungen’ toch ook symptomatisch zijn
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voor het geheel. Blindstaren op het werk der emigranten zullen wij ons al evenmin,
maar wij achten het onzen Europeeschen plicht, aan hen, die voorlopig meer waard
zijn dan de nakomelingen van Turnvater Jahn en Duitscher zijn in den stijl van Goethe
en Nietzsche, onze volle aandacht te schenken. Iedere kunstmatige inkrimping van
het vraagstuk tot een aangelegenheid van reclame en negotie wijzen wij daarbij beslist
af. De heer Ypelaar vergete, dat zij nogmaals gezegd, niet, dat thans in Duitschland
ten onrechte door zijn antipoden vertroetelde Nietzsche als emigrant in Zwitserland
en Italië rondzwierf. Wie weet, hoe men later Heinrich Mann zal vertroetelen – met
evenveel onrecht overigens, want alle vertroeteling op cultureel gebied bewijst gebrek
aan werkelijk inzicht.
M.t.B.

Een volk en zijn mythe
(Ingezonden)
Hooggeachte Redactie,
Naar aanleiding van het bijschrift van den heer Menno ter Braak op mijn
ingezonden stuk in het Avondblad van Het Vaderland van 23 December, zou ik het
zeer op prijs stellen, indien Uw Redactie onderstaande regelen, ter verduidelijking,
nog wilde plaatsen.
Dat het Jodendom ten tijde van het expressionisme, omstreeks 1910, en later in
steeds toenemende mate inderdaad een funesten invloed op de Duitsche litteratuur
heeft uitgeoefend, moge blijken uit de volgende aanhalingen, die mij het meest
typerend lijken.
Het spreekt vanzelf, dat ik hiermede natuurlijk niet de religieuze Joden bedoel, de
‘nicht entwurzelten Jüden’, dus bv. auteurs als Schnitzler, Wassermann, Werfel,
Stefan Zweig, ofschoon in sommige hunner werken eenigszins, hoewel in verfijnde
mate, het ‘zersetzende’ aanwezig is.
De fameuze litteratuur-kenner Adolf Bartels, voor zoover ik weet, de eenige
litteratuurhistoricus die de quaestie der Joden te berde bracht, liet zich reeds in 1918
in zijn Die deutsche Dichtung der Gegenwart als volgt uit:
‘Die gefahr besteht dass die Juden eine jüdisch-deutsche scheinkultur an die Stelle
der wirklich deutschen setzen, und diese Gefahr ist in der Tat sehr gross. Die Juden
bilden sich ein, den geistigen Besitz des deutschen Volkes zu verwalten, obwohl sie
ihn nur jüdisch umwandeln und dadurch zerstören.’
‘Man darf sagen, fast alle jüdischen Dichter entstellen unbewusst das deutsche
Leben, sehr of tragen sie natürlich aber auch bewusst falsche Tendenzen hinein.’ En
dan de volgende treffende karakterbeschrijving van den Jood: ‘Der Jude ist uns
Deutschen zu fremd, um unser Leben richtig zu sehen, er ist auch zu sehr von sich
eingenommen, um der schlichten Treue, die wir von jeder Lebensdarstellung
verlangen, fähig zu sein. Im Grunde überall heimatlos, ein merkwürdiges Gemisch
ausnüchternstem Geschäftsverstand und übertriebenem Pathos, hat er nach unsern
deutschen Begriffen gar nicht den inneren Beruf zum wirklichen Dichter, eine so
grosse Virtuosität er sich auch hier wie überall anzueignen vermag. Da er nun aber
die Macht besitzt und die raffiniert ausgebildete Reklame für jeden begabteren Juden
ohne weiteres in Tätigkeit tritt, so erreicht er doch, als bedeutenderer deutscher
Dichter zu gelten, und übt als solcher einen unheilvollen Einfluss auf die schwächeren
Deutschen die ohne weiteres seine Bewunderer und Mitläufer werden.’
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Over de Joodsche pers zegt Bartels rake dingen: ‘Nehmen wir dazu noch den
Einflusz der sehr mächtigen jüdischen Kritik die aus ihrem klaren Instinkt heraus
alles stark Deutsche ablehnt, das Schwache und Verderbliche aber zu stützen sucht,
so können wir doch nicht gut anders, als die jüdische Invasion in unserer Literatur
als höchst verderblich hinstellen.’
Het volgende berichtje karakteriseert scherp den toestand van het litteraire leven
omstreeks 1930: ‘Rémarque, Feuchtwanger, Stefan Zweig beherrschten den
Literatur-markt. Eine widerliche Asphalt-Literatur feierte Triumphe. Gewaltige
jüdische Verlagskonzerne hatten die Hand am Machthebel Literatur und waren die
Apostel der Zersetzung. Wer nicht ihres Geistes war, den traf vernichtender Boykott.
Bewuszt wurde das natürliche Denken des Volkes umgebogen und umgelogen.
Ehrfurcht, Treue, Glaube, Religion waren der Gegenstand frecher Schoddrigkeiten
jüdischer Literaten.’
Tot zoover genoeg. Ten slotte nog dit. Dat men zich niet blind stare op het werk
der emigranten, ik zal hier verder het zwijgen toe doen, maar dat men de behoefte
gevoele, te verlangen naar de auteurs van het ‘heimliche’ Duitschland, niet enkel zij,
die in de litteratuur reeds een gevestigden naam hebben, maar tevens naar de
veelbelovende jongeren, naar Karl Benno von Mechow, Richard Billinger, Peter
Dörfler, Ernst Wiechert, Georg Britting, Paul Alverdes, Griese, Blunck, e.a., als deze
schrijvers en dichters die ons innerlijk verrijken en bij wie het ‘opbouwende’ element
in hun werken aanwezig is.
Mogen bovenstaande regelen bijdragen tot een beter begrip van de jongste
omwenteling in de Duitsche litteratuur en hoe de zuivering in dit opzicht
gerechtvaardigd was.
Met beleefden dank voor de verleende plaatsruimte,
Hoogachtend,
M.J.E. Ypelaar
(Van redactiewege eenigszins bekort.)
Dit artikel verscheen als Een volk en zijn mythe Ingezonden in De artikelen over
emigrantenliteratuur 1933-1940, pagina 92.

De eeuwige Shakespeare
aant.

Zooals men weet, bestaat er een complete bibliotheek van Shakespeare-litteratuur.
Die is echter dezer dagen nog weer aangevuld met een werk van E.E. Stoll, Art and
artifice in Shakespeare (University Press, Cambridge), en deze auteur heeft nu op
zijn manier het probleem van den mysterieuzen tooneelschrijver opgelost. Hij vindt
n.l., dat al die ‘metaphysische’ en ‘psychologische’ theorieën over Shakespeare
onnoodig zijn, omdat deze kort en goed een ‘toneelist’ was, terwijl zijn stukken
bestemd waren om te worden gespeeld en niet om als materiaal voor philosophische
speculatie te worden gebruikt. Men moet, volgens Stoll, den man maar in het kader
van zijn tijd zien, bovendien nog in een speciaal land en schrijvend voor een speciaal
auditorium, en de zaak is gezond.
Zooiets klinkt altijd bizonder flink, gezond en krachtig; wij hebben het trouwens
meer gehoord in analoge gevallen, bijv. uit den mond van A.M. de Jong, als hij het
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over de moderne litteratuur had. Maar wat dan aan te vangen met Hamlet? Ook hierop
weet Stoll echter raad. De situatie, zegt hij, komt bij Shakespeare niet voort uit de
karakters, maar de karakters zijn gecomponeerd om te beantwoorden aan een bepaalde
gegeven situatie. Het ‘conflict’ is dus niet, als bij Racine of Ibsen, een innerlijke
strijd, maar een feitelijke toestand, die uiteengezet wordt. Zoo is de situatie van
Hamlet geheel duidelijk; hij wil zijn oom dooden, zonder zelf eenig risicoo te loopen,
en gebruikt daarom alle middelen; zijn twijfel over de moraliteit of de ondoelmatigheid
van het handelen komen niet in aanmerking en zouden trouwens onbegrijpelijk
geweest zijn voor het toenmalige publiek. Wij hebben dus niet anders te doen dan
in de huid van een gemiddelden Engelschman uit den tijd van Elisabeth te kruipen
om Shakespeare te verstaan.
Deze merkwaardige ‘oplossing’ brengt Shakespeare op het plan van Kees Pruis
en Hamlet op dat van Oranje Hein. Ziet men van dat geringe bezwaar af, dan mag
de interpretatie van den heer Stoll ingenieus heeten; zij verlost ons immers van het
probleem Shakespeare en daarmee bewijst zij ons, die toch al zooveel problemen
hebben, een ontzaglijken dienst. ‘To be or not to be’... het is voortaan, wij weten het
nu, één van Shakespeares bekendste schlagers geweest...
M.t.B.

Ter vergelijking...
aant.

Het is niet onaardig, om deze week eens een parallel te trekken tusschen de
‘gleichgeschaltete’ Literarische Welt (Berlijn) en het onafhankelijke (maar allerminst
onverdraagzame!) blad van de te Praag wonende Duitschers, Die Welt im Wort.
Terwijl het officieele orgaan begint met een zoetig artikel over ‘Die Entdeckung der
deutschen Landschaft’ (geïllustreerd met een idyllische foto ‘Pappeln am Bach’) en
verder ongeveer niets oplevert dan een van genialiteit ontbloote studie over ‘Deutsche
Bäume’ van één of anderen professor, brengt Die Welt im Wort' onder meer:
een artikel van Aldous Huxley over ‘Arbeit und Musse’, dat van a tot z de moeite
waard is;
een opstel van Raoul Auernheimer over de moeder van Cosima Wagner, een
interessant document;
een boeiend essay van Margareth Susman over de nieuwe Angelsaksische
litteratuur, mitsgaders
een belangwekkend feuilleton over [D].H. Lawrence, terwijl aan den pas
overleden schrijver Loenatsjarski een uitvoerig in memoriam wordt gewijd.
Ik twijfel geen moment aan de waarde van het landschap of de boomen; maar het
wordt toch tijd, zou ik zoo zeggen, dat er wat Europeesch vertier komt onder die
‘Pappeln am Bach’. Anders dwingt men ons letterlijk den Duitschen geest clandestien
uit Praag te betrekken.
M.t.B.

De plaats van den dagbladcriticus
aant.
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Een Nieuwjaarsmeditatie
Op den Nieuwjaarsdag voelt men zich altijd eenigermate geneigd tot het verkondigen
van algemeenheden; dat brengt de datum zoo mee, want wij wenschen de gansche
wereld met een trouwhartig gezicht ‘heil en zegen’, alsof daarmee de klooven van
den belangenstrijd een oogenblik werden overbrugd. Ik zeg niet, dat ik aan zulke
eerwaardige gebruiken veel diepgang toeschrijf; maar omdat ieder gebruik zijn
verborgen beteekenis in zich draagt, acht ook ik mij geroepen, 1934 in te luiden met
een algemeene confessie. Een programma noemt men zooiets ook wel, vooral in de
politiek; het woord klinkt wat te gewichtig voor de principieele dingen, die ik te
vertellen heb, maar het is toch zoo iets: een programma...
Eenigen tijd geleden hebben de heeren Colmjon en Verbraeck in hun orgaan De
Litteraire Gids de vriendelijkheid gehad, mijn verschijnen in de kolommen van deze
courant een ‘gebeurtenis van belang’ te noemen. ‘Of juister is’, voegden wij eraan
toe, ‘dat deze benoeming van groot belang kan zijn. Het isolement onzer “hoogere”
critiek (hoe komisch en tevens academisch doet die uitdrukking aan! M.t.B.) wordt
er door verbroken. Eén dergenen, die gewoon zijn hun meeningen en inzichten uit
te wisselen onder groepsgenooten, die door den aard van hun opstellen een barrière
oprichten tusschen hun betoog en de groote massa der boekenlezers... een van onze
“essayisten” wordt thans geroepen om zich geheel te wijden aan de voorlichting en
leiding juist van deze groote massa.[’] Er volgde dan nog een bespiegeling over den
vorm, waarin ik mijn artikelen het best zou kunnen schrijven, benevens eenige
algemeen-strategische opmerkingen.
Het ligt uiteraard niet op mijn weg om over het ‘belang’, door de heren Colmjon
en Verbraeck aan mijn persoon gehecht, te discussieeren; misschien zijn de illusies
trouwens al weer wat verbleekt; en ten opzichte van den Melkweg en zelfs Saturnus
is dit ‘belang’ in ieder geval maar zeer nietig, wat men er verder ook van denken wil.
Voor mijn meditatie is van meer gewicht de volgende passus uit het bewuste artikel:
‘Of Menno ter Braak het belang van zijn nieuwe taak beseft heeft, weten we niet
(met een zijdelingsche blik op den Melkweg en Saturnus: ja! M.t.B.). Hij heeft het
niet noodig gevonden, zich bij het aanvaarden van zijn werkkring uit te spreken over
zijn “program”. Maar deze stilte rondom litteraire gebeurtenissen die buiten den
engen kring der vakgenooten plaats grijpen, is in ons land normaal... We gelooven
dat ook uit deze wijze van doen blijkt welk een bescheiden plaats onze litteratuur in
het openbare leven inneemt.’
De heeren Colmjon en Verbraeck vergissen zich hier. Dat zwijgen over
programpunten heeft niets te maken met de bescheiden plaats onzer litteratuur in het
openbare leven. Ik heb eenvoudig altijd een hekel gehad aan de programma's vooraf,
aan de tijdschriften, die met snorkende woorden worden aangekondigd, terwijl ieder
weet, dat zij bestemd zijn om spoedig op de flesch te gaan, aan de hervormingswoede,
die elke ‘intrede’ en ieder ‘optreden’ epidemisch schijnt te moeten vergezellen.
Onlangs zag ik een morganatische spruit van het tijdschrift der Katholieken, De
Gemeenschap, die den niet onorigineele naam van De Nieuwe Gemeenschap zal
dragen, aangekondigd met zulke heftige en van hartstocht zwangere termen, dat ik
er even bleek van werd; als ik mij wel herinner werd ons niet minder beloofd dan
een gloednieuwe samenleving. Nu geschiedt dit niet voor de eerste maal, zoodat men
er gemakkelijk vrede mee kan hebben; maar het verschijnsel is toch interessant. De
grootste programma's leveren gewoonlijk het minste op en Thorbeckes ‘wacht op
onze daden’ heeft ook in deze materie nog wel eenige actualiteit.
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Waarom dus een programma, d.w.z. een uitstippeling van richtlijnen, die men toch
niet kan volgen? Het is met die litteraire programma's als met de programma's van
gymnasiastenfuiven: er moeten altijd zooveel wijzigingen in worden aangebracht,
dat het zonde is van de drukkosten. Dat wil niet zeggen, dat een man zonder
programma van zins is met alle winden mee te waaien; integendeel, het zijn juist
altijd de programmaverkoopers, die zich door het leven gedwongen zien zich in
allerlei bochten te wringen om dat leven vooral maar in overeenstemming te brengen
met hun zoo ijverig bedachte leuzen. Het gevolg is dan gewoonlijk, dat de leuzen
steeds meer verstarren en dat de verkondigers dier leuzen tenslotte geketend zitten
aan hun eigen theoretische bedenksels, waarvan de beteekenis overigens dan reeds
lang niet meer tot hen doordringt.
Men bespare mij dus, zelfs bij de aanvang van het nieuwe jaar, een programma
en neme genoegen met eenige losse opmerkingen, die wellicht toch iets verraden
van wat er aan de ‘nieuwe taak’ vastzit.
De heren Colmjon en Verbraeck hebben gelijk, als zij een onderscheid maken tusschen
datgene, wat zij dan met een eenigszins schoolsen term de ‘hoogere critiek’ noemen
en de dagbladcritiek. Ik noem den term schools, omdat er hier a priori van geen
‘hoger’ of ‘lager’ sprake kan zijn: het onderscheid tussen het essay in de tijdschriften
en een artikel in een dagblad bestaat zeer zeker, maar het heeft niets uitstaande met
een hiërarchie van het geestelijk leven. Eerder is het een verschil van instelling op
den lezer. Het (goede) tijdschrift-essay staat in zooverre nog dichter bij den
particulieren brief, en de persoonlijke gedachtenwisseling, dat de schrijver bij eenige
benadering kan gissen, wie zijn lezers zullen zijn; zooals de briefschrijver doorgaans
den geadresseerde van nabij kent, zijn eigenaardigheden voor oogen heeft en daarmee
rekening houdt, zoo weet de essayist gewoonlijk nog in zekere mate tot wien hij zich
richt, omdat hij zich kan orieenteren naar de positie, die het tijdschrift in kwestie
inneemt. Maar de dagbladcriticus? Hij is er zich vooreerst levendig van bewust, dat
hij slechts een onderdeel is van een geheel, waarin de litteratuur en wat daarmee
samenhangt, meestal een ondergeschikte rol speelt; als hij niet al te naïef is, zal hij
beginnen met zich van die omstandigheid voldoende rekenschap te geven, want
daaruit volgt, dat hij moet spreken tot een variabele schare van lezers, door de heeren
C. en V. weinig complimenteus aangeduid als: ‘de groote massa’. Met het
voortreffelijke woord van Bolland, dat de massa er altijd één meer is dan men zelf
denkt, zou ik, ook hier, den term willen afwijzen; de ‘groote massa’ is evenzeer en
even weinig massa als welke kleine, kleinere of kleinste massa ook, waarop de
tijdschriften meestal gefundeerd zijn; het belangrijke verschil is in dit geval, dat de
lezer van een courant de stof anders consumeert dan de lezer van een periodiek. De
courant heeft een andere sociale functie dan het tijdschrift, ergo verschilt de
dagbladcriticus van den essayist.
Er zijn menschen, die daaruit de gevolgtrekking willen maken, dat de critiek in
een courant per se oppervlakkig moet zijn; dat zijn degenen, die een groot respect
hebben voor het duistere jargon, waarin sommige essayisten zich gaarne uitdrukken,
omdat de simpele stijl (volgens Stendhal de moeilijkst bereikbare) hun niet gegeven
is. Zij meenen, dat men voor die befaamde ‘groote massa’ niet anders schrijven kan
dan vulgair, anecdotisch en onbenullig, en dat er dus geen andere methode is voor
dagbladcritiek dan maar wat babbelen over ditjes en datjes, over de puistjes op het
voorhoofd van Baudelaire of de das van Antoon Coolen; tenzij zij er de voorkeur
aan geven, het tijdschriftessay klakkeloos over te planten naar de dagbladkolommen,
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waarin niemand het leest, omdat het met het karakter van de courant als zoodanig
volkomen in strijd is. Zij vergissen zich. Omdat zij wel het pleizier der duisterheid
en ingewijdentaal kennen, maar niet de charmes der oppervlakte, komen zij er toe,
het noodzakelijk oppervlakkige van de courant weg te werpen en het ‘publiek’ te
verachten, zonder zelfs maar geprobeerd te hebben, wat er met die oppervlakte te
bereiken valt. De tooneelcritiek van Paul Léautaud, die destijds in de Mercure de
France verscheen, was volgens de gangbare opvattingen der deskundigen
oppervlakkig, omdat hij niet zwaarwichtig philosopheerde over de Grieksche tragedie,
maar wel aandacht schonk aan de hoeden der aanwezige dames, en toch verried juist
die z.g. oppervlakkigheid, die journalistieke vorm, zoo oneindig veel van het tooneel,
dat men die stukken nu nog kan herlezen, zonder iets te weten van de drama's en de
acteurs waarom het ging. Toevallig verschenen zij in een tijdschrift en niet in een
dagblad, maar zij bevatten alle eigenschappen van den op het tijdelijke afgestemden
stijl der dagbladen. Het hangt er maar van af, wat men met de oppervlakkigheid doet;
een superieur auteur in een courant is honderdmaal meer waard dan een diepzinnige
derderangsfiguur-op-pantoffels in een tijdschrift, en zelfs kan het voor vele
derderangsfiguren een uitmuntende leerschool zijn, als zij eens door het lot gedwongen
worden onder hoogen druk feuilletons te produceeren; men leert daar b.v. veel
diepzinnigheid mee af, die niet tegen een stootje kan. Dat ik hiermee geen pleidooi
voor ‘onzen haastigen, jachtigen tijd’ bedoel, zal men, hoop ik, zonder nadere
explicatie begrijpen...
De oppervlakkigheid, hoe moordend zij ook moge werken op hen, die niet tegen
haar bestand zijn, heeft dus dit voor, dat zij veel quasi-diepzinnigheid ontmaskert;
tegen zo iets als de journalistieke haast moet men het op vak-philosophische pantoffels
te enenmale afleggen.
Omdat zij met de speciale eischen, die de op de vergankelijkheid afgestemde stijl
van den dagbladcriticus stelt, geen verbond kunnen sluiten, maken vele litteraire
journalisten er een systeem van, de boeken die zij bespreken stelselmatig op een plan
te heffen, waar zij niet thuis hooren. Men ontkomt immers op die manier aan de
voortdurende noodzakelijkheid om stelling te nemen tegen de altijd maar aangroeiende
publicaties; men kent eenvoudig een paar vaste eerenamen toe, gispt zoo nu en dan
eens een weinig, om de tegenpartij ook iets te geven, maar houdt zich aan het recept,
volgens hetwelk er iedere week minstens twee of drie meesterwerken verschijnen.
(Het ware natuurlijk ook mogelijk, alle boeken systematisch af te breken, maar dat
geeft ruzie met Jan en alleman.) Als onze litteraire dagbladcritiek aan één euvel lijdt,
dan zeker wel aan dit euvel der algemeene overschatting. Het resultaat is, dat geen
lezer meer weet, waar hij aan toe is, dat bij het publiek een vaag visioen ontstaat van
een ontzagwekkende en steeds maar spuitende fontein van wonderen. Alles wordt
vergroot, de normale dimensies dijen onder de streeling der woorden uit tot
volumineuze zwammen; en (van zwammen gesproken) de nuchterheid raakt in
discrediet, terwijl hij, die de schoonste en vaagste superlatieven weet te produceeren,
met de dankbare glimlachjes van de gefêteerde schrijvers gaat strijken. Dit systeem
is daarom zoo funest, omdat het tenslotte ieder gevoel voor verhoudingen doet
verdwijnen. Critiek is nu eenmaal geen lyriek; de lezer heeft het recht van zijn criticus
te verlangen, dat hij zich niet constant bedrinkt. Het is immers niet te ontkennen, dat
de meesterwerken druppelen; de spuitende fonteinen bestaan alleen in de verbeelding
van hen, die zich daardoor zelf verheerlijkt voelen.
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Minder opvallend, maar in wezen even overbodig, is de litteraire critiek, opgevat
als een soort uitgebreid agentschap voor ‘nieuws van de markt’.
Anthonie Donker heeft eenige jaren geleden het Critisch Bulletin opgericht om
de Nederlandse critiek te saneeren. Hij ging daarbij uit van het beginsel, dat er
behoefte bestaat aan een zoo uitgebreid mogelijke voorlichting. Overziet men de
verschenen nummers, dan blijkt, dat van die saneering niet veel terecht is gekomen,
want persoonlijkheden werken aan dit blad niet of zelden mee, terwijl de lezers
maandelijks overstelpt worden met bijeengegaarde opinies over alle boeken, die er
in de wereld maar het licht zien. Het Critisch Bulletin houdt het midden tusschen
een courant en een tijdschrift; het heeft de allures van het laatste, maar den
voorlichtingsdienst van een dagblad; zonder karakter en zonder centraal punt houdt
het iedere maand deze halfslachtige parade. Ziedaar weer een ander uiterste, en een
niet geringer gevaar: de volledigheidsmanie. Meent Donker soms het publiek te
veredelen door het aan den litteraire chaos over te leveren onder den schijn van een
deskundige voorcensuur? Ik ben zoo vrij ook aan dit systeem niet te gelooven; even
verderfelijk als de stelselmatige overschatting is de stelselmatige volledigheid,
waardoor het snobisme in de hand wordt gewerkt en de indruk gevestigd, alsof een
mensch zonder dien inventaris niet kan leven. Men probeere het maar eens; een mens
kan véél ontberen, eer hij doodgaat, en er is, zoover ik weet, nog nooit iemand
overleden door gebrek aan litteraire voorlichting. Iemand, die werkelijk licht zoekt,
licht zichzelf wel voor.
Ik ontken natuurlijk allerminst, dat een uitgave als het Critisch Bulletin informatieve
waarde kan hebben; maar de hypothese, als zou zulk een geschrift opvoedende kracht
bezitten, lijkt mij weer één van die misverstanden, die op de grens van tijdschrift en
courant geboren zijn. ‘De heer dr. N.A. Donkersloot’, zei Greshoff ergens, ‘zou van
de critici bureauchefs – conscientieus en ijverig, vakkundig goed onderlegd en netjes
– willen maken. En hij zelf is nu zooiets als Secretaris-Generaal op het Departement
van Letterkundigen Arbeid, waar de heer D. Coster als minister sluimert.’
Men schrijft niet voor allen.
Ook de dagbladcriticus kan niet voor allen schrijven. Hij beseft, dat hij voor velen
schrijft en hij trekt daarvan de consequenties door zooveel mogelijk het dialect der
‘ingewijden’ te vermijden; maar evenzeer blijft het de taak der lezers, hem achter
zijn woorden te zoeken. Wie op den criticus vertrouwt als een orakel, vergeet, dat er
geen andere critiek bestaat, dan die van ‘man tegen man’; objectieve voorlichting is
een drogbeeld, waarvan Anthonie Donker droomt. Om te weten, wat de beoordeelde
man waard is; moet men óók weten, wat de beoordeelende man waard is; het critisch
oordeel hangt tusschen die twee in, is van geen van beiden los te maken. Men eische
daarom geen doode onpartijdigheid van den criticus; juist in zijn partijdig oordeel
openbaart hij de verhouding, die er tusschen zijn slachtoffer en hemzelf bestaat en
aan die verhouding kan de lezer zijn eigen meeningen toetsen.
‘L'homme a cinq organes bâtis exprès pour lui indiquer le plaisir et la douleur. Il
n'en a pas un seul pour lui marquer le vrai et le faux d'aucune chose.’ Als men dit
woord van den achttiende-eeuwsche abbé Galiani toepast op de litteraire critiek,
heeft men zoowaar een volledig programma in de hand!
M.t.B
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Dit artikel verscheen als De plaats van de dagbladcriticus in Verzameld Werk, deel
5, pagina 65.

Tijdschriften
aant.

Opwaartsche Wegen
De aflevering bevat poëzie van H.M. van Randwijk, Camp de Basschaerde en Muus
Jacobse, proza van Jan H. Eekhout (‘Wat niet vergaat...’).
K. Heeroma neemt stelling tegenover de Bilderdijk-studie van Geerten Gossaert
(1910) en komt tot de conclusie, dat wij daarmee niet meer kunnen volstaan. De
waardeering van den heer Heeroma blijft voor mij nogal vaag, omdat hij hem om
zijn uitgesproken Christelijke gezindheid niet wil laten vallen en toch zijn kolossale
fouten moet erkennen.
‘Ik zal niet proberen hier het wezen van de heldhaftigheid te analyseren, maar
Bilderdijk is ongetwijfeld een geloofsheld geweest in zijn Kristelik dichterschap.
Juist omdat wij zijn gebreken zo uit en te na kennen, kunnen wij vaststellen, dat
Bilderdijk, niet naar zijn uiterlike daden, maar naar zijn innerlike houding een held
moet zijn geweest. Hij is ook, nu al meer dan een eeuw lang, steeds het voorwerp
geweest van een vaak dwaze en van weinig begrip getuigende heldenverering, maar
een heldenverering, waar toch altijd een kern van oprecht en diep enthousiasme in
heeft gezeten. De figuur uit de moderne letteren, waar Bilderdijk mij het meest aan
doet denken is... Henriëtte Roland Holst, ook een van die mensen, die dichterlik
zelden of nooit “gaaf” zijn; een vrouw, wier “kolossale zangen” (om met Anema te
spreken) ook weinig maatgevoel vertonen en vooral boeien door de hartstochtelijke
geladenheid van de strijdende geest, en die men toch slag op slag “onze grootste
dichteres” hoort noemen door vriend en vijand; een persoonlikheid ook, die er het
meest voor in aanmerking komt om in de komende eeuw ter enerzijde stevig miskend
en tegelijkertijd door anderen als een heldin vereerd te worden.
Een begin is Bilderdijk ondanks alles ook voor ons, omdat hij na de tijd van geuzenen martelaarsliederen, de eerste heldenfiguur van de reformatories-Kristelike
dichtkunst is geweest.’
H. de Bruin bezingt in overschattende, maar goed klinkende bewoordingen het
oeuvre van Theun de Vries. Roel Houwink uit gedachten over Bordewijks Knorrende
Beesten, van Ham over Anker Larsen.
M.t.B.

Onze Taaltuin
Stijl- en literatuurgeschiedenis heet het opstel van prof. G.S. Overdiep, waarin hij
concludeert, dat men ‘de subjectiviteit, die men vreest bijxxx beroep op de litteraire
vormen zal moeten afschudden.’ En de schrijver vleit zich ermee, dat dit zal kunnen
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geschieden door ‘training in het gebruik en door opbouw van een wetenschappelijk
stijlkundig apparaat.’
B. Tiecke vraagt zich af: ‘Waar komen “fraai” en “mooi” vandaan?’ Prof. Van
Ginneken heeft de Nederlandsche litteratuur in vier denkvormen verdeeld en komt
daarmee aardig uit. Het ‘wille-denken’ (een uitvinding van dezen geleerde) doet
hierbij ook weer een dansje. Ik kan het niet helpen, maar met al zijn geleerdheid blijf
ik prof. Van Ginneken een onleesbaar auteur vinden, die met zijn feiten geen raad
weet.
Van de overige bijdragen vermeld ik een artikel van Th. Schlichting, waarin hij
zonder pardon verzen uit Vondels Lucifer uiteenrijt, onder het voorwendsel, dat dit
der philologie van nut kan zijn. Ik vraag mij af, welke philoloog later den heer
Schlichting weer uiteen zal rijten. Deze wetenschap is een gevaarlijke vorm van
monnikenwerk.
M.t.B.

De Gids
Onder een vernieuwde redactie en in een nieuw lettertype, dat het heel goed doet,
verschijnt thans de Gids van Januari. Wij zijn er benieuwd naar, hoe de redacteur
Anton van Duinkerken zijn taak in dit voor hem wel onwennige gezelschap zal
opvatten.
In de ‘Stemmen uit de Redactie’ worden o.m. de Rumor in casa Kantiana en het
Oera Linda Bok besproken, Johan Fabricius vervolgt zijn roman In Napels hongeren
zestig leeuwen.
Na oorspronkelijke poëzie van G.J. van Geuns en Louis de Bourbon vinden wij
een gedocumenteerde studie van K.F.O. James over de naderende volksstemming
in het Saargebied. H.S.M. van Wickefoort Crommelin overziet het probleem Japan
en betoogt, dat de Pacific-politiek van groot allure is.
‘In Amerika zijn indertijd millioenen afdrukken verspreid van een aan den
toenmaligen Japanschen premier Tanaka toegeschreven memorie over een “geheim
plan van Japan tot verovering van China, de Ver. Staten en de overige wereld”. Men
moest zoo groen zijn in de buitenlandsche politiek als de gemiddelde Amerikaan om
onder den indruk te komen van zulke fantastische denkbeelden. Toch droomt de
maritieme partij in Japan van de stichting van een groot rijk, omvattende de heele
keten van eilanden tusschen de Japanse Zee en Australië: de Philippijnen, de
mandaat-eilanden (Marianen, Carolinen en Marshall archipel), Guam, Nieuw Guinee
en zelfs Hawai, welks talrijke Japansche ingezetenen de inlijving door president
Cleveland in 1897 nooit goed hebben verduwd. De Japanners zwermen naar alle
kanten uit; hun handelaars verdringen Engelschen, Amerikanen, zelfs Chineezen;
hun handelswaren bieden ze zelfs den tegenvoeters goedkooper, fraaier, straks ook
degelijker dan de hunne. Alle vreemde mededinging uit Oost-Azië verdrijven, de
Oost-Aziatische wateren beheerschen, samenwerken met krachtige vazalstaten in
China – dat ongeveer is het doel van de chauvinisten in Japan.’
Anthonie Donker schrijft over Der Hass van Heinrich Mann. Wij bespraken dat
boek hier ter plaatse onlangs en hebben er op gewezen, dat Mann als historicus te
kort schiet, maar dat zijn toon absoluut oprecht is. Het behoeft echter geen verbazing
te wekken, dat voor den altijd objectieven en altijd waardigen Donker die toon veel
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en veel te heftig blijkt te zijn. Hij kan zich al niet meer voorstellen, dat men heftig
reageert op wat ook, hij vindt het evenmin gentlemanlike, dat Romain Rolland een
telegram van bewondering aan Dimitrof heeft gezonden, kortom: Anthonie Donker
is rijp voor de Volstrekte en Onbewegelijke Gerechtigheid. In zijn artikel spaart hij
weer kool en geit (sicut suus est mos) zoodat men hem niets kwalijk neemt dan zijn
bleeke neutraliteit. Honderd maal liever dan dit welverzorgd academisch gewiegel
is mij een openhartig fascistisch betoog; men weet dan tenminste, waar men aan toe
is.
A.M. Hammacher bespreekt het werk van Renoir. Elisabeth de Roos geeft in haar
uitmuntende ‘Kroniek der Fransche letteren’ de volgende karakteristiek van F. Céline:
Voyage au Bout de la Nuit: ‘Bij Céline is er een probleem; alleen is deze schrijver
intellectueel zoo ongenuanceerd, dat het zich tot een kreet of een toon van een stem
laat reduceeren. Het verhaal wordt verteld door een gerevolteerde, een dokter die in
den oorlog op een onschadelijke manier “onwijs” geworden is, die door Amerika en
Afrika zweeft en weer terugkomt in Parijs om in het laatste hoofdstuk toeschouwer
te zijn van een moord door een vrouw op zijn vriend gepleegd, 's nachts in een taxi.
Het boek heeft zonder twijfel de kracht van een overtuiging; het heeft ook de fout
van een redenaarseffect dat zijn doel mist. Het is zeshonderd bladzijden lang in een
volkschen toon geschreven, met de ruwheid daarvan, maar ook met de defectueuze
en hopeloos omslachtige syntaxis van het volk. De opstandigheid, eigenlijk meer
nog de weerzin van Céline lijken zoo echt, en bovendien zoo gegrond, dat men in
een korten roman ieder stijlprocédé aanvaard zou hebben. Bij de lengte die het boek
heeft, is het misschien theoretisch nog verdedigbaar, maar in werkelijkheid zoo
geforceerd dat ook de echtheid van den schrijver er betwijfelbaar door wordt. Het
lijkt of Céline koppig en blindelings in een zelfbegoocheling geraakt is; zoekend
naar een verteltoon die den weerzin en de wanhoop niet alleen zou weergeven maar
zou zijn, en terechtkomend in een litteraire trucquage. Een onmiskenbaar plastisch
talent, oogenblikken van verwoede zeggingskracht, elders weer opgeheven door
dik-schilderachtige effecten en de gemakkelijkheid van een ongenuanceerde, egaal
en breed uitgemeten platvloerschheid. Schadenfreude over eigen ontgoocheling en
een picareske verschuiving van situaties en decors verdrinken in een stijl die rhetorisch
wordt van eentonigheid. Triest einde van een verbittering die door de stof van het
boek toch volkomen gerechtvaardigd wordt, van intransiganten tegenzin in iedere
manifestatie van het leven, want het leven laat toe dat de tegenwoordige mensch, die
bovendien niet meer hopen kan, reddeloos en machteloos slachtoffer van maatschappij
is.’
Verder ‘Musicalia’ van E.W. Schallenberg en bibliographie.
Een uitstekend nummer, waarmee men de nieuwe redactie mag feliciteeren.
M.t.B.

Vertalen
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Hitlers Mein Kampf
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aant.

Het Nieuwsblad voor den Boekhandel ontleent aan het Börsenblatt eenige cijfers
over den verkoop van het evangelie van Hitler.
De totale verkoop van Hitlers Mein Kampf bedraagt thans 1,2 millioen exemplaren.
Het werk werd door Hitler geschreven tijdens zijn gevangenschap in 1924.
Oorspronkelijk zou de titel luiden ‘4½ Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und
Feigheit’, doch deze werd, daar hij aan tijd gebonden was, veranderd. Het eerste deel
verscheen op 18 juli 1925 in een oplage van 10.000 exemplaren, bij den
Zentralparteiverlag Franz Eber Nachf. te München, het tweede deel op 11 December
1926. Deze uitgave in twee deelen bereikte een oplage van 23.000 exemplaren. In
Mei 1930 verscheen de uitgave in één deel; in 1930 werden er 62.000 exemplaren
verkocht, in 1931 52.000. In 1932 bedroeg de verkoop 80.000 exemplaren en na 30
Januari 1933, toen Hitler Rijkskanselier werd, volgde zulk een toeneming van den
verkoop, dat tot heden meer dan 1,2 millioen exemplaren verkocht werden.
In Engeland en Amerika verschenen vertalingen, in Januari 1934 zal een Deensche
uitgave het licht zien. Naar Italië zijn de vertalingsrechten verkocht, terwijl ook een
Zweedsche en een Spaansche uitgave, de laatste speciaal voor Zuid-Amerika bestemd,
in voorbereiding zijn.
Ik heb elders al eens uitvoerig neergeschreven, wat mijn meening was over dezen
Bestseller, die een waardige concurrent wordt van de Sprookjes van Andersen. Slechts
één opmerking moet mij, naar aanleiding van deze nieuwe gegevens, nog van het
hart: waarom heeft de auteur zijn oorspronkelijken titel niet gehandhaafd? (Bij iederen
nieuwen druk had men het cijfer kunnen veranderen.) Die titel geeft immers veel
duidelijker aan, waar Hitler tegen gestreden heeft, dan wij thans plegen te beseffen;
en het is altijd beter, dat men dit in den titel vermeldt als de tekst het niet laat
vermoeden.
M.t.B.

Reacties op de Vlaamsche leutigheid
aant.

Ontbinding en forceering
Gerard Walschap, Trouwen (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1933).
Richard Minne, Heineke Vos en zijn Biograaf (Nijgh & Van Ditmar,
Rotterdam, 1933).
Er spelen zich op den Vlaamschen bodem der litteratuur ongetwijfeld interessante
dingen af, waarnaar Nederland onwillekeurig eenigszins gedesoriënteerd te kijken
staat. Onze volksaard is anders, maar bovendien (en dat is voor het onderwerp van
heden van veel meer belang): wij leven in een cultuurstadium van geciviliseerdheid,
waaraan de Vlamingen nog nauwelijks zijn toegekomen. De herleving van hun
beschaving dateert van omstreeks 1830, toen Jan Frans Willems en Conscience voor
het eerst front gingen maken tegen de opdringende Fransche invloeden. Daarmee is
zeer veel provincialistisch gedoe gepaard gegaan, dat de Vlamingen zoozeer
bezighield, omdat men hun cultureele renaissance een ‘taalstrijd’ annex was; zij
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moesten zich handhaven, en zelfhandhaving brengt nu eenmaal zelfoverschatting
met zich mee. Men kan er over denken zooals men wil; maar een taalverheerlijking,
zooals die trouwens ook in Nederland nog wel voorkomt, kan licht omslaan in een
verfoeilijken vorm van bigotterie; één van de ergerlijkste verschijnselen, die men
zich voorstellen kan. Bij de Vlamingen is zulk een adoratie van de taal als zoodanig
een dagelijks voorkomend verschijnsel; men meent dan, dat iets van waarde is, omdat
het Vlaamsch klinkt, en bijgevolg verliest men alle gevoel voor waardebepaling met
ruimer maatstaven. ‘De taal is gansch het volk’...ongetwijfeld! Maar daarom is het
nog niet noodig, die taal te gaan aanbidden als een zoo mogelijk onveranderlijke
grootheid, die als een preutsche jongedame alle invloeden van vreemden als ‘ismen’
van de hand dient te wijzen! Men vervalt dan in de dwaze manieën van een
Charivarius, die nog wel grappig is, omdat hij gevoel heeft voor grappen, en van een
Haje, die daarvoor alle gevoel mist en dus het zielige exempel biedt van een op dorre
voornaamwoorden en krakende verbuigingen rijdende taal-Don Quichotte.
Naar aanleiding van de persoonlijkheid van Willem Elsschot heb ik over het
taalchauvinisme der Vlamingen en hun daaraan verbonden provincialistische
mentaliteit reeds geschreven. Het is een heuglijk feit, dat daarop overal reactie is
waar te nemen. De jonge generatie van Vlaamsche auteurs staart zich niet meer blind
op den grooten Gezelle en den niet minder grooten Stijn Streuvels, maar zoekt nauwer
contact met de stroomingen in de omliggende landen, vooral Frankrijk en Nederland.
En nu is het bijzonder opvallend, dat zich in dit streven reeds duidelijk twee richtingen
afteekenen. De eerste vertegenwoordigen schrijvers als Jan van Nijlen en Willem
Elsschot, die zich in hun taalgebruik en probleemstelling volkomen hebben
aangesloten bij het Noorden en met hetzelfde recht bij de de Nederlandsche litteratuur
kunnen worden gerekend als b.v. Marsman of Helman. Men vergeet, als men werk
van hen leest, doorgaans, dat men met Vlamingen te doen heeft, omdat men van het
Vlaamsche provincialisme eigenlijk weinig of niets meer merkt.
De andere richting zou men kunnen karakteriseeren met de namen Maurice
Roelants, Gerard Walschap, Richard Minne (ik noem maar een paar namen, het komt
op de volledigheid niet aan, maar op de karakteristiek). Bij hen onderscheidt men
naast en ook dikwijls door elkaar de neiging om het provincialisme te ontloopen
door alle beperking en vernauwing van horizon, die er mee samenhangt, af te
schudden, en de neiging om tot geen prijs het contact met het specifiek-Vlaamsche
te verliezen. Die neigingen spreken elkaar tegen, en de auteurs, die deze richting
representeeren, hebben dan ook allen iets van tusschenfiguren, op de grens levenden;
eenerzijds voelt men in hen den drang naar het Europeesch peil, anderzijds geven
zij er even duidelijk blijk van niet te kunnen schrijven zonder de inspiratie van land
en volk, zooals b.v. gedemonstreerd kan worden door hun vasthouden aan het
Vlaamsche idioom en het Vlaamsche milieu.
Walschaps roman Trouwen geeft van dit alles de getrouwe afspiegeling. Men vindt
hier een Vlaamschen bodem, ontgonnen met de techniek van een werkman, die verder
heeft gekeken dan zijn geboortegrond, maar die toch, bij al zijn techniek een typische
landzaat gebleven is. De hoofdzaken van de geschiedenis zelf zijn gauw verteld.
Trouwen schildert de fatale ontwikkeling van een kind uit een laat huwelijk, gedupeerd
door zijn afstamming en zijn milieu. Deze Rik ‘deugt niet’, zooals het in de wandeling
heet; hij zinkt in de modder, tot hij er door een huwelijk met een eenvoudig meisje
uitgetrokken wordt. Mie Zaterdag baart hem een respectabel aantal kinderen, maar
de vloek is daarmee niet weggenomen; de ontbinding voltrekt zich als een

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

noodlotstragedie, één der zoons komt in conflict met den vader om een vrouw, die
in een dubbelzinnige positie bij hen woont, waarvan een botsing het gevolg is; en
ten slotte gaat Rik onder in een aanval van chronische Christelijke moraal.
De Vlaamsche leutigheid van den heer Felix Timmermans ziet men hier in haar
tegendeel verkeeren. Er komt uit dezen roman iets van den stank van tot ontbinding
overgegane stoffen, waarvan men zich den oorspronkelijken, gezonden toestand nog
best herinnert; die oorspronkelijke gezondheid was het Vlaanderen beleefd met de
instincten van Pallieter, een gezondheid trouwens, die niet geheel onverdacht was,
want gezonde menschen maken niet zulk extatisch lawaai over hun toestand. Maar
goed, de romans van Walschap, Trouwen evenzeer als Adelaïde, Eric of Carla,
rekenen definitief met de pallieterij af; Pallieter in staat van ontbinding, ziedaar
Gerard Walschaps huidige levensvisie.
Ik wil daarmee niet zeggen, dat Walschap tegen iets of iemand polemiseert. Hij
polemiseert alleen door te schrijven zooals hij schrijft over de dingen om hem heen;
het wormstekige en crimineele interesseert hem, daarvoor heeft hij een bijna feilloozen
tastzin. Op Walschap is volkomen van toepassing wat Nietzsche van den artist in het
algemeen heeft gezegd:
‘Eine Zwischen-Spezies entsteht, der Artist, von der Kriminalität der Tat durch
Willensschwäche und soziale Furchtsamkeit abgetrennt, insgleichen noch nicht reif
für das Irrenhaus, aber mit seinen Fühlhörnern in beiden Sphären neugierig
hineingreifend: diese spezifische Kulturpflanze, der moderne Artist...der für seine
Art zu sein, das sehr uneigentliche Wort Naturalismus handhabt.’ (Ik citeer deze
scherpe karakteristiek in het Duitsch om geen finesses verloren te laten gaan.) Wil
men dus Walschap een naturalist noemen, dan kan men dat doen met de definitie
van Nietzsche als nadere commentaar.
In zijn soort is Trouwen voortreffelijk geschreven. De schrijver vermijdt ieder
teveel; zijn stijl is kort, snel teekenend, zonder uitbundigheid, met snelle, flitsende
verschuivingen. Men kan aan de schrijfwijze merken, dat Walschap werkelijk zelf
die morbide sfeer, dit pessimisme der ontbinding doorleefd heeft en verantwoorden
kan; er is geen sprake van aanstellerij of overdrijving, waaraan zich zoo dikwijls
auteurs bezondigen, die vreeselijke narigheden willen beschrijven uit een stumperige
en eigenlijk dom-gezonde mentaliteit. Er is een passage in den roman, waarin
Walschap een vrouw teekent, die bij een lijk in bed stapt, in de meening, dat haar
man slaapt; uit die passage stroomt werkelijk de afgrijselijkheid van de aanraking,
omdat Walschap zich beperkt heeft tot de simpele aanduiding van de gebeurtenis.
Men zou dezen Vlaming kunnen vergelijken met den Nederlander Van Oudshoorn,
die leeft op hetzelfde niveau als Walschap; in dezelfde sfeer van ontbinding en bederf,
met dezelfde visie op menschen, wier vitaliteit door het leven in een verrottingsproces
wordt opgelost, zoodat alleen de bestanddeelen nog doen vermoeden dat daar eens
leven, argeloos leven bestond.
Het talent van Walschap (onloochenbaar is hij een talent!) schijnt voorloopig
volkomen in den ban te zijn van dit ééne gezicht op de wereld; zoals Pirandello zich
beijvert in 'n ietwat monotone reeks van tooneelspelen aan te toonen dat iedere waarde
slechts bestaat, als zij voor iemand geldt, zoo heeft Walschap zich uitsluitend en
alleen ingesteld op den mensch als een wezen, dat aan een fataal verderf is
overgeleverd. In Adelaïde sneed hij het motief aan; in Trouwen heeft het ongetwijfeld
zijn laatste étappe nog niet bereikt. De kans bestaat altijd, dat auteurs van deze
structuur zich langzamerhand blind staren op dit ééne aspect alsof de wereld niet
duizend andere aspecten opleveren kon; de monotonie ligt daarom altijd op de loer,
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ook al trachten zij naar variatie, en ontegenzeggelijk is in de serie romans van
Walschap (en zelfs in Trouwen op zichzelf beschouwd) een zekere monotonie niet
te miskennen. Niet, dat men Walschap een nieuwe leutigheid en een even goedkoop
optimisme als dat van Timmermans zou willen aanraden, de hemel beware mij! Men
zou alleen willen weten, of Walschap een sterker, mannelijker pessimisme aan kan,
dan dat, waaraan zijn werken van heden hun ontstaan danken; of hij bij machte is,
de grenzen van het ontbindend provincialisme te overschrijden. Het talent behoeft
hij niet meer, daarvan bezit hij meer dan genoeg.
Met Heineke Vos en zijn biograaf van Richard Minne komt men in een volkomen
andere atmosfeer, ook al kan men bij Minne dezelfde tegenstrijdige elementen
aantreffen als bij Walschap. Het werk van Minne is eveneens een reactie op de
Vlaamsche leutigheid en het bewaart evenzeer alle resten van het oude Vlaanderen,
in zijn personages, in zijn stijl, in zijn woordkeus. Eigenlijk is mij Heineke Vos veel
liever dan Trouwen: een persoonlijke voorkeur, die berust op Minnes grooter
elasticiteit en beweeglijkheid van de geest, die dus niet in de eerste plaats verband
houdt met het quantum talent. Walschaps talent zal wel gerijpter zijn dan dat van
Minne, ik neem het dadelijk aan; Walschaps humor is ijziger, soberder dan die van
Minne, ook dat geef ik toe; in zijn reactie op het Vlaamsche leven wil Minne nog
teveel den modernist uitgangen; hij houdt van fratsen, van groteske allures, van
gewilde contrasten, die men bij Walschap vergeefs zal zoeken. Al die dingen wijzen
op een neiging tot forceeren, maar ze bewijzen tevens, dat Minne, meer dan Walschap
in ‘gisting’ verkeert.
De schrijver stelt het voor, alsof hij de mémoires van een zekeren Heineke Vos
in handen heeft gekregen en nu uitgeeft; die ensceneering op zichzelf, die trouwens
minder origineel is, wijst in de richting van een wat gewilden bouw. Heineke Vos
was, zegt Minne, ‘één dier uiterst rare vogels, in onze uitgebreide
Woensdagavondfamilie, die zich niet blootgaven en waar we kop noch staart aan
vonden. Een onbeduidend toeval bracht me nader tot hem... Ik vraag mij soms af:
Was hij niet een schim? een zinsbegoocheling? een symbool?... Maar neen, ik heb
hem aanschouwd van aangezicht tot aangezicht. Het beeld ervan, of, om het precieser
te zeggen, de atmosfeer van dit beeld, is diep in mijn bewustzijn en mijn geweten
blijven leven.’ Deze wonderlijke mensch drukte Minne bij een straatrelletje een
bundel verfrommelde papieren in de hand: zijn biographie. ‘Vier en twintig uren
later werd, – naar ik uit de dagbladen vernam – zijn lijk aan 't Patijntje uit de wateren
der Leie opgevischt.’
Ik wil die illusie laten voor wat zij is; mij dunkt, zij had gemist kunnen worden.
De ervaringen van Heineke zijn in ieder geval zoo verwant aan die van Richard
Minne, zooals wij hem uit zijn poëzie (De dichters van 't Fonteintje; In den zoeten
Inval) kennen, dat twijfel aan de existentie van den held meer dan geoorloofd is.
Wellicht heeft Minne hem voor zich opgesteld, om vooral te laten uitkomen, dat hij
niet als romancier of litterator wil worden aangemerkt. ‘Onlangs kreeg ik een geleerd
artikel onder oogen over “le roman fleuve”: nu, daar heeft mijn roman weinig uitstaans
mee. Hij is als een van die grachten zonder stroom, die negen maanden van 't jaar
droog liggen, en zelfs in 't regenseizoen slechts hier een plasken hebben en daar, vol
goor, luie slakken en kontebijters. Ik zeg u dit alles, omdat ge niet bedrogen zoudt
uitkomen.’
Inderdaad, een ‘roman fleuve’ is Heineke Vos allerminst. Het boekje bestaat uit
een grillige reeks notities van Heineke over zijn ervaringen, geschreven in den vorm
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van directe bespiegelingen; zij bestrijken zijn leven van de geboorte af. Wij zien het
dus gereflecteerd in de bespiegeling; de gebeurtenissen passeeren in den geest van
den schrijver, die ze, vervormd door zijn interpretatie, aan den lezer teruggeeft met
het commentaar er bij. Zooals ik al opmerkte: dit procédé draagt kennelijk de sporen
van geforceerdheid. De humor, die in de beste gedeelten raak is, schiet soms zijn
doel voorbij en maakt dan den indruk van een modernistisch systeem. De Vlaming
in Minne wil zich dan te heftig wreken op den provinciaal, die hij eens geweest is,
en daarbij forceert hij meer dan eens zijn stem. Geen symptoom kon ons beter
bewijzen, dat Minne nog ver afstaat van Elsschot en Van Nijlen; er moet nog veel
van den provinciaal in hem zijn, dat hij zich zoo enorm inspant om het vooral niet
te schijnen. Het goochelen met de ingrediënten, die ook de Duitsche expressionisten
zoo graag hanteeren, is voor Minne karakteristiek; het vermengt zich met de
Vlaamsche elementen, zonder er in op te gaan; daardoor wordt de totaliteit van
Heineke Vos' levenservaringen ietwat barok en moet men steeds blijven denken aan
een verdienstelijk, maar toch niet volkomen geslaagd experiment met de stof.
Maar Richard Minne is in ‘gisting’. In zijn beste oogenblikken heeft hij een preciese
beeldkracht en een nuchtere manier om de dingen samen te vatten, die zeer veel doen
verwachten. Au suivant dus, Minne!
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Reacties op Vlaamse leutigheid in Verzameld Werk, deel
5, pagina 72.

Herdenkingen van Jakob Wassermann
aant.

Twee oordeelen uit verschillende kampen
De dood van Jakob Wassermann is in alle landen met blijken van deelneming
ontvangen. Dat de waardebepalingen zeer uiteenloopen, spreekt haast vanzelf.
Wassermann heeft, als stylist in het algemeen en later door zijn positie als Jood, die
Duitsch schreef in het bijzonder, uiteraard verschillende reacties uitgelokt.

De emigrant aan het woord
Emil Ludwig herdenkt hem in Marianne: ‘Als men hem voor het eerst ontmoette,
maakte hij in het geheel niet den indruk van een dichter; door zijn gebombeerde
voorhoofd, den zetel van diepe gedachte, die hem zijn gansche leven lang het lichaam
hadden doen verwaarloozen, leek hij meer op een denker. De nonchalance van zijn
kleeding zelfs was niet die van een dichter, maar wél was het zijn zwijgen, zijn
overwogen houding, en vooral die verandering van zijn gelaatstrekken, als hij van
zijn plannen sprak.’
‘Hij had den hartstocht God te willen nabootsen, menschen te scheppen, hen
tegenover elkaar te stellen in een opeenvolging van gebeurtenissen – gelijk de
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Schepper, alleen menschen. De dieren, de planten en de natuur namen hem zelden
in beslag en nooit verbeeldde hij hen met een gevoel van bevrediging.
Zijn groote voorbeeld waren niet de Russen, van wie hij alles geleerd heeft. Het
was Balzac, en als ik mij niet vergis, voelde hij zich gevleid, als hij gelijkenis ontdekte
in zekere trekken en in “corpulentie”. Met Balzac heeft hij de overdadigheid en de
bontheid gemeen, de handeling zonder philosophie, maar ook de innerlijke eenheid
van zijn werk.
Hij doet eveneens aan Balzac denken door zijn gespannen werklust; want
Wassermann was waarschijnlijk de productiefste auteur van onzen tijd. Hij liet mij,
toen hij gedurende den oorlog zijn Christian Wahnschaffe schreef, een dik dossier
zien en zei: “Dat heb ik allemaal uit mijn manuscript weggewerkt.” Zijn
verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van zijn werk was onbegrensd.’
‘Deze man, die zooveel subtiele liefdesscènes heeft beschreven, was verteederend
onhandig, als hij iemand aangenaam wilde zijn. Eens zag ik hem, in zijn tuin in de
bergen, een roos plukken en die aanbieden aan een mooie vrouw; toen begreep ik
ook de grenzen, die de Voorzienigheid hem had gesteld; want zijn visioenen scheidden
hem van wat men het werkelijke leven pleegt te noemen.’
‘Omdat hij boven alles gevoel voor rechtvaardigheid bezat, een gevoel, dat al zijn
werken doorlicht, was hij bijzonder geschokt door de vervolging der Joden en der
democraten. Op een verzoek om zich te sauveeren door een “verklaring van loyaliteit”
schreef hij een prachtig antwoord. Een “verklaring” had zijn werk veilig kunnen
stellen, waarvan later een deel officieel verboden werd; hij had aldus de basis van
zijn bestaan kunnen redden, zooals de lafheid en de hebzucht andere Duitsche
schrijvers redden.
Wassermann aarzelde niet, want hij was zijn heele leven waarachtig geweest. Maar
toen ten slotte zijn uitgever, aan wien hij zich gedurende zijn gansche bestaan
verbonden had gevoeld, hem in den steek liet, toen kreeg zijn klacht een bitteren
toon.’
‘Wij beweenen hem: hij was intelligent, mannelijk en oprecht en hij hield zich
niet voor onfeilbaar.
Wij beweenen hem: hij was de grootste onder de Duitsche romanschrijvers van
zijn tijd...’

Het officieele Duitschland oordeelt
Heel anders klinkt natuurlijk het In Memoriam van de Literarische Welt, de officieele
spreekbuis der huidige Duitsche litteratuur.
‘Op den laatsten dag van het jaar 1933 is Jakob Wassermann op den leeftijd van
60 jaar gestorven. De Joodsche afstamming van den dichter, zijn geestelijk liberalisme,
zijn gevoeligheid voor libertijnsche en marxistische gedachten, de overschatting,
waarmee een onverantwoordelijk geslacht van critici hem bedeelde, dat het waagde
den naam van deze romanschrijver in één adem te noemen met Balzac en Dostojewski,
maken in deze tijd van geestelijk defensief tegen ontwortelde critiek en geciviliseerd
literatendom een zakelijke waardeering van zijn beteekenis als auteur moeilijk. Maar
het gaat niet aan, zijn werk gelijk te stellen b.v. met de leugenachtige gezwollenheid
van Arnold Zweig of de knoeierige Kitsch van Lion Feuchtwanger. Want hoe ver
Wassermann ook verwijderd moge zijn van het levensgevoel en het stijlbesef van
het jonge Duitschland, hij was een fatsoenlijk talent, dat zich met eerlijke middelen
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en gedegen arbeidslust uit een slechte en verlitteratuurde jeugdperiode opgewerkt
en de gezwollenheid van dat jeugdwerk overwonnen had. In een tijd van winderigheid
en goedkoope sociale tendensromans verdienden de eerlijke vlijt en de taaie arbeid
van Wassermann op zichzelf respect...’
‘In tegenstelling tot de tendenties van een Heinrich Mann of Arnold Zweig, van
een Leonhard Frank of een Ernst Gläser, is bij Wassermann de wil tot zakelijke
doordringing van de tijdatmosfeer en van haar menschen aanwezig, ook al blijft hij
dan binnen de grenzen die Wassermann, vanwege de liberale vooroordeelen zijner
generatie en zijn eigen sentimentalität, in botsing brengen met zichzelf.’
De schrijver van dit artikel, Joachim Wecker, meent verder, dat Wassermann in
de romanfiguur Kerckhoven de Marxistische dwalingen laat boeten en geeft toe, dat
de overledene steeds ‘onaantastbaar redelijk’ was. Mijn bij Wassermanns geuite
meening, als zou er tusschen dezen temperamentvollen Joodschen auteur en de
nationaal-socialistische ideologie eigenlijk meer verwantschap bestaan dan men
gewoonlijk denkt, wordt door dit oordeel van Wecker typisch bevestigd. De
fundamenten van mystiek en religiositeit zijn vrijwel bij beide partijen gelijk, en het
verschil betreft hoofdzakelijk het ras en de politieke programpunten. Wecker besluit
zijn artikel met een paar karakteristieke regels, die Wassermann zeker beter typeeren
dan de overdreven herdenking van Ludwig:
‘Wassermann is, artistiek gesproken, daar het sterkst waar hij zich een beperkt
doel gesteld heeft; in de novelle en in de navertelling van historische feiten volgens
de bronnen. In zijn groote tijdromans is hij zich meestal te buiten gegaan; zijn
problemen waren grooter dan zijn visioenen, en wat hem aan poëtische vormkracht
ontbrak, heeft hij maar al te vaak door psychologisch gepraat meenen te moeten
vergoeden. Soms ook glijdt zijn fantasie af naar de colportage en zijn vormgeving
wordt dan bioscoopachtige uiterlijkheid. Ondanks deze grenzen van zijn kunnen was
Wassermann zeker zoomin een vervalscher als een zelfingenomen charlatan, maar
een behoorlijke schrijver, die misschien te dikwijls zijn grenzen overschreed. Maar
is er een sympathieker tekortschieten dan een tekortschieten door een te hoog
opgevoerden wil?’
En ook dezen laatsten regel zou men, evengoed als op Wassermann, op de huidige
Duitsche litteratoren kunnen toepassen, ware het niet, dat zij zoo hevig overtuigd
waren van hun Arische Messiastaak...

Stemmen uit Praag
Die Welt am Wort (Praag) heeft [e]en groot deel van haar kolommen aan de
nagedachtenis van Wassermann gewijd, Paul Eisner herdacht hem in een hoofdartikel,
waarin hij Wassermann kenschetst als een ‘Genius des gesellschaftlichen Gewissens’,
als den Duitschen Emile Zola van de ‘justice’ en ‘j'accuse’. ‘Deze volstrekte burger
quand même is een maatschappeljke revolutionnair langs den omweg van een niet
geformuleerden, maar doorleefden stelregel, die zou kunnen heeten: Sustitia index
regnorum, judex societatis.’
Elders in het nummer vinden wij een brief van Wassermann uit 1926 afgedrukt
over situatie der hedendaagsche jeugd, waarin merkwaardige dingen gezegd worden
over den toestand der wereld.
‘In de jaren 1880 tot 1900 was het niets bijzonders jong te zijn. Men kon er niet
op pochen, dat men jong was, men mocht zich daar niet eens op beroepen... Meent
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gij niet (de geadresseerde is de redacteur Willy Haas), dat een zeker ressentiment in
vele vijftig- en zestigjarigen daardoor wordt verklaard, vooral wanneer ge tegenover
de herinnering aan die kleinburgerlijke anonimiteit de situatie stelt, waarin de jeugd
bepaald partij is, tegenstandster, vijandelijk leger?’
Men vindt verder bijdragen van Thomas Mann en anderen, benevens een hoofdstuk
uit Wassermanns nog ongepubliceerden laatsten roman Joseph Kerkhovens dritte
Existens. Het fragment maakt het waarschijnlijk, dat dit laatste werk den stijl van
dezen veel omstreden en in ieder geval belangrijken auteur nog eens zal samenvatten.
M.t.B.

Tijdschriften
aant.

Die Sammlung
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Het Venster
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Rico J. Bulthuis. Diederiks droeve Dood
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Wanda Koopman. Proeve in Strategie. (Brusse, Rotterdam, 1933).
Hoewel deze bundel verzen een typisch onvolgroeid talent te zien geeft, heb ik er
meer sympathieks in gevonden dan in ontelbare volmaakte producten van gerijpte
en meteen in den litterairen dood geclassificeerde geesten.
Er staat bijna geen gaaf vers in dit boekje, op zichzelf bijna een bewijs, dat het
wat waard is. Het dobbert hoofdzakelijk tusschen de invloeden van Van Vriesland
(er zijn bijna letterlijke ontleeningen aan zijn poëzie!) en Marsman, maar niet op de
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wijze der stille epigonen; het is eenvoudig een nog-niet-kunnen, dat zich
noodgedwongen uit in de vormen van anderen.
Het meest adaequaat aan de tegenwoordige ontwikkeling van Wanda Koopman
lijkt mij het innerlijk conflict tusschen de beschaving, die haar niet bevredigt en
waarvan zij niettemin zelf onmiskenbaar een onderdeel uitmaakt.

Vertwijfeling
Ik heb het koudvuur van mijn klasse in mijn aderen
De kille hartstocht om het teeken van mijn vingers
te planten in het grauwe kleivlak van hun wereld.
De burgers, de parasieten, hun bleeke larf-gezichten
duiken in mij op, de romp is lang verdwenen –
Maar oogen, doffe weerschijn van benauwde ruimte,
Walmend kaarslicht in een dood-geboren morgen,
Boven slap-hangende monden, vormelooze,
En de losse stengels van hun halzen,
Bedreigen nu mijn zolder. Al het ongezonde
Vleesch zweeft als lijken met de golven zweven.
En voor dezen moet ik spreken?

Deze toon van verzet tegen geijkte waarden is van een volledige oprechtheid; de
benauwenis, die er uit spreekt (het altijd weer opduikend besef, eigenlijk voor ‘allen
en niemand’ te schrijven, met het accent ditmaal op ‘niemand’) is een ervaring,
waaraan geen auteur van formaat voorbij kan gaan. Daarom geef ik er veel gladde
versificatie voor cadeau, en ik zie met belangstelling uit naar een volgenden bundel
van mej. Koopman.
M.t.B.

Tsjang Kai-sjek is een Chinees...
aant.

Een spel simultaan om Shanghai 1)
Malraux contra Wagener
W.A. Wagener, Shanghai. (Brusse N.V., R'dam, 1933)
‘Tsjang Kai-sjek heeft een paard.
Daar rijdt hij op.
Tsjang Kai-sjek rijdt prachtig paard.
Tsjang Kai-sjek is een Chinees.’

Ziedaar, lezer, een citaat uit den roman van W.A. Wag[e]ner, die den titel Shanghai
draagt. De mededeelingen, in deze weinige en korte regelen vervat, zullen u
waarschijnlijk niet veel nieuws leeren. Dat Tsjang Kai-sjek een paard had, was u
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wellicht niet bekend, maar dat hij daarop reed, áls hij het had, zoudt gij uit eigener
beweging niet in twijfel hebben getrokken, tenzij gij er de voorkeur aan geeft te
veronderstellen, dat hij het gebruikte voor het vrachtvervoer in China. Dat Tsjang
Kai-sjek prachtig paard rijdt, is weer een duidelijke versterking van een vermoeden,
dat, gegeven zulk een machtig politicus en militair, het paardrijden hem wel
gemakkelijk af zal gaan; laten wij overigens aannemen, dat gij zulks niet wist, om
den heer Wagener niet dadelijk te berooven van de ongetwijfeld bij hem aanwezige
illusie, dat hij u iets zeer kernachtigs en belangrijks heeft bericht. Want dat Tsjang
Kai-sjek een Chinees is, behoort weer tot die détails van 's mans leven, die noch door
zijn landgenooten, noch door Europeanen ook maar in het minst voor verdacht wordt
gehouden. Hij is een Chinees; de heer Wagener garandeert het u, gij moogt het rustig
gelooven. Men zou, bij een zoo apodictische mededeeling van het feit, waarachtig
lust krijgen het tegen te spreken.
De heer Wagener heeft, ik heb het overal hooren verluiden, een goede pers. Zelfs
heb ik ergens duidelijk het meer en meer gebruikelijke woord ‘meesterwerk’ hooren
vallen; het viel, heusch, en ik heb toen onmiddellijk het boek van den heer Wagenaar
uit mijn kast gehaald en ben er op aangevallen met den wolvenhonger naar
meesterwerken, waarmee ik nu eenmaal erfelijk ben belast. Toen ik het gelezen had
(of liever: lezen kan ik zulke boeken als die van hen heer Wagener niet, dat verhindert
het procédé ten eenenmale) bleef ik een wijle in mijmering verzonken, terwijl ik in
mijn hoofd de visioenen van een Shanghai-express des heeren Wagener mengde met
dien diabolischen term ‘meesterwerk’, dien ik toch duidelijk ergens, en zelfs op
verschillende plaatsen, gelezen had. Ik ben toen mijzelf gaan onderzoeken want men
moet altijd beginnen met te veronderstellen, dat de fout bij uzelf ligt. Ik heb mij
afgevraagd: ben ik niet wreed, als ik den heer Wagener zijn meesterwerk, dat hem
nu overal reeds zoo gul gegund werd, weer voor een deel afneem? Zou ik nu ook
niet maar meezingen in het a capella-koor der meesterzangers en verloochenen, dat
ik mij onder lezen van zijn lijvig boekdeel geërgerd en meermalen verveeld heb Tot
zulke meditaties komt, o lezer, de dagbladcriticus, die u werkelijk gaarne iedere week
een chef d'oeuvre zou aankondigen en die het niet kan...
Maar ik heb mij vermand. Ik vind het boek van den heer W.A. Wagener een stuk
maakwerk van de... neen, laat ik nu gematigd zijn en waardeeren wat er te waardeeren
valt... niet van de slechtste soort. Het is maakwerk van een betere, veel betere soort
dan gewoonlijk, dat de heer Wagener ons heeft afgeleverd. Ik wil dat gaarne toegeven,
met den bijzonderend nadruk op het woord ‘maakwerk’.
Verklaren wij ons nader.

Het ‘simultanisme’
Er bestaat, of men het weet of niet, een stijlrichting in de litteratuur, die men heeft
aangeduid met het woord ‘simultanisme’. Ik twijfel eraan, of de classici de
rechtmatigheid der afleiding zullen erkennen; maar men zal er in ieder geval het
Latijnsche ‘simul’ in terugvinden, dat ‘gelijktijdig’ beteektent. Met ‘simultanisme’
bedoelt men derhalve een romanvorm, waarvan de bouw berust op dit ééne aperçu:
dat er in de wereld verschillende, duizenden dingen gelijktijdig geschieden; dat wij
die gelijktijdigheid door ons beperkt ervaringsvermogen in het gewone leven niet
aan den lijve ondergaan, omdat wij te zeer gebonden zijn aan enkele punten van het
ondermaansche; dat de romancier, door met de filmmontage van zijn stijl al die
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verschillende momenten onder onze aandacht te brengen, onzen gezichtskring verruimt
en ons opneemt in den ‘stroom van het wereldgebeuren’, zooals het in de wandeling
heet.
Door aan dit stijlprocédé, dat een procédé is als zoovele andere, een gewichtingen
naam te geven, alsof het een alleenzaligmakende vorm van moderniteit was, heeft
men het ‘simultanisme’ geen goed gedaan. Men vindt het (voorzoover ik weet, komt
de methode hier vandaan) in de romans van den Amerikaan John Dos Passos
(Manhattan Transfer e.a.); men vindt het, om bij Europa te blijven, uiterst
karakteristiek in den grooten roman van Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz (Die
Geschichte vom Franz Biberkopf), in 1929 bij Fischer verschenen. De zon gaat op,
het gas kan uitgaan. De astronomen houden zich met de zon bezig. Zij is 300.000
maal zoo groot als de aarde. De filmster Raquil Meller komt uit den Parijschen
express. Etc. etc. etc. Dat alles speelt zich tegelijk op onze planeet (en desnoods
daarbuiten) af en wij realiseeren het ons niet of zelden. De ‘simultaanroman’ wil er
ons aan herinneren, dat wij niet meer dan atomen zijn, ephemere verschijningen,
schroefjes desnoods in een gecompliceerd geheel.
Op zichzelf is dat een zeer nuttig gezichtspunt. Het is zelfs een universeel gezichtspunt
en ik moet bekennen, dat de romans van Dos Passos en Döblin mij, vooral in den
beginnen, zeer geboeid hebben. Ieder stijlprocédé, dat iets verrassends brengt, dat
een nieuw perspectief opent en de gewone coulissen verschuift, zoodat men zijn
wereld een oogenblik kwijt is en moet hervinden, heeft een boeienden kant. Maar
het is toch niet meer dan een gezichtspunt. Het is zelfs buitengewoon vervelend, om
tienmaal achter elkaar, in diverse monotone variaties, te hooren, dat er zich zooveel
dingen tegelijk afspelen. Zoo intens geniaal is die ontdekking nu ook weer niet, dat
zij uit den treure moet worden herkauwd en – men vermoedt het reeds – altijd en
altijd weer moet worden vergeleken bij het filmtempo en onzen razenden, jachtigen,
vluchtigen, enzoovoort tijd. Inderdaad, de filmmontage met haar vrijwel onbeperkte
mogelijkheden op het gebied van ruimte... en tijdelijke sprongen dwars door de
‘normale’ logische gedachtenschakeling heen, en de ontwikkeling van de techniek,
die de mensen door elkaar werpt en onherroepelijk hu provinciale zelfstandigheid
aantast, zij hebben den ‘simultaanroman’ duidelijk beïnvloed; men kan het zelfs wel
voor waarschijnlijk houden, dat de middeleeuwer nooit op zulk een idee zou zijn
gekomen, wat op zichzelf al weer niet tegen den middeleeuwen pleit, want hij had
b.v. zijn scholastische methode, waar wij een punt aan kunnen zuigen. Maar met
deze constateeringen word de hoofdzaak niet aangeroerd. De hoofdzaak is niet, dat
wij in staat zijn steeds maar nieuwe procédés te ontdekken; de hoofdzaak is, dat wij
in staat zijn, die procédés ook te vullen met persoonlijke en oorspronkelijke inhouden.
Wij behoeven ons dus volstrekt niet te laten imponeeren door ‘simultaanromans,
zooals bv. de heer Wagener ze kan schrijven, want zij zijn niet anders dan met een
zekere handigheid en routine samengeflanste nabootsingen van illustere voorbeelden.

Gedurfdheid en sentimentaliteit
Wat de heer Wagener heeft willen geven, is een tafereel van de internationale
verhoudingen met het Shanghai-drama als middelpunt. Zoo ongeveer (mutatis
mutandis) was Franz Biberkopf het middelpunt van Berlin Alexanderplatz. Met een
onbetwistbare journalistieke vaardigheid en een verbluffende belezenheid inzake de
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dagbladpers (de badgelegenheid de Wilgenplas bij Rotterdam komt er evengoed aan
te pas als Napoleon, Schneider-Creuzot, Freud en de Kölnische Zeitung) tracht de
heer Wagener Het Leven der Auto's van Ilja Ehrenburg opzij te streven; met deze
auteur komt hij trouwens het meest overeen, vooral in zijn poging om de geschiedenis
te groepeeren om een suggestief centrum. Precies als Ehrenburg is hij in
psychologische kennis verre de mindere van Dos Passos en Döblin; een Biberkopf,
die Döblin meer werk heeft gekost dan zijn heele ‘simultane’ inventaris bij elkaar,
zal men bij Wagener vergeefs zoeken. In wezen zijn auteurs als Ehrenburg en zijn
epigoon Wagener sentimenteel (zie slechts Ehrenburgs Jeanne Neyl); men moet zich
vooral niets wijs laten maken door hun quasi-cynisme inzake erotische
aangelegenheden, want dat hoort onverbrekelijk bij de sentimentaliteit, die zichzelf
wil verloochenen. De heer Wagener is op dit punt werkelijk tamelijk gedurfd, en,
met permissie gezegd, nogal onsmakelijk soms (hetgeen hij natuurlijk ook weer voor
durf aanzien, hoewel de menschen tegenwoordig niets liever lezen dan dat); hij wil
er graag blijk van geven, dat hij een ferme vent is, om den dood niet benauwd voor
een standje van de middernachtzending. Welnu, in dit opzich is hij volkomen geslaagd;
misschien wordt hij binnenkort nog wel een martelaar voor de gedurfde woorden,
met heel wat minder recht overigens dan Lawrence, wiens Lady Chatterley[']s Lover
zijn maakwerk over de heele linie slaat.
Waar de werkelijke oorspronkelijkheid ontbreekt, moet de typographie veel
vergoeden. Dit weet ook de heer Wagener; hij heeft zijn roman dus in vele lettertypen
laten drukken, waarvan men het belang alleen kan inzien als men het boek onder
oogen heeft. Inderdaad verhoogt zulk een gedurfde typographie de illusie, die de
heer Wagener op zijn lezers wil overdragen, wij zullen het niet ontkennen: goedkoope
effecten moet men ondersteunen met goedkoope effecten, zoodat het geheel goedkoop
in het quadraat wordt. Het is alles meesterlijk gedaan, het is misschien meesterlijke
journalistiek, en voor iemand, die niet meer van een roman verlangt, is door den heer
Wagener dan ook mogelijk het toppunt van meesterschap bereikt. Ik voor mij blijf
er echter bij, dat een schrijver, die een zin laat staan als deze: ‘Hi had reeds een Pola
aanbeden, een Lilian geknuffeld, een Marlene geschandvlekt en een Käthe von Nagy
geperforeerd’, nog niet eens weet, wat goede smaak is, laat staan meesterschap. En
daarmee kom ik waarachtig niet op voor een goeden smaak die gelijkstaat met angst
voor luciditeit! Er is een zekere woordenkeus, die ons geen moment in het onzekere
laat omtrent de geestelijke standing van een schrijver...
En wat er overblijft, als men den heer Wagener pelt uit zijn filmischen chaos van
flitsende beelden en vlot genoteerde episoden, is toch eigen[l]ijk allemaal op het peil
van de kinderlijke tijding: Tsjang Kai-sjek is een Chinees, en hij heeft een paard, en
hij draagt een u-ni-form, en hij is dap-per, en hij is nogmaals een sjinees...

Twee soorten Shanghai
Het is wellicht een noodelooze onderneming om den heer Wagenaar te wijzen op
dien anderen roman van Shanghai: La Condition Humaine, van André Malraux. Als
hij dien roman kent, zal hij hem zeker weinig ‘flitsend’ vinden; als hij hem niet kent,
zal hij er wel niet aan willen beginnen, op grond van het feit, dat ik hem tegen zijn
eigen Shanghai uitspeel. Maar men kan nooit weten...
Onze kroniekschrijver voor de Fransche letteren heeft eenigen tijd geleden de
qualiteiten van Malraux' boek zoo duidelijk in het licht gesteld, dat ik het voor
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onnoodig houd, daaraan nog een uitvoerige karakteristiek toe te voegen. Maar ik wil
er toch even op wijzen, dat de voornaamste strekking van het betoog van onzen
medewerker was, dat La Condition Humaine, hoe men verder ook over den inhoud
mag oordeelen, aan iederen bevoegden beoordeelaar zich aanstonds zal voordoen
als een boek van rang. Ziedaar het eerste en voornaamste verschil tusschen een
Shanghai van Wagener en een Shanghai van Malraux, dat men, om een goede
Nederlandsche uitdrukking te gebruiken ‘met den klomp’ kan aanvoelen. Wie het
niet voelt, kan zich met het meesterschap van den journalist Wagener volkomen
tevreden stellen.
Mij dunkt, met een goede portie schrijfkunde en een nog grooter portie uitknipsels
uit de bladen komt men in het genre van den heer Wagener toch altijd een heel eind;
ik wil daarmee volstrekt niet beweren, dat iedereen het kan, o allerminst; maar ik
beweer wél, dat er geen genie en zelfs maar een zeer matig talent voor noodig zijn
om het zoover te brengen. Zelfs meen ik te kunnen verzekeren, dat Wagener veel
vlotter en gemakkelijker schrijft dan Malraux, die een gedrongen, ‘in zichzelf
gekeerden’ stijl heeft, zonder de bekoringen van den Franschen boulevardstijl zelfs.
Maar het Shanghai van Malraux, dat ik in deze courant al eens terloops vergeleken
heb met dat andere werkerlijke meesterwerk, Der Zauberberg van Thomas Mann,
stijgt uit dien soberen en verbeten stijl op als een hallucinatie van een zoo
beklemmende kracht, dat men er de trucjes en de dagbladdossiers van den heer
Wagener meteen voor cadeau geeft. Zoo spaarzaam is Malraux met zijn
beschrijvingen, dat men de tragedie van de Chineesche monsterstad, zoo nauw
geparenteerd aan allerlei Europeesche invloeden, langzaam uit de individuen ziet
opkomen; één voor één openbaren zij hun noodlot, hun menschelijk tekort, hun
innerlijk conflict tusschen denken en handelen[.] Men heeft er Malraux op gewezen,
dat er in zijn boek louter intelligente menschen voorkomen, die leven in een
intellectueele ‘droomsfeer’, en daarin heeft men gelijk; zijn Shanghai is een
‘Zauberberg’, de atmosfeer heeft er een zekere ijlheid, die in de gesprekken der
menschen doordringt. En (om hiermee te besluiten) zooiets zou men van de volle
etalage van den heer Wagener nu allerminst kunnen zeggen.
Menno ter Braak
1) Wij volgen de spelling van den schrijver.
Dit artikel verscheen als Tsjang Kai-sjek is een Chinees in Verzameld werk, deel
5, pagina 79.

De biografie van Louis Couperus van Henri van Booven
aant.

De heer Henri van Booven schrijft mij, naar aanleiding van mijn bespreking van zijn
Leven en werken van Louis Couperus, dat ik een ‘van a tot z onware en verdraaide
voorstelling van zaken’ heb gegeven, toen ik beweerde, dat hij verzuimd had Couperus
met buitenlandsche maatstaven te meten. Hij staaft zijn bewering met verschillende
namen van buitenlandsche auteurs die hij genoemd heeft. Ik wil niet nalaten, dit op
uitdrukkelijk verzoek van de heer Van Booven te vermelden, al brengt het niet de
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minste verandering in mijn opinie, dat de heer Van Booven juist hier te kort geschoten
is; want het noemen van namen alleen is niets, het gaat om de karakteristiek; en die
is bij den heer Van Booven ten eenenmale zoek. Hij springt van de eene anecdote
op de andere, zonder eenige poging tot synthese, en daarom handhaaf ik mijn these
zonder voorbehoud.
Verder beweert de heer Van Booven, dat ik zijn voorrede niet heb gelezen, omdat
mij daaruit zou zijn gebleken, dat hij alleen ‘feiten en beschouwingen’ wilde geven,
zulks in overeenstemming met Couperus' eigen wensch. Nu lijkt het mij psychologisch
een zwak argument van den heer Van Booven, dat hij veronderstelt, dat een recensent
juist een voorrede niet zou lezen; van de rest zijn wij misschien niet altijd voor 100
pct. zeker, maar van de voorrede wel. Ik betwijfel echter (daarom gaat het) ten sterkste,
of het Couperus' wensch is geweest, zoo in stukjes te worden gehakt, als dat bij den
heer Van Booven geschiedt, ook al noemt hij die stukjes dan euphemistisch ‘feiten
en beschouwingen’.
Ik wijs er ten overvloede nog eens op, dat ik de goede bedoelingen en de kennis
van het materiaal van den heer Van Booven uitdrukkelijk in mijn beschouwing heb
erkend. Hij stelt daartegenover een insinuatie over het lezen van voorredes, waar ik
hier verder niet op in zal gaan.
M.t.B.

Rationalisme en mysticisme
aant.

Trotski herdenkt Loenatsjarski
De aestheet verloochent zich nooit
Men kan de menschen, onder meer, in twee typen verdeelen, die elkaar in alle
opzichten tegenspreken, ook als zij dezelfde woorden gebruiken: de rationalisten en
de mystici. Er bestaat tusschen de extreme vertegenwoordigers van die twee
geestesgesteldheden geen brug. Zij mogen tot dezelfde partij behooren, dezelfde
ideeën zijn toegedaan, in hetzelfde milieu verkeeren; dat alles verandert niets aan
het feit, dat wij voor elkaars gedachtenwereld geen orgaan hebben. De rationalist
verkettert den mysticus als een zwendelaar met gevoelsargumenten, de mysticus
verwijt den rationalist, dat hij leeft in de geborneerde sfeer van de dorre analyse, die
eigenlijk geen leven mag heeten.
Een verzoeningsmogelijkheid is er niet, hoogstens de kans op een compromis,
waarin beide partijen besluiten een soort godsvrede te handhaven en om der wille
van één of ander van buiten opgelegd principe den schijn van samenwerking te
bewaren.
Men vindt deze twee contrasteerende typen niet alleen in het West-Europeesche
cultuurgebied, maar overal, waar zich menschen een verhouding tot het leven willen
scheppen. Heele perioden van de geschiedenis pleegt men, al dan niet ten onrechte,
te classificeeren door hier den nadruk te leggen op het verstandelijke, redelijke,
weloverwogene, koele (classicisme), daar op het gevoelselement, het irrationeele,
impulsieve, sentimenteele (romantiek). Ik laat voor het oogenblik daar of de
tegenstelling in dezen algemeenen vorm juist is; in ieder geval wordt zij dikwijls zoo
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gemaakt en daaruit kan men reeds afleiden, dat het feit van de tegenstelling, den
menschenlijken geest altijd heeft geboeid.

Trotski de rationalist
Niet onaardig is het, in verband met het hierboven betoogde, het contrast onder de
dragers van de nieuwe Russische cultuur terug te vinden. Trotski, de verbannen
ex-volkscommissaris, schrijft in de Nouvelles littéraires een artikel ter herdenking
van den pas overleden Loenatsjarski, wiens dood wij onlangs gemeld hebben en over
wiens auteurschap en werkzaamheid in het belang van de Russische volksontwikkeling
wij bijzonderheden hebben gegeven. Het artikel, dat opnieuw een getuigenis aflegt
van Trotski's scherpen, zij het dan ook marxistisch dogmatischen geest, demonstreert
zeer helder hoe de rationalist den mysticus, of den ‘idealist’ portretteert, als men het
type zoo liever noemen wil. Trotski heeft een afkeer van den gevoelsmensch, van
den ‘dilettant’, zooals hij het pleegt te qualificeeren; zijn voorliefde voor het logische
argument in dienst van een onverbiddelijk proces, de proletarische revolutie, verbiedt
hem erkenning van zijn antipode. Een intellect als dat van Trotski was waarschijnlijk
zelfs zijn partijgenooten en medestrijders te onmeedoogend, en men heeft hem dus
in de verbanning gezonden; maar als balling blijft hij met het onverzettelijk élan van
den hartstochtelijken verstandsmensch op zijn post voor hetgeen hij als de
wetmatigheid van het gebeuren beschouwt. De pen van Trotski is scherp en zijn
argumentatie is gefundeerd.
In zijn autobiografie heeft Trotski reeds een merkwaardig beeld geteekend van
den ‘idealist’, zooals bij hem ziet en bestrijdt; een portret van den Zwitserschen
socialist Ragaz, dat frappante overeenkomsten vertoont met het portret, dat hij thans
van Loenatsjarski geeft:
‘Bij de gesprekken, die ik met hem voerde, gevoelde ik naast hoogachting voor
dezen eminenten man bijna physiek een dunnen, maar ondoordringbaren sluier
tusschen ons. Hij was in hart en nieren mysticus en ofschoon hij niemand zijn geloof
trachtte op te dringen, noch het zelfs noemde, omgaf hij in zijn spreken zelfs de
gewapende macht met een adem van het hiernamaals, die mij een koude rilling gaf.
Sedert ik was gaan denken, was ik eerst intuïtief, daarna bewust materialist; ik had
niet alleen geen behoefte aan een andere wereld, maar ik kon nooit een psychologische
brug vinden tot die menschen, wien het gelukt tegelijk Darwin en de heilige
Drieëenheid te erkennen’.
Duidelijker en eerlijker kan, dunkt mij, de rationalist zichzelf en zijn verhouding
tot den ander al niet formuleeren. De sluier, de brug: die beelden zijn volkomen
helder. Men zou alleen kunnen zeggen, dat het inconsequent van Trotski is, als hij
desondanks tracht een ‘brug te slaan[’], door zijn tegenstanders te karakteriseeren;
maar dat is één van die inconsequenties, waardoor het leven bestaat en sterker blijkt
te zijn dan de theoretische erkenning van eigen beperktheid. Trotski is bovendien
niet een scepticus, maar een man van actie en als zoodanig ‘slaat hij de brug’ ieder
oogenblik, in het belang van zijn strijdmethode.

Tegen het ‘gevoelscommunisme’
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Wat Trotski over Loenatsjarski zegt, vertegenwoordigt dus ook den kijk van den
rationalist op den gevoelsmensch, den gevoelscommunist in dit geval. Het is een
curieuze karakteristiek, gegeven met alle waardeering, die de tegenstander kan voelen,
maar niettemin met een kern van onverzoenlijke vijandschap.
‘Al op de schoolbanken’, zegt Trotski, ‘verraste Loenatsjarski door zijn veelzijdige
talenten. Hij schreef, zij het dan ook verzen, nam gemakkelijk de philosophische
stelsels op, droeg prachtig voor op studentenbijeenkomsten, was een redenaar van
den eersten rang en zijn litterair palet had geen gebrek aan kleuren. Als jongeling
van twintig jaar was hij in staat een exposé over Nietzsche te geven, ruzie te zoeken
over den kategorischen imperatief, de waardetheorie van Marx te verdedigen en
eenparallel te trekken tusschen Sophocles en Shakespeare. Zijn buitengewone
begaafdheid ging gepaard met het verkwistende dilettantisme van de aanzienlijke
“intelligentsia”, dat vroeger zijn meest superieure uitdrukking had gevonden in den
persoon van Alexander Herzen’.
Met veel ironie teekent Trotski zijn man hier als den idealistischen ‘verkwister’,
vaardig in het opnemen, gemakkelijk zich assimileerend aan allerlei kanten van het
leven, maar (de ironie vooral zegt het) eigenlijk incapabel tot de ‘groote lijn’.
‘Het zou onjuist zijn zich Loenatsjarski voor te stellen als een man van taaie
wilskracht en veel weerstandsvermogen, als een strijder, die niet naar rechts of links
zag. Neen, zijn vast-houdendheid was zeer – al te zeer, zooals het velen van ons
toescheen – elastisch. Het dilettantisme zetelde niet alleen in zijn denken, maar ook
in zijn karakter. Als redenaar of schrijver week hij van de rechte lijn af. Het
kunstzinnige beeld sleepte hem dikwijls mee, ver van de ontwikkeling der
grondgedachte. Loenatsjarski was te zeer gevoelig voor alle philosophische en
politieke nieuwigheden, om zich niet te laten meelokken en niet met die nieuwigheden
te spelen.’

Aestheet altijd en overal
Trotski geeft dan bijzonderheden uit het leven van dezen aestheet-revolutionnair en
komt daarbij te spreken over de vriendschap tusschen Loenatsjarski en Maxim Gorki.
‘Gedurende de vier jaren reactie (1908-1912), toen de kinderen der “intelligentsia’
als door een epidemie getroffen tot het mysticisme overgingen, betaalde Loenatsjarski,
samen met zijn boezemvriend Gorki, ook zijn tol aan het mystieke streven. Zonder
met het Marxisme te breken begon hij het socialistisch ideaal te propageeren als een
nieuwen vorm van godsdienst en hij hield er zich ernstig mee bezig een nieuw ritueel
te zoeken.’ Men hoort de ironische minachting in de stem van den nationalist... Later
sloot Loenatsjarski zich weer bij de communisten aan (1917), maar ook toen, zegt
Trotski glimlachend, bleef hij wie hij was.
‘Het had weinig gescheeld, of hij had op het critiekste moment met de partij
gebroken, toen in November 1917 te Moskou het bericht binnenkwam, dat de
bolsjewistische artillerie de kerk van den Heiligen Basilius had vernield. De minnaar
van de kunst vergaf een dergelijk vandalisme niet!’
Kostelijk trekje: de aestheet avant tout, die in de stormen der revolutie in de eerste
plaats toch aan museumschatten blijft denken!
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Loenatsjarski als tooneelschrijver
Als commissaris voor de volksontwikkeling had Loenatsjarski gelegenheid te over
om zijn idealen in practijk te brengen. ‘De minister der revolutie was niet slechts een
kenner en liefhebben van het tooneel, maar ook een vruchtbaar tooneelschrijver. Zijn
stukken geven een kijk op zijn veelzijdige kennis en belangstelling; zij getuigen van
een verrassend gemak om in de beschavingsgeschiedenis der verschillende landen
en tijdperken door te dringen, en van een niet alledaagsche gave om eigen vondsten
met ontleeningen te combineeren. Maar ook van niets meer. Zij dragen niet het
stempel van een werkelijk scheppend genie.’
Eigenlijk is dit laatste oordeel voor Loenatsjarski vernietigend, maar de oprechtheid
tegenover den tegenstander, waarmee het wordt uitgesproken, is voor een figuur als
Trotski eervoller dan een slappe herdenkingsrede zonder fond had kunnen zijn.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

George Kettmann jr., De Oceaanvlucht van een Olieman. (De
Amsterdamsche Keurkamer, Amsterdam z.j.)
Wij hadden onlangs het twijfelachtige genoegen George Kettmann waar te nemen
als tooneelschrijver van het fascisme. Hij bracht er niet veel van terecht en deed ons,
via de ook al niet beste acteurs, slechts een relaas vol phrasen en humbug. Van
psychologie bleek deze auteur het a-b-c nog niet te kennen, zoodat wij ons afvroegen,
of wij in dit drama wel een Kettmann ten voeten uit hadden ontdekt. Men wil toch
altijd het beste hopen
Maar deze roman van denzelfden schrijver leert ons, dat wij ons niet vergist hebben.
Het is ditmaal de historie van een man, die in de cockpit van ‘zijn uiterst gevoelig
vliegtuig’ pogingen doet om ‘zijn modern-verwend, luxe-verlangend vrouwtje’ te
vergeten; hij raakt verzeild in een vliegonderneming met den ‘Noach’ (moderne
uitgave van de welbekende ark, maar gevleugeld) en beleeft het één en ander, waarvan
wij den lezer niet veel willen verklappen, omdat het misschien menigeen zal boeien,
die een boek leest om de avonturen. Van de schrijfwijze van Kettmann hebben wij,
zoo laat zich na dit werkje vermoeden, niet veel meer te verwachten; het leent zich
niet voor een serieuse analyse en worde dus overgelaten aan de sfeer van het
amusement. Maar oorspronkelijk had Kettmann de bedoeling om in de werkelijke
litteratuur mee te tellen, dat meenen wij ons toch stellig te herinneren.
M.t.B.

Jules Romains en zijn milieuschildering
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aant.

Hij is er werkelijk geweest
Jules Romains, de vader van het ‘unanimisme’, heeft in zijn boeken zooveel milieus
geteekend, dat men zich heeft afgevraagd, in hoeverre hij ze ook werkelijk heeft
gekend. Hij komt nu deze week in Marianne zijn lezers, die ook in Nederland talrijk
zijn, op dit punt voorlichten. Naar aanleiding van opmerkingen, die een anonymus
gemaakt heeft over feitelijke onjuistheden in zijn Hommes de Bonne Volonté, stelt
hij zich te weer en schrijft daarbij o.m. het volgende:
‘Komaan, ik wil u een geheim toevertrouwen, dat ik alle milieus, die ik tracht te
schilderen, heb gekend, letterlijk alle. Wanneer gij een detail tegenkomt, dat u hindert,
u onwaarschijnlijk, kunstmatig toeschijnt, of dat gij voor een puur verzinsel houdt,
dan hebt gij bijna zeker één van diegenen te pakken, die ik naar de natuur heb
geteekend. En dat is zeer begrijpelijk. Ik zou hem niet ten tooneele hebben durven
voeren, als het niet met dien waarorg geschiedde. Maar niet daarvan maakt men mij
een verwijt. Integendeel: mijn zorg, om zelf in het onwaarschijnlijke of absurde
helder te zien, maakt mij verdacht in het oog van zekere menschen in een tijdvak,
waarin men wat al te zeer het gemakkelijke respect voor het onwaarschijnlijke en
absurde in practijk heeft gebracht. Misschien ook omdat de schrijver, die maar iets
beweert, wat het ook zij, en met valsche effecten werkt, niemand verplicht hem te
gelooven. Bij hem telt dus één vrijheid tegenover de waarheid meer of minder niet,
wie denkt er aan, haar op te merken, laat staan er zich boos over te maken!
Ik daarentegen wil, dat de menschen mij gelooven, of dat zij zich boos maken.
Soms maken zij zich boos. Bij nader inzien vlijt mij dat...
Op welke wijze ik al die milieus heb leeren kennen, welke omstandigheden, wegen
en middelen ik te baat heb genomen: dat is mijn zaak.’
Wij zouden Romains graag gelijk willen geven, als wij maar wisten wat nu precies
‘de waarheid’ en ‘het absurde’ waren, wanneer men over menschen schrijft. Kan hij
ons daarvan een recept geven? Zoo niet, dan loopt men groot gevaar 's heeren Romains
theorie te zien verwateren tot een verdediging van wat Jan en alleman ‘waar’ en
‘absurd’ noemt. Want het ‘wat al te gemakkelijke respect voor het onwaarschijnlijke
en absurde’, waarvan Romains zijn tijdgenooten beticht, heeft als veel gevaarlijker
tegendeel: een verstarren in de cliché-opvattingen van de helft plus één. En dat, zou
ik zoo zeggen, is voor den schrijver de zekere dood.
Ik had er overigens in de laatste plaats aan getwijfeld, dat Romains zijn milieus
niet zou kennen. Zijn bevestiging van die kennis verbaast mij dan ook niet. Met de
‘waarheid’ heeft zulk een persoonlijke aanwezigheid echter niet veel te maken. Men
denke maar aan den Duitscher, die van een bezoek aan Nederland geen andere
herinnering behouden had, dan dat de deuren der toiletten er meestal met haakjes
werden gesloten, die een kier openlieten. Trouwens, deze Duitscher was reeds te
origineel; er zijn Amerikanen, die zelfs zulke aardige details niet meer opmerken,
vanwege hun kennis van tallooze milieus. Ik wil maar zeggen, dat het op de
aanwezigheid-in-persoon niet altijd aankomt en dat ik er den heer Romains niet
hooger of lager om zou aanslaan, als hij nooit een milieu had gezien dan zijn eigen
huiskamer en alles verder uit zijn duim had gezogen.
M.t.B.
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Nieuwe uitgaven
aant.

Dirk van der Poel, Leekenspel. (Brusse N.V., Rotterdam, 1933)
Een zeer overzichtelijk boekje over een verschijnsel, dat ongetwijfeld in sterke mate
de aandacht trekt: het tooneel van dilettanten als een element van nieuwen
bloedtoevoer voor den kunstvorm, aan welks bestaanszekerheid door den bioscoop
zooveel afbreuk is gedaan. De heer Van der Poel behandelt op duidelijke wijze de
verschillende kanten van het leekenspel en zegt in zijn slotwoord:
[‘]Zonder de vernieuwing, zonder de toekomst van het tooneel te zijn, heeft het
leekenspel zijn plaats in onzen tijd ingenomen en kan het een belangrijke beteekenis
hebben... Binnen het raam van de gegeven klassen, groepen en organisaties kan het
leekenspel toch een nieuwe stap zijn in de richting van gemeenschapsgedachte en
gemeenschapskunst.’
Wij hopen voor den schrijver, dat hij de leekenspelen niet overschat.
Goede illustraties documenteeren den tekst.

Litteratuur in ballingschap
aant.

Tentoonstelling Das Neue Tagebuch
Portretten, manuscripten, boeken
De firma Mensing en Visser hier ter stede heeft de goede gedachte gehad een
tentoonstelling te organiseeren van het tijdschrift der Duitsche emigranten Das Neue
Tagebuch.
Wie geregeld de afleveringen van dit blad heeft bijgehouden, zal weten, dat men
den heer Leopold Schwarzschild, die als redacteur fungeert, kan beschouwen als een
schrijver met een scherpe polemische pen, maar tevens met een zeer groote mate van
natuurlijke distinctie. In het Tagebuch vindt men een voorlichting van de publieke
opinie op politiek en cultureel terrein, die uiteraard partijdig is, maar nooit vulgair;
het orgaan van den heer Schwarzschild staat op hoog peil, zoowel wat zijn
redactioneele leiding als wat zijn medewerkers betreft. Daarom mag men er zich
zeker over verheugen, dat op deze wijze de aandacht van het publiek gevestigd wordt
op een blad, dat zijn plaats in het cultureele leven van Europa waard is; zonder te
oordeelen over de door het Tagebuch nagestreefde doeleinden, mogen wij dat gerust
zeggen.

De tentoonstelling
De zeer overzichtelijk ingerichte tentoonstelling bestaat uit portretten, manuscripten,
uitgaven van verschillende firma's en met zorg gerangschikte krantenknipsels.
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Onder de portretten treffen wij de leidende figuren der emigranten aan; alleen het
portret van Schwarzschild zelf missen wij ongaarne. Wij zien foto's van Heinrich
Mann, Ernst Toller, Georg Bernhard, Joseph Roth, Jakob Wasserman, Lion
Feuchtwanger, Heinz Raabe, Egon Erwin Kisch, Einstein, Theodor Lessing, Prins
Max Karl zu Hohenlohe Langenburg, Bruno Frank e.a. De afdeeling handschriften
is ook zeer merkwaardig, graphologisch zoowel als zuiver documentair. Men ziet er
het losse, vliegende schrift van Toller, de steile letters van Ilja Ehrenburg, een brief
van den econoom prof. Sternberg met een Japansch visitekaartje, de handteekening
van Thomas Mann, een brief van prof. Einstein, waarvan wij hier een reproductie
geven, een getypt briefje van Trotski etc. etc. Bijzonder merkwaardig is een briefkaart
van Theodor Lessing uit Marienbad, de plaats waar hij vermoord werd, geadresseerd
aan Das Neue Tagebuch.
Van de talrijke en dikwijls zeer boeiende persknipsels vermelden wij, behalve een
groote stapel artikelen uit en over het Tagebuch, een paar curiositeiten, die speciaal
de aandacht verdienen. Een afzonderlijke montage is b.v. gewijd aan Dollfuss als
medewerker aan 't Tagebuch; aan de artikelen, waarmee de Frankfurter Zeitung
(vanouds het leidende democratische orgaan in Duitschland) ‘omging’ ten opzichte
van de emigratie; aan de discussie in en buiten Duitschland over een gedicht van
Walter Mehring over den terugkeer van het ‘Urwald’; aan de nieuwe perswet in
Duitschland, overgenomen uit het Reichsgesetzblatt, waarbij doodstraf en levenslang
tuchthuis in het vooruitzicht worden gesteld voor hen, die in het buitenland tegen
het Derde Rijk propaganda maken.
Onder de uitgaven, die vrijwel volledig vertegenwoordigd zijn, heeft men niet
alleen de in engeren zin met het Tagebuch annexe boeken opgenomen, maar de
geheele litteratuur, die met de emigratie samenhangt. Aldus krijgt men een zeer
volledig overzicht van wat er door de auteurs en uitgevers buiten Duitschland wordt
gepresteerd. Het meerendeel der uitgaven is afkomstig van Querido Verlag
(Amsterdam), Europa-Verlag (Zürich) en de ‘Europäische Merkur’ (Parijs).

Openingsrede van den heer W.A. Kramers
Hedenmiddag is de tentoonstelling geopend met een rede van den heer W.A. Kramers,
redacteur van 't tijdschrift Den Gulden Winckel. De heer Kramers begon met de fa.
Mensing en Visser dank te zeggen voor haar initiatief. Hij wees er daarbij op, dat
ook voor den boekhandel de rustige tijd van discussie over zuiver litteraire
onderwerpen voorbij is en dat men zich ook daar gedwongen ziet kleur te bekennen.
Men kan geheel wars van politiek zijn en desalniettemin van meening, dat een inbreuk
op de grootste goederen der menschheid, de geestesvrijheid, de sterkste afkeuring
verdient.
Zoowel in maatschappij als op het gebied des geestes is censuur uit den booze.
Men dénkt er gedachten mee te vernietigen. Nimmer is dat gelukt en nimmer zal dat
gelukken, want de menschelijke geest is krachtiger en eeuwiger dan het blauwe
potlood. Het heet dat de geestesvrijheid hier in ons land altijd hoog is gehouden. Dat
moge zoo zijn, maar een zekere betrekkelijkheid is daar niet te miskennen.
Geestesvrijheid wordt verdragen zoolang de materieele goederen niet geschaad
worden, noch wat men gezag waant ondermijnd.
De heer Kramers betoogde voorts, dat wij recht hebben door de ontwikkeling van
ons dialectisch denken op vrije gedachtenuiting, ook waar die tegen één of andere

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

meerderheid ingaat. Hij citeerde een meening van J. Greshoff, waarbij deze
nadrukkelijk het recht opeischt op ‘aanstoot geven’, als een privilege van het geestelijk
leven. De inquisitie nam aanstoot aan de Ketters, maar de Ketters waarschijnlijk niet
minder aan den brandstapel. Zoo hebben wij aanstoot genomen aan den
boekenbrandstapel en dat doen wij nog, wanneer wij de groote schrijvers uit hun
land geweerd zien, zoodat zij in ons land uitgevers moeten zoeken.
Daarna stond de heer Kramers stil bij de geschiedenis van Das Neue Tagebuch,
voortzetting van een in Duitschland verschijnend orgaan. Toen de Mainlinie viel,
moest Schwarzschild, de redacteur, de wijk nemen naar Oostenrijk, terwijl zijn
vermogen, bibliotheek en ijzeren kruis door de politie in beslag werden genomen.
Hij vestigde zich daarna te Parijs en vond daar de mogelijkheid tot voortzetting van
zijn publicatie.
Het Tagebuch is geen litterair en geen politiek blad, maar eenvoudig een tribune
van het vrije woord. Dit wordt o.a. door medewerking van niet-Duitschers duidelijk
gedemonstreerd. Het is begrijpelijk, dat de auteurs, waarvan deze tentoonstelling
spreekt, hun volle kunstenaarstemperament geven om de wereld te toonen, wat er
gebeurt; alleen de bekrompen eigengereidheid van een placide figuur als Anthonie
Donker kan zich ergeren aan den fulminanten toon, waarin Der Hass van Heinrich
Mann is geschreven.
Het Tagebuch verzamelt cijfers en statistische gegevens om den toestand telkens
beter te kunnen belichten; men herinnert zich vele en uitstekende artikelen over de
markante gebeurtenissen van den laatsten tijd.
De heer Kramers eindigde met een waarschuwing tegen anti-Duitschheid. Men
moet begrijpen, dat de emigranten Duitschers zijn en blijven, representanten van den
Duitschen geest. De psychose aan onze Oostgrens is te vergelijken met den toestand
van een man, die door ellende en prikkellectuur zenuwziek is geworden; alleen schijnt
men in Genève of elders niet over doktoren te beschikken. Wij mogen, besloot de
heer Kramers, echter niet wijken en moeten stelling blijven nemen tegen de
geestesdwingelandij, die men een geneesmiddel waant tegen maatschappelijke en
economische moeilijkheden. Wij moeten waken, dat niet ook onze Groene of De
Haagsche Post in Antwerpen, Parijs of Bazel moeten gaan verschijnen. Wij kunnen
dat door steeds de verschrikkingen dier dwingelandij voor oogen te houden; en een
volledig en zuiver beeld daarvan biedt u Das Neue Tagebuch. Voor alles moet ik er
bij u op aandringen desnoods met het vooruitzicht van een concentratiekamp op Urk,
u te verzetten tegen iedere schending van onze geestesvrijheid, de basis van de
ontwikkeling van het logisch denken, het onmisbare voor een gezond bloeiend
geestesleven.

Fransche en Duitsche cultuur
aant.

Hoe zij elkaar interpreteeren
De Franschman op het doode punt
Louis Reynaud. L'Ame Allemande. (Flammarion, Parijs 1933)
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Het probleem Frankrijk-Duitschland is, men kan er moeilijk anders over denken, de
kern van het Europeesche probleem; en wie belangstelt in de wording van een
Europeesch bewustzijn, zal zich in de eerste plaats rekenschap hebben te geven van
de relaties dier beide landen, zóó verschillend van geaardheid, dat men er zich vaak
van af meent te kunnen maken met een populair ‘they will never meet’. En inderdaad:
het is niet het juiste ogenblik om te komen aandragen met cultureelen humbug over
volkerenverzoening en wederzijdsch begrijpen en andere schoonheden, waarmee
naïeve idealisten ons menigmaal hebben verkwikt. Zelfs zijn Stresemann en Briand,
die men dan toch altijd (terecht of ten onrechte, ik laat het ditmaal in het midden)
beschouwde als een symbool van groeiende communicatie wederzijds, dood en
begraven; wij zien een Frankrijk, dat gecomprommitteerd wordt door een lawine van
schandalen, tegenover een Duitschland, dat niet anders dan officieele kreten laat
hooren, omdat de rest gesmoord wordt. Duidelijker dan ooit blijkt de voosheid en
oppervlakkigheid van hen, die meenden door theorieën belangen te kunnen verzoenen
onder den schijn van idealen. In dit stadium schijnt Nietzsches ‘goede Europeaan’,
waarin de tegenstelling Duitschland-Frankrijk niet is weggemoffeld, maar opgeheven,
weer evenzeer een hersenschim als in den tijd toen Nietzsche zelf hem in Die
Fröhliche Wissenschaft naar voren bracht om zijn onvrede met het protserige ‘Reich’
van Bismarck en het aan Parijsche décadence wegterende Frankrijk positief te
formuleeren. Maar omdat ik er, evenzeer als Nietzsche van overtuigd ben, dat ‘Europa
één wordt’, tegen de verheerlijkers van volk en ras in, desnoods dwars door hen heen,
daarom tracht ik juist nu de officieuze symptomen op te sporen, die mijn geloof
bevestigen. Eén van de eerste vereischten is daarbij, dat men nuchter is, zich niet aan
een fata morgana van eenheid bedwelmt, die alleen in jongelingsbijeenkomsten
zichtbaar wordt, zich houdt aan de ongunstige resultaten van de feiten, en liever te
pessimistisch is dan een grein te optimistisch.
De wisselwerking tusschen Fransche en Duitsche cultuur is niet van vandaag of
gisteren. Reynaud wijst er in zijn straks nader te bespreken boek met den kinderlijken
trots van de patriot op, dat Duitschland in de vroege middeleeuwen eigenlijk het
Oostelijk deel van Frankrijk, ‘Francia orientalis’, was, m.a.w., dat de tegenstelling
Frankrijk-Duitschland aanvankelijk niet eens heeft bestaan. Hij schrijft het ontstaan
van het nationale gevoel in Duitschland trouwens toe aan een uitvinding van
geleerden, daarbij uitgaande van de uitvoerig toegelichte these, dat in Duitschland
de critiek de verschijnselen in het leven roept, terwijl het in andere landen juist
omgekeerd pleegt te geschieden. Of dit als algemeenheid opgaat, staat nog te bezien,
maar de opmerking is in ieder geval aardig, al heeft Mme De Staël ook al dergelijke
theorieën over het Duitsche denken ten beste gegeven (‘Het denken, dat de andere
volken kalmeert, windt den Duitscher op’ is een verwante observatie!). Zeker is wel,
dat het scherpe afwijzen van Fransche invloeden, zoals men dat later in Duitschland
tamelijk veelvuldig aantreft, altijd iets geforceerds en overbodigs heeft gehad. De
psyche van den Franschman en den Duitscher mogen nog zooveel verschillen, zij
zijn niet van elkaar gescheiden door een fatum; er zijn in den loop der tijden bovendien
meer bressen geschoten in de z.g. ondoordringbare barrière dan menigeen denkt;
men zou zelfs de stelling kunnen verdedigen, dat de legende der ondoordringbaarheid
van vrij jongen datum is!
Het is altijd zaak, de auteurs, die zich van een Duitsche, Fransche, Engelsche of
andere nationale ‘ziel’ bedienen, nauwkeurig te controleeren. Hun uitgangspunt heeft
iets gevaarlijks, waarvan zij zelf gewoonlijk argeloos dupe zijn. Door b.v. ‘âme
allemande’ en ‘âme française’ als grootheden tegenover elkaar te stellen, gelijk
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Reynaud doet, begint men met aan te nemen, dat die twee geestestoestanden zonder
meer gegeven zijn, dat men er mee kan omspringen als met den heer Hindenburg en
den heer Lebrun. Maar de psyche van een volk blijft altijd een tamelijk willekeurige
abstractie uit een oneindige hoeveelheid détails, zoodat gewoonlijk de beslissing
over de ziel van het volk in handen ligt van één of anderen heer, die met zijn uiteraard
beperkt waardeoordeel precies uitkiest voor zijn volksziel, wat hem het meest geschikt
voorkomt. Ziet men b.v. de Duitsche ‘volksziel’ door de bril van den heer Reynaud,
dan zou men waarlijk niet vermoeden, dat men te doen had met dezelfde ‘ziel’, die
door den heer Hitler zoo lyrisch is beschreven! Daarmee wil ik volstrekt niet zeggen,
dat het standpunt van Reynaud even willekeurig zou zijn als dat van Hitler; maar in
beginsel huldigen zij beiden een overeenkomstig schoolmeestersstandpunt. Natuurlijk
bestaat er zoiets als een ‘volkskarakter’; het is echter zeer de vraag, of de daarop
gebaseerde overeenkomst tusschen (laat ons zeggen) Rilke en Hans Albers niet
wegvalt tegenover de verschillen tusschen een decadenten dichter en een dikken
filmacteur. Het discussieeren over ‘l'âme allemande’ is Sisyphusarbeid, als men dat
niet vooral in het oog houdt!

Sieburg, Curtius, Reynaud
Daarbij moet men aanstonds vaststellen, dat de ‘tegenstelling’ Frankrijk-Duitschland,
hoe gecompliceerde voorstelling men daarvan ook geven kan, altijd haar oorsprong
vindt in een vrij ordinaire gemeenplaats uit de salonconversatie. De opvatting van
den Franschman als een cultureel, verfijnd, beleefd, maar krachteloos en verdorven
mensch, naast den Duitscher als een barbaarsch, ruw, bruut, maar veelbelovend en
oergezond individu vindt men, als men er goed op let, nog zeer duidelijk terug in de
boeken van een essayist als Friedrich Sieburg (Dieu, est-il Français?), van den
fijnzinnigen geleerde Ernst Robert Curtius (Frankreich, vert. Essai sur la France)
en nu weer van Louis Reynaud, professeur à la Faculté des Lettres de Lyon; de
verhoudingen zijn natuurlijk cultureel verantwoord, de waardebepalingen hangen
daarbij samen met de nationaliteit van den schrijver in quaestie, maar in wezen stuit
men altijd weer op het contrast, dat men bij den weg kan vernemen. Sieburg en
Curtius, de Duitschers, doordrongen van de betekenis der Fransche cultuur, zowel
als Reynaud, de Franschman, overtuigd van de waarde der Duitsche cultuur, werken
met feitenmateriaal, dat zeker wel objectief mag heeten; en wat is het resultaat? Dat
men aan het eind van lange en gedocumenteerde betoogen tenslotte toch weer terecht
komt op een contrast, dat ‘in den volksmond’ allang was vastgelegd! Wel een bewijs,
dat men dat contrast tusschen de beide naties niet overwint door een phrase! Hoeveel
feiten uit de historie Curtius en Reynaud ook aan mogen voeren voor hun interpretaties
van de twee ‘zielen’, zij blijken in laatste instantie toch weer afhankelijk van dien
ordinairen ‘volksmond’! Vooral bij Curtius ligt het allerminst aan de ‘Einfühlung’;
men zou, na lezing van zijn superieure boek, zoo zeggen, dat hij de Franschman alle
recht laat wedervaren; men heeft dan echter buiten den waard gerekend, zooals wel
blijkt uit de heftige bestrijding, die hem van de zijde van Reynaud te beurt valt. Het
komt er tenslotte op neer, dat de Franschman het waardeoordeel van de Duitscher
niet verdraagt.
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Humaniteit en Macht
Nu is de heer Reynaud heel Frankrijk niet. Maar zijn conceptie van den Duitschen
geest, als antwoord op de concepties van den Franschen geest van Sieburg en Curtius,
is toch zoo typeerend voor het gangbare Fransche standpunt, dat men het min of
meer als representatief mag beschouwen. Het is de conceptie, die reeds vroeger, zij
het met andere argumenten, verdedigd werd door Henri Massis; het is de conceptie,
die Frankrijk en zijn cultuur zonder voorbehoud vereenzelvigt met de Menschheid;
het is de conceptie, die waakzaamheid en achterdocht jegens Duitschland aanbeveelt
ter bescherming van ‘l'idée d'un goût universel, fixe, fondé sur les besoins rationnels’.
Als prediker van deze moraal (Frankrijk op de bres voor de resultaten der universeele
beschaving) kan men Reynaud c.s. direct stellen tegenover Spengler, wiens conceptie
van de Untergang des Abendlandes meer en meer een wederopstanding van het
‘Preussentum’ blijkt te beteekenen. Karakteristiek voor Reynaud en Spengler beiden
(hoezeer hun verdediging resp. van Humaniteit en Macht ook met elkaar in botsing
moge komen) is het ietwat krampachtige pogen, om de intuïtief aanwezige
grondgedachte wetenschappelijk aanvaardbaar te maken met behulp van het gansche
arsenaal der cultuurgeschiedenis, zoodat de lezer zich kan overgeven aan een
zekerheid, die door de feiten wordt bewezen. Volgens Spengler documenteeren de
feiten juist het tegendeel van wat zij volgens Reynaud documenteeren; en wij, die
bij geen van beide concepties direct belang hebben, kunnen daaruit moeilijk anders
concludeeren, dan dat hier de feiten, als altijd, gewillig de banen volgen, waarin de
meesters der moraal hen willen leiden.

Wat Reynaud van Duitschland ziet en voorbijziet
Voor Reynaud (om ditmaal te blijven bij de beperkingen, waaraan de Fransche
mentaliteit is gebonden) ligt de verdienste van de Duitsche cultuur in het lyrische
element; alle prestaties van waarde, die door Duitschers zijn geleverd, kunnen worden
herleid tot de lyriek, alle fouten van Duitschers tot het tekort aan ‘vorm’ en ‘stijl’,
dat daaraan onverbrekelijk is verbonden. Reynaud houdt taai vast aan dat thema, dat
in vele andere bewoordingen in zijn boek telkens weer wordt uiteengezet; zelfs de
tegenstelling tusschen het staatsbegrip en de politieke opvattingen van beide volken
komt, volgens Reynaud, voort uit dat fundamenteel verschil. Ik wijs er nogmaals op,
dat deze schrijver door de verkondiging van dit principe eigenlijk niets anders doet
dan een populaire meening vastleggen in een wetenschappelijk betoog. Als alle
populaire meeningen heeft ook deze natuurlijk reden van bestaan, maar juist de fijnere
nuances worden er door bedreigd. Men kan zich niet onttrekken aan het gevoel, dat
Reynaud de dupe is van zijn vooropgestelde voorliefde voor den Franschen
gemiddelden beschavingstoestand boven de Duitschen; dat hij de Duitschers alleen
huldigt om hun ‘lyrische’ verdiensten teneinde hen des te heftiger te kunnen
attaqueeren over hun gebrek aan vorm en stijl; dat hij, tenslotte, het Duitsche
vormgevoel slechts vermag te zien als het negatief van het Fransche. Het vormbegrip
van den Franschman, zooals Reynaud er één is, wordt in Frankrijk wat al te
gemakkelijk vereenzelvigd met den vorm in het algemeen, omdat de Fransche cultuur
zich gaarne afficheert als een eindtoestand van cultureele volmaaktheid. Curtius had
dat in zijn boek zoo helder uiteengezet, dat men er zich, als niet-Franschman, eigenlijk
over verbaast, dat Reynaud op dit punt vrijwel geen zelfcritiek heeft; terwijl hij
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Curtius in zijn conclusie meent te bestrijden, doet hij in zijn gansche betoog eigenlijk
niets anders dan Curtius bevestigen. Die staaltjes van zelfoverschatting zijn dan ook
bij dozijnen aan te wijzen, omdat Reynaud geen moment twijfelt aan de Fransche
normen en diezelfde normen als een vorm van Goddelijke gerechtigheid oplegt aan
de Duitsche cultuur.
Daarbij kan men dezen geleerden prediker voor eigen parochie herhaaldelijk
betrappen op psychologische naieveteiten, die men niet zou verwachten van iemand,
die zelf de Duitschers als middelmatige menschenkenners aan de kaak wil stellen.
‘L'Allemand est un médiocre psychologue, dès qu'il s'agit de sortir de lui-même.’
Het kan zijn, al dansen de uitzonderingen reeds voor mijn geest; de Franschman is
het in ieder geval, blijkens het werk van Reynaud, vaak evenzeer! De door Frankrijk
aan de Amerikanen in hun vrijheidsoorlog verleende hulp voorstellen als een daad
van ‘générosité’, of beweren, dat de Franschman minder ‘utilitaire’ en ‘égoïste’ is
dan de Duitscher, is op zijn zachtst gezegd een bekoorlijke phrase! Als Reynaud over
den staatsvorm spreekt, en den Duitschers verwijt, dat zij zich zoo buitengewoon
langzaam tot het staatsbegrip hebben opgewerkt, neemt hij weer het begrip van den
afgeronden Franschen staat voor het staatsbegrip in het algemeen; zoo weinig is de
gemiddelde Franschman bij machte zijn privénormen los te maken van de illusie,
dat zij geldig zijn voor de menschheid als zoodanig! Men krijgt den indruk, dat de
normen der Chineezen en Boschjesmannen voor het Fransche normgevoel alleen op
deze aarde aanwezig zijn om de voortreffelijkheid van de Fransche conceptie te
duidelijker aan het licht te brengen!

De moraal der ‘waakzaamheid’
Het is mij er niet om te doen, het boek van Reynaud af te breken; integendeel, ik
beveel het een ieder, die zich voor het Europeesche cultuurvraagstuk interesseert,
bijzonder aan, vooral als tegenwicht tegenover de Spengleriaansche cultuurconceptie.
Maar heeft het zin, de door Reynaud vermelde en geïnterpreteerde feiten te gaan
opsommen? Het lijkt mij van veel meer belang de nadruk te leggen op de plaats, die
L'Ame Allemande inneemt onder de vele bespiegelende werken, die in de laatste jaren
op dit gebied zijn verschenen. Zoomin als ik bereid ben te gelooven in de rassenleer
van de nieuwe Duitsche romantiek, zoomin kan ik de traditioneele en langzamerhand
volkomen steriel geworden ideeën der achterwaarts ziende Fransche
humaniteitsprofeten aanvaarden; zij zijn minstens even nadeelig voor een werkelijk
Europeesch bewustzijn als de mythen aan den anderen kant van den Rijn. Het is
bedenkelijk, dat Reynaud geen andere slotmoraal heeft dan waakzaamheid, d.w.z.
de achterdocht als systeem van een republiek, die zich wil handhaven door als
martelares op te treden voor de menschheid; die waakzaamheid moge momenteel
een politieke noodzakelijkheid zijn, als richtsnoer voor het cultureele leven van een
volk is een negatief parool met een accent uit het bestjeshuis ronduit een teeken van
ouderdomszwakte. Hadden wij niet figuren als Gide en Malraux om te bewijzen, dat
er een andere Fransche cultuur is dan deze, zich op tradities en rechten beroepende,
in schoolmeesterlijke vormverheerlijking verstarde leer van de Fransche superioriteit,
dan zouden wij wellicht een eervolle begrafenis moeten voorbereiden.
Menno ter Braak
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Dit artikel verscheen als Franse en Duitse cultuur in Verzameld Werk, deel 5, pagina
85.

Regie als kunstvorm
aant.

Het standpunt van Reinhardt
Wat het tooneel voor den mensch kan zijn
De regisseur, heeft prof. Leopold Jessner gisteren gezegd, is een kunstenaar, die
precies weten moet wat hij doet; hij is meer kapitein, strateeg, architect dan kunstenaar
in den zin van Goethe, wiens ‘Bilde Künstler, rede nicht’, nog geen rekening kon
houden met het bestaan van den regisseur. De regie als zelfstandige kunstvorm is
jong. Zij hangt samen met de ontwikkeling van de moderne toneeltechniek, die den
toeschouwer illusie kon verschaffen, waaraan een eeuw geleden zelf geen fantast
zou hebben kunnen denken. Men moet de regie als zelfstandige uiting van de
menschelijke verbeeldingskracht in verband brengen met de neiging om de wereld
achter illusie te verbergen, om het leven in een betrekkelijk klein bestek schooner,
completer en spannender voor te dragen dan het is.

Schepper of herschepper?
Onwillekeurig ziet men, als gevolg van de ontwikkeling der regie, een soort
belangenstrijd ontstaan tusschen den tooneelschrijver eenerzijds en den regisseur
anderzijds. De grens tusschen beider bevoegdheid is niet scherp te trekken. In hoeverre
is de regisseur slechts een herschepper van het werk, dat een schrijver aan een publiek
wilde laten ‘voorspelen’? In hoeverre mag men hem beschouwen als een tyran, die
slechts met schrijvers rekening houdt, voorzoover zij speelbare en willekeurig te
besnoeien teksten leveren?
Dat probleem is nog steeds een strijdvraag. Jessner had er evenmin een bevredigend
antwoord op als wie zijner collega's ook. Men kan gemakkelijk zeggen, dat de
regisseur zijn tekst interpreteert zooals de theoloog den Bijbel; maar dan vergeet men
toch al te gemakkelijk, dat de strijd van den theoloog om de waarheid iets geheel
anders is dan die van den regisseur om den verbeelding! De theoloog meent, als hij
zijn interpretatie geeft, gelijk te hebben; de regisseur daarentegen, die uit een tekst
de ‘grondgedachte’ naar voren brengt, exploiteert die gedachte voor zijn herschepping,
en hij kiest die elementen uit het geschreven stuk, die hem als kapitein, strateeg en
architect het best liggen. Het is duidelijk, dat de bedoelingen van den schrijver daarbij
nogal eens in het gedrang komen. Erwin Piscator, de communistische regisseur, die
destijds in Berlijn werkte en thans in Moskou vertoeft, ging zelfs zoover, dat hij den
tekst als journalistiek materiaal beschouwde, dat hij met zijn regisseurluimen naar
willekeur kon buigen en kapot breken.
De plaats van den regisseur is dus belangwekkend genoeg. Daarom is het oordeel
van Max Reinhardt, den eersten regisseur in den eigenlijken zin des woords, die in
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de komende week Nederland zal bezoeken, de moeite van de kennisneming
overwaard.
Wij hebben eenigen tijd geleden reeds enkele bijzonderheden over Reinhardt
meegedeeld. Zijn vertooningen van Nachtasyl, Jedermann, Oedipus, om maar enkele
namen te noemen, zijn van internationale vermaardheid geworden, Jessner
karakteriseerde hem gisteren als den voltooier van het baroktheater. Nieuwe
stroomingen zijn na Reinhardt opgekomen, andere theorieën hebben zich baan
gebroken; maar de figuur van den tooneelhervormer par excellence heeft reeds een
cultuurhistorische beteekenis gekregen, waarover geen verschil van meening meer
bestaat. Wij laten hier daarom eenige beschouwingen volgen van Reinhardt zelf, die
hij heeft gegeven in een rede over den tooneelspeler voor de Columbia University
te Nieuw York.

De crisis van het tooneel
‘Het theater’, zegt Reinhardt, ‘vecht heden om zijn bestaan. Niet zoozeer door de
economische omstandigheden, zooals dit tegenwoordig meestal het geval is, maar
het lijdt aan armoede van het eigen bloed. Noch door den litterairen kost, hetwelk
het lang genoeg geslikt heeft, noch door zuiver theatrale ‘Rohkost’ is het mogelijk
het theater weer op de been te helpen. Onze tijd heeft een overvloed van sterke
tooneelspelers opgeleverd; deze staan nog op hun volle hoogtepunt. Maar het eenige
leven gevende element in de tooneeldichtkunst is zwak en onze werkelijk dramatische
tijd spiegelt zich slechts matig daarin af. De menschelijke scheppingskracht stroomt
nu door andere beddingen. Voor het oogenblik tenminste: maar wij leven in het
oogenblik.
Het heil kan men slechts van de tooneelspelers verwachten, want aan hen en geen
ander behoort het theater. Alle groote dramaturgen waren geboren tooneelspelers,
hetzij zij dit beroep uitoefenden of niet.
Shakespeare is de grootste en een zeer groot geluk voor het theater. Hij was dichter,
tooneelspeler en directeur tegelijk. Hij schilderde landschappen en bouwwerken door
zijn woord. Hij kwam den Schepper het meest nabij. Hij heeft een betooverende,
volmaakte wereld geschapen: de aarde met al haar bloemen; de zee met alle stormen;
het licht van de zon; de maan en de sterren; het vuur met alle verschrikkingen; de
lucht met alle geesten en daartusschen: menschen. Menschen met alle hartstochten;
menschen van elementaire grootschheid en tegelijkertijd levend en waar.
Shakespeares almacht is oneindig, onbegrijpelijk. Hij was Hamlet en Koning
Claudius, Ophelia en Polonius in één persoon. Othello en Jago, Falstaff, Shylock en
Antonio, Zettel en Titania en het geheele gevolg van vroolijke en treurige narren
leefde in zijn ziel. Zij zijn allen deelen van zijn ondoorgrondelijk wezen. Hijzelf
zweeft als een godheid daarboven, onzichtbaar en onbekend.

Wat het tooneel vermag
Het theater kan, als de goede geesten het verlaten hebben, het treurigste beroep, de
armoedigste prostitutie zijn. Maar de hartstocht, het theater te zien, het theater te
spelen, is een elementaire behoefte van den mensch. En deze behoefte zal
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tooneelspeler en toeschouwer weer bij het spel tezamen brengen en het
alleenzaligmakende theater scheppen. Want in ieder mensch leeft, meer of minder
bewust, het verlangen naar uitbeelding. Wij dragen allen in ons de kiem voor alle
hartstochten, van alle soorten noodlot, van alle levensvormen. (Niets menschelijks
is ons vreemd, wanneer dat niet zoo was, zouden wij andere menschen noch in het
leven noch in de kunst kunnen begrijpen). Maar erfelijkheid, opvoeding, industrieele
ervaringen, bevruchten en ontwikkelen slechts weinige van duizenden kiemen in
ons, de andere verschrompelen langzamerhand en sterven af. Het burgerlijke leven
heeft zijn enge grenzen en is arm aan gevoelsinhoud. Het heeft van zijn armoede
louter deugden gemaakt, waartusschen het zoo goed en zoo kwaad mogelijk
doorkruipt. De normale mens ondergaat gewoonlijk slechts eenmaal in zijn leven de
volle zaligheid der liefde, eenmaal den jubel van de vrijheid, hij haat eenmaal
hartgrondig, hij begraaft eenmaal met diepe smart een geliefd leven en sterft ten
slotte eenmaal. Dat is te weinig voor de ons aangeboren mogelijkheden om te
beminnen, te haten, te jubelen, te lijden. Dagelijks turnen wij om onze spieren, onze
ledematen te sterken, opdat zij niet verschrompelen. Maar onze zielsorganen, die
toch geschapen zijn om levenslang te werken, blijven ongebruikt, ongetraineerd en
verliezen daardoor mettertijd hun arbeidsvermogen.

Onsterfelijkheid van het theater
Ik geloof aan de onsterfelijkheid van het theater. Het is de zaligste schuilplaats voor
de velen, die hun jeugd heimelijk in den zak gestoken hebben en zich daarmede uit
de voeten gemaakt, om tot aan hun levenseinde verder door te spelen.
Tooneelspeelkunst is echter tegelijkertijd de bevrijding van de conventioneele
comedie van het leven, want: niet veinzen is het wezen van den tooneelspeler, maar
openbaren. Wij kunnen over den Oceen vliegen, hooren en zien, maar de weg tot
onszelf en tot onze naasten is bijna onbereikbaar ver. De tooneelspeler is op dezen
weg. Met het licht van den dichter daalde hij af in de nog onbekende afgronden van
de menschelijke ziel, zijn eigen ziel, om zich daar op geheimzinnige wijze te
transformeeren en met handen, oogen en mond vol wonderen weer op te duiken. Hij
is beeldhouwer en beeld tegelijkertijd. Hij is de mensch aan de grens tusschen
werkelijkheid en droom en hij staat met beide voeten in beide werelden. De
autosuggestieve kracht van den tooneelspeler is zoo groot, dat zij niet alleen innerlijke
ziels-, maar ook uiterlijke lichamelijke veranderingen teweeg kan brengen zonder
technische hulpmiddelen.
En wanneer men aan die veelbesproken wonderen denkt, die zich ten allen tijde
en in alle oorden geopenbaard hebben, waar eenvoudige menschen de Passie met
zoo sterke fantasie beleefden, dat hun handen en voeten wonden vertoonden en dat
zij werkelijk bloedige tranen weenden, dan kan men beseffen in welke raadselachtige
gebieden de tooneelspeelkunst leiden kan. Dit is hetzelfde proces, dat Shakespeare
beschrijft, waar hij zegt, dat de tooneelspeler zichtbaar zijn geheele wezen veranderen
kan en om een gefantaseerd noodlot weenen en laten weenen kan’.
Naar aanleiding van de komst van prof. Max Reinhardt naar Nederland, heeft zich
zoowel te Amsterdam als in Den Haag een eere-comité gevormd.
In het Haagsch Comité hebben zitting genomen de wethouder voor Kunst en
Onderwijs, prof. ir. C.L. van der Bilt; de chef der afd. kunsten en wetenschappen
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van het Departement v. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, P. Visser; Henri
Asselin, président de l'Association de la presse étrangère aux Pays Bas; mr. J.J. van
Bolhuis, voorzitter Haagsche Journalisten Vereeniging; jhr. Jan Feith, mr. E. Hymans,
commissaris Gebouw v. Kunsten en Wetenschappen; E. de Lang, directeur ‘Het
Vaderland’; mevrouw Annie van der Lugt Melsert – van Ees, tooneelspeelster; Cor
van der Lugt Melsert, dir. ‘Hofstad-Tooneel’, intendant Italiaansche Opera; H.T.
Lijsen, tooneelredacteur ‘Haagsche Courant’; dr. J. Meihuizen, intendant Gebouw
v. Kunsten en Wetenschappen; dr. W.W. van der Meulen, oud-wethouder kunst en
onderwijs, lid der Schouwburg-commissie; C.M. Schilt, hoofdredacteur van ‘Het
Vaderland’; A.W. Sijthoff; dir. ‘Haagsche Courant’; mr. B.I.D. Zubli, lid hoofdbestuur
Nederlandsch Tooneelverbond, voorzitter afdeeling 's-Gravenhage.

Nieuwe katholieke orienteering?
aant.

Twee gemeenschappen naast elkaar
Minder leuzen en meer duidelijkheid gewenscht!
Dezer dagen zijn de eerste nummers verschenen van den resp. tienden en eersten
jaargang van De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap, over wier uiteengaan
wij eenigen tijd geleden reeds uitvoerig bericht hebben. De naamverhouding herinnert
eenigszins aan die van Gids en Nieuwe Gids, maar verder lijkt het ééne litteraire duel
weinig op het andere. Het conflict, waarom het in dezen gaat, is ons voorhands nog
niet volkomen duidelijk: men krijgt helaas den indruk, dat de splitsing in de redactie
van de oude Gemeenschap meer te wijten is aan persoonlijk gekibbel dan aan een
bewust doordachte tegenstelling. De uitgetreden heeren Albert Kuyle en Henk
Kuitenbrouwer betoonen zich althans zeer ijverig om in het eerste nummer van hun
nieuwe orgaan de persoonlijke geschillen breed uit te meten, terwijl de andere partij
vrijwel over alles... zwijgt en zich beperkt tot een korte mededeeling over het schisma.
Dit laatste zou men op zichzelf kunnen toejuichen (want, al kennen wij aan ieder het
goed recht toe, zich te verweren, de polemiek van De Nieuwe Gemeenschap is weinig
belangrijk voor de principieele tegenstelling!), ware het niet, dat ook een duidelijke
algemeene toelichting van het geschil ontbreekt. Wij moeten dus maar raden. Mocht
de splitsing voornamelijk een aangelegenheid van boos humeur blijken te zijn, dan
voorspelt zij weinig goeds, dunkt mij. Als men zoo doorgaat met het stichten van
nieuwe en nieuwste gemeenschappen, wordt ten slotte ieder individu zijn eigen
gemeenschap, waarmee het conflict tuschen enkeling en collectiviteit weliswaar zou
zijn opgelost, maar toch op een zonderlinge en weinig bevredigende wijze.

Radicalisme en conservatisme
De uitgetreden redacteuren vertegenwoordigen een radicale, democratische strooming;
zooveel kan men wel opmaken uit hun invectieven aan het adres van de
‘conservatieven’, ‘arrivisten’ en ‘indifferenten’, waarmee achterenvolgens de heeren
A.J.D. van Oosten, Anton van Duinkerken en Antoon Coolen worden bedoeld. Maar
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hun inleidend manifest in De Nieuwe Gemeenschap is weer zoo onzakelijk en
rhetorisch, dat men vergeefs nadere preciseering zoekt; met fraaie uitlatingen over
onze ‘wanstaltig vergroeide beschaving’ alleen komt men niet heel ver. ‘Men heeft
vanzelfsprekende groei genoemd wat wezenlijk verminking moet heeten, rijper
inzicht wat verraad en arrivisme moet worden genoemd, wetenschappelijke
verantwoordelijkheid en ruime objectiviteit wat als lafheid dient bestempeld te
worden, artistieke zuivering wat een benepen en liefdeloos egoïsme vervangt’. Goed
gebruld, leeuw! maar men moet wel zeer hoog van den toren blazen, als men op dit
punt zichzelf ook niets te verwijten meent te hebben! Daarom waren minder gezwollen
taal en zakelijker gepreciseerde bijzonderheden mij liever geweest dan dit
goedbedoeld, maar eigenlijk zinnelooze gebazuin op den altruïstenhoorn.
De oude Gemeenschap daarentegen ‘blijft strijden tegen de puriteinsche
levensvrees, vóór de katholieke levensaanvaarding, tegen het moordend negativisme,
vóór de reconstructie der samenleving in katholieken zin, tegen de vaagheid, vóór
het dogma, tegen het steriele schrijverskrakeel, vóór de schoonheid’. Voorwaar niet
luttel gelijk men ziet! Het is ook hier hoogtij en uitverkoop van woorden en nogeens
woorden, waaruit wij voorloopig slechts kunnen concludeeren, dat de redactie een
conservatiever koers wil volgen dan weleer, en vooral geen critiek wil toelaten, die
‘moordend negatief’ en dus als een koud stortbad op de overige beloofde heerlijkheden
zou kunnen werken. Die angst voor het negativisme is in dit kamp een bewijs voor
het langzaam maar zeker officieel worden van de ‘jongere’, eens zoo rebelsche en
vechtlustige katholieken. Daarom waarschijnlijk heeft de militante Kuyle het veld
moeten ruimen (afgezien van alle persoonlijke wrijving, die ons niet aangaat): en in
zooverre is hij de meest vitale gebleken van het met de jaren gezetter wordende
gezelschap. Voor de rest moet men zeggen, dat beide partijen elkaar geen millimeter
toegeven in beloften en litterair verkiezingsprogramma-jargon.

Vreemde eenden in de bijt
Merkwaardig is voorts, dat wij in dit nummer van de oude Gemeenschap bijdragen
aantreffen van J.C. Bloem en A. Roland Holst, dichters die, voor zoover wij weten,
toch moeilijk ‘voor de katholieke levensaanvaarding’ en de daarmee annexe
reconstructie en ‘voor het dogma’ kunnen zijn. Welke wonderlijke motieven hebben
genoemde heeren in deze phalanx gebracht? De angst voor het ‘moordend
negativisme’? Willen zij soms den duivel met Beëlzebub uitdrijven? Of zijn zij alleen
maar ‘vóór de schoonheid’ en nemen zij de rest op den koop toe?
Even merkwaardig trouwens is het optreden van den beroepsavonturier in onze
letteren, A. den Doolaard, in de redactie van De Nieuwe Gemeenschap. Beteekent
dit, dat De Nieuwe Gemeenschap het katholicisme prijsgeeft? Het inleidend manifest
laat er zich niet over uit, maar de inhoud van het eerste nummer is grootendeels
katholiek georiënteerd. Men zou van dit alles graag iets meer weten dan de
omvangrijke phrasen, die op alles en niets van toepassing zijn, ons verraden. Een
zekere duidelijkheid mag men toch wel verwachten, als er nieuwe groepeeringen
ontstaan!

De bijdragen
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De bijdragen van de eerste twee afleveringen wijzen al evenmin den weg: dat pater
Schreurs en Gabriël Smit in de ‘Nieuwe’ en Chr. De Graaff en Jan Engelman in de
oude Gemeenschap dichten, lijkt ons zuiver toeval en zeker niet door een bittere
tweespalt geboden: het had even goed andersom kunnen zijn. Maar laat ons geduldig
afwachten en de ontwikkeling van beide organen met belangstelling volgen. Om hun
bestaansrecht te verzekeren zullen de redacties wel kleur moeten bekennen, niet
alleen in fraaie manifesten met volumineuze woorden, maar ook in de keuze van het
werk dat zij opnemen. Anders zou blijken, dat men het heele schisma beter in
portefeuille had kunnen houden.
M.t.B.

Waarom niet driehonderd pagina's?
aant.

Helmans nieuwe boek
Een talent en zijn grenzen
Albert Helman, Waarom Niet (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1933).
Wat Albert Helman tot nog toe geschreven had, liet ruimte voor veel twijfel. Hij
debuteerde met een korten roman, Zuid Zuid West dien men algemeen als een ‘belofte’
heeft gekenschetst. Ik geloof, dat die qualificatie minder juist was; in dit volstrekt
eerlijke, gevoelige boek gaf Helman meer dan een belofte alleen: het is zelfs mogelijk,
dat hij er reeds volkomen in neerlegde, wat hij te zeggen had. Dit moge voorbarig
klinken, en het zal ook inderdaad voorbarig zijn: maar de snel op elkander volgende
latere boeken ondersteunen die conclusie. Het verhaal Mijn Aap Schreit had alle
voordeelen van een beknopte, goedgecomponeerde novelle; het gaf als nieuwen kant
van Helman echter alleen een soort cynisme, dat te duidelijk uit sentimentaliteit was
ontstaan om te kunnen misleiden over zijn oorsprong. De Helman van Zuid Zuid
West had zijn gave voor de poëtische beschrijving in een anderen toonaard trachten
te transponeeren. Een jaar later (1928) verscheen de verhalenbundel Hart Zonder
Land, een boek ongetwijfeld, dat getuigde van een groot talent voor de korte vertelling
en waarin enkele uitstekende schetsen afwisselden met bijzonder goedkoope litteraire
Kitsch. Een nieuwe roman van kleine afmetingen, Serenitas, was ronduit een prul,
en walgelijk door zijn sentimenteele verweeking van de materie. Met een paar
middelmatige tooneelstukken volgden toen De Stille Plantage, een historische roman,
en nog een novellenbundel, Het Euvel Gods, waarvan men, mutatis mutandis,
ongeveer hetzelfde zou kunnen zeggen als van Hart zonder Land. Met De Stille
Plantage heeft Helmans overigens, blijkens de verschenen herdrukken, het gemoed
van een zeer groot publiek weten te streelen. Deze roman geeft heel duidelijk een
beeld van Helmans talent en beperktheid; men ontmoet er eenige prachtige
oerwoudbeschrijvingen in, aangevuld met menschen, die hinderlijk vaak tegen elkaar
aanleunen en zonder uitzondering beantwoorden aan de clichés, die voor zulke romans
nu eenmaal industrieel schijnen te worden vervaardigd.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

Tracht men dus de balans van Helmans werk op te maken, dan vindt men een
gemakkelijk styleerend, van nuchterheid afkeerig, eigenlijk weekhartig en als reactie
daarop gewild-cynisch auteur, niet ongeneigd tot concessies aan de traanklieren,
maar begaafd als prozaïst in den zin van lyrisch taalvirtuoos. Karakteristiek voor het
werk van Helman is, dat de natuurlijke begaafdheid voor de beschrijving, voor de
poëzie van de sfeer, zich maar zelden verbonden heeft met psychologisch
onderscheidingsvermogen. Alleen waar de natuurlijke omgeving van de herinnering
Helmans motief was (in Zuid Zuid West), kon hij zich lyrisch laten gaan zonder
conventioneel te worden; maar als men b.v. De Stille Plantage eens beschouwt als
document van menschenkennis (kennis van het ‘coeur humain’, die toch voorwaarde
is voor iedere ‘beschrijving’, die zich met menschen bezighoudt!), dan stuit men op
een schrikbarende leegte, erger nog: een faciele mode-banaliteit, die men bij een
auteur van beneden de dertig niet zou hebben verwacht. Met dien voorlaatsten roman
had Helman zich geclasseerd onder de gearriveerden, van wie men, desnoods op
bestelling, alleen zuiver quantitatief gesproken nog veel verwachten kan.

Waarom Niet een verrassing
Nu is er in de wereld van het lezen niets aangenamers dan van iemand, dien men in
zijn hart heeft opgegeven (en dat met eenigen tegenzin, omdat men zijn eerste werk
zoo graag mocht), een verrassing onder oogen te krijgen. Zulk een verrassing was
voor mij ongetwijfeld Helmans laatste boek Waarom Niet. Ik zal er aanstonds veel
kwaad van zeggen, maar één ding wil ik vooropstellen: een modeboek, met lieve
effecten voor de huiskamer, is dit niet. Helman heeft zelfs geriskeerd een onleesbaar
boek te schrijven, wat ik op zichzelf een sympathieke prestatie vind, al coquetteert
hij er wat mee door in een slothoofdstuk zijn uitgever te laten optreden als representant
van de ‘eischen van het publiek’. Waarom Niet is over de duizend bladzijden dik,
en een boek van een dergelijk formaat mag wel zoo typisch ingesteld zijn op de
Nederlandsche mentaliteit als De Klop op de Deur, wil het dán nog succes hebben.
Maar de roman van Helman heeft communistische tendenties, en alleen daarom al
zal men er zich hier te lande wel aan stooten.
Ik heb Waarom Niet voor mijzelf verdeeld in twee partijen, die duidelijk naast
elkaar te onderscheiden zijn: de eerste driehonderd pagina's, handelend over drie
kinderen op een onbewoond eiland, samen met een tachtig pagina's tegen het slot,
bevattende autobiographische gegevens over Helman en zijn relatie tot de sujetten
van den roman... tegenover een middenmoot van ruim zeshonderdvijftig bladzijden,
waarin de faits et gestes van de kinderen ‘in de wereld’ worden verhaald. Vooral die
eerste driehonderd pagina's behooren tot het beste, wat Helman heeft geschreven.
Het leven van Rientje, Karel en Jan in den ‘natuurstaat’, met natuurlogica en
natuurmoraal, geïnspireerd op kinderen, die Helman zeker van nabij moet kennen
(want ieder kind leeft in zekeren zin in den ‘natuurstaat’) is boeiend en, bij alle kleine
ongeloofwaardigheden, waarop men de situatie betrapt, absoluut aanvaardbaar door
Helman gesuggereerd. Dat deze kinderpsychologie onder invloed staat van Richard
Hughes’ A High Wind in Jamaica heeft Helman (zeer diplomatisch, want het valt
dadelijk op) zelf toegegeven in zijn slotkapittel; maar dit doet niets af of toe aan mijn
waardeering voor de wijze, waarop Helman, zonder sentimentaliteit en zonder valsch
effect, zijn kinderen heeft geteekend in hun verhouding onderling. De eigen dialectiek
van wezens, die met een minimaal voorraadje beschavingsherinneringen op het eiland
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zijn terechtgekomen, het ontstaan van hun Godsbegrip, de ontwikkeling van een
kindergrammatica, de ambivalentie der kinderen tegenover den man, die (even
toevallig) op hun eiland verzeild raakt, de verhouding van dien Manuel tot zijn
opgedrongen, half gewenschte en half vérwenschte kleine collega's... het staat mij
levendig voor den geest na lezing van dit eerste deel, dat den titel Larven draagt. Ik
ben het met Helman volmaakt eens, dat het er niet toe doet, of men invloeden van
anderen ondergaat als men ze zelfstandig weet te verwerken: natuurlijk denkt men
aan Hughes en even natuurlijk aan Robinson Crusoë en Jules Verne; maar de kinderen
van Helmans verbeelding hebben hun eigen bekoring, zij verschillen, zoowel wat de
situaties als wat de karakters betreft, weer aanzienlijk van de ongeveer gelijkgeaarde
kinderen uit A High Wind in Jamaica, waarmee zij voornamelijk de natuurlijke
weerbaarheid tegen het geheimzinnige en wonderbaarlijke gemeen hebben. Het
gebruik van het woord ‘rotzak’ en de ‘volksetymologische’ verbastering van den
naam Manuel tot ‘Dankuwel’ (om een enkel voorbeeld te noemen) bewijzen, dat
Helman zich in de kinderpsyche verdiept heeft, en zich niet heeft laten verleiden tot
‘hineininterpretieren’ van grootmenschelijke bedoelingen in de kinderlogica.

Algemeene verhuizing naar Spanje
Ieder schrijverstalent heeft een niveau, waarop het, als het iets onderneemt, slaagt.
Verlaat het dat niveau (ik wil, om misverstanden te voorkomen, woorden als ‘hooger’
en ‘lager’ ditmaal liever vermijden), dan schiet het plotseling tekort; men voelt het
dadelijk, omdat het niet langer boeit, omdat men zich dwingen moet bij den tekst te
blijven, omdat men de stem hoort, die overslaat. Zoo vergaat het ook Helman in
Waarom Niet. Die kinderen in het oerwoud zijn volmaakt op zijn niveau; de dikke
zeshonderd pagina's die dan volgen, even volmaakt niet. Wat men bij de lezing van
het eerste deel even verwacht heeft (niet zonder vrees!) geschiedt: de kinderen moeten
naar de samenleving terug om Helman van dienst te zijn voor zijn theorieën. Om ze
nu van het eiland af te krijgen, verzint de schrijver de raarste dingen; hij verplaatst
ons eerst naar Spanje, laat ons de lang uitgeplozen huwelijksmisères van Manuel
meemaken, die, om te kunnen trouwen, naar de bewoonde wereld wordt teruggebracht
zonder de kinderen te kunnen meenemen. Er komt een cynicus van Spaansche origine
en een onwaarschijnlijke lord Curdington met een juist gereedliggend jacht aan te
pas en vooral: er wordt gediscussieerd en nog eens gediscussieerd over alles en nog
wat. Men begrijpt, dat Rien, Karel en Jan met dat jacht worden getransporteerd; zij
maken zich bliksemsnel (hoe moet men maar raden, want alle woorden van Helman
maken het niet duidelijk) de mankeerende beschaving eigen en worden aldus met
bekwamen spoed gepromoveerd tot spreekbuizen van Helmans communistische
ideeën. Karel, de technicus van het gezelschap, raakt op den achtergrond; Rien wordt
en passant nog even bij haar Hollandschen vader thuisgebracht, maar zij moet in
Spanje zijn en komt er ook, evenals Jan, die eerst wegraakt, maar gelukkig als
partijcommunist weer opduikt om, eveneens via Nederland, in Spanje aan te landen.
Men verbaast zich tenslotte over niets meer, want het staat nu eenmaal aan den auteur
om met zijn sujetten te doen wat hem goeddunkt: men hoort steeds maar gesprekken
en nog eens gesprekken, tot een ook al niet hyper-overtuigende bomaanslag het lang
verbeide einde brengt.
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Waarom Niet een Point Counter Point?
Het wil mij voorkomen, dat Helman in dit gedeelte van zijn boek een poging heeft
willen doen om zich als intellect te rehabiliteeren. In een gesprek met G.H.
's-Gravesande heeft hij eens een merkwaardig eerlijke uitlating aan de publiciteit
prijsgegeven: ‘Uberhaupt vind ik mezelf een stomme vent en daarom ben ik ijverig.
Als je een klein talent hebt, moet je hard werken.’ Ik betwijfel, of die uitlating geheel
zonder coquette nevenbedoelingen werd gedaan (b.v. met de verwachting, dat de
lezer daaruit zou concludeeren, dat die Helman toch om den drommel niet dom was);
maar in ieder geval lijkt ze mij, het zij zonder eenige boosaardigheid gezegd, zeer
juist en Waarom Niet bevestigt deze zelfkarakteristiek trouwens geheel. Waar Helman,
zooals in het middengedeelte van zijn roman, probeert de evenknie te worden van
Aldous Huxley door een soort Point Counter Point op te zetten, daar faalt hij
jammerlijk. Om gesprekken boeiend te kunnen maken, moet men nu eenmaal
noodzakelijk boeiende ideeën hebben; en die heeft Helman niet, of nauwelijks. Men
krijgt bijna den indruk, alsof hier een schrijver voor het eerst systematisch aan het
denken is gegaan en nu, zooals meer voorkomt, allerlei gemeenplaatsen voor
gloednieuwe vondsten verslijt! Wat de helden van Helman, die hij bovendien niet
weet te bezielen, zooals hij het zijn kinderen deed, met elkaar verhandelen, is
doorgaans zoozeer van den tweeden of derden rang, dat men er bij in slaap valt.
Helman zelf geeft te kennen, dat hij meent allerhande dogma's te hebben aangetast,
maar m.i. vergist hij zich daarin bloedig. Het is niet voldoende, om af te geven op
den bourgeois en de Nederlandsche bekrompenheid, en het is daarbij niet zoo
buitengewoon nieuw ook; met zulke goedkoope caricaturen, als Helman geeft, wordt
men nog geen revolutionnair naar den geest. Zonder eenigen twijfel (en dat is voor
mij tenslotte weer sympathiek in deze mislukking) zijn die caricaturen voor Helman
nieuw; zij wijzen op den ernstigen wil, zich van vooroordelen te bevrijden, het
communisme af te leiden uit het eilandbestaan der kinderen en een land den rug toe
te draaien, dat hij met zijn instincten haat, zooals men een afkeer kan hebben van de
Hollandsche koffietafel met haar gestampte muisjes. Maar Helman komt niet verder
dan de rancune tegen het burgerdom; de cynismen, die zijn personnages verkondigen,
zijn een product van die rancune, terwijl het positieve element, dat hij daartegenover
stelt (de ‘enkele wachtwoorden’ voor de ‘verspreide en eenzame posten’, d.w.z. zijn
communistische idealen voor de nieuwe ‘happy few’) aldus onwillekeurig iets van
pedanterie en zelfgenoegzaamheid bij den schrijver zelf verkondigt.
De revolutionnairen van Helman zijn boekenmenschen. Zij lijken op de
revolutionnairen uit Dostojewki's Demonen en Trotski's autobiographie als een
kalkoen op een pauw.

De verachtelijke criticus
Dus bloeden de heerlijke kinderen van het eiland langzamerhand (of eigenlijk met
bekwamen spoed) dood in gefingeerde gesprekken tusschen gefingeerde individuen.
Ik ben verplicht dat te zeggen, ook al heeft Helman in den epiloog van zijn boek bij
voorbaat en met wat al te grooten nadruk verkondigd, dat de critici hem niets kunnen
schelen. Deze epiloog, dien ik met het eerste deel samen tegenover het geheel mislukte
tusschenstuk heb gesteld, is plotseling weer boeiend, nadat men zeshonderd bladzijden
lang met de stof heeft geworsteld; want hier openbaart Helman, in den vorm van een
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dialoog met zijn uitgever, welke geschiedenis Waarom Niet achter den rug heeft. Op
zichzelf is ook dat weer sympathiek; waarom niet open kaart spelen tegenover Z.M.
den Lezer?
Maar er zit meer achter dien epiloog. Waarom heeft Helman zijn uitgever als
tegenspeler ten tooneele gevoerd? Deze uitgever maakt zakelijke bezwaren tegen de
compositie van den roman, die nog zoo gek niet zijn, en die alleen dan volkomen
zouden vervallen, als Helman een meesterwerk geschreven had. Een boek, waarvan
men voelt, dat het meesterlijk is, om welke reden ook, gaat men niet betuttelen met
de criteria, die van toepassing zijn op de middelmaat, of liever: die criteria blijven
dan vanzelf ondergeschikt. Mijn bezwaar geldt dan ook niet Helmans compositorische
fouten (met liefde vergeeft men ze in Point Counter Point!), maar wel de in den
epiloog opnieuw opduikende quasi-lichtvoetige en in wezen onuitstaanbaar
schoolmeesterachtige pedanterie van den man, die met een ‘publiek, ik veracht u’
zichzelf verheft boven de ‘dom gapende rest’. Ik zou er de voorkeur aan geven, als
Helman ook op dit punt eerlijk was, zooals hij verder eerlijk tracht te zijn, en als hij
er rond voor uitkwam, dat hij een stevig minderwaardigheidscomplex had tegenover
‘de critici’, die hij zoozeer zegt te verguizen. Anders zou hij niet zooveel moeite
doen, zich te beveiligen tegen hun oordeel door hen de deur te wijzen eer zij nog
binnen zijn, en aldus zijn lezer door dik en dun te suggereeren dat Waarom Niet a
priori ver verheven is boven de opmerkingen, die zulke waanwijze individuen nog
zouden kunnen maken. Deze Olympisch gebarende Helman heeft onlangs in De
Groene geschreven, dat hij zoo genoeg had van zijn land, dat hij wenschte zich ‘alleen
nog maar in vertalingen gedrukt te zien’. Dat ‘vertalingen’ spreekt boekdeelen...
Ik heb mij niettemin voorbehouden Waarom Niet in het Nederlandsch te lezen en
er in het Nederlandsch mijn meening over te zeggen. Als Helman zoo doorgaat, word
ik door zijn schuld spoedig chauvinist van de gestampte muisjes. En dat was, meen
ik, niet de bedoeling van zijn roman.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Waarom niet driehonderd pagina's? in Verzameld Werk,
deel 5, pagina 92.

Nieuwe uitgaven
aant.

l'Esprit Français, Anthologie par Robert Grémaux (W.). Thieme & Cie,
Zutfen, 1934.
Deze bloemlezing is voor middelbare scholen bestemd, maar zij kan zeker ook een
uitgebreider gebied bestrijken. Het veelbesproken begrip ‘esprit français’ wordt hier
immers toegelicht met de voorbeelden zelf, waardoor men gelegenheid heeft zelf de
beteekenis en beperktheid van dit begrip aan de auteurs te controleeren; allicht kan
een staalkaart als deze als inleiding dienst doen. Naast elkaar vindt men er o.a. werk
van Renan, Barrès, maarschalk Lyautey (die, met Benjamin Vallotton, ook een
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voorrede heeft geschreven), Sainte Beuve, François Poncet, etc. etc. Variatie genoeg
dus. Van Barrès heeft Grémaux een opstel opgenomen over de kracht van het Fransche
volk (‘Notre Grande Force’), waarin de Fransche cultuur al[s] zeer curieus wordt
omschreven.
Bij het boek hoort een vocabulaire.
M.t.B.

Een gesprek met Georges Duhamel
aant.

Hij bewondert ons land
Frankrijk wil geen dictatuur, maar herziening
Georges Duhamel is niet het type van den Franschman, zooals de publieke opinie
een Franschman wil hebben. Evenals André Malraux, die in veel opzichten zijn
antipode is, verloochent hij in zijn voorkomen het Latijnsche element; en juist daarom
zijn deze schrijvers voor het buitenland van bijzondere beteekenis. Zij vernietigen
de legende, die het Fransche volk aan een bepaald cliché dreigt te binden, zij bewijzen
door hun aanwezigheid zóó en niet anders, dat het altijd van onverantwoordelijke
oppervlakkigheid getuigt de cultuurverschijnselen van een volk over één kam te
scheren.
Overigens lijken Duhamel en Malraux niet op elkaar. Zooals wij Duhamel in een
gezellig Hollandsch milieu zien zitten, zou hij zonder eenig bezwaar Van Hamel
kunnen heeten. Hij heeft iets gemoedelijks, iets vertrouwelijks over zich, dat den
Hollander zeer goed ligt. Zijn uiterlijk is een manifestatie van ietwat nerveuze
bereidwilligheid, vriendelijkheid, ik zou haast zeggen: bonhomie. Niets spreekt in
Duhamels trekken van onverzoenlijkheid, en zelfs in zijn betuigingen van afkeer
(jegens de wolkenkrabbers en de machines) straalt een onveranderlijke welwillendheid
door. Men heeft zoo van die menschen, ook onder de schrijvers; zij kunnen nog zoo
scherp en fel trachten te zijn, het lukt hun niet, omdat zij in hun natuur die scherpe
en felle tegenstellingen niet hebben. Er is in Duhamel veel van den familievader;
niet alleen figuurlijk, want hij is voortdurend ongerust over zijn gezin, in verband
met de gebeurtenissen te Parijs, die hem ook in ander opzicht bezig houden.

Nederland het land van het evenwicht
Ook de conversatie van Duhamel heeft een bestendige vriendelijkheid. Hij is zoo
enthousiast voor Nederland, dat de Nederlander, die naar hem luistert, zich
voortdurend geroepen voelt daartegen te protesteeren en de minder goede zijden van
zijn volk naar voren te brengen. Want zoo zijn wij; huldebetuigingen maken ons
zenuwachtig en verlegen.
Duhamel voelt zich in ons land volkomen op zijn gemak.
‘Er zijn volken, met wie ik geen gevoel van gemeenschap heb kunnen krijgen;
met Holland voel ik mij daarentegen nauw verwant. Holland heeft voor de beschaving
groote dingen gedaan, het heeft op bijna ieder gebied groote mannen voortgebracht.
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Ik wil in mijn nieuwe boek over uw land vooral de tegenstelling tusschen het oude
en het nieuwe laten uitkomen; een tegenstelling, die men hier overal bij den weg
ziet. Het Holland van de “villes mortes” ligt achter ons, dat van de industrie gaat zoo
nu en dan de perken te buiten; de typisch-Hollandsche taak zal zijn, het “juste milieu”
tusschen deze dingen te hervinden.
Gelukkig kunt gij geen wolkenkrabbers bouwen! Holland is het land van het
evenwicht en als zoodanig, met andere kleine landen als Zwitserland en Denemarken,
van onschatbare waarde voor de Europeesche cultuur. Kleine landen hebben dit
voordeel boven groote, dat zij zich niet met absurde problemen bezig houden, dat
zij intuïtief meer bijdragen tot de waarden der beschaving dan landen met
prestige-belangen van grooten omvang achter zich.’
- U is zeer complimenteus. Maar een klein land als Holland vervalt ook
gemakkelijker in het provincialisme!
‘Dat geloof ik niet. Frankrijk is in veel opzichten meer “provincie” dan Holland.
Maar trouwens: overal, waar men intelligentie en superieure geesten vindt, houdt de
provincie op.’
Tegen zooveel hoffelijkheid is geen verzet bestand. Wij komen, naar aanleiding
van Duhamel's vraag naar de laatste berichten uit Parijs, op den toestand in Frankrijk.

De corruptie in Frankrijk
‘Frankrijk kan geen dictatuur gebruiken, wel een revisie van het parlementaire
systeem. Fascisten heb ik in Parijs nog nooit gezien. Het land heeft dit drama niet
verdiend; het heeft getracht zich aan een eerlijke oplossing van de groote problemen
te wagen. En nu dit! Deze, inderdaad evidente, corruptie betreft niet het heele land,
maar een groep van politici. Frankrijk zelf is daaraan onschuldig. Ik zeg dit niet uit
nationalistische overwegingen, maar juist als voorstander van een wederzijdsch goed
begrip onder de Europeesche volken. Men moet de situatie goed begrijpen. In
sommige groepen heeft men het publieke belang achtergesteld bij het persoonlijk
belang. Die term “publiek belang” is niet alleen een abstractie, een phrase, maar heeft
wel degelijk inhoud.’

Mensch en machine
-Uit het verslag van uw lezing voor de Alliance Française heb ik opgemaakt, dat u
de machine in al haar vormen veracht. Hoe stelt u zich dan de samenleving voor?
‘Ik moet dat verslag in zooverre corrigeeren, dat ik de machine niet in alle opzichten
verachterlijk heb genoemd, al heeft men er dat wellicht uit kunnen afleiden. Mijn
stelling is deze: de mensch mag en wil geen dupe zijn van de machine. De machine
moet mij dienen, niet ik de machine!
Op zichzelf is de machine een bewijs voor het essentieel verschil tusschen mensch
en dier. Een dier (neem de mieren als voorbeeld) kan zich wel van objecten bedienen,
maar het kan niet omgaan met krachten, die aan het organisme vreemd zijn.’
Op dit moment komt het bericht binnen, dat Daladier afgetreden is. ‘En de toestand
in Parijs?’ Er is geen nader nieuws daaromtrent, en Duhamel keert tot het gesprek
terug.
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La Condition Humaine
-Hoe denkt U over het werk van Malraux?
‘Ongetwijfeld is Malraux de belangrijkste schrijver van zijn generatie, en zijn
boek La Condition Humaine één van de beste boeken van dezen tijd. Het is zeer
terecht met den Prix Goncourt onderscheiden. Alleen bestaat er kans, dat deze roman
door jongelieden gelezen wordt als een soort communistische catechismus, en dat is
het ten eenenmale niet. Een man als Malraux heeft zooveel ideeën, dat zijn stijl pas
na veel zoeken de volkomen vorm zal worden voor die ideeën.’

Gemeenplaatsen
Wij spreken daarna over de verwijdering tusschen Frankrijk en Duitschland, die
Duhamel betreurt. Hij heeft een afkeer van het standpunt der Fransche
uitverkorenheid, zooals dat door Louis Reynaud e.a. wordt verdedigd. ‘Europa heeft
beide landen noodig. Het is een klein continent, dat in vergelijking met Azië in het
niet verzinkt; en daarom is het op samenwerking aangewezen. Daarover zijn veel
gemeenplaatsen verkondigd; maar het is nu eenmaal zoo: alle gemeenplaatsen, die
de verhouding Frankrijk-Duitschland betreffen, zijn in zekeren zin juist!’ En met
een gedachtensprong naar een algemeener onderwerp: ‘De gemeenplaatsen maken
ons het leven mogelijk want alle originaliteit maakt beangst. Als ik mijn tuinman 's
morgens met een originaliteit begroet, voelt hij zich niet op zijn gemak. Daarom
begroet ik hem met een gemeenplaats, en hij antwoordt verheugd met een
gemeenplaats. Alleen als wij tegenover onszelf staan, moeten wij originaliteit
betrachten!’
Daarmee komt een einde aan ons gesprek, want Duhamel moet naar zijn hotel.
Onderweg valt hem het avondblad in handen. Hij laat zich de voornaamste berichten
uit Parijs vertalen en is gerust: er zijn geen nieuwe bloedbaden geweest, voorlopig...

Revolutionnaire poezie
aant.

Wat Henriëtte Roland Holst daaronder verstaat
Schoonheid, waarheid, gerechtigheid
I. van der Velde, Het Eeuwige Vuur. Met een inleiding van Henriëtte
Roland Holst-Van der Schalk. (De Arbeiderspers, A'dam, 1933)
De heer Van der Velde, die een overzicht geeft van de ‘Nederlandsche revolutionnaire
poëzie vanaf de Middeleeuwen tot heden’, is niet de eerste, die het eeuwige vuur als
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beeld gebruikt voor iets, dat hem na aan het hart ligt. Dat vuur heeft Prometheus
reeds den goden afhandig gemaakt om er de menschen mee van dienst te zijn; en
sedert dien tijd is hij, gelijk men weet, in ongenade gevallen bij Zeus, die het liever
als persoonlijk privilege had bewaard. Nu is de heer Van der Velde wel geen Zeus,
maar één eigenschap heeft hij met den bliksemslingeraar gemeen: hij wil het eeuwige
vuur monopoliseeren voor zichzelf, of liever voor zijn kategorie poëzie, de
‘revolutionnaire’. Hij heeft daarom het loffelijk denkbeeld opgevat, om uit de
Nederlandsche dichtproducten in het algemeen de volgens hem revolutionnaire bijeen
te lezen en die te vereenigen tot een anthologie. Zoo ligt er thans een verzameling
gedichten voor ons, die het schijnsel en de warmte van het eeuwige vuur moet
verspreiden tot in moderne arbeidersgezinnen.
Had deze bloemlezing uitsluitend de bedoeling, een bepaalde soort poëzie binnen
het bereik te brengen van menschen, die haar anders niet kunnen bemachtigen, dan
zou ik waarschijnlijk in dit boek geen aanleiding hebben gevonden tot een
afzonderlijke kroniek. Maar het wil meer; het geeft, behalve de al genoemde collectie
revolutionnaire gedichten, een doorwerkte inleiding van Henriëtte Roland Holst,
waarin het begrip ‘revolutionnaire poëzie’ nader wordt omschreven. Deze inleiding
maakt het werk ook voor hen, die de poëzie reeds op andere plaatsen hebben leeren
kennen, van belang; immers de wel wat al te vage titel, die de heer Van der Velde
aan zijn op zichzelf natuurlijk verdienstelijke bloemlezing heeft gegeven, wordt door
mevr. Roland Holst met 't commentaar der theorie voorzien, zoodat wij ons een
oordeel kunnen vormen over de beginselen, die hebben voorgezeten bij de
samenstelling, en meer nog: over de waarde, die een belangrijke dichteres als mevr.
Roland Holst hecht aan den term ‘revolutionnair’.

Het begrip ‘revolutionnair’
Wat is revolutionnaire poëzie?
Het ligt voor de hand, dat de omschrijving van het begrip ten nauwste verband
houdt met de levensbeschouwing van den persoon, die het begrip te pas brengt. Voor
mij b.v. is revolutionnaire poëzie niet in de eerste plaats het uitvloeisel van een ‘voor
het verstand onbegrijpelijken drang naar volmaaktheid, die der menschheid is
ingeplant’, zoals mevr. Roland Holst zegt. ‘Wij noemen’, voegt zij er verderop aan
toe, ‘poëzie revolutionnair, wanneer zij de zoo gekenschetste drie strevingen
(schoonheid, waarheid en gerechtigheid, waarover mevr. Roland Holst eerst heeft
gesproken. M.t.B.) verbindt en vereenigt. Revolutionnaire poëzie ontstaat in
tijdperken, waarin geestelijke en sociale vernieuwingen zich voorbereiden of
voltrekken. Zij ontstaat wanneer lang vergeten waarheden, glanzend als op den dag
hunner geboorte, uit den schoot der eeuwige Idee oprijzen, wanneer de verwerkelijking
van revolutionnaire waarden zich aan enkelen eerst, dan allengs aan meerderen,
opdringt als een opgave, die volbracht moet worden ten koste van al het andere, van
het leven zelf...’
Aldus stelt mevr. Roland Holst het probleem der revolutionnaire poëzie. Het is
een wijze van probleemstelling, die mij niet afdoende lijkt. Want ten eerste zullen
wel geen twee menschen het er over eens zijn, welke poëzie nu speciaal schoonheid,
waarheid en gerechtigheid verbindt en verenigt. Ten tweede voltrekken zich
geestelijke en sociale vernieuwingen voor ieder gezichtspunt op een ander moment;
dat blijkt wel, als men de opvattingen dienomtrent van een katholiek, een socialist
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en een Chinees naast elkaar legt; wanneer dus de ‘lang vergeten waarheden uit den
schoot der eeuwige Idee oprijzen’ kan men moeilijk met dag en uur aangeven, want
het objectieve uurwerk voor dergelijke constateeringen ontbreekt ons ten eenenmale.
Ten derde maakt mevr. Roland Holst zich schuldig aan een goed bedoeld, maar
daarom nog niet aannemelijk spel met woorden, als zij zegt, dat revolutionnaire
poëzie dán ontstaat, ‘wanneer de verwerkelijking van revolutionnaire waarden zich
opdringt’; dit lijkt immers bedenkelijk veel op de logica van den doopsgezinden
predikant, die zijn gemeente het woord ‘lauw’ als volgt verklaarde: ‘Lauw, gemeente,
is niet warm, lauw, gemeente, is ook niet koud, lauw is in één woord... lauw!’ Als
mevr. Roland Holst zegt, dat revolutionnaire poëzie ontstaat, als revolutionnaire
waarden zich opdringen, dan zal iedereen dat gaarne beamen... maar zonder iets
wijzer te zijn geworden. Wij zouden n.l. wel bijzonder graag willen weten, wat die
revolutionnaire waarden dan precies onderscheidt van andere waarden, en of het
überhaupt mogelijk is, zulke waarden scherp van andere waarden af te grenzen. Dat
is tenslotte de zaak, waar het om gaat.

Revolutie en verzet
Het is natuurlijk zeer eenvoudig om het woord ‘revolutionnair’ te koppelen aan de
sociale opstandigheid, aan het verzet tegen maatschappelijke ongelijkheid, aan de
revolutie dus, zooals die als massaverschijnsel optreedt. Dat doet mevr. Roland Holst
in de practijk (en met haar de samensteller van de bloemlezing, de heer Van der
Velde), als zij in hoofdzaak drie ‘revolutionnaire’ perioden in de Nederlandsche
litteratuur wil onderscheiden: de tijd van Jacob van Maerlant, de tijd van de
Geuzenliederen en onze tijd, d.w.z. de laatste halve eeuw. In dezen algemeenen vorm
is daar ook niets tegen; die tijden waren inderdaad bij uitstek onze tijden van sociale
opstandigheid. Maar: reeds door deze sociale opstandigheid te nemen voor
revolutionnaire gezindheid tout court (die dan, volgens mevr. Roland Holst, weer
speciaal gekenmerkt wordt door de combinatie van ‘schoonheid, waarheid en
gerechtigheid’) begaat men een fout, of liever: men verengt het begrip ‘revolutionnair’
dusdanig, dat het alleen nog maar toegepast kan worden op den strijd van een bepaalde
mentaliteit om betere levensvoorwaarden voor de verdrukten en misdeelden. Is dit
niet een volkomen ontoelaatbare ‘petitio principii’? Eén blik op vele z.g.
revolutionnairen van onze dagen in den partijzin van het woord leert ons, dat zij van
de revolutionnaire gezindheid het a b c nooit geleerd hebben; één andere blik, dat er
doorgaans meer werkelijk verzet leeft in individualistische dichters, wier naam nooit
in z.g. ‘revolutionnair’ verband is genoemd. Het element van het verzet; van het
non-conformisme, heeft eigenlijk maar een bedroefd schijntje uitstaande met
partij-revolutionnairen; het kan zich in zulke revolutionnairen uiten, maar dat is
zuiver toeval; de meeste revolutionnairen zijn alleen revolutionnair om zich zoo
spoedig mogelijk weer te kunnen overgeven aan een nieuwen toestand van stabiliteit;
de ‘opbouw’ is hun hoofddoel, niet het verzet óm het verzet.

Tusschen historisch-materialisme en idealisme

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

Mevr. Roland Holst en de heer Van der Velde zouden dus consequent zijn geweest,
wanneer zij alleen die poëzie als revolutionnair hadden gekarakteriseerd en in de
bloemlezing hadden opgenomen, waarin, historisch-materialistisch gesproken, de
dialectiek der sociale revolutie tot uiting komt. Dat standpunt kan men bestrijden;
men kan zeggen, dat het uitgaat van een dogmatische veronderstelling; maar het is
tenminste een standpunt. Maar mevr. Roland Holst is geen historisch-materialitisch
denkend mensch; zij is een gevoelsrevolutionnaire, die een instinctieven weerzin
heeft tegen de nuchterheid van de wetmatigheid, waarmee het historisch-materialisme
opereert. Daarom komt zij in botsing met haar eigen indeeling. Met verzet tegen
maatschappelijke misstanden, zegt zij zelf, wordt niet bedoeld, ‘dat het
maatschappelijke feiten, verhoudingen en gebeurtenissen zijn, die het streven naar
waarheid en gerechtigheid voortbrengen. Neen: dat streven is een primaire kracht
in den mensch... Aan de stof der omstandigheden verwerkelijkt zich die drang, maar
in het oereigene van den menschelijken geest wordt de vlam ontstoken, die met
duizenden tongen rusteloos omhoogstreeft en waar al het uiterlijke en innerlijke
gebeuren brandstof nu aan toevoert.’ Deze uiting richt zich lijnrecht tegen het
historisch-materialisme; maar daarmee verliest mevr. Roland Holst tegelijkertijd
allen vasten grond en komt terecht in een bedenkelijke speculatie met ‘primaire
krachten’ en het ‘oereigene van den menschelijken geest’. Immers, uitgaande van
deze mystieke krachten in den mensch komt men juist tot de tegenovergestelde
conclusie als mevr. Roland Holst: dat het verzetselement in den mensch overal en
altijd aanwezig is en zich niet alleen zal uiten in het sociale verzet en de dorst naar
gerechtigheid! Als men, gelijk mevr. Roland Holst, den mensch beschouwt als een
wezen, dat leeft uit den geest en met dien ‘onbegrijpelijken drang naar volmaaktheid
in zich’, moet men consequent zijn en de kern van het revolutionnaire niet zoeken
in een paar perioden, die zich van andere onderscheiden door een grooter quantum
sociale leuzen; men moet dan de ‘revolutie’ beschouwen als een geestelijke
gebeurtenis, waarvan de maatschappelijke revolutie hoogstens een secundair
begeleidend verschijnsel vormt. Maar zooals ik al opmerkte: mevr. Roland Holst
hinkt op twee gedachten. Eenerzijds wil zij geen afstand doen van een instinctief
gevoel van deernis met de misdeelden, dat zij echter voor geen geld wil laten
verwateren in burgerlijk medelijden, anderzijds mist zij de nuchterheid, die vereischt
wordt voor een historisch-materialistische denkwijze, terwijl zij toch half en half
met de resultaten van die denkwijze meent te kunnen werken.

Toepassing van de theorie
Al heel duidelijk komt die inconsequentie tot uiting in de poëzie, waaruit de
bloemlezing is opgebouwd.
Natuurlijk is dankbaar gebruik gemaakt van ieder spoor van sociaal verzet, dat
zich in de Nederlandsche dichtkunst maar laat aanwijzen, zowel in de samenstelling
van den inhoud, als in de theorie van mevr. Roland Holsts inleiding. Of dat alles nu
wel precies correspondeert met de ‘schoonheid, waarheid en gerechtigheid’ en met
de ‘hooge spanning van den geest en de diepe hunkering van het gemoed’, die mevr.
Roland Holst ook nog als criteria voor werkelijke poëzie aanvoert, is direct al aan
twijfel onderhevig. Die criteria zijn meer een wenschdroom van een hedendaagsche
vrouw dan wel de maatstaven van het sociale verzet uit vroeger eeuwen... en van
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thans. De dichter van het zestiende-eeuwsche Gentsch Vader-Onze, die Alva als
volgt verwenscht:
O Hemelsche Vader, die in den hemel zijt,
Maakt ons dezen helschen duivel kwijt,
Met zijn bloedigen, valschen raad,
Daar hij mee handelt alle kwaad,
Ende zijn Spaansch krijgsvolk allegaar,
't Welk leeft of zij des duivels waar'.

heeft waarschijnlijk wel wat anders te doen gehad, dan zich te bekommeren om
idealistische principes; hij reageerde eenvoudig met een ‘oog om oog en tand om
tand’, ook in de poëzie. Mevr. Roland Holst weet met de Geuzenpoëzie, die bijna
geheel uit elementaire wraak- en haatwoorden bestaat, dan ook niet best raad en zij
maakt er zich met wat men noemt een Jantje van Leiden af en vergenoegt er zich
mee, het Wilhelmus in te lijven. Ook de martelaarsliederen passen m.i. heel slecht
in haar systeem. In De Heer is Koning in Israël (16e eeuw) heet het b.v.:
Die nu hier zijn in druk
En in ongeluk,
Van dezer wereld plein,
Zij worden nog verblijd certein,
In God den Vader, den Ouden,
Als de Heer het Oordeel zal houden.
Gij armen dezer wereld bloot,
Wilt niet kleinmoedig werden:
Gij wordt nog rijk aan macht zeer groot,
De serpenten zult gij verterden (vertreden).
Uw oogen zullen nog zien
De stoute godlooze liên,
Die hier met Babel zijn een,
Op de aarde als drek vertreen...

In dit soort poëzie kan ik met den besten wil niet anders zien dan de ‘vooruitziende’
(en zeer begrijpelijke!) vreugde van de verdrukten, die zich lijfelijk verheugen over
de vergelding, die den machtigen dezer aarde eens zal geworden; een primitief
wraakgevoel dus, dat met schoonheid, waarheid en gerechtigheid alweer weinig
uitstaande heeft. Zoo reëel en psychologisch verklaarbaar dit gevoel bij de martelaren
is, zoo weinig aanleiding bestaat er, dunkt mij, om daarover den idealiseerenden
sluier van het mysticisme te spreiden.

Multatuli omhelst Tollens
Onder de Middeleeuwsche poëzie in den bundel vinden wij, naast Jacob van Maerlant
(die misschien nog het meest overeenkomt met de geestesgesteldheid van mevr.
Roland Holst, al moet men niet vergeten, dat het ‘communisme’ van dezen dichter
niet los te denken is van zijn volstrekte dogmatische gebondenheid!) tot onze
verbazing een paar volksliedjes, die niets met revolutionnaire gezindheid te maken
hebben, en voorts ook het prachtige Kerelslied, dat echter... als voorbeeld van
contra-revolutionnaire poëzie is opgenomen! Het past inderdaad alweer niet in het
kader van mevr. Roland Holst (meer wellicht van den heer Mussert), maar van heftig
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verzet en dus in ruimer zin revolutionnaire gezindheid getuigt het toch zonder eenigen
twijfel. Juist uit dit Kerelslied kan men concludeeren, dat het begrip ‘revolutionnair’
bij mevr. Roland Holst te ‘week’ is, en dat zij het verzet alleen als revolutionnair
erkent, wanneer het haar gelegen komt. Aan de andere kant gaat de heer Van der
Velde weer zoover in zijn consequente inconsequentie, dat hij n.b. Multatuli met
Tollens en Ter Haar in één rubriek ‘Medelijden’ heeft ondergebracht! Bien étonnés
vermoed ik...
Over de m.i. aperte vergissing, die mevr. Roland Holst begaat door de poëzie der
hedendaagsche ‘revolutionnaire’ jongeren te vergelijken met de Geuzenpoëzie (zij
zijn daarvoor veel te litterair en theoretisch), zou nog veel te zeggen zijn; maar ik
kan uiteraard deze bloemlezing in dit bestek niet op den voet volgen. De enkele
grepen uit inleiding en inhoud mogen trouwens den lezer tot vergelijking van inzichten
brengen; andere bedoeling hebben zij niet.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Revolutionnaire poëzie in Verzameld Werk, deel 5, pagina
99.

De Duitsche schrijver Heinz Liepmann in arrest
aant.

Op grond van zijn boek ‘Das Vaterland’
Beleediging van Hindenburg?
Op last van den officier van Justitie, mr. Van Thiel, is gisteren te Amsterdam de
schrijver Heinz Liepmann, die na zijn ontvluchting uit een concentratiekamp in ons
land vertoefde, gearresteerd. De arrestatie geschiedde op grond van uitlatingen in
zijn boek Das Vaterland.
Liepmann wordt vervolgd ter zake van ovetreding van art. 117 van het Wetboek
van Strafrecht, dat aldus luidt: ‘Opzettelijke beleediging een regeerend vorst of ander
hoofd van een bevrienden Staat aangedaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden’.

De heer Van Kampen over de arrestatie
Wij hebben ons na ontvangst van dit bericht dadelijk in verbinding gesteld met den
uitgever van Liepmann, den heer Van Kampen te Amsterdam. Deze bevestigde ons
het bericht. Liepmann, die tot voor kort te Parijs vertoefde, is na zijn terugkomst te
Amsterdam aangehouden en in verzekerde bewaring genomen, aangezien de officier
van Justitie meent dat er termen voor een vervolging aanwezig zijn. ‘Ik zelf’, zeide
ons de heer Van Kampen, ‘zou ook strafbaar geweest zijn, als men den schrijver niet
had kunnen bereiken. Ik heb dit boek uitgegeven op grond van mijn verontwaardiging
over de Jodenvervolgingen in Duitschland, zonder partij te kiezen voor het politieke
standpunt van Liepmann. Liepmann is communist, maar er is op geenerlei wijze voor
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zijn boek communistische propaganda gemaakt; wij hebben ons daarvan, evenals de
schrijver zelf, zorgvuldig onthouden’.
De heer Van Kampen, die nog zeer onder den indruk was van het voorgevallene,
deelde ons mede, dat mr. François Pauwels als rechtskundig raadsman van Heinz
Liepmann zal optreden; en voorts, dat de passage, waarop de arrestatie is gebaseerd,
te vinden is op pag. 260 van de bij hem verschenen uitgave.
Over den politieken achtergrond van de ingediende klacht kon de heer Van Kampen
ons geen nadere mededeeling doen; hij zeide, hier zelf in het duister te tasten. Of het
dus, gelijk de Tel. meent, de bedoeling van de Duitsche regeering is Liepmanns
uitlevering te verkrijgen, moet worden afgewacht en zal slechts op grond van nadere
gegevens kunnen worden vastgesteld.

De gewraakte passage
Wij hebben in Das Vaterland, ein Tatsachenroman aus dem heutigen Deutschland
von Heinz Liepmann, de gewraakte passage nageslagen. Zij luidt als volgt:
‘Ein Mann brachte nasse Druckfahnen. “Für wen ist das?” fragte er, und las die
Ueberschrift vor: “Hindenburg hat Löbe den Eid auf die Verfassung geleistet. Aber
Löbe ist im Konzentrationslager!”
“Das scheint mir ein socialdemokratisches Witzblatt zu sein”, lachte Karl, “das
Ihr Euch noch immer nicht dran gewöhnt habt, das Hindenburg nicht der alte treue
Recke ist.”
“Sondern?”
“Sondern Hindenburg ist der Mann, der als die nazional-sozialisten bereits zwei
millionen stimmen verloren hatten, Hitler um 30. Januar 1933 zum Kanzler machte,
weil der Untersuchungsausschuss des Reichstages festgestellt hatte, dass Hindenburgs
Gut Neudeck, im Rahmen der Osthilfe Gelder bekommen habe.
Dan wurde Hitler Reichskanzler, und der Untersuchungsausschuss verschwand.”
Wij hebben den voor Liepmanns arrestatie verantwoordelijken zin gecursiveerd.

Een bedenkelijk precedent
Zonder op de politieke en juridische commentaren vooruit te willen loopen, meenen
wij hier toch thans reeds te kunnen zeggen, dat de geheele procedure ons uiterst
bedenkelijk toeschijnt. Allereerst op grond van de algemeene moreele zijde van het
geval; de aantasting van het asylrecht voor de vrije meening, waarop ons land sedert
eeuwen, en terecht, zoo trotsch is geweest. Zelfs al was de justitie formeel gerechtigd,
Liepmanns uitlating voor vervolging vatbaar te achten, dan nog vraagt men zich af,
aan welke banden men onze drukpersvrijheid straks zal gaan leggen, als men in een
roman geen personages uit het publieke leven meer mag karakteriseeren door feiten,
aan wier authenticiteit wij toch zeker wel op eigen gelegenheid mogen twijfelen.
Maar bovendien: gelijk men uit de geciteerde passage kan opmaken, zijn hier twee
personen in gesprek; Liepmann (hoezeer zijn boek ook een tendensromans moge
zijn) doet hier niets anders dan de discussie van twee romanfiguren weergeven. Wij
vermoeden, dat de schrijver zelf zich niet achter deze objectiviteit zal willen
verschuilen, omdat zijn boek als geheel een felle aanklacht is; maar aangezien men
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juist aan deze bladzijde aanstoot schijnt te nemen, moeten wij er met nadruk op
wijzen, dat, ook formeel, op deze plaats den heer Liepmann niets kan worden ten
laste gelegd.
Wanneer wij echter spreken van een bedenkelijk precedent, dan doen wij dat niet
op grond van een formaliteit, maar omdat wij van oordeel zijn, dat onze reputatie op
het gebied van vrijheid en bovenal vrijheid van gedachte, door dergelijke voorvallen
zeer ernstig wordt geschaad. Dat is op zichzelf reeds van veel meer belang dan alle
hypothesen over mogelijke politieke achtergronden bij elkaar.

Belangstelling voor Gobineau
aant.

Zijn verhouding tot het rassenvraagstuk
Speciaal nummer der ‘Nouvelle Revue Française’
Joseph Arthur comte de Gobineau (1816-1882) was tot voor kort een vrijwel vergeten
figuur, alleen in den engeren kring van kenners der Fransche wetenschap en litteratuur
was hij bekend; thans leest men zijn naam plotseling weer in alle tijdschriften en
couranten. Vanwaar deze onverwachte stijging van Gobineau's aandeelen?
In 1853 verscheen er van Gobineau's hand het eerste deel van een Essai sur
l'Inégalité des Races; in 1855 volgde een tweede deel. Het is dit boek, dat
tegenwoordig zijn schrijver tot een der meest besproken figuren van het
negentiende-eeuwsche Frankrijk maakt, omdat het rassenvraagstuk weer zoozeer in
het centrum der publieke belangstelling is gekomen. Vrij algemeen wordt Gobineau's
theorie over de ‘bevoorrechte rassen’ door de wetenschap verworpen; dat neemt niet
weg, dat men juist tegenwoordig die theorie weer actueel acht. Gobineau was echter
nog meer dan rassentheoreticus. Hij speelde een vrij belangrijke rol in het
diplomatieke leven van zijn tijd, was o.m. legatiesecretaris te Teheran, gezant te
Athene, Rio de Janeiro en Stockholm, en bevriend met Pedro II, keizer van Brazilië.
Zijn relaties met Richard Wagner (Wagner zelf schreef een inleiding bij Gobineaus
oeuvre) gaf aanleiding tot een levendige uitwisseling van ideeën tusschen beide
mannen; Gobineau bezocht meermalen Bayreuth.
Verder was deze veelzijdige een kenner van de Renaissance, een vermaard
orientalist (Histoire des Perses, Les Religions et les Philosophies dans l'Asie Centrale)
en een romancier van beteekenis, van wien voornamelijk Les Pléiades (onlangs weer
herdrukt in een editie der N.R.F.) aanspraak mag maken op belangstelling ook bij
den lezer van thans. In dezen roman vooral komt het aristocratische levensbeginsel
van Gobineau, den ‘fils des rois’ suggestief naar voren.

Gobineau, de grand seigneur
De Nouvelle Revue Française heeft de goede gedachte gehad, haar Februari-nummer
geheel te wijden aan het leven en de werken van dezen graaf de Gobineau.
Achtereenvolgens laten verschillende medewerkers Gobineau zien als romancier,
als politicus en wijsgeer, als vertegenwoordiger van een bepaalde geestesrichting,
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het ‘Gobinisme’, terwijl eenige (nog onuitgegeven, maar minder belangrijke)
aanteekeningen en brieven van Gobineau zelf en een bibliographie de aflevering
completeeren.
Robert Dreyfus, zelf auteur van een boek over Gobineau, leidt het nummer in met
een algemeen orienteerend artikel, waarin hij o.a. uiteenzet, hoe hij met Gobineau's
werk kennis maakte. Natuurlijk in Duitschland; een dagblad leerde hem daar in 1902
den naam Gobineau. ‘De critici aan de overzijde van den Rijn bewonderden Gobineau
toen al. Daar zij ongeveer de eenigen waren, die hem hadden gelezen, helden ze er
toe over zijn prachtig kunstwerk, zoo fijnzinnig en hartstochtelijk, zoo streng en
ontmoedigend voor alle volken der aarde, om te zetten in een of andere extravagante
hymne op het pangermanisme en het antisemietisme, die dezen “fils des rois” op het
peil zou hebben gebracht van een voorlooper van Hitler.
Het artikel, dat ik over hem gelezen had, trok mij aan. De schrijver ervan, dr.
Kretzer, opende perspectieven op de verwantschap van Gobineau en Nietzsche en
onthulde den invloed van den Franschen meester op den wonderlijken, genialen
Duitscher. Het lokte mij Gobineau zelf te lezen en ik voelde dadelijk den schok, die
nooit misleidt; dit was waarlijk een groot en onbekend kunstenaar. Hoe meer ik mij
onderdompelde in zijn gedachtegang, hoe meer ik in de verleiding kwam tegenover
de Duitsche commentaren de interpretatie te stellen, die mij nog de juiste schijnt:
vast te stellen, dat de historische en ethnologische fantasieën van dien idealistischen
grandseigneur slechts zijn geestelijk speelgoed waren, het symbool van zijn constante
voorkeur voor de superieure menschen, van zijn verachting voor de algemeene
middelmatigheid, waarin de massa wegzinkt, die haar “vooruitgang” noemt.’

Graaf Hermann Keyserling over Gobineau en Chamberlain
De vraag, die Dreyfus hier ongetwijfeld juist beantwoordt, is de actueele kern van
het huidige probleem Gobineau, voorzoover hij zich bezig heeft gehouden met de
rassenquaestie. Zij interesseert ook graaf Hermann Keyserling, die hier Réflexions
sur Gobineau heeft bijgedragen. Hij meent, dat de Franschen, die gedurende de
laatste helft der 19e eeuw den grootsten invloed hebben gehad op het probleem van
het menschdom, Gustave le Bon (de schrijver van Psychologie de la Foule) en
Gobineau zijn geweest (Le Bon, aldus Keyserling, werd door de Franschen zelf echter
niet voor vol aangezien, hoewel zijn invloed die van Bergson verre overtreft).
‘Gobineau was zoo niet een groot, dan toch minstens een goed schrijver. Ik houd
buitengewoon veel van zijn studies over Perzië. “La Renaissance”, dat ik alleen in
het Duitsch heb gelezen, schijnt mij een bijzonder mooi boek, maar zijn “Essai sur
l'Inégalité des races”, waarvan de wetenschappelijke waarde twijfelachtig is en dat
zeker geen meesterwerk mag heeten, heeft Gobineau den grooten invloed verschaft,
waardoor de huidige wereld mede wordt beheerscht. Het bestaan van de
nationaal-socialistische partij in Duitschland alleen al bewijst het; dergelijke feiten
maken iedere theoretische discussie van ondergeschikt belang.
Ik heb natuurlijk Gobineau niet gekend. Maar in mijn jeugd ben ik zeer intiem
bevriend geweest met hem, die door zijn populaire, vulgariseerende boeken in
Duitschland van Gobineau een groote historische kracht heeft gemaakt: den
Engelschman Houston Stewart Chamberlain. Hij was het, die hem ontdekte “toen ik
twintig was”. Hij is zijn eerste leermeester geweest; aan mij droeg hij zijn boek over
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Kant op, toen ik vier en twintig jaar was. Ik heb nooit zijn opvattingen over de rassen
gedeeld.’
Keyserling karakteriseert dan Chamberlains invloed op het Duitsche volk en
bekent, dat hij zich altijd vergist heeft in de gevaren van dien invloed. Daarna komt
hij op Gobineau terug. ‘Welk ferment heeft Gobineau dus in de historische
ontwikkeling geïntroduceerd? Juist het rasbesef. Niet de “intellectueele” idee van
de z.g. superioriteit van een of ander ras is hier van belang, maar het feit, dat het ras
als zoodanig een waarde vertegenwoordigt. Die waarde doet ieder ras op zijn manier
gelden. Morgen zullen het misschien de negers zijn, die zich op Gobineau zullen
inspireeren. Dat het tegenwoordig het “Nordische” ras is, dat zich voor het bij uitstek
superieure ras houdt, laat zich verklaren uit het feit, dat dit “Nordische” ras het eerste
is geweest, dat, na de Joden (het volk met rasbesef bij uitstek) den nadruk heeft
gelegd op het ras.’

Tegenover alles en tegen alles
Bernard Fay kenschetst Gobineaus plaats in het leven van zijn tijd, de ‘legenden’,
die over dezen merkwaardigen man bestaan, en vergelijkt hem onder dezen
gezichtshoek met zijn antipode Victor Hugo. ‘Daar is de heer Victor Hugo, die alles
was wat hij leefde, die alles zei, wat hij begreep en die zich alles droomde wat hij
zei; daar is de heer Gobineau, die tegen alles was wat hij leefde, die tegen alles sprak
wat hij begreep en die in zijn gevangenis leefde, alleen met zichzelf en het blauw
van den hemel... Terwijl Victor Hugo er genoegen in had zich te vereenzelvigen met
ieder object, had Gobineau er genoegen in zichzelf te zijn, tegenover alles en tegen
alles...
Hij was Arthur de Gobineau; hij was niets anders. Hij was noch een groot politicus,
noch een oorlogsphaenomeen, noch een groot staatsman, noch een groot wijsgeer,
noch een groot minnaar. Hij was iemand die geboren werd en stierf onder den naam
Arthur de Gobineau, die alles aanvaardde wat die naam met zich meebracht en meer
misschien, maar niet véél meer. Hij bleef trouw aan zijn middelen, aan zijn ideeën,
aan zijn smaak, aan zijn neigingen, aan de kleur van zijn oogen en aan het rhythme
van zijn gebaren.’

De romancier Gobineau
Jean Cocteau, Alain en Jean Prévost herdenken ieder op hun manier den
romanschrijver Gobineau; de beide laatsten plaatsen hem naast Stendhal. Aan Prévosts
opstel, dat meer in het bijzonder Gobineau en de liefde behandelt, zij het slot ontleend:
‘Het is zeer merkwaardig, dat de twee grootste, voortvarendste en meest
doelbewuste prozaïsten van de 19e eeuw, de origineelste en miskendste intelligenties,
Stendhal en Gobineau, ook de eenigen zijn, die de liefde hebben begrepen op die
dwaze en superbe wijze, die de eenig-mogelijke is. En de derde dier groote miskende
prozaïsten van die eeuw, Gérard de Nerval, heeft evenals zij denzelfden nobelen weg
gekozen, al heeft hij dien weg verduisterd met zijn droomerijen. Stendhal kwam tot
het begrip van de Liefde van het cynisme uit; Gobineau van zijn trots uit, dat was
hun eenige dwaasheid. Voor Nerval was het een dwaasheid als iedere andere. Stendhal
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heeft van hen drieën de grootste waarachtigheid bewaard. Les pléiades is niet minder
fantastisch in zijn schoonen, gebiedenden en definitieven stijl... dan Aurelia van
Gérard de Nerval, een “nederdaling ter helle”, waarin iedere zin slechts een begin
schijnt. Dat deze drie menschen elkaar op dat punt hebben ontmoet, dat voor hen de
ware grootheid, den waren stijl en de miskenning van de massa inhield, dat is meer
dan een toeval, meer zelfs dan een waarschijnlijk en natuurlijk evenement. Hun
opvatting van de liefde draagt er toe bij hun grootheid te bewijzen- en brengt ook
het bewijs voor hun miskenning.’

Hadewijch en de mystiek
aant.

Een belangrijke studie over een weinig bekende persoonlijkheid
Dr. Marie H. van der Zeyde, Hadewijch (Wolters, Groningen 1934)
Mej. Van der Zeyde heeft een nuttig werk verricht door een boek te schrijven over
een Nederlandse mystieke dichteres, wier leven en werken nog altijd min of meer
ontoegankelijk zijn gebleven voor de wetenschap. De persoonlijkheid van de mystica
Zuster Hadewijch is zoo moeilijk nader te onderzoeken, omdat men over vrijwel
geen biographische gegevens beschikt en aangewezen is op uiteraard speculatieve
conclusies uit haar nagelaten werken. Voor mej. Van der Zeyde was het voornamelijk
dr. J. van Mierlo S.J., die zich verdienstelijk maakte voor de bestudeering van het
probleem Hadewijch, zooals de schrijfster van dit nieuwe werk trouwens zelf dankbaar
erkent.
Hadewijch, zoo meent men dan ongeveer te weten, was een vrouw van adellijke
afkomst; zij leefde in de eerste helft van de 13e eeuw (op vijftig jaar nauwkeurig kan
men dat niet eens uitmaken!), waarschijnlijk niet als non in een klooster, maar in los
verband met een aantal geestverwanten. Haar visionnair-hallucinatorische poëzie
heeft nawijsbaren invloed gehad op onze latere mystiek; zij zelf onderging invloeden
van voorgangers, wier namen zich echter moeilijk precies laten aangeven. Volgens
Van Mierlo heeft men in het werk van Hadewijch te doen met een overblijfsel van
een ons vrijwel onbekende autochtone 13e-eeuwsche Nederlandsche mystiek, van
welk ‘verdronken land’ Hadewijch dan één van de zeldzame sporen zou zijn.
Mej. Van der Zeyde moet toegeven, dat een levensgeschiedenis van die
merkwaardige vrouw uit de schaarsche, ongecoördineerde bronnen niet is op te
bouwen; wel echter, meent zij, openbaart zich in het werk een persoonlijkheid, ‘nu
eens duidelijker, dan minder duidelijk, vaak bewust, niet zelden ook onwillekeurig.’

Belangwekkende algemeene gezichtspunten
Ik maak hier zoo uitvoerig gewag van deze studie, omdat de schrijfster er in geslaagd
is niet alleen een wetenschappelijk analyse vol waarde van een belangwekkende
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figuur te geven, maar ook een uiterst leesbaar boek te schrijven over het verschijnsel
‘mystiek’ in het algemeen. Wie het werk van mej. Van der Zeyde ter hand neemt,
zal er veel meer in vinden dan alleen documenten en interpretaties van
historisch-philologischen aard. Dat de schrijfster goed georiënteerd is ook in de
nieuwe litteratuur blijkt al dadelijk uit haar vergelijking van de middeleeuwsche
mystica met Gorter, Breero, Boutens en vooral Henriëtte Roland Holst. Ik zou niet
gaarne alle conclusies van mej. Van der Zeyde op dit punt willen onderschrijven,
maar ik heb steeds met groote belangstelling haar uiteenzettingen gevolgd. De stijl
van deze monographie, die gemakkelijk aanleiding had kunnen geven tot een
verzameling droog zand en philologische muggenzifterij, is helder en zonder
opstoppingen, naar mijn smaak alleen iets te veel georiënteerd naar den gevoelstoon.
Maar dat is ten slotte een quaestie van smaak.

Hadewijch als religieuze figuur
Zeer de moeite waard zijn de bladzijden gewijd aan de persoonlijkheid Hadewijch
en haar cultureelen achtergrond. Mej. Van der Zeyde is de meening toegedaan, dat
men de mystiek niet mag beschouwen als een constante grootheid, maar liever moet
nagaan, hoe een ‘mystisch’ temperament van de 13e eeuw zich in andere
omstandigheden zou hebben geuit. Zij wijst de Freudiaansche interpretatie af, maar
neemt aan, dat de ‘aandrift’ in andere tijden andere vormen zou hebben gevonden.
‘Deze aandrift uit zich bij Hadewijich op 13e-eeuwsch wijze, maar had in andere
tijden en onder andere omstandigheden ook tot heel ándere resultaten kunnen voeren.
In de Oudheid, en ook ná de Middeleeuwen, had zij een “grande amoureuse” kunnen
worden, het vrouwentype dat zich blindelings offert voor een tot in het onherkenbare
geïdealiseerden man, nooit een partner vindt die deze toewijding waard is, en,
zelfrespect en intellectueele remmingen ten spijt, onder alle teleurstellingen nooit
“wijs” wordt.
In den modernen tijd kunnen we ons haar voorstellen als groote artiste, souverein
onverschillig voor haar publiek en niettemin nooit tevreden met eigen prestatie, voor
wie in een steeds volmaakter dienst van de kunst (of, zooals een meer romantisch
geslacht zei “de Muze”) de zin des levens ligt; als groote revolutionaire ook, die voor
“de bevrijding van het vaderland”, “de zaak van het proletariaat”, “de toekomst der
menschheid”, het eigen kleine leven en het eigen kleine geluk niet eens, maar duizend
keer zou willen opofferen. – Ik noem geen namen; de lezer kan ze zelf invullen.
Maar welken weg moest dit “groote verlangen” in de M.E. nemen? Noch voor de
artiste noch voor de revolutionnaire is hier plaats: zij veronderstellen min of meer
geëmancipeerde vrouwen: een werkelijke groote liefde van man en vrouw is in dezen
tijd haast even ondenkbaar. De wegen die open blijven, zijn de religieuze en de
filanthropische, – terwijl filanthropie in de M.E. uitsluitend als practisch Christendom
beschouwd wordt.
Dat de ontwikkeling bij Hadewijch juist in religieuze richting gaat, schrijf ik echter
niet uitsluitend aan milieu-invloeden toe, al zijn zij ongetwijfeld een voorname factor.
In haar eigen wezen werken krachten in dezelfde richting: een natuurlijke neiging
om in denken, voelen en handelen tot de uiterste consequenties te gaan en vooral een
zekere vatbaarheid voor mystieke ervaringen.’
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Door dergelijke observaties verheft een boek zich al dadelijk boven het gemiddelde
wetenschappelijke geschrift. Men ziet iets reëels voor zich, men voelt, dat de
schrijfster niet alleen met vaktermen, maar ook met levende stof werkt.
Volgens mej. Van der Zeyde is het onjuist, Hadewijch als een speciaal katholiek
phaenomeen te zien. Het ‘gevoelsmonisme’ van Hadewijch vertoont geen
specifiek-dogmatische trekken: de mystieke ‘minne’ is hier weliswaar niet het product
van een doordacht monistische wereldbeschouwing, maar nog minder ‘naar het
katholieke model gesneden.’
Zoo merkt schr. bv. op, dat het drama van zondeval en verlossing voor Hadewijch
niet leeft. ‘Wat alweer niet zeggen wil, dat zij er niet “aan gelooft”, maar zij vóélt
zich niet zondig en zij voelt zich niet verlost.’

Supernormaal en abnormaal
Uitvoerig en grondig behandeld is ook het verschijnsel mystiek in verband met het
pathologische element, dat daarbij gewoonlijk een rol speelt. Ik ben het hierin vaak
oneens met de schrijfster, vooral waar zij meent, dat ‘supernormaal’ en ‘abnormaal’
principieel uit elkaar moeten worden gehouden; die dingen zijn nu eenmaal niet uit
elkaar te houden, en ik kan alleen in zooverre met mej. Van der Zeyde meegaan, dat
ik het woord ‘abnormaal’ gevaarlijk acht om zijn tweeledige beteekenis; men moet
oppassen om er aanstonds een denigreerend waardeoordeel aan te verbinden
Schr. is van meening, dat de poëzie van Hadewijch, waarin het mystieke en het
erotische aan elkaar grenzen (de éénwording met Christus heeft twee aspecten), niet
vrij is van pathologische trekken, al wijst weinig in haar geschriften in die richting.
Van Mierlo's opvatting, als zou Hadewijch een soort heilige zijn geweest, wijst schr.
af, eveneens de ‘bedachtheid’ van Hadewijchs visioenen. ‘Juist het duistere en het
vreemde, het ontastbare van de voorstellingen, het “rommelige” van de compositie,
de vaagheid van de taal zijn het beste bewijs voor het visionair karakter van wat hier
weergegeven wordt.’ De wonderlijk disparate vormen getuigen daarvan. ‘Een
koninkrijk wordt plotseling een engel, een weg wordt een berg, Hadewijch wordt
een weg etc.’

Sociale functie der kunst
Volgens mej. Van der Zeyde, die ook dit thema met virtuositeit behandelt, zijn de
visioenen van Hadewijch geen directe gevoelsuitstorting, zooals men meestal aannam,
maar (met alle kunstuitingen van haar eeuw) voorbeelden van ‘typische
gemeenschapskunst’. Schr. geeft een zakelijke en gedocumenteerde definitie van
wat zij onder ‘gemeenschapskunst’ verstaat (‘kunst voor een min of meer homogene
groep van gelijkdenkenden en gelijkgezinden’) en maakt het begrip aldus los van de
gebruikelijke algemeenheden en vaagheden.
‘Wat vloeit er nu uit ons inzicht in Hadewijchs kunst als gemeenschapskunst voort?
Ten eerste een juister begrip voor die niet zeldzame passages in haar lyriek, die
volstrekt geen direkte gevoelsuitstorting zijn, en waar men met zijn 20e-eeuwsche
waardeering anders geen raad mee weet: voor alles wat in haar liederen bespiegelend,
moraliseerend, theologiseerend, dictatisch of paraenetisch is. “Navoelen” en
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bewonderen, zooals haar tijdgenooten dat gedaan zullen hebben en zooals wij het
persoonlijk-lyrische in haar werk bewonderen, kunnen wij dit, geloof ik, niet, maar
intellectueel begrijpen dan toch wel. En we zullen ons dan te minder verbazen over
plotseling-scherpe overgangen van wanhoopskreten naar theologische beschouwingen,
van mystiek verlangen naar vermaningen en preeken.’
Of de opvatting juist is, wil ik hier in het midden laten; schr. verdedigt haar in
ieder geval met zooveel argumenten, dat men er gaarne naar luistert.

Hadewijch – Henriëtte Roland Holst
Ook over de poëtische waarde van Hadewijchs oeuvre zegt mej. Van der Zeyde zeer
interessante dingen Of het ‘mystieke natuurgevoel en het hunkerende vrouwenhart’
zichzelf zoo mogelijk zijn gebleven als schr. meent te kunnen aantoonen door haar
parallellen van Hadewijch en Henriëtte Roland Holst? Ook dat laat ik thans in het
midden. Ik wil voor alles dit geschrift in de belangstelling van een talrijk publiek
aanbevelen. Zoowel de te weinig bekende figuur van zuster Hadewijch als het goed
geschreven en boeiende werk van mej. Van der Zeyde kunnen op zulk een
belangstelling met het volste recht aanspraak maken.
M.t.B.

Wat is plagiaat?
aant.

A.M. de Jong beschuldigt Jef Last
In Vooruit van 16 Febr. beschuldigt A.M. de Jong den romanschrijver Jef Last ervan,
in zijn onlangs verschenen boek Partij Remise ‘letterdieverij’ te hebben gepleegd.
Jef Last zou uit een (ongepubliceerd) manuscript van een oud-marinematroos, den
heer J.F. van Nugteren, hebben ‘gestolen’; toevallig heeft De Jong, naar hij meedeelt,
dat manuscript in handen gekregen, nadat hij Partij Remise had gelezen en besproken,
en het is hem gebleken, dat Jef Last tallooze passages uit het handschrift heeft
overgenomen; op zijn wijze verwerkt, maar brutaalweg overgenomen. Daarop volgen
de commentaren van De Jong, die geheel overeenkomen met den gebruikelijken
stylistischen vorm van dezen auteur.
Wij hadden nog geen gelegenheid, den roman van Last te bespreken, maar zullen
dat binnenkort doen. Indien De Jong gelijk heeft, is het geval voor Last een hoogst
pijnlijke geschiedenis. Wat ons echter zeer verbaast, is, dat De Jong zijn beschuldiging
niet motiveert met de teksten, zooals men zou verwachten. Dit lijkt ons een
ongeoorloofde wijze van bestrijden, vooral als de aanklager nog moet toegeven, dat
Last de feiten ‘op zijn wijze verwerkt’ heeft! Als men een schrijver zekere misdrijven
tegen de litteraire goede zeden in de schoenen schuift, als De Jong doet, is men o.i.
verplicht tekst naast tekst te leggen. Want wat is plagiaat? Men herinnert zich wellicht
de vele onverkwikkelijke histories over het plagiaatprobleem; tusschen ‘misdadigen’
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diefstal en verwantschap van motieven ligt een grensgebied, dat men met exact
feitenmateriaal moet bestrijken, als men van ‘letterdieverij’ wil spreken.
A.M. de Jong moge dus ten spoedigste de verificatie van zijn beweringen
voorleggen. Eerder kunnen wij onze houding tegenover de originaliteit van Partij
Remise niet bepalen, te meer waar het manuscript van den heer Van Nugteren
ongepubliceerd is.
M.t.B.

Provincialisme – regionalisme
aant.

Antoon Coolen over geboorte en bloed
Drie boeken van het land
Antoon Coolen, De Man met het Janklaassenspel (Nijgh & Van Ditmar
N.V., R'dam 1933).
Ernest Claes, Kobeke (Wereldbibliotheek, A'dam 1933).
Herman de Man, Een Stoombootje in den Mist (Ned. Keurboekerij, A'dam
1933).
De lezers van dit blad hebben onlangs de primeur gehad van een alleszins
merkwaardig bericht betreffende den romancier Antoon Coolen. Hij was n.l., naar
wij in een bloemkweekersblad vermeld vonden, benoemd tot enkelvoudige vroege
tulp. Deze tulp was, zoo berichtte men verder, donker vermiljoenrood met lichtgele
basis, en ingezonden door den heer Jan Goemans Jasperszoon te Hillegom en door
wijlen Jasper Goemans uit zaad gewonnen; ik citeer deze laatste bijzonderheden, om
iederen opkomenden twijfel aan de ras- en bodemechtheid van ‘Antoon Coolen’ in
den kiem te smoren. Wanneer wij dus in de toekomst zullen handelen over Antoon
Coolen, zullen wij gedwongen zijn, vooraf aan te geven, of wij een
phytologisch-botanisch betoog dan wel een litterair essay willen schrijven. Het
gemakkelijkst lijkt mij af te spreken, om voortaan de tulp door aanhalingsteekens
aan te duiden; hebben wij het dus over het donker-vermiljoenrood van ‘Coolen’, dan
denke men niet aan een bekeering van den Peelkundige tot het socialisme, laten wij
ons echter uit over Antoon Coolens gehechtheid aan den bodem, dan bedoelen wij
daarmee niets specifiek-plantaardigs... hoewel het in bepaalde gevallen natuurlijk
ook van toepassing kan zijn op ‘Antoon Coolen’ van Jasperszoon.

Verdediging van het provincialisme
De benoeming der bloemkweekers heeft overigens zeer zeker een diepen symbolischen
zin. Vermoedelijk zouden zij nimmer op het idee zijn gekomen E. du Perron tot
enkelvoudige lelie of wijlen Multatuli tot maagdenpalm te proclameeren; alleen de
zwaardlelie en het kruidje-roer-me-niet hadden hier wellicht dienst kunnen doen.
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Maar Coolen als tulp: dat beeld is lang niet gek. De statige, vaste, stevige tulp, ieder
voorjaar opnieuw opbloeiend uit den van vruchtbare bemesting zwangeren Peelbodem,
heeft ons zeer zeker iets te zeggen. En als document, dat die symboliek nader kon
bevestigen, vonden wij onlangs ergens een verslag van een rede, door Antoon Coolen
gehouden voor den Katholieken kunstkring ‘De Violiers’. Hij sprak in die rede over
zijn eigen werk en over de verwijten, die men hem van bepaalde zijde gedaan heeft
over zijn ‘provincialisme’. Daarbij zette hij uiteen (ik volg even het krantenverslag),
hoe de gebondenheid aan een streek een noodzaak voor den schrijver kan zijn. ‘De
moderne critiek is van oordeel, dat in het regionalisme gevaar voor provincialisme
schuilt, tengevolge waarvan groote en diepe levensdingen niet tot den schrijver
zouden doordringen, maar het tegendeel is waar. De regionalist (dit woord zullen
wij voortaan moeten gebruiken voor “provincialist”, denk ik. - M.t.B.), die zich van
zijn gebondenheid bewust is, vindt juist hierin zijn kracht en moet komen tot de
uitbeelding van persoonlijkheden, die ons in het diepst van hun wezen vertrouwd
zijn wegens hun algemeen-menschelijken aard. En de schrijver zou iets zeer
belangrijks opgeven, als hij datgene, wat met geboorte en bloed wordt meegegeven,
zou afsluiten. De Duitsche litteratuur erkende de kracht van een gezond volkseigen
reeds voor de totstandkoming van het tegenwoordig regiem en ze vond deze kracht
in Holland vooral in de regionale litteratuur. En niet alleen de grond, de wind, de
heide zijn onmisbare factoren, ook het taaleigen is verwant aan het zielseigen. Het
idioom is geen kunstmatige aardigheid, maar het kenmerkt de personen van een
bepaalde streek.’ Coolen verklaarde vervolgens nader (de lezer zal het al hebben
voelen aankomen), dat deze streek voor hemzelf de Peel was.
Deze rede is – men hoeft er Coolen geen verwijt van te maken, want ieder schrijver
verkondigt op zijn tijd algemeene theorieën met den onuitgesproken achtergrond der
zelfrechtvaardiging – een aardige preek voor eigen parochie, waarin Coolen er als
de kippen bij blijkt te zijn om den nieuwen koers in Duitschland ook voor Peelgebruik
handzaam te maken. Er steekt in dit soort redeneeringen zulk een aantrekkelijk
misverstand omtrent de begrippen ‘geboorte’ en ‘bloed’, dat ik er maar niet genoeg
van krijgen kan het te bewonderen om de handigheid, waarmee het precies op het
psychologisch moment wordt gelanceerd. Eén jaar geleden zou Antoon Coolen met
zijn ‘regionalisme’ nog zeer weinig succes hebben gehad (hij heeft dat succes
trouwens niet zoo hard noodig, want hij heeft succes genoeg met zijn boeken); maar
aangezien het tegenwoordig alles ‘geboorte’ en ‘bloed’ is, wat de klok slaat, valt
zoo'n speech in den best denkbaren bodem.

Pro en contra
Ik erken overigens met het meeste genoegen de waarheid van Coolens betoog. D.w.z.:
om boerenmenschen te beschrijven is het aanbevelenswaardig dat men in de buurt
van die boeren is opgegroeid. (Daaraan twijfelde men weliswaar vroeger ook niet,
maar als men het aanduidt met het woord ‘regionalisme’ klinkt het veel deftiger.)
De opvattingen, die men in pastorales en arcadia's over het landvolk vindt
uitgesproken, zijn opvattingen van stadsidealisten; het is zelfs ook een (door prof.
Huizinga in zijn boekje over de zeventiende eeuw suggestief behandeld) feit, dat de
Hollandsche cultuur altijd in hoofdzaak een stadscultuur is geweest, wier
waardebepaling van het boerenleven doorgaans niet boven het idyllische uitkwam;
de novellen van J.J. Cremer getuigen daarvan, hun eens groote reputatie bewijst
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bovendien, hoeveel smaak de Hollandsche burgerij had in deze perspectieven. Daarom
is Coolens leuze: ‘de boer in de letterkunde behoort aan den boer door geboorte en
bloed’ op zichzelf heel best; ik zal er niet aan denken daartegen in opstand te komen.
Ik heb echter eenige reserves. Het heeft er n.l. veel van, of Coolen in zijn rede dat
‘regionalisme’ wil verheffen tot een algemeen-menschelijken maatstaf voor alle
litteratuur. Als Coolen ons wil voorhouden, dat de ‘gebondenheid aan een streek’
voorwaarde is voor den schrijver als zoodanig, als hij verder zijn of anderer
beschrijving van boeren speciaal qualificeert als ‘algemeen-menschelijk’, alsof het
werk van den niet-boer Multatuli en den anderen niet-boer Arthur van Schendel van
die (altijd zoo heerlijk vage) ‘algemeen-menschelijkheid’ zou zijn ontbloot, dan kom
ik in opstand; als Coolen meent, dat men door over andere wezens dan boeren en
andere landen dan de Peel en Ober-Bayern te schrijven, zich schuldig zou maken
aan een soort landverraad jegens ‘geboorte’ en ‘bloed’, als hij, bovendien, zich geen
andere litteratuur kan voorstellen dan die van wind en heide en dialect, dan ben ik
zoo vrij zijn ‘regionalisme’ weer rechtstreeks en zonder voorbehoud te identificeeren
met het zoo veel minder complimenteus klinkende ‘provincialisme’! Wij moeten
elkaar vooral goed verstaan: niemand heeft er iets op tegen, dat Antoon Coolen
boeren boven stedelingen en den man met het janklaassenspel boven Julien Sorel uit
Le Rouge et le Noir prefereert, maar Antoon Coolen moet niet zooveel pretenties
krijgen, dat hij de heele wereldlitteratuur gaat gelijkstellen met zijn op zichzelf lang
niet onverdienstelijk vertelde geschiedenissen van agrarische menschen en dingen!
En die ‘geboorte’ en dat ‘bloed’ moet Antoon Coolen s.v.p. niet laten uitdijen tot
een mystiek van de Peel, want daartegen zal ik mij als achterhoeker, die nog nooit
een roman over den Achterhoek heeft geschreven, met hand en tand verzetten! Want
waar moet men dan met de schrijvers van gemengd
Californisch-Iersch-Groningsch-Lettische afkomst naar toe? Moeten zij soms over
alle vier hun Peelen tegelijk schrijven? Of moeten zij hun mond maar houden? Of,
als zij er één van de vier uitzoeken: welke dan? In dergelijke onoplosbare problemen
raken wij door de schuld van de Peel-‘raciste’ Antoon Coolen morgen aan den dag
hopeloos verward!

Coolen als beschrijver
De drie boeken, die men boven deze kroniek vindt genoemd, zijn met elkaar
voorbeelden van Coolens ‘regionalisme’. Dat wil volstrekt nog niet zeggen, dat zij
van gelijke qualiteit zijn; zij zijn echter alle drie geïnspireerd op ‘landelijke’ motieven
en met een zekere voorkeur voor de ‘landelijke’ atmosfeer geschreven.
Zonder eenigen twijfel is De Man met het Janklaassenspel van Antoon Coolen
stylistisch het belangrijkst. Die man met het janklaassenspel is de vreemdeling, die
het leven van twee in hun eenzelvigheid opgesloten menschen, de gepensionneerden
lijnwachter Corneliske Schoonewiel en zijn dochter Nolda, komt verstoren door op
een goeden avond bij hen binnen te vallen. De oude man wil den indringer de deur
uitwerken, maar tusschen dien indringer en Nolda is reeds een ondergrondsch contact
ontstaan, dat zich niet de deur uit laat werken; de relatie tusschen deze twee menschen
is het hoofdthema van het boek. De man met het janklaassenspel (een zwerver, die
van dat poppenspel zijn nomadenbestaan maakt) verdwijnt na verloop van tijd; maar
er moet een kind geboren worden en de oude Corneliske, niet bestand tegen de
schande en het ‘toffelen’ (ketelmuziek maken) van de buurtbewoners, hangt zich op.
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Deze geschiedenis, naar den vorm meer een groote novelle dan een roman, vertelt
Coolen zonder vertoon en in sober proza. Hij verstaat zeker de kunst, om een bepaalde
atmosfeer voelbaar te maken in zijn taal, en heeft op vele andere dialectschrijvers
voor, dat hij zich kan beheerschen; het dialect is hier voor mijn gevoel nauwelijks
hinderlijk, al ben ik het allerminst met Coolen eens, dat speciaal zulk een dialect ‘de
personen van een bepaalde streek’ in de litteratuur moet kenmerken. Integendeel, ik
ben er nog steeds van overtuigd, dat de werkelijk groote psycholoog onder de
romanciers zijn sujetten karakteriseert zonder eenig pittoresk hulpmiddel; zooals
men er als schrijver van af moet zien, noodzakelijkerwijs, om de boezeroens te
vertoonen en de tabakslucht te laten ruiken en het piepen van de wielen te laten
hooren en de bitterheid der liefde te laten proeven, zoo kan hij ook afzien van al die
pittoreske details, waarvan een te groote hoeveelheid bovendien nog afleidt en
vertraagt ook; maar daarvoor is dan ook een meesterschap noodig, dat Antoon Coolen
voorshands nog niet bezit. Coolen is een beter psycholoog dan Cremer, maar op
zichzelf is dat een negatieve verdienste. Hij is een specialist in beschrijving, en daarbij
helpt het dialect hem naar behooren. In dit boek gaat hij zich nergens aan
beschrijvingswoede te buiten; met één zin weet hij veel aan de duiden. Vergeleken
bij een schrijfster als Anna Seghers is Coolen overigens het type van den romanticus,
die meer romantische sentimenten aan zijn boeren toekent dan zijn beginselverklaring
zou doen vermoeden. Alles verschijnt in een ‘donker licht’, zelfs de wanhoopsdaad
van Corneliske Schoonewiel.

De Kempen en de Zeeuwsche wateren
Het Vlaamsche provincialisme (regionalisme) van Ernest Claes is heel wat minder
dan het Peelsche dito van Coolen. Deze schrijver heeft maar één ding op Coolen
voor: zijn humor, die overigens zoo ‘volksch’ is, dat men er alleen in zekere
omstandigheden om kan lachen. Claes vertelt smakelijk, laat samenspraken houden
tusschen honden, katten en geiten, verheugt zich in mopjes van onschuldigen aard á
la Pallieter, en is een prettige gast voor lezers, die zich niet willen afbeulen met zware
problemen. Kobeke is een kind van een landarbeider uit de Kempen: Claes beschrijft
zijn groei op zijn Vlomsch en verzuimt ook niet hem in een gemoedelijk klooster
terecht te laten komen, met een brouwerij natuurlijk. De illustraties van Jozef Cantré
zijn alleraardigst, door den tekst loopt natuurlijk ook een dun draadje moraal, en zoo
klopt alles voortreffelijk. Men kan van dit werk van Ernest Claes geen ander kwaad
zeggen, dan dat het staat op een peil, dat door geboorte en bloed volledig wordt
bepaald.
De stijl van Herman de Man, wiens Stoombootje in den Mist ons naar de Zeeuwsche
wateren verplaatst, is minder aangenaam om te lezen. Het boek is zooiets als een
odyssee en een decamerone tegelijk, want doordat een boot met boeren en kooplui
in den mist terecht komt, zijn de passagiers op elkaars gezelschap en verhalen
aangewezen. Die verhalen mogen anderen boeien, mij verveelden zij nog al ernstig.
‘Door het boek loopt een draad van boerschen humor, die zoo vaak door stedelingen
misverstaan pleegt te worden. Die humor is niet geslepen, niet flitsend, maar landelijk
en nadrukkelijk, gelijk de humor van een Uilenspiegel’. Zoo leest men op den omslag;
ik ben het, afgezien van Uilenspiegel en zijn humor, met die definitie geheel eens.
‘Landelijk en nadrukkelijk’, dat is het goede woord voor zooiets. Mocht het in de
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terminologie van Antoon Coolen een compliment zijn, dan voeg ik er met nadruk
aan toe, dat het bij mij anders, nijdiger en verveelder, klinkt.
Maar wat wil men? Tenslotte ben ik, hoewel in een dorp geboren, een stedeling,
die meer op het geslepene en flitsende belust is dan op het landelijke en nadrukkelijke.
Ik ben dus wel erg bevooroordeeld en zou werkelijk gaarne weten, wat Antoon Coolen
nu van dit epos denkt. Vindt hij het ook niet wat lang en wat dubbel en dwars uitvoerig
geschreven? En in hoeverre acht hij daarvoor Herman de Mans geboorte en bloed
verantwoordelijk? Over al deze dingen moet men, nu er nieuwe maatstaven komen,
den stedeling van bevoegde zijde voorlichten; en die bevoegde zijde is het
beroepsregionalisme, het adviezenbureau voor den geestelijken tulpenhandel, gelijk
de bloemkweekers intuïtief hebben beseft.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Provincialisme-regionalisme in Verzameld Werk, deel 5,
pagina 106.

Jef Last en het plagiaat
aant.

Hij verdedigt de originaliteit van ‘Partij Remise’
In Vooruit van 17 Febr. komt Jef Last op tegen de door A.M. de Jong tegen hem
uitgesproken beschuldiging, waarop wij Zaterdagavond eenig commentaar hebben
gegeven. Last deelt mede, dat hij zijn volledig verweer pas na overleg met zijn
uitgever en advocaat zal inzenden, maar stelt reeds het volgende vast:
‘Het gedeelte van mijn boek, dat over de vloot handelt, bedraagt 46 van de 304
pagina's.
Van dit gedeelte berusten de pagina's 69 en 70 op datgene wat ik, als student in
Leiden, geregeld van de zeevaartschool zag, de pagina's 71 en 72 op datgene, wat ik
over de opleiding hoorde, toen ik, in 1923, te zamen met de jongens uit Gorkum op
de “Heemskerk” diende voor herhalingsoefeningen.
Om het materiaal te verzamelen voor de pagina's xx-100 heb ik eenige maanden
lang op de Histo[risc]he en Oeconomische bibliotheek aan de Heeren[gra]cht gewerkt,
waar men zoo vriendelijk was [mij] de oude jaargangen van “Het Anker” en
ver[schi]llende brochures over de opleiding in Leiden [en] Hellevoetsluis ter hand
te stellen. Geen zinnetje [komt] in deze pagina's voor dat niet, nawijsbaar, xxx een
berichtje in deze bladen en brochures xxxeend is.
De pagina's 121-124 berusten op herinneringen aan mijn twaalf maanden diensttijd
als zeemilicien in Den Helder, de pagina's 125-137 zijn volledig gebaseerd op twee
interviews, welke ik, in het bijzijn van mijn soc.-dem. vriend, dr. Ketner uit Den
Helder, gehad heb met den oud-bondsbestuurder Smid en den vroegeren zetbaas van
het bondsgebouw Borkert.
De pagina's 265-278 berusten volledig op inlichtingen, welke mij in een serie
gesprekken, door den heer Sirach uit Rotterdam en den heer Koolberg te Amsterdam,
welwillend werden verstrekt.
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De onjuistheid van de bewering alsof ik eenig materiaal van den heer Van Nugteren
noodig gehad of gebruikt zou hebben, is hiermede, dunkt mij, reeds voldoende
aangetoond, evenals de onjuistheid van de bewering, dat er in deze gedeelten
historische fouten zouden voorkomen.
Verder wil ik er reeds thans op wijzen:
a. Dat ik reeds meer dan een jaar aan mijn boek Partij Remise bezig was voor de
heer Van Nugteren mij een gedeelte van zijn manuscript ter beoordeeling zond,
en dat de uitgave van mijn boek destijds reeds vast stond.
b. Dat ik den heer Van Nugteren niet slechts geadviseerd heb zich met zijn
manuscript tot mijn uitgever te wenden, maar dat ik hem ook persoonlijk het
adres van de Mij. de Baanbreker (later Contact), verstrekt heb.’

Het plagiaat en de feiten
aant.

A.M. de Jong publiceert zijn materiaal
Thans komt A.M. de Jong met de feiten voor den dag, die zijn beschuldiging aan het
adres van Jef Last moeten staven. In Vooruit van gisterenavond geeft De Jong een
tweetal fragmenten uit het manuscript van den heer Van Nugteren, dat hij toevallig
heeft gelezen. De beide fragmenten wijzen er op, dat Last inderdaad Van Nugterens
manuscript ‘geraadpleegd’ moet hebben. Maar verder gaat de analyse ook al niet.
Letterlijke overeenkomst beperkt zich tot enkele plaatsen, zoodat wij uit die passages
nog niet mogen opmaken, dat Last de bedoeling heeft gehad, den heer Van Nugteren
opzettelijk te benadeelen. Hij heeft inderdaad van enkele in het manuscript vermelde
feiten gebruik gemaakt, en in één geval zelfs nogal slordig, maar dit is ook alles.
Zooals meer gebeurt, heeft De Jong zijn terminologie weer wat hoog opgezweept;
ten minste op grond alleen van deze feiten kan men onmogelijk zeggen, dat Partij
Remise op plagiaat berust. Eerder pleiten de citaten van De Jong voor een snel aan
elkaar gelapten en uit allerlei windstreken bijeengegaarden roman, waarvan Jef Last
als litterator wel niet veel eer zal hebben. Dat hij een collega auteur daarmee echter
gedupeerd heeft, lijkt mij, als er uit het manuscript niet meer loskomt, absoluut
uitgesloten.
M.t.B.

Nogmaals: het plagiaat
aant.

Repliek van Jef Last
Het geschil tusschen A.M. de Jong en Jef Last had in twee étappes kunnen worden
afgedaan; om de lezers bezig te houden blijkbaar, doen de combattanten het in vier
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étappes. Last weerlegt nu in Vooruit De Jongs bewijsplaatsen, die wij gisteren reeds
als weinig overtuigend karakteriseerden. Volgens Last heeft de heer Van Nugteren
het manuscript van ‘Partij Remise’ eenige weken in zijn bezit gehad, zoodat deze
het door De Jong aangewezen citaat wel van Last kan hebben overgenomen.
Bovendien geeft Last opgave van de bron, waaraan hij de z.g. ‘gestolen’ passage
ontleende en bewijst dat niet de heer Van Nugteren, maar hij die bron persoonlijk
heeft geraadpleegd.
Hiermee lijkt ons het geding wel beslecht. Voor de zooveelste maal heeft het
plagiaat een rondedansje gedaan door de litteraire kringen. Ik behoud mij mijn oordeel
over ‘Partij Remise’ nog even voor, maar meen thans toch wel met zekerheid te
kunnen zeggen, dat ik het ‘plagiaat’ niet als argument tegen Jef Last zal behoeven
te gebruiken.
Concludeerend: kan men voortaan die debatten over plagiaat niet wat zakelijker
inleiden dan A.M. de Jong ditmaal heeft gedaan? Eerst de feiten en dan de moraal;
als men het andersom doet, duurt het tweemaal zoo lang en heeft de moraal een
averechtsch effect!
M.t.B.

Mevr. Szekely-Lulofs aan het woord
aant.

Over den roem in binnen- en buitenland
Een interview in een lunchroom
Morgenmiddag zal de bekende romanschrijfster mevr. M.H. Székely-Lulofs in het
gebouw Excelsior hier ter stede een lezing houden. Naar aanleiding van dat feit
hebben wij haar gisteren opgezocht, toen zij in Rotterdam was om te spreken voor
de boekenminnende inwoners van de havenstad. Wij troffen mevr. Székely-Lulofs
in ‘De Bijenkorf’, waar zij haar lezing moest houden, tusschen de tafeltjes van een
lunchroom, die ten dienste van haar lezing omgezet werd in een geïmproviseerde
aula. Een dergelijk weinig officieel milieu is een merkwaardig raam voor een zoo
beroemde persoonlijkheid als mevr. Székely-Lulofs tegenwoordig is. Laten wij er
dadelijk aan toevoegen, dat zij allerminst den indruk maakt van een ‘beroemde
vrouw’; eerder lijkt zij door de faam overrompeld en heelemaal niet geneigd om die
overrompeling uit te buiten. De eenvoud en bescheidenheid, waarmee deze schrijfster
over haar eigen werk spreekt, zij echt, en in zooverre apprecieerden wij den
rommeligen achtergrond, waarin wij moesten praten. Stefan George of Louis Couperus
zouden, als zij toegankelijk waren geweest voor interviews, waarschijnlijk een selecter
omgeving gewenscht hebben; maar mevr. Székely-Lulofs neemt geen aanstoot aan
de atmosfeer en staat ons bereidwillig te woord.

Geen aanklacht
Zij vertelt over haar boeken met het sympathieke accent van iemand, die zelf niet
precies weet waarom zij ze zoo geschreven heeft. Het treft ons in het bijzonder, dat
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zij telkens den nadruk legt op het feit, dat zij haar werk volstrekt niet als volmaakt
beschouwt en zeker niet als een eindstadium.
Zijn uw romans bedoeld als een aanklacht tegen de toestanden in Indië?
‘In het geheel niet! Zij zijn veeleer een zoo objectief mogelijke weergave van de
werkelijkheid. Een Indische roman wordt onwillekeurig een kroniek van
gebeurtenissen, waaraan velen aanstoot nemen. Als ik b.v. een roman over een
Nederlandsche fabriek had geschreven, zou het waarschijnlijk bij niemand zijn
opgekomen zich daaraan te ergeren’.

De beteekenis van de populariteit
Maar u hebt toch veel succes met uw werk!
‘Ja, waarschijnlijk omdat het hier iets anders is dan wat men hier gewoonlijk leest.
Het onderwerp ligt buiten de gebruikelijke thema's in de Nederlandsche letterkunde.
Op originaliteit van stijl maak ik geen aanspraak. Ik vind trouwens populariteit een
heel twijfelachtige aangelegenheid. Er zijn natuurlijk twee soorten roem: de ééne,
die berust op algemeene middelmatigheid, de andere, die ontstaat doordat men én
de mindere én de betere lezers pakt. Op welke oorzaken mijn eigen populariteit
berust, wil ik niet beslissen; in ieder geval weet ik, dat ik er nog niet ben, dat ik nog
veel te leeren heb. Door mijn jarenlang verblijf in de “rimboe” heb ik veel in te halen;
men kan daar nu eenmaal onmogelijk het contact met de beschaafde wereld
onderhouden.
Merkwaardig is, dat mijn succes in het buitenland hier en daar nog grooter is dan
hier. In Zweden zijn er drie oplagen van Rubber snel na elkaar verkocht! Behalve in
Zweden verschijnen er binnenkort vertalingen van mijn boeken in Noorwegen,
Denemarken, Amerika en Engeland, terwijl ik voor Duitschland juist een contract
heb afgesloten.
Het komt mij voor, dat de Nederlandsche lezers in het algemeen weinig individueel
oordeel hebben. Dat is in het buitenland dikwijls veel beter.’

Nederlandsche en ‘koloniale’ litteratuur
Voelt u zich verwant aan bepaalde Nederlandsche schrijvers?
‘Een directe verwantschap zou ik niet kunnen aangeven. Ik heb in den laatsten tijd
met groote bewondering het werk van Nescio en Willem Elsschot gelezen. De
verhalen van Nescio vind ik prachtig.
Aan Kaas van Elsschot begon ik met een zekere antipathie, omdat ik de theoretische
inleiding niet erg kon waardeeren, maar toen ik er eenmaal aan begonnen was heb
ik het aan één stuk uitgelezen. Dat is wel een bewijs, dat het boek mij heeft
ingepalmd.’
Uw werk sluit toch, wat den stijl betreft, nauw aan bij het Hollandsch realisme!
‘Dat is, denk ik, wel juist, maar daarom kan ik alle uitingen van dat Hollandsch
realisme nog niet aanvaarden. Het werk van Ina Boudier-Bakker b.v. kan ik eigenlijk
niet meer lezen.’
Hoe oordeelt u over onze ‘koloniale litteratuur’?
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‘De romans van Maurits, waarop in den laatsten tijd weer de aandacht is gevestigd,
ken ik tot mijn spijt niet. De Stille Kracht van Louis Couperus vind ik niet goed,
hoezeer ik Couperus overigens ook bewonder. En de Indische atmosfeer van Augusta
de Wit lijkt mij rijkelijk sentimenteel. Ik heb mijn boeken echter geschreven zonder
direct contact met deze litteratuur.’

Over Hongarije
Wij komen dan te spreken over de Hongaarsche kunstwereld. Mevr. Székely-Lulofs
woont in Boedapest en voelt zich daar geheel thuis. Zij kent daar veel Hongaarsche
schrijvers en is goed op de hoogte van den stand der Hongaarsche letteren. (Gelijk
men weet, heeft mevr. Székely-Lulofs de vertaling van Carrière van den
Hongaarschen schrijver Körmendi bezorgd).
‘Er schijnt voor het oogenblik een zekere stilstand te zijn in de Hongaarsche
litteratuur; tenminste bijzonder groote figuren zou ik niet dadelijk kunnen aanwijzen.
In Nederlandsche vertaling is pas verschenen Het Lied der Korenvelden, van Mara
Ferenc, dat ik zeer bewonder. Het boek geeft den oer-boer in al zijn gierigheid en
gehechtheid aan den grond; ik zou het, hoewel het niet superieur vertaald is, bijzonder
in uw aandacht willen aanbevelen.’
Rondom ons gaan de juffrouwen van de lunchroom thans in gesloten gelederen
tot den aanval over, en om niet in een eetgelegenheid te sneuvelen nemen wij afscheid,
mevr. Székely-Lulofs succes toewenschend met haar lezing voor de inwoners van
Rotterdam, die in grooten getale klaar staan om haar woorden op te vangen.

Litteraire prijzen
aant.

De Nobelprijs in het bijzonder
Nederlandsche vertaling van een novelle van Iwan Boenin
Iwan Boenin, Mitja's Liefde. Vertaling S. van Praag (J.M. Meulenhoff,
Amsterdam z.j.)
De Nobelprijs voor de litteratuur is een zonderlinge instelling. Dat blijkt wel meer
dan voldoende uit de lijst der prijswinners, die een uitermate gevarieerd aspect
oplevert zonder ook maar één principieele gedragslijn tegenover de litteratuur als
zoodanig te vertoonen. Daargelaten wat de stichter van den prijs ermee heeft bedoeld:
de bekroningen leveren het bewijs, dat zulk een ‘hooge onderscheiding’ op het gebied
van de schoone letteren een goede gelegenheid biedt om een min of meer behoeftigen
schrijver te ondersteunen, maar tevens, dat van een werkelijk unaniem toegejuichten
prijswinner eigenlijk maar zelden sprake is geweest.
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Objectief en subjectief
Dit is niet uitsluitend een eigenschap van den Nobelprijs. Alle prijzen voor litteratuur
lijden aan hetzelfde euvel, maar omdat zij gewoonlijk slechts een nationaal of zelfs
provinciaal karakter hebben (zie België, waar de prijzen het pleizier in wedstrijden
bij het volk nog duidelijk weerspiegelen), valt het zonderlinge van de bekroning
meestal minder op. Er moet wel degelijk een onderscheid worden gemaakt tusschen
prijzen voor wetenschappelijke, sociale, politieke en dergelijke doeleinden en tusschen
litteraire prijzen, omdat de litteratuur als zoodanig met een ander criterium wordt
gemeten. Ik wil daarmee niet zeggen, dat men met mathematische zekerheid zou
kunnen uitmaken, wie de verdienstelijkste man op het gebied der physica of der
chemie zou zijn; b.v. is zelfs al heel moeilijk te beslissen, waarin de groote verdienste
eigenlijk schuilt; maar er is hier toch een ‘communis opinio’, die bij de litteratuur
volkomen ontbreekt... of liever: moet ontbreken. De beteekenis van de litteratuur
voor het leven der menschen is volkomen subjectief, terwijl de beteekenis van een
prijs zoo mogelijk objectief behoort te zijn; dat zijn twee dingen, die in wezen niet
met elkaar zijn te vereenigen, omdat zij van nature niet bij elkaar behooren. Alle
bekroning van litteratoren heeft daarom noodzakelijkerwijze, zou ik haast zeggen,
iets belachelijks. Het is, alsof men den schrijver een brevet van bekwaamheid wil
uitreiken, dat hij nooit heeft verlangd; door de toekenning van den prijs trekt men
hem als het ware in het objectieve, dat hem vreemd behoort te zijn. Er zijn in de
litteratuur geen groepeeringen van feiten, die op een ontwikkelings, op technische
veroveringen, op algemeen erkend ‘verdienstelijke’ persoonlijkheden wijzen; de
litteratuur is niet een ‘vérité en marche’, iedere bijgedachte aan ‘vooruitgang’ ligt
buiten haar terrein. Men kan zeggen, dat de chemie sedert Empedocles aanzienlijk
vooruit is gegaan, maar een ‘vooruitgang’ construeeren tusschen Homerus en Paul
Valéry is, dat voelt iedereen, een absurde gedachte. Als hier over ‘ontwikkeling’ en
‘vooruitgang’ zou kunnen worden gesproken, dan toch zeker alleen ten opzichte van
de bijzaken, de cultureele invloeden, waaraan natuurlijk ook de schrijvers onderhevig
zijn; maar het waarde-accent van het litteraire zelf valt daar niet onder. Het is juist
daarom, dat de litteratuur haar eigen roeping heeft, het is juist daarom, dat de
litteratuur geen ‘betoog’, geen ‘verhandeling’ en geen ‘bewijzen’ kent. Ik heb er al
eens op gewezen, dat ook de critiek op litteraire voortbrengsels altijd in laatste
instantie subjectief zal zijn: hoeveel objectieve argumenten men ook aan moge kunnen
voeren voor de waarde van dit of dat boek, altijd geeft den doorslag een persoonlijke
ontmoeting tusschen den lezer en den schrijver. Als de criticus dus ‘prijzen uitdeelt’,
geschiedt dat niet met de bedoeling een wetenschappelijk feit vast te leggen, maar
eenvoudig, omdat de historie van zijn ontmoeting met een boek voor anderen
aanleiding kan zijn om hun eigen ontmoetingen te verifieeren.

Prijswinnaars
Het zou dus evenzeer onbillijk zijn, de rij van Nobelprijswinnaars de bekroning
onwaardig te achten als hen ‘en bloc’ als reuzen te beschouwen; want nogmaals, het
criterium is hier zoek. Of de Amerikaan Sinclair Lewis ‘meer recht had’ op den prijs
dan zijn landgenoot Theodore Dreiser zal wel niemand kunnen uitmaken. Dat de
Pool Sienkiewicz, de schrijver van Quo Vadis, den prijs niet had moeten hebben,
staat alleen in zooverre vast, als het vast staat, dat men een banketbakker niet bekroont,
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als er sprake is van beeldhouwwerken; maar misschien was het per slot van rekening
wel buitengewoon verstandig, dat men den heer Sienkiewicz den prijs gaf, aangezien
daardoor nu werkelijk geen spoor van twijfel werd gelaten omtrent de waarde van
den prijs voor litteraire verrichtingen in het algemeen! Het is zelfs zeer de vraag, of
het feit, dat men in aanmerking komt voor den Nobelprijs, reeds niet op zichzelf een
bewijs is, dat men niet geheel en al onder de schrijvers van den eersten rang kan
worden gerekend, of althans, dat men te beroemd is geworden om nog uitsluitend
op eigen waarde te worden getaxeerd. Men krijgt nu eenmaal een naam, en die naam
dekt gewoonlijk allerminst de persoonlijkheid. Dat Paul Valéry thans een
internationale beroemdheid is, dankt hij niet aan zijn werk (toegankelijk voor 99 pCt.
van degenen, die zijn naam kennen), maar aan de omstandigheid, dat in Frankrijk 'n
‘duister’ dichter tot sociaal aanzien kan komen ondanks zijn ‘duisterheid’; een
omstandigheid, die met de persoonlijkheid en het werk vrijwel niets meer uitstaande
heeft. En op dergelijke sociale factoren drijft de litteraire prijs, en zeker ook de
Nobelprijs. Het is niet uitgesloten, dat een genie, en het is niet uitgesloten, dat een
prul hem krijgt. Alles hangt af van de omstandigheden.
In ieder geval heeft de bekroning met den Nobelprijs haar eigenaardige gevolgen.
Het wordt plotseling bon ton zulk een slachtoffer der uitverkiezing in intellectuele
kringen te ‘kennen’. Als men hem al niet gekend heeft, is het noodzakelijk, dat men
doet, alsóf men hem gekend heeft en vooral: dat men hem voortaan kent. Hij wordt
vertaald en wij kunnen opeens zonder hem niet meer leven. Dat is tenminste één
objectieve waarde van den Nobelprijs voor litteratuur.

Iwan Boenin
Ik kom er rond voor uit, dat Iwan Boenin, de laatste uitverkorene, mij volkomen
onbekend was, totdat hij overal in de kranten prijkte als de man van den Prijs. Of hij
‘terecht’ was bekroond, had ik dus alleen al door gebrek aan feitenmateriaal niet
kunnen beslissen, als ik zulk een beslissing al voor überhaupt mogelijk had gehouden.
Hoogstwaarschijnlijk (en het hierboven aangekondigde boek van dezen schrijver
versterkt mij in die overtuiging) zal Iwan Boenin niet meer en niet minder recht
hebben op den prijs dan wie zijner voorgangers ook, Sienkiewicz uitgesloten, die er
of heelemaal geen recht of het meest volstrekte recht op had, gelijk ik hoop zooeven
te hebben aangetoond. De maatstaf van het recht moge overigens ook Boenin bespaard
blijven. Ik heb mij natuurlijk op de hoogste gesteld van zijn faits et gestes, zooals
het een welopgevoed mensch betaamt, en gevonden, dat hij in 1870 is geboren, aan
beeldende kunst heeft gedaan, onder de Russische schrijvers het meest verwant is
aan Toergenjew en Poesjkin (wat mij het nu vertaalde Mitja's Liefde bevestigde) en
een individualist in hart en nieren was en is gebleven ondanks de revolutie van 1917,
die hem een vrijwillige ballingschap deed verkiezen boven een land, met welks
nieuwen regeeringsvorm hij het niet eens kon zijn. Dit zijn wetenschappelijke feiten,
en men ziet, hoeveel wetenschappelijke feiten in de litteratuur waard zijn, als men
geen boeken ter beschikking heeft om zelf zijn indruk te kunnen verifieeren aan de
stof van de litteratuur-historie.
De uitgever Meulenhoff biedt ons nu echter de eerste mogelijkheid om ons een
eigen oordeel over Boenin te vormen. Men kondigt ons nog meer vertalingen van
Boenins werken aan, maar dit, heeft de schrijver zelf in een interview na de toekenning
van den Nobelprijs meegedeeld, beschouwt Boenin als het beste boek, dat hij
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geschreven heeft en dat hem tevens het dierbaarst is. Zonder op de zelfcritiek van
een auteur ook maar in het minst te willen afgaan (want er is niets twijfelachtiger
dan de waardeschatting van auteurs, als het hun eigen oeuvre betreft!), meen ik
daaruit toch te mogen opmaken, dat Mitja's Liefde niet een willekeurige greep is van
een uitgever, die zich haasten wil de vruchten van den prijs te helpen plukken.
Boenin schreef deze novelle na zijn emigratie; wij hebben dus te doen met het
werk van een gerijpt man. Het kan wellicht geen kwaad daarop even te wijzen, omdat
het thema van het boek een typisch jeugdthema is. Het is het Werther-motief in een
pervers-zinnelijke toonzetting. Boenin behandelt de liefdeshistorie van den jongen
Mitja, wiens temperament den zelfmoord ten gevolge heeft. Op den achtergrond staat
Katja, het meisje, dat een mengsel is van naïeveteit en geraffineerde
tooneelspelerstalenten; juist dat mengsel brengt Mitja tot vertwijfeling, zooals het
in de puberteitsperiode zoo dikwijls gaat; hij ziet wel de acteurstrucs, maar de illusie
is sterker; zelfs als hij van Katja gescheiden wordt door zijn verblijf op het platteland
blijft haar persoonlijkheid hem binden; dat leidt tenslotte tot zijn ondergang. Het
element Katja wordt zijn noodlot, waaraan hij zich moet overgeven. ‘Die pijn was
zoo hevig en onverdragelijk, dat hij, zonder te bedenken wat hij deed, zonder dat hij
zich bewust was, wat daaruit zou volgen... met sidderende hand naar de lade van het
nachttafeltje tastte, die opentrok, de koude, zware revolver greep, diep en met een
gevoel van verlichting ademhaalde, om met wijd geopende mond krachtig en in
zalige vreugde af te drukken.’

Lyriek der ontbinding
Deze zin is karakteristiek voor het levensgevoel van Iwan Boenin, zooals dat in
Mitja's Liefde tot uiting komt. Het is het levensgevoel van den decadent, wiens
pessimisme gepaard gaat met een zwoel welbehagen in den geur der verrotting. Deze
gansche novelle ademt de schoonheid van het verrottende leven, zoowel in Mitja's
reacties op de wereld rondom hem als in de natuurbeschrijving, die Boenins sterkste
kant is; hij blijkt hier de lyrische dichter der ontbinding, wiens horizon mogelijk zeer
beperkt is, maar wiens talent voor de beschrijving zelfs door een zeer matige vertaling
duidelijk overkomt. Met Toergenjew en Poesjkin komt dit werk inderdaad op veel
punten overeen, maar het verschilt daarvan door de broeierige atmosfeer, de
toespitsing op het erotische element, niet alleen in de relaties der menschen, maar
ook in de visie op de natuur. Daardoor mist Boenins novelle de meesterlijke
doorzichtigheid van Poesjkins beste proza en het humoristische accent, dat Toergenjew
kenmerkt; minder dan deze voorgangers staat Boenin boven zijn stof, omdat hij door
de liefdesmotieven voortdurend wordt vastgehouden en geen andere perspectieven
ziet dat dit eene. Het is begrijpelijk, dat deze auteur geen neiging heeft gevoeld om
zich op de een of andere manier te vereenzelvigen met de Sowjet-litteratuur. Als
epigoon van de klassieke Russen leeft hij van de herinnering aan de romantische
sfeer, die voor deze menschen onverbrekelijk vastzit aan het oude Russische
landleven. ‘Adlig-gutsherrliche Psychologie’ noemt de Duitsche litteratuur-historicus
dat; voor die psychologie bestaat er geen mogelijkheid tot een compromis met een
nieuwe strooming, die het individu wil laten opgaan in de massa. In den volsten zin
des woords is Boenin een decadent, voor wien het bestaan niet meer los te maken is
van het doodsverlangen. De liefde, het natuurgenieten: alles kondigt den dood aan;
het geheele leven is één ontbindingsproces, met de zinnelijkheid als voorteeken van
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het vergaan. Het is merkwaardig, dat dit boek geschreven werd door een man op
leeftijd. Met al zijn poëzie is het zoo typisch blijven steken in een puberteitsprobleem,
dat men het eerder voor een bizonder knap jeugdwerk zou houden

De vertaling
De wijze, waarop Mitja's Liefde is vertaald, geeft mij nog aanleiding tot enkele
opmerkingen. De vertaling van S. van Praag draagt nl. het stempel van haastwerk,
waarschijnlijk ook al beïnvloed door den Nobelprijs: zij is precies goed genoeg om
het talent van Boenin niet volkomen te verduisteren en precies slecht genoeg om het
ongestoorde leesgenot moeilijk te maken. Het komt mij voor, dat deze vertaling als
‘Rohstoff’ gebruikt had moeten worden voor een werkelijk superieure vertaling, die
S. van Praag niet geleverd heeft; men kan aan den zinsbouw en de woordkeuze n.l.
nog merken, dat de tekst is ‘overgezet’ uit een vreemde taal, zonder dat die
‘overzetting’ nog eens met het Nederlandsch taaleigen is vergeleken. Bovendien zijn
er ook feitelijke fouten aan te wijzen. Een typisch en karakteristiek voorbeeld. Op
pag. 93 staat Mitja vlamde op. Dit is een slordige contaminatie van ‘Mitja stoof op’
en ‘Mitja's drift vlamde op.’ Een dergelijk geval is op pag. 78: ‘Katja was tot op het
idiote toe in alles en overal te bespeuren.’ Op pag. 101 zegt Van Praag, dat een meisje
‘met haar oogen begon te spelen’ en ergens anders heeft hij het over een ‘altijd
rookende dame.’ Zulke ‘vertalingen’ doen mij denken aan het knikkeren en aan
fabrieksschoorsteenen.
Ook op het vertalen heeft de Nobelprijs dus al geen heilzamen invloed. Ik ben
ervan overtuigd, dat Boenins novelle in de eerste plaats een voortreffelijke vertaling
noodig heeft, en daarom is het jammer, dat Van Praag (wiens kennis van het Russisch
natuurlijk aan mijn controle moet ontsnappen) blijkbaar niet meer tijd heeft gehad
voor zijn opdracht.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Litteraire prijzen in Verzameld Werk, deel 5, pagina 113.

Lof van Felix Timmermans
aant.

Hoe het nieuwe Duitschland hem ziet
‘Umwertung aller Werte’ ten gunste van Pallieter
Bij onze Oostelijke buren is het thans gewoonte geworden, met eenige verachting te
spreken van de (thans afgedankte) ‘Asphaltlitteratuur’ en ‘Zersetzungspsychologie’.
Wat men daar precies mee bedoelt, is niet erg duidelijk. Is het een motie van
wantrouwen tegen het asphalt als product van de perfide twintigste eeuw, of een
insinuatie aan het adres van sommige auteurs, die zich wel eens op dat asphalt heen
en weer bewogen? Is ‘Zersetzung’ in de psychologie het tegendeel van de rhetoriek
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en de encyclopaedische verwardheid, die in het hoofd van een Alfred Rosenberg,
den schrijver van Des Mythus des 20 Jahrhunderts, heerscht? In dat geval vraagt
men zich af, of die ‘Zersetzung’ niet een algemeen kenmerk is van alle goede
litteratuur; want, of zij al dan niet op het asphalt is geboren en getogen, litteratuur
kan niet buiten analyse, zoodra zij zich bezighoudt met menschen en verhoudingen
van menschen onderling. Volgens de definitie behoort b.v. Der Zauberberg van
Thomas Mann tot de ‘Zersetzungsliteratur’; de psychologie van Thomas Mann houdt
n.l. niet halt voor een of andere phrase, waarbij men zijn arm in de lucht moet steken.
Dat nemen de ‘vernieuwers’ der letteren in het hedendaagsche Duitschland hem zeer
kwalijk; hoe typisch Duitsch en typisch burgerlijk Mann ook moge zijn (dat zijn
boeken nog bij Fischer kunnen verschijnen, hoewel hij zelf in het buitenalnd leeft
en zijn huis in beslag is genomen, wijst op een tusschenpositie), in het huidige
Duitschland wordt hem niet vergeven, dat hij zich niet om de ‘Ehre’ en de ‘Treue’
heeft bekommerd. Immers zij, die van oudsher in hun naïeve provincialiteit met zulke
termen werkten, of zij, die er zich met merkwaardige snelheid bij hebben aangepast,
zijn thans in trek, enkele geïsoleerde figuren niet te na gesproken.

Over de ‘nieuwe’ waarden
Men tracht dat dikwijls te idealiseeren en het zoo voor te stellen, als zou deze
‘vernieuwing’ in de Duitsche letteren gelijk staan met een renaissance van
oer-krachten, die totnogtoe door een boosaardige Jodenpers kunstmatig werden
gesmoord. Dit geschiedde dan op of tenminste in de buurt van het beruchte ‘asphalt’.
De werkelijkheid ziet er, jammer genoeg voor die ‘vernieuwing’, eenigszins anders
uit. Wij hebben daar in een ander verband al eens over geschreven en willen hier
slechts een geval naar voren brengen, dat voor Nederlandsche lezers de ‘Umwertung
aller Werte’, waarvan sommigen in Duitschland getuigen meenen te zijn, niet onaardig
illustreert. Om er een juist denkbeeld van te krijgen, welke ‘waarden’ in de Duitsche
litteratuur van thans bovendrijven, behoeft men slechts Die Literarische Welt van
23 Febr. j.l. op te slaan. Dit blad weerspiegelt getrouw het peil van de Duitsche
litteraire wereld: het fulmineert ook deze week tegen Heinrich Mann, den vroegeren
president der Duitsche Dichterakademie, ‘einer jener emigrierten Literaten, die Seit
nun mehr einem Jahre ihre Tage damit verbringen das neue Deutschland zu
verleumden und die anderen Völker gegen uns aufzuhetzen’, en brengt verder een
reeks van artikelen, die den niet-Duitscher geen belang inboezemen. Ter illustratie
van de heerschende ‘vrijheid’ waagt het blad zich zelfs uit Der Hass van genoemden
Heinrich Mann een hoofdstukje over te drukken – niet datgene waarin de
compromitteerende argumenten staan, dat spreekt vanzelf, maar het allerzwakste
fragment, dat voor het geheele boek allerminst karakteristiek is! Wat Die Literarische
Welt niet wil, is dus duidelijk genoeg. Maar het positieve?

Felix Timmermans bij ons en in Duitschland
Voor ons Nederlanders, die op de hoogte zijn van de internationale litteratuur en
door geen enkel vooroordeel behoeven te worden gedwongen om die orientatie
kunstmatig te richten, doet het, na al die heftige uitvallen tegen de verjaagde auteurs
te hebben gelezen, wel zonderling aan in het Duitsche boekenblad een verheerlijking
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aan te treffen van... Felix Timmermans. Ieder weet, dat reeds lang voor de ‘revolutie’
van 1933 het werk van dezen sappigen Vlaming in Duitschland druk gelezen werd
in smakelijke vertalingen; zooals dat trouwens ook in ons land het geval was en is.
Daarmee werd geen sterveling benadeeld en menigeen beleefde er veel plezier aan.
Het werk van Felix Timmermans is geschikt voor consumptie op groote schaal; het
munt in alles uit, waardoor een provinciale litteratuur slechts uitmunten kan: door
leutige beschrijving, door verregaande gemoedelijkheid, door veel sentimentaliteit
en niet minder gemoedelijke melancholie, door dialectwoorden en min of meer vieze
situaties, door alles, kortom, waaraan men zich prettig kan warmen, wanneer men
niets beters te doen heeft. Wij zijn daarom den heer Timmermans hier te lande
hartelijk dankbaar voor één en ander en wenschen zijn boekenfabriek nog een lange
en gelukkige productie toe.
Echter: bij ons vergist men zich niet meer in de qualiteit van dit soort litteratuur.
Wij weten zeer goed, dat Felix Timmermans in een behoefte voorziet en wij willen
hem zelfs gematigd waardeeren als verteller en schilder van aardige tafereeltjes; maar
ons wijsmaken, dat de maatstaven van den heer Timmermans ons litteraire pijl
aangeven – daarin zal men toch niet gemakkelijk slagen.
Niet aldus in het huidige Duitschland. Daar is momenteel de kategorie Timmermans
de norm van de litteratuur in het algemeen, blijkens de hooggestemde lofzangen, die
Die Literarische Welt aanheft. En omdat wij nu toevallig dezen Timmermans in ons
midden hebben, hem kennen, weten wat hij wel en wat hij niet waard is, daarom is
het zoo bijzonder nuttig, dat wij hem hier als wimpel zien geheschen op die
‘vernieuwde’ schuit in onze nabijheid. Hij geeft ons een houvast, dat vreemde, halfof onbekende namen niet kunnen verschaffen; hij demonstreert ons aan den lijve,
zou ik haast zeggen, de ‘Internationale’ van het provincialisme, dat de kans schoon
ziet om in verzet te komen tegen den Europeeschen geest, onder het motto, dat het
‘asphalt’ er mee gemoeid is.
Men kan zich nu zelf deze vraag stellen: als de heer Felix Timmermans in de
Duitsche letteren tot model wordt verheven, wat is in de Nederlandsche letteren dan
eigenlijk geen ‘Asphalt’ en ‘Zersetzung’?

Felix de geheimzinnige
De schrijver van het lyrische opstel over Timmermans is een zekere Paul Natrath,
die zijn betoog aanvangt met een gevoelig woord over de ‘Lesergemeinde’ van den
goeden Vlaming, die zich steeds weer verheugt over het verschijnen van een nieuw
deeltje.
‘Er hangt als het ware een geheimzinnige sfeer om dezen dichter, om hem, die de
eenvoudige dingen zoo bemint, die zoo geloovig is en toch zoo menschelijk, die zoo
keurig schildert als een prentenboek en die zichzelf toch nooit kwijtraakt (helaas
neen! M.t.B.). Misschien staat hij dikwijls zelf met iets van vroomheid voor het
wonder in zijn binnenste, eerst misschien wat verbaasd en angstig, om daarna te
glimlachen als een gelukkig kind, dat een geschenk heeft ontvangen.’
Al deze liefelijkheid, die blijk geeft van geringe kennis van het Vlaamsche
volkskarakter, is natuurlijk slechts een aanloopje om Felix Timmermans als
‘volksman’ te kunnen verheerlijken. ‘Pieter Bruegel’ lijkt den schrijver de beste
spiegel van Timmermans zelf. ‘Is hij niet als deze schilder: vrij, eenzaam, zonder
doel, met een verborgen vuur in het hart, vol heimwee en geluk?’ Kom, kom, heer
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Natrath, gij kent de Vlamingen niet! ‘Als Pieter bemint de dichter zijn land, zijn
Vlaanderen van ganscher harte. Wij gelooven aan deze trouw en bewonderen haar.’
Zoomin als Felix Timmermans, zouden wij er aan toe willen voegen, blijkt Natrath
het genie van Bruegel te kunnen losmaken van het provinciale aspect; gelukkig was
Bruegel meer dan alleen maar een Timmermans! Maar dat wenscht men om der wille
van de liefelijkheid voorbij te zien: ‘Timmermans is uit den grond van zijn hart
geloovig, zooals het volk van zijn land, zooals Pieter Bruegel, eenvoudig en
vanzelfsprekend. Het geloof is er, en het geloof is noodzakelijk. De twijfel kan het
niet overwinnen. “Het zit mij dieper in het hart,” zegt Pieter Bruegel, “dan alles, wat
ik lees, hoor of zie. Slechts één weg is mogelijk: kinderlijk gelooven en vroolijk en
deemoedig voortschrijden naar het licht, dat aan het einde brandt.” Maar ook zulk
een geloof ontstaat niet zonder moeite. Het komt uit een wetend en strijdend hart.’
Den laatsten regel van dit aandoenlijk en mystiek betoog kan ik niet nalaten te
[cursiveren]. Felix Timmermans de weter en strijder! Neen, geachte biograaf, zoover
zijn wij hier nog niet, en misschien (men moet voorzichtig zijn) zullen wij ook zoover
niet komen! Men kan ons veel wijsmaken, maar een ‘Umwertung aller Werte’ met
als eindpunt een wetenden en strijdenden Pallieter is nog allerminst aan den orde.
Wij protesteeren voorloopig uit naam van ‘Asphalt’ en ‘Zersetzung’ tegen dit
overigens leerrijke spel met de Nederlandsche litteratuur.
M.t.B.

Arthur van Schendel zestig jaar
aant.

Hij staat nog midden in het leven
Zijn persoonlijkheid en werken
Niet iedere schrijver maakt het ons zoo gemakkelijk zijn zestigsten verjaardag te
gedenken als Arthur van Schendel. Dikwijls is het ‘waardeerende woord’ dan een
gelegenheidspredikatie; men ‘blikt terug’ op een ‘welbesteed leven’ en is meer
erkentelijk voor wat geweest is dan voor wat nog komen moet.
Bij Van Schendel is het anders. Met zijn kalme, maar regelmatig stroomende
vitaliteit heeft hij zich als oudere man weer midden in het leven geplaatst met zijn
Fregatschip Johanna Maria, een symptoom van een niet alleen volkomen onverbruikt
talent, maar ook van een vernieuwing van dat talent. Daarna is Van Schendel
voortgegaan in dien nieuwen, eenvoudigen en steeds waarachtigen toon, dien wij
zoozeer in hem apprecieeren; in zijn laatste boek De Waterman hebben wij zelfs
weer een stijging kunnen constateeren na de kleine inzinking met het ietwat monotone
Jan Compagnie.

De persoonlijkheid en het schrijverschap
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Ik heb eenige maanden geleden over de figuur van Van Schendel uitvoerig geschreven
en zijn temperament vergeleken met Vondel. Het zij mij vergund daaruit één passage
te citeeren, die het werk van Van Schendel in het algemeen betreft.
‘De oudere Van Schendel vond in den romanvorm een uitdrukkingsmiddel, dat
hem gelegenheid gaf zijn romantische jeugdneigingen en zijn uiterst genuanceerd
gevoel voor de dagelijksche dingen, zooals men ze in den fijnen nevel ziet, te
combineeren. Men zou op bepaalde punten een vergelijking kunnen maken tusschen
Van Schendel en Vondel. Beider werk is een voorbeeld van volmaakte beheersching
van het taalbeeld; beiden hebben zij na hun vijftigste jaar een vorm gevonden, die
hen met een plotselingen overvloed van scheppingskansen zegende, en beide typeeren
zij zoo duidelijk mogelijk den kunstenaar pur sang, die vrij van tergende, bestendig
rekenschap vorderende problemen, in staat is, uit de volheid en gelijkmatigheid van
zijn verbeelding het eene werk na het andere te creëeren. Noch Van Schendel noch
Vondel hebben ooit één gedachte opgeworpen, waarom de ééne helft van de wereld
de andere zou kunnen verketteren; de zachte humaniteit van Van Schendel, de uit
behoefte aan gezag geboren Katholiciteit van Vondel zijn eenvoudig de grondslagen,
waarop een dichterlijk, beeldend temperament zich kan uitleven; de kwellingen van
den twijfel mogen zulke menschen al bestookt hebben, in hun werk komt daarvan
niets tot uiting. Een eenvoudige, spontane, gelukkige drang tot het vermenigvuldigen
van beelden bezielt hen en doet hen voortgaan, zonder conflict, van opus tot opus.
Een bepaalde evolutie zou men in Van Schendels oeuvre, dunkt mij, dan ook
bezwaarlijk kunnen aangeven. Er moge een subjectiever, lyrischer jeugdperiode
tegenover een objectiever, epischer ouderdom staan: van Drogon tot De Waterman
is Van Schendels verhouding tot de wereld in wezen gelijk gebleven. Tamalone uit
Een Zwerver Verliefd keert terug in Jacob Brouwer uit Het Fregatschip Johanna
Maria, en deze herleeft (zelfs ditmaal met veel letterlijke reminiscenzen) in Maarten
Rossaart, den waterman; alleen valt bij Tamalone de nadruk meer op het persoonlijk
avontuur, terwijl de latere romans van Van Schendel meer in den breede schilderen,
wat zich om de centrale personages afspeelt; maar dit verschil in accent tusschen
jeugd en ouderdom kan men moeilijk bestempelen met den naam “ontwikkeling”.
Van Schendel was altijd een prozaschrijver met een primair verlangen naar het beeld,
het zeer zuivere, aristocratisch getemperde beeld weliswaar; zijn menschengestalten
waren steeds wezens, die leven door den atmosferischen nevel van dingen en
handelingen, die de schrijver om hen weeft; zij zijn doorgaans met pastel gedaan,
alle scherpe krassen en brute contrasten zijn daarbij met de distinctie van den geboren
aristocraat vermeden. Zoo ook weer in De Waterman; aan de sfeer van het
Hollandsche landschap danken ook de levende wezens hun bestaan; ook hun
zieleleven blijft sfeer, getemperd licht in een voornaam vertrek. Zelfs de “groote
passies” (het geliefde thema van iederen tweederangs-auteur) bedwingt Van Schendel
in zijn pastelstijl; men hoort er van, men weet, dat deze menschen botsingen en
krampachtige incidenten hebben gekend; maar dat alles treedt terug, en wat er van
blijft is het mistige heimwee, dat een Tamalone, maar ook een Maarten Rossaart
altijd vergezelt.’
In deze passage valt, gelijk men ziet, de nadruk op Van Schendels aristocratische
ingetogenheid en zuiverheid. Men heeft uiteraard een persoonlijke relatie tot iederen
schrijver; zoo bewonder ik boven alles in Van Schendel den eersten rang van zijn
schrijverschap. Nooit gebruikt hij onzuivere effecten, nooit heeft hij meegedaan aan
modestroomingen en arrogante, in wezen onbeduidende ‘-ismen’.
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Van Schendel is meer dan een beschrijver om der wille van de beschrijving; hij
is ook meer dan een romanticus om der wille van de romantiek. Vooral in zijn latere
werk heeft hij die harmonie tusschen ‘realiteit’ en ‘verbeelding’ gevonden, waaraan
men schroomt dadelijk een brutalen naam te geven. In zijn jeugdperiode was Van
Schendel meer uitgesproken romantisch dan thans, d. i., voor mijn gevoel, ook
zwakker, beperkter. Het stijlgevoel van den ouderen van Schendel heeft die lyrische
weekheid niet verloren, maar opgeslorpt en in zijn epische kracht verdisconteerd.

Het oeuvre van Arthur van Schendel
Arthur van Schendel, die 4 Maart a.s. zijn zestigsten verjaardag viert, heeft een
respectabel aantal boeken geschreven, waaronder romans, novellen en essays. In
1896 verscheen Drogon, in 1897 De schoone jacht: twee verhalen, die aanstonds het
talent van hun schepper verraden, al heeft het zich later verrijkt en verdiept. Het
middelpunt van de eerste periode van Van Schendels kunst is Een zwerver verliefd,
de geschiedenis van den zwerver Tamalone; hier bereikt Van Schendel de soberheid
en de verfijning van den lyrischen prozaïst, wiens lyriek toch nergens uitbundig of
barok wordt.
Van de overige werken van Arthur van Schendel noem ik nog Een Berg van
Droomen (1913); De Mensch van Nazareth (1916); Pandorra (1919); Der Liefde
Bloesems (1921); Blanke Gestalten (1923); Angiolino en de lente (1923); Oude
Italiaansche Steden (1924); Merona (1927); Florentijnsche Verhalen (1929); Het
Fregatschip Johanna Maria (1930); Een eiland in de Zuidzee (1931); Jan Compagnie
(1932); De Waterman (1933); en zijn opmerkelijke essays over Shakespeare en
Verlaine. Thans werkt Van Schendel aan een bundel verhalen, die nog in den herfst
van dit jaar zal verschijnen.
Met een dergelijk oeuvre en een dergelijke benijdenswaardige levenskracht gaat
Arthur van Schendel zijn zestigste levensjaar in, terwijl niet alleen de dankbaarheid
van zijn lezers, maar ook hun beste wenschen voor de toekomst hem zeker zullen
bereiken.
M.t.B.

Nagelaten werken
aant.

Van Karel van de Woestijne en Herman Gorter
Over piëteit en vriendschap
Karel van de Woestijne. Over Boeken en Schrijvers (V. Dishoeck, Bussum,
1933).
Herman Gorter, Sonnetten (V. Dishoeck, Bussum, 1934).
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Er zijn zeer uiteenloopende motieven, die kunnen leiden tot het uitgeven van nagelaten
werk. In de eerste plaats is er het motief der piëteit. Iedere schrijver heeft zijn
vrienden, die alles belangwekkend achten, wat hij in letters heeft neergelegd; zij zijn
het gewoonlijk, die in het sluimeren van zijn nalatenschap niet kunnen berusten,
omdat zij zich aan den persoon van den schrijver verknocht voelen en hem ook na
zijn dood zoo volledig mogelijk aan de menschheid willen openbaren. Ik behoef
nauwelijks te zeggen, dat het motief der piëteit wijst op één van de beste
eigenschappen van het litteraire leven en van het leven in het algemeen; dat men zich
door een groote vriendschap verbonden voelt aan een doode en dat men daarvan
getuigt door hem na zijn dood nog aan te hangen, is doorgaans een pleidooi voor het
gehalte dier vriendschap. De litteraire vriendschap wordt, zoolang beide ‘partijen’
in leven zijn, gewoonlijk verdacht gemaakt door hen, die zulk een vriendschap alleen
uit legenden kennen; men spreekt dan van ‘kliekgeest’, omdat men aan een gelijke
gezindheid, die spontaan tot vriendschap leidt, niet gemakkelijk gelooft. Maar al
deze verdachtmakingen ten spijt: er bestaat zulk een litteraire vriendschap en men
behoeft niet bepaald zijn toevlucht te nemen tot Goethe en Schiller om daarvan
voorbeelden te over te vinden. Het zonderlinge is echter, dat zij door de publieke
opinie eigenlijk niet geduld wordt (zelfs al komen de ‘partijen’ er rond voor uit, dat
zij elkaar graag mogen en dus elkanders principes ook), en dat zij pas in een goeden
reuk komt te staan... na den dood van één der ‘partijen’. Maar al heet zij dan ‘piëteit’,
toch is zij niet anders dan een voortzetting van de vriendschap onder levenden; en
als zoodanig getuigt zij op dezelfde wijze van 'n verwantschap, die met een uit
ordinaire politieke overwegingen geboren ‘kliekgeest’ niets anders dan het feit van
het samenzijn gemeen heeft. Hét cardinale verschil tusschen ‘vriendschap’ en ‘kliek’
in de litteratuur (en trouwens overal elders) is, dat de vriendschap op organische
saamhoorigheid wijst, waar de kliek een toevallige fronde beteekent van allerlei
lieden, die zich aaneensluiten ‘om er te komen’. Beide, vriendschap en kliek, maken
ons partijdig; maar de partijdigheid, die men jegens een vriend aan den dag legt,
onderscheidt zich van de kliek-partijdigheid, doordat de partijdige hier zelf gaarne
om zijn intuïtieve en in laatste instantie niet nader te motiveeren voorkeur wil lachen.
Hij weet, dat hij partijdig is, omdat het leven hem dwingt tot keuze, en niet, omdat
hij er belang bij heeft op anderen te steunen, die op hun beurt door hem weer
ondersteund worden.
Ik ben even op dit verschil ingegaan, omdat ik de vriendschap, en speciaal de
vriendschap die men voor een doode kan koesteren, allerminst wil idealiseeren. Wel
degelijk is de vriendschap een votum tegen de onpartijdigheid, tegen de objectiviteit;
dingen, die zich nu eenmaal slecht verdragen met een sterke voorkeur. Immers geen
vriendschap zal eraan ontkomen, dat zij het werk van den bevriende in een weinig
neutrale verhouding ziet tot ander werk; als men dus waarde hecht aan de vriendschap,
zal men de onpartijdigheid en de objectiviteit als maatstaven moeten laten varen.
Maar in het leven worden partijdigheid en subjectiviteit spontaan gecorrigeerd door
onderlinge critiek en zelfcritiek, die zoodra de dood zich tusschen de vrienden schuift,
niet meer mogelijk zijn.
Het gevolg is dikwijls, dat men de nalatenschap van den doode, zonder verschil
te maken tusschen de hoogten en laagten, uitgeeft, zonder een critische schifting dus,
en daarmee loopen de uitgevers natuurlijk voortdurend gevaar een van de kostbaarste
dingen, die de vriendschap kent: de onderlinge vergelijking en dus ook de verwerping
van elkaars zwakheden, uit het oog te verliezen. Zoo komt het, dat veel nagelaten
werk beter in portefeuille had kunnen blijven wat de qualiteit betreft; als document
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moge het later zijn wetenschappelijke waarde hebben, in veel gevallen geeft het den
gestorven auteur als een zwakkere echo van hemzelf, omdat het afgedrukte het
stadium der zelfcritiek niet heeft gepasseerd.
Daarmee blijft echter de waarde der piëteit als verlenging van de vriendschap
volkomen onaangetast; wie trouwens iets weet van de representatieve geschriften,
die men na de dood van Stendhal, Nietzsche, Amiel en zoovele anderen aan het licht
heeft gebracht, zal over de piëteit niet te gering denken.

Karel van de Woestijne, dichter ook in zijn essays
Het Karel van de Woestijne-Genootschap beijvert zich de nagedachtenis van den in
1929 gestorven dichter, prozaïst en criticus, te eeren door de verzameling van zijn
onuitgegeven of verspreid gepubliceerd werk. In het deel Van Boeken en Schrijvers,
dat voor mij ligt, is, naar de bezorger der uitgave meedeelt, ‘buiten alle chronologische
orde om een eerste keuze gedaan uit een paar honderd ongebundelde opstellen.’
Zooals men wellicht weet, heeft van de Woestijne zelf essayistisch werk gebundeld
in Kunst en Geest in Vlaanderen en De Schroeflijn, dat echter, alweer volgens de
inleidende aanteekening tot dit nieuwe deel ‘op verre na de maat niet aangeeft van
Van de Woestijnes beteekenis als kroniekschrijver.’ Hier vinden wij dan bijeen
opstellen, die meerendeels in de N.R.Ct. zijn verschenen, en die dus ook niet in
strikten zin onuitgegeven zijn. Zij zijn echter wel onbereikbaar voor hen, die geen
lust hebben oude jaargangen te gaan doorsnuffelen, en in zooverre is hier de piëteit
ook verre van overbodig.
Dat wil niet zeggen, dat ik de keuze van de bezorgers zonder voorbehoud zou
kunnen onderschrijven. Ook hun heeft de piëteit m.i. eenige malen parten gespeeld;
niet alle opstellen in dezen interessanten bundel zijn even belangrijk en er zijn er
zeker drie of vier bij, die men zonder een spoor van weemoed had gemist; het zijn
enkele herdenkingsartikelen, die te zeer ‘kroniek’ zijn gebleven om nog aanspraak
te kunnen maken op onze aandacht. Er zijn in die artikelen wel enkele regels te
vinden, waaraan men zijn eigen gedachten kan vastknoopen, maar zij motiveeren
toch den herdruk niet.
Dit vooropgesteld, om het dilemma der piëteit nog even te laten uitkomen. Want
verder treft men hier voor Van de Woestijne werkelijk volkomen representatieve
beschouwingen over Leopold, over het zwijgen van Arthur Rimbaud, over Jan van
Nijlen, over Stéphane Mallarmé en vooral: over Jean Cocteau, ongetwijfeld een van
Van de Woestijnes allerbeste studies. Het essayistisch oeuvre van dezen schrijver,
die, ook in zijn proza en critisch werk, voor alles dichter blijft, lijkt mij hier in de
eerste plaats buitengewoon de moeite waard om de typische vermenging van
overheerschend poëtisch temperament en intelligente opmerkingen. Bij Van de
Woestijne blijft de dichter, ook in de critiek ‘de maat van alle dingen’; het ware
trouwens moeilijk anders te verwachten van iemand, wiens gansche schrijversbestaan
aan de geheimen en problemen van het dichterschap kan worden gemeten. Tot critiek
ook op de ‘bronnen der Eeuwige Poëzie’ zelf ziet men Van de Woestijne in dezen
bundel niet komen; zijn beschouwingen blijven beschouwingen van den poëet over
poëten, weliswaar met allerlei uitstapjes naar andere gebieden, maar desalniettemin
dwingend bepaald door de grenzen van het dichterschap als zoodanig. Deze opmerking
bedoelt geen kleineering van het gehalte dezer opstellen. Zij zijn, binnen de grenzen
van het dichterschap, scherpzinnig en hoewel de taal vaak zwaar en soms zelfs barok

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

is, helder van argumentatie en voordracht. In een essay van Karel van de Woestijne
spreekt zich een mensch uit, dien belezenheid niet geleid heeft tot verdorring en dien
poëzie niet bracht tot de bij dichters zoo dikwijls optredende geborneerdheid; want
al vereert Van de Woestijne het dichterschap en al is het voor hem de lucht waarin
hij ademt, hie ziet ook ‘het andere’, het psychologische, soms met verrassend scherpen
blik. Wat hij b.v. over de psychologie van het curieuze geval Rimbaud ten beste geeft
verraadt inzicht in den windhandel, dien men met dat geval gedreven heeft; zijn
verdeeling van de dichters in een ‘mathematisch’ type (Albert Verwey) en een
‘droomerstype’ (J.H. Leopold) wordt op origineele wijze uitgewerkt; terwijl in de
uitmuntende analyse van Jean Cocteau Van de Woestijnes waardeering voor en afkeer
van dezen spring-in-'t-veld volledig tot hun recht komen.
De critiek van Karel van de Woestijne, zooals men die uit deze opstellen van den
ouder geworden dichter leert kennen, heeft in het dichterschap een objectief
uitgangspunt gevonden. Onder de belichting van dat dichterschap worden de uitersten
verzoend; een onstuimig polemist is Van de Woestijne niet. Hoewel men merkt, dat
een Cocteau hem eigenlijk niet ligt, weet hij hem toch te apprecieeren en dat nog
wel op een manier, die met de karakterloosheid van het
alles-in-godsnaam-dan-maar-aanvaarden niets van doen heeft. Hoewel de methode
van Van de Woestijne die is van den eklektischen fijnproever, mist hij de aanmatiging
en den doceerenden toon, die veel vertegenwoordigers van deze beschouwingswijze
eigen zijn; dat maakt het lezen van zijn observaties tot een bijzonder en onvertroebeld
genot.

Herman Gorter, de geloovige dichter van het socialisme
Ook ten opzichte van het nagelaten werk van Herman Gorter, dat zeer omvangrijk
is en waarvan, als ik mij niet vergis, tot nu toe reeds acht deelen waren verschenen,
kan men zich afvragen, in hoeverre de piëteit gedekt wordt door de waarde. Zuiver
en alleen beschouwd als document, daaraan behoeft men niet te twijfelen, is deze
publicatie natuurlijk volkomen verantwoord; zij vervolledigt het beeld, dat wij ons
van den dichter hebben geschapen; maar als poëzie schijnt mij de nalatenschap zeer
ongelijk van qualiteit.
De titel van dit nieuwe deel is ietwat zonderling, als men tenminste aan het woord
‘sonnetten’ een letterlijke, formeel-technische beteekenis wenscht toe te kennen;
want deze bundel Sonnetten bevat ook verscheiden verzen, die naar den vorm zeker
geen sonnetten zijn. Veel doet dat niet ter zake, maar het is toch een vreemd
verschijnsel, waarvoor ik geen verklaring weet. Opgedragen aan ‘de Geest der Muziek
der Nieuwe Menschheid’ sluiten ook deze gedichten nauw aan bij het tweede stadium
van Gorters werkzaamheid als dichter en theoreticus, dat gekenmerkt wordt door
zijn overgang naar het socialisme. Ieder lezer zal op zijn manier reageeren op dien
overgang, al naar gelang van zijn poëtische en ideologische inzichten. Wat mij
persoonlijk steeds weer treft in deze periode van Gorters creativiteit is de wonderlijke
amalgameering van zijn vroegere, zoo spontane en in haar directheid geniale
gevoeligheid voor de zinnelijke impressie, en de nieuwe ‘leer’ (dogmatiek, geloof
of mystiek, al naar men het noemen wil). Reeds in de twee laatste boeken van Mei,
dat nog altijd prachtige gedicht met zijn onvergankelijk zuiveren inzet, komt die
neiging tot symboliek bij Gorter tot uiting; zij zet zich voort in zijn socialistische
periode, meestal niet tot voordeel van zijn werk. Het is m.i. niet het socialisme, dat

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

aan die latere poëzie vaak iets tweeslachtigs geeft, maar wel de symbolische vorm,
waarin dat socialisme zich openbaart bij een man als Gorter. Ook in deze Sonnetten
leven naast en door elkaar heen de impressionistische lyriek en de ‘verdichte’
ideologie, die van mystieke hoofdletters houdt en drinkt aan de bron der Groote
Begrippen. Het Leitmotiv van den bundel is de symbolische vrouwengestalte, die
Gorter, Marxistisch interpreteerend, vergelijkt met de vrouw-idealen van de vroegere
‘klassen’: Andromache, Penelope, Beatrice, Ophelia:
Maar allen toch slecht het beeld eener klasse,
Door despotisme tot schoonheid gewassen,
Mijne Vrouw is het beeld der gansche Menschheid...

In die vrouwengestalte, als het beeld van wat niet door beelden kan worden gezegd,
legt Gorter zijn vereering voor den mensch neer. Het heelal een oneindige schoonheid,
de mensch met zijn machtigen geest en zijn alles samenbindende liefde, de menschheid
als de eenheid der menschen: dat beteekent voor Gorter een rangorde, die zijn
poëtische gedragslijn bepaalt. Die ‘nieuwe Menschheid’ is in de eerste plaats een
bezieling en een geloof; de marxistische theorie verlost den dichter uit zijn isolement
en hergeeft hem een ideaal.
Gorters socialisme is geen stof voor discussie, zoomin als welk onverzettelijk
geloof ook. Neemt men den socialistischen ‘bovenbouw’ van den poëzie weg, dan
vindt men toch steeds weer den impressionistischen dichter van Mei en Verzen terug;
maar men kán nu eenmaal geen ‘bovenbouw’ wegnemen, en daarom is er in Gorters
latere werk een element, waarin men moet gelooven om het volledig te kunnen
ondergaan. Het is dwaasheid, voor de poëzie absolute waarden vast te leggen, want
die waarden zijn nergens te vinden. Wij, die het geloof van Gorter niet kunnen
aanvaarden, ontdekken een ‘breuk’ in zijn socialistische gedichten, omdat de
hoofdletters en de begrippen ons niet opjagen tot geestdrift; maar zooveel kunnen
wij ervaren, dat Gorters geloof voor hemzelf een onuitputtelijke krachtbron is geweest.
Ieder geloof sluit ons uit, wanneer wij het niet deelen, ook als het in poëzie wordt
uitgesproken; en op zulk een gemis aan volstrekt geloof berust weer onze definitie
van ‘ongelijke qualiteit’.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Nagelaten werken in Verzameld Werk, deel 5, pagina 119.

Epiloog bij Hadewijch
aant.

Antwoord aan briefschrijvers
Het merkwaardige van couranten- en tijdschriftartikelen is, dat zij altijd een andere
reactie uitlokken dan men verwacht. Zoo had ik allerminst verwacht, dat mijn artikel
over Hadewijch, naar aanleiding van het boek van mej. Van der Zeyde (avondbl. van
17 Febr. j.l.), een vloed van brieven zou ontketenen, die tot nog toe alle vloeden naar
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aanleiding van mijn artikelen in Het Vad. overtreft; het lijkt mij daarom aangewezen
om met een enkel woord op die bespreking hier ter plaatse nader in te gaan.
In de eerste plaats wil ik, hoe overbodig het misschien ook moge klinken, er den
nadruk op leggen, dat mijn artikel over het boek van mej. Van der Zeyde voor een
dagblad werd geschreven. Dit naar aanleiding van sommige briefschrijvers, die mij
verwijten of vriendelijke aantoonen, dat ik niet volledig ben geweest in mijn opgave
van de bestaande Hadewijch-litteratuur. Tegenover hen stel ik hier ten overvloede
nog eens vast (in mijn artikel kan met het trouwens ook lezen), dat de aanleiding,
die mij er toe bracht het werk van mej. Van der Zeyde in een artikel naar voren te
brengen, ligt in het feit, dat het boek in quaestie meer is dan alleen een verdienstelijke
dissertatie. Het zou niet op mijn weg als dagbladcriticus hebben gelegen een zuiver
wetenschappelijken arbeid zoo uitvoerig te gaan behandelen; dat ik het deed (en de
belangstelling bewijst, dat het artikel in ieder geval weerklank heeft gevonden), was
het gevolg van de algemeene, voor een grooter publiek dan uitsluitend
wetenschapsmenschen belangrijke conclusies, die mej. Van der Zeyde uit de
persoonlijkheid en de poëzie van Hadewijch trekt. Zij is er m.i. in geslaagd deze
figuur in de sfeer van het hedendaagsche probleem te belichten, de middeleeuwsche
mystiek op grond van interessant materiaal in verband te brengen met verschijnselen
als hallucinatie en erotiek, het poëtische element in Hadewijch te toetsen aan
tegenwoordig in omloop zijnde begrippen over poëzie. In mijn bespreking valt dan
ook de nadruk op dezen kant van mej. Van der Zeydes boek.
Dat ik desondanks natuurlijk even den wetenschappelijken kant van het vraagstuk
moest aanroeren mag geen aanleiding geven tot de gevolgtrekking, dat ik een
wetenschappelijke verhandeling heb willen schrijven. Ik sta op het standpunt, dat
een referaat over een boek in een dagblad (en zeker onder de kunstrubriek) zich niet
in specialisatie mag verliezen. Het spreekt vanzelf, dat bij een dergelijke behandeling
van een boek gemakkelijk onrecht wordt bedreven tegenover de volledigheid; maar
dat is een haast onvermijdelijk gevolg van de omstandigheden.
Nu men echter van verschillende zijden mijn aandacht vestigt op het voorbereidend
werk, dat verricht is door dr. Johanna Snellen in haar uitgave van de Liederen van
Hadewijch (Amsterdam 1907), wil ik gaarne van deze gelegenheid gebruik maken
om die uitgave hier te noemen. Het probleem Hadewijch is niet met mej. Van der
Zeyde uit de lucht komen vallen, zooals ik trouwens reeds heb aangegeven door het
werk van Van Mierlo te vermelden. Ik moet hierbij echter dadelijk aanteekenen, dat
de inleiding, die mej. Snellen bij haar uitgave heeft geschreven, als document van
psychologische en ook litteraire waarde niet te vergelijken is met de studie van mej.
Van der Zeyde. Mej. Snellen blijft, hoe eerlijk zij ook poogt Hadewijch te verstaan,
veel meer dan mej. Van der Zeyde bevangen in de traditioneele voorstellingen, die
over de mystiek in omloop zijn. Zonder dus ook maar iets op de wetenschappelijke
beteekenis van haar werk te willen afdingen, en onder verwijzing naar wat ik over
de dagbladcritiek in het algemeen heb gezegd, moet ik er bij blijven, dat het boek
van mej. Van der Zeyde in dezen geheel andere verdiensten heeft dan dat van haar
voorgangers. Inmiddels heeft dr. J. van Mierlo S.J. zich in de Brusselsche Standaard
reeds aangegord om de opvattingen van mej. Van der Zeyde te bestrijden. Het spreekt
vanzelf, dat de heer Van Mierlo het niet aangenaam vindt ‘onbegrijpelijk verkeerde
opvattingen over het Katholieke Christendom’ te hooren verkondigen en dat hij er
wat voor over heeft Hadewijch te reserveeren voor zijn kerkgenootschap; volgens
hem staat mej. Snellen ‘in hare bescheiden, pretentielooze en oprechte waardeering
veel dichter bij Hadewijch dan mej. Van der Zeyde.’ Hetgeen mij een apodictische
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bewering lijkt. Zal de heer V. Mierlo beslissen, aan wie Hadewijch den innigsten
vriendschapskus zou hebben gegeven? Het komt mij voor, dat het van meer belang
is vast te stellen, wie van beide dames het best aannemelijk heeft kunnen maken,
welke waarde Hadewijch heeft voor ons, die minder geïnteresseerd zijn bij een
objectieve, maar levenloos opgeborgen Hadewijch dan bij een subjectieve, maar met
intelligentie geïnterpreteerde Hadewijch; de laatste verhouding behoeft volstrekt niet
op onwetenschappelijkheid te berusten. Dr. Van Mierlo moge zich bevoegd achten
een objectieve Hadewijch te bezitten (daarover laat zich op grond van zijn principes
wellicht niet eens met hem strijden), wij zijn er mej. Van der Zeyde erkentelijk voor,
dat zij, desnoods met de tekortkomingen, die iedere ietwat drieste theorie aankleven,
de figuur van de middeleeuwsche dichteres met een zoo persoonlijk accent heeft
behandeld.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Siegfried van Praag, De Dolle Maagd. (Allert de Lange, Amsterdam, 1933)
Hoewel dit romannetje is opgedragen aan Stefan Zweig, ‘den menschenkenner, den
menschenvriend’, is het van een buitensporige prulligheid. Men kan er vreeselijke
dingen in lezen over naaktcultuur en andere erge zaken, waarbij ons de tanden
beginnen te klapperen over zooveel artistiek opgediende zinnelijkheid. Siegfried van
Praag is een durfal, hij is ook heelemaal niet bekrompen op sexueel gebied en spreekt
dus open over ‘dien kant van het leven’. Naakte waarheid: zoo heeft een andere
auteur dat gedoopt.
‘Toen Jet negen en dertig jaar was, begon het roode licht der romantiek, het roode
licht van 't ware leven te schemeren aan den horizont.’ Dat gebeurde op pag. 99, en
toen werd zij op straat aangesproken. De honderdste pagina heb ik, ik verklaar het
hier eerlijk, niet meer gelezen. Als het een dame pas zoo laat begint te schemeren,
vind ik daarin gegronde reden om de lectuur af te breken. Niet serieus, hè?
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Aug. Heyting, Het Germaanse Midwinter-zonnewendefeest – G. Niessen,
Delft.
Over dit onderwerp in den titel vermeld en nog vele andere wetenswaardigheden
betreffende de kelto-germaansche studie, heeft de heer Heyting een boekje geschreven,
waarin men naar hartelust kan grasduinen, teneinde zijn kennis van deze moelijke
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zaken te verrijken. Ik heb slechts eenige kleine bezwaren tegen de uitgave van den
heer Heyting. Vooreerst de zeer slechte illustraties; vervolgens het wat al te uitvoerig
citeeren van eigen werken, waardoor dit boekje half een copie is van 's dichters
Yggdrasil, en ten derde de niet altijd wetenschappelijk verantwoorde bewijsvoering
van den auteur, die hier en daar het Oera Linda Boek in herinnering brengt. Getuige
deze, overigens voor den Hagenaar zeer instructieve passage:
‘Het fraaie Den Haag, de Freia der steden, dat de eiber voert in het wapen met de
tot paling verworden slang in de snavel, staat dus (deze conclusie slaat natuurlijk op
een hieraan voorafgaand betoog. M.t.B.) onder haar patronaat, evenals het franke
volk der Friezen, Freia's en vrijheids zonen; het is, naar wij gezien hebben, niet
vreemd, dat een kustvolk als de Friezen zich noemden naar de Vanin Freia, Vanabrudr.
Bij de Vijverberg(burg) werd zij vereerd, nog in laat-Christelike tijd vertoonde zich
daar een witte vrouw; in het toenmalige woud was haar heiligdom, zoals nog spreekt
uit de naam “Den Haag”; van daaruit regeerden de Bataafse priesters en priesteressen
en daar ook had de plechtigheid plaats van het besluit tot opstand onder Claudius
Civilis. Evenmin is het verwonderlik, dat wij vlak daarbij vinden de Veenestraat,
waarin nog het woord Vane is te herkennen. Freia was de Vanin of Vanes bij
uitnemendheid en heette ook Fenussin; er lijkt mij onlochenbare verwantschap met
de naam der Zuidelike liefdegodin Venus. Wellicht is de Wagenstraat de
oorspronkelike oprijlaan naar het heiligdom geweest.’
De laatste conclusie vooral lijkt mij te gewaagd om niet geniaal te zijn.
M.t.B.

De roman als document
aant.

Beteekenis van Max Havelaar
De Nederlandsche roman in Indië
M.H. Székely-Lulofs, De Andere Wereld. (Elsevier, A'dam 1934)
Twee geruchten, die omtrent de boeken van mevr. Székely-Lulofs in omloop zijn,
komen op een voor mijn gevoel zonderlinge wijze in tegenspraak. In de eerste plaats
hoort men vertellen, dat vele menschen aan die boeken aanstoot hebben genomen;
in de tweede plaats beweert men, met de snel na elkaar verschijnende herdrukken
als bewijsmateriaal achter zich, dat de boeken van mevr. Székely-Lulofs een (voor
Nederland buitensporig groot) succes hebben. Wie reimt sich das zusammen?
Het mysterie is minder moeilijk te verklaren, dan men op het eerste gezicht geneigd
zou zijn te gelooven; men behoeft daarvoor slechts met eenige aandacht Rubber,
Koelie of De Andere Wereld te lezen. ‘Aanstoot’ en ‘succes’ zijn vaak twee kanten
van één en dezelfde zaak. Men herinnere zich slechts De Zondaar van een andere
vrouwelijke auteur, Alie van Wijhe-Smeding, een roman, waar heel Rotterdam van
op zijn achterste beenen heeft gestaan en dat, als ik goed ben ingelicht, niet minder
dan vijf drukken heeft beleefd. De aanstoot is bij gelegenheden als deze de zekerste
weg naar het litterair succes, die men zich denken kan: omdat Rotterdam gehoord
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had, dat in het befaamde boek een werkelijk bestaand persoon werd ‘beschreven’ en
dat bovendien de tekst van mevr. Van Wijhe-Smeding niet geheel vrij was van eenige
stoutigheden, wilde iedereen het aanstootelijke onder oogen hebben. Erg diep ging
die aanstoot dus niet: want wat voor een lezer werkelijk diep aanstootelijk is laat hij
met ethische verontwaardiging of heimelijken angst voor de mogelijke openbaringen
van zijn eigen innerlijk werkelijk links liggen. Het succes van romans als De Zondaar
en De Andere Wereld levert om zoo te zeggen statistisch het bewijs, dat men zich
uitsluitend gestooten heeft om des te gretiger te kunnen verslinden.
Dit soort boeken heeft altijd een documentairen kant. Er wordt iets in meegedeeld,
dat stof oplevert voor eindelooze discussie onder de thee. ‘Wist jij, dat er zulke
vrouwen waren als die koele Toos?’ ‘Lieve hemel, wat een toestanden daar in de
Oost!’ Repliek: ‘Ik geloof er niets van, lieve vriendin! Als ik mijn kennissen eens
naga, lijkt er geen een op Toos!’ ‘Onzin, Hermine! Toen mijn man en ik in Deli
waren, toen waren er heusch ook wel andere, betere mannen en er werd veel minder
gedronken dan mevr. Székely zegt, hoor!’ Dat is de bekoring van het aanstootelijke
document; het bevordert de conversatie. Eigenlijk heeft men zich, terwijl men z.g.
aanstoot neemt, al lang en breed losgemaakt van het eerste gevoel van onaangenaam
getroffen te zijn; men voelt aan den stijl der boeken in quaestie, dat zij volstrekt niet
zo revolutionair zijn als men wel gedacht had: men weet daardoor spoedig genoeg,
dat de schrijfster, ook al ‘beschreef’ zij dingen, die wel eens verborgen worden
gehouden, in wezen niet de bedoeling had aan te klagen.
Het komt er dus op neer, dat deze soort lectuur eigenlijk in het geheel geen aanstoot
geeft, tenzij en passant en ter meerdere glorie van ‘wat men zegt’.

Bezwaren tegen den documentairen roman
Den roman, dien men als document van bepaalden toestanden aankondigt, alsof
speciaal daarin zijn waarde zou bestaan, moet men altijd met bijzondere attentie
bekijken. Immers: iedere roman is een document van bepaalde toestanden, en als er
dus op dit element zoo extra de nadruk wordt gelegd, suggereert mij dat, terecht of
ten onrechte, iets verdachts. Is het er wellicht om te doen, de aandacht af te leiden
van andere elementen in den roman? B.v. van de gebrekkige psychologie, den
conventioneelen stijl, de onbeduidende personages? Een document wekt als zoodanig
sensatie door de gegevens, die het verstrekt, geheel afgezien van de qualiteiten, die
de roman al dan niet bezit; als ‘men’ hoort, dat er in een nieuw boek over Deli wordt
geschreven, is de nieuwsgierigheid en de (op zichzelf begrijpelijke en bij ieder
individu aanwezige) neiging tot vergelijken van eigen ervaringen met die van het
document gaande gemaakt. Het lijdt geen twijfel, dat het succes van den Max
Havelaar, dat inmiddels door mevr. Székely-Lulofs dreigt te worden overtroefd,
grootendeels berust heeft op de aanklacht die Multatuli daarin formuleerde; en het
mag eveneens van algemeene bekendheid worden geacht, dat niemand minder dan
Multatuli zelf diep teleurgesteld was door het feit, dat men zijn boek als litteratuur
van de aanklacht verslond, zonder in te gaan op de materie van die aanklacht zelf.
Men kan niet zeggen, dat Multatuli aan dat effect volkomen onschuldig was; wie
een aanklacht formuleert in romanvorm (in den ‘aangenaam-leesbaren’ vorm dus),
loopt daardoor meer gevaar dan een brochureschrijver om te worden misverstaan;
hij geeft immers den menschen de schoone litteraire effecten zelf in handen om er
zich aan te bedwelmen en daarmee de hoofdzaak voorbij te zien. De ‘fantasie’ van
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den roman herinnert de lezers nu eenmaal onmiddellijk aan de onwerkelijkheid van
alle fantasie; het element fantasie stelt hen als het ware gerust, omdat de ‘feiten’ niet
worden voorgedragen met de onverbiddelijkheid van den wetenschappelijken
scherprechter, die hen het hoofd afslaat met namen en cijfers. Ik geloof daarom, dat
ieder schrijver, die zich werkelijk over een concreet geval te beklagen heeft, beter
het ongemaskeerde betoog kan kiezen dan het verbeelde verhaal; het verhaal laat
steeds allerlei speelruimte voor de veronderstelling, ‘dat het in werkelijkheid toch
wel zoo erg niet zal zijn’. Bovendien: geen genre verzandt gemakkelijker in banaliteit
dan de half en half documentaire roman, die geen vleesch is en geen visch en hoogst
zelden een meesterwerk; men ziet de ijverige productie van Ilja Ehrenburg, wiens
psychologie bij iederen nieuwen documentairen roman vlakker wordt en wiens
autofabrikanten tegenwoordig al niet meer zijn te onderscheiden van zijn
filmmagnaten.
Dat wij tegenwoordig Max Havelaar nog lezen bijna als een werk van onze eigen
generatie, heeft dan ook weinig te maken met den inhoud van de aanklacht. De
documentaire kant van den Havelaar nl., die uiteraard met den dag meer veroudert,
behoeft ons niet af te leiden van de andere elementen. Ons boeien nog vandaag de
psychologie, de stijl en de personages van Multatuli, omdat zij, onafhankelijk van
de sensatie door de feiten verwekt, voor zichzelf spreken. Ook de Havelaar, kan men
zeggen, is als iedere documentaire roman geen vleesch en geen visch; er staan heele
brokken ‘document’ in, die men gerust over kan slaan; maar het genie van den auteur
was meer waard dan een brochure en daarom ziet men den assistent-resident van
Lebak, dat wonderlijke mengsel van romantiek en zakelijke drift, nog voor zich als
een mensch, met wien men gaarne kennis zou maken, terwijl men Pieter Pot, den
sloomen held van mevr. Székely-Lulofs, al vergeten is, zoodra men De Andere Wereld
heeft uitgelezen.

Een andere wereld?
Hoezeer het mij spijt voor hen, die de boeken van mevr. Székely-Lulofs als
meesterwerken beschouwen, ik kan die meening geenszins deelen. Laat ik mij tot
De Andere Wereld bepalen, dat op essentieele punten (psychologie, stijl, personages)
maar weinig afwijkt van haar vorige romans; men kan er natuurlijk een kaartje over
leggen, welke roman beter is, maar zij behooren onafwijsbaar tot hetzelfde genre.
Het is mijns inziens maar betrekkelijk weinig karakteristiek voor dit werk, dat de
handeling zich grootendeels in Indië afspeelt, want in de psychologie, den stijl en de
personages leeft het Holland van de huiskamer. Ik behoor niet tot degenen, die
aanstoot nemen aan de romans van mevr. Székely-Lulofs; ik ken Indië niet uit eigen
aanschouwing en ik geloof bij voorbaat alles wat mevr. Székely-Lulofs mij daarover
vertelt, omdat ik geen enkele reden heb haar goede trouw in twijfel te trekken. Het
kan nog wel veel ‘erger’ zijn, het kan ook wel minder ‘erg’ zijn: dat is alles
discussiemateriaal voor de conversatie, die mij niet aangaat, als ik oordeel over het
formaat, de klasse van het werk. Als bijdrage tot dit thema wil ik alleen zeggen, dat
het mij compleet onbegrijpelijk is, hoe iemand in deze objectieve, vlakke beschrijving
van planters, Indische dames en ‘njais’ ook maar een grein van vijandigheid kan
ontdekken. De fulminante woede van een Multatuli, de haat tegen het zelfvoldane
gezag, die hem op zijn Brusselsch dakkamertje tot schrijven dreef, is hier zoo
volkomen afwezig en wordt hier evenzoo volkomen vervangen door het rustige
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dialoogje van onzen familieroman, dat men wel veel sentimenteel belang moet hebben
bij Indië om mevr. Székely hard te vallen.
Ik heb echter wel andere bezwaren tegen deze ‘andere wereld’, die bedrieglijk
veel wegheeft van de wereld van mevr. Boudier-Bakker. Zeker, Pieter Pot gaat naar
Indië, en hij loopt onder de tropenzon en neemt een Indische huishoudster, die een
kindje van hem krijgt, en hij doet nog veel meer in Indië; maar onafgebroken blijft
de toon heerschen, waaraan wij hier zoo gewend zijn, die toon van ontsteldheid over
‘cynische’ mannen en van ietwat huilerig beklag om gemis, dat eigenlijk vermomd
zelfbeklag is, die toon van Marietje, die Pieter toch had moeten krijgen, als alles
goed geloopen was. In 't filmepos De Jantjes wordt diezelfde toon getransponeerd
in den volkstoon, maar zoo erg veel verschil is er niet; het verschil, dat mevr.
Székely-Lulofs in betere kringen verkeert dan Herman Bouber, mag immers tegenover
de verschillen tusschen Karl May en Dostojewski geen verschil heeten; en dan hebben
De Jantjes hun gezelligen humor nog voor. De figuur van Pieter Pot is, hoezeer mevr.
Székely-Lulofs ook moeite doet zijn magere, slobberige lichaam en zijn ziel,
waarin-toch-wel-iets-moois-en-fijns-schuilt, voor ons af te beelden, volkomen omtrek
gebleven; de overgangen, die deze man moet doormaken, de psychische
veranderingen, die hem geleidelijk aan van een mislukten nietsnut tot een
gefortuneerden plantageheld promoveeren: men ziet er alleen de anecdotische
uiterlijkheden van. Op het stuiversromanachtige af is zijn latere vrouw Betty, ontleend
aan boekerige clichés van het moderne ‘Hollandsch binnenhuisje’ lijkt het huwelijk
tusschen deze twee menschen; goedkoop zijn de collega's van Pot, de heeren van der
Steeg, Blom en Brinkman. Dat deze lieden in Indië in grooten getale rondloopen,
bewijst nog niet, dat mevr. Székely-Lulofs dieper in hen heeft gezien dan de
gemiddelde Nederlandsche romanschrijfster in de harten der dames en heeren
benoorden den Kreeftskeerkring. Laten wij toch s.v.p. niet gaan strijden over de
vraag, of de Van der Steegs en Bloms al dan niet in Indië te vinden zijn; zij zijn er
natuurlijk, en zij zullen wel zeer weinig verschillen van den controleur Verbrugge
en luitenant Duclari uit den Havelaar; maar bij Multatuli verschijnen zij getoetst aan
een man als Havelaar en daarmee tot hun ware proporties teruggebracht, doorzien
in hun kleine ambities en hun kleine pretenties, eerbaar en op hun tijd goed of slecht,
maar niet met de interessanterige avontuurtjes, die mevr. Székely-Lulofs (men merkt
het aan haar stijl) eigenlijk ongehoord de moeite waard acht.
Over wat een Verbrugge als particulier alzoo aan pekelzonden op zijn geweten
had, hoort men precies zooveel als nodig is om de bescheiden deugden en gebreken
van den man te belichten; bij mevr. Székely-Lulofs klinkt het daarentegen als een
onthulling, dat Blom platen uit La Vie Parisienne aan zijn wand had hangen en wordt
men gedwongen alle ups and downs van het koloniale leven, overigens zonder veel
afwisseling en zeker zonder één verrassende vondst, te slikken. ‘Ze hield zijn blik
met de hare vast, tot ze ineens aan hem rukte en eischte: “Zoen me dan ook, hoú me
dan tegen je aan, vertroetel me dan toch!” Een vlam laaide in hem omhoog. Hij
knelde haar tegen zich aan, zoende haar, blind, alles vergetend...” Moesten wij
daarvoor naar Indië, mevr. Székely-Lulofs? Mij dunkt, dat geluid is niet speciaal de
melodie van den tropennacht! Tenzij wij moeten veronderstellen, dat de schrijfster
juist deze manier van enscèneeren voor ‘het algemeen-menschelijke’ houdt...
In dit boek blijft ook de natuurbeschrijving uiterlijkheid; om er maar over te zwijgen
dat de inlandsche vrouw Asminah geteekend wordt met die sentimenteele
verteedering, waaraan ik, als ik inlander was, bepaald aanstoot zou nemen. Die lieve,
trouwe vrouw, die naar den kampong teruggaat, is zoo goed bedoeld, dat hier nu
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werkelijk voor mijn gevoel de steen des aanstoots vlak voor de deur ligt. Maar
daarover schijnt men juist niet gestruikeld te zijn.

Toekomstmogelijkheden
In een interview, dat onze courant eenigen tijd geleden met mevr. Székely-Lulofs
heeft gehad, heeft men kunnen lezen, dat zij zich zonder eenigen ophef uitlaat over
haar eigen boeken. Zij is dus nog geenszins verblind door den stroom van vertalingen,
die haar succes voortplanten tot in Amerika toe; blijkbaar heeft zij thans het besef
nog niet verloren, dat ook Courths-Mahler internationale reputatie geniet, met welke
dame ik haar overigens allerminst wil vergelijken. Het komt mij voor, dat er voor
mevr. Székely-Lulofs, gegeven deze sympathieke mate van zelfkennis, precies twee
litteraire mogelijkheden bestaan en wel deze: óf zeventig romans schrijven als De
Andere Wereld en dan in de leesbibliotheken van alle landen der aarde present zijn,
óf radicaal breken met dezen slappen stijl, die aan alle middelmatigheidsverlangens
beantwoordt en een boek schrijven, waaraan de uitgever een dikken strop heeft.
Dit boek zal ik met kinderlijk genoegen gaan koopen. Iets, dat mij, zelfs als ik
geen recensent was geweest, bij De Andere Wereld nimmer zou zijn ingevallen.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als De roman als document in Verzameld Werk, deel 5, pagina
125.

Nieuwe uitgaven
aant.

Jetse Dirks, Insulinde. (W.P. van Stockum, den Haag z.j.)
Het groote gedicht van den heer Dirks, bestaande uit honderden achtregelige strophen,
en onderverdeeld in de zangen ‘Okeanos’, ‘Columbus’ en ‘Insulinde’ (alles dus
volkomen volgens de regelen der kunst) heeft mij weer eens aan het relatief gelijk
der ‘poésie pure’-vereerders doen gelooven. Hier is nu werkelijk alles overhoop
gehaald wat maar aan historisch en geographisch décor te land en ter zee bestaat, en
zelfs is dat alles lang niet slecht op maat en rijm gebracht... maar poëtisch is het
desondanks ten eenenmale niet. Onder den historischen rompslomp van correcte
regels treft geen enkel verrassend beeld, geen enkele zinswending, die ontroert. Hoe
ver men ook leest, het helpt niets; de rijm- en maattechniek van Jetse Dirks glijden
langs ons heen en laten ons volkomen koud. Voor Tachtig zou dit werk wellicht nog
wel succes hebben gehad; nu is dat, dunkt mij niet meer mogelijk. Wij zijn veel te
‘versgevoelig’ geworden om nog zooveel strophen te kunnen verteren zonder dat de
adem der poëzie er doorheen waait.
De afmetingen, waarin het boek is uitgegeven, hadden beter lot verdiend dan wel
aan dezen gedichtenkolos te beurt zal vallen.
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M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Bruno Clasius, roman van een verregend leven door Frans v. Oldenburg
Ermke. (Teulings' Uitg. Mij., 's-Hertogenbosch z.j.)
Deze, waarschijnlijk wel autobiografische roman is gedeeltelijk een niet
onvermakelijke charge op de journalistiek van een provinciaal blad, waarin de held
van de historie, Bruno Clasius, verzeild raakt. Ik geloof echter, dat de auteur veel
meer heeft willen geven dan alleen een charge; er komt zoo nu en dan iets verbitterds
in zijn toon, die daarop wijst. Maar het noodlot heeft voorlopig van Frans van
Oldenburg Ermke nog geen satyrisch schrijver van grooter allure gemaakt. Hij
beschikt over een flinke dosis waarnemingsvermogen en over een vaak zeer
geforceerde geestigheid, die een enkele maal raak is en dan weer vijf maal er naast.
Zoo is zijn boek, alles bij elkaar genomen, volkomen journalistiek gebleven, ook
waar het de journalistiek wil ‘aanklagen’. Het wordt daardoor onaannemelijk, dat
het leven van Bruno Clasius alleen door deze ervaringen ‘verregend’ is: de schrijver
bederft het zelf, door zich telkens te overschreeuwen, telkens te geestig en te cynisch
te willen zijn. Dat uitblijven van den beoogden indruk is dus geen gevolg van de
door Oldenburg Ermke meegedeelde feiten (want die zouden volstaan om een leven
te laten ‘verregenen’), maar van den toon, die al te vaak gewild en blikkerig aandoet.
Als men zich werkelijk ‘verregend’ weet, laat men van dat soort krampachtige
bijgeluiden wel af.
Frans van Oldenburg Ermke schrijft een vlotten stijl. Iets minder vlotheid zou
wellicht zijn aandeelen doen stijgen en zijn ‘verregendheid’ geloofwaardiger maken.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Willem C.J. Mooy, De Tocht der Tienduizend. (De Tijdstroom, Lochem
1933).
In dit verhaal van den profeet Servando, die zijn volk oproept tot den ‘tocht der
tienduizend’ zit wel een aangename sfeer, die herinnert aan moralistische histories,
die men in zijn jeugd te hooren krijgt. Dat de waarde van deze soort half-romantische,
half-catechiseerende litteratuur erg groot is, zou ik niet durven beweren: er wordt
over de verhouding van ‘leider’ en ‘massa’ gesproken op een wijze die tamelijk
ouderwetsch aandoet en geen nieuwe gezichtspunten oplevert.
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Ik moet echter aanteekenen, dat de schrijver vlot en met smaak vertelt, terwijl hij
zich houdt aan het eenvoudige en bevattelijke, ook in zijn karakteristiek van den
profeet. Misschien lezen velen daarom deze anabasis met meer genoegen dan
Xenophon, dien men in de herinnering altijd met Grieksche verbuigingen en
parasangen verbindt.
M.t.B.

André Suarès over Gobineau
aant.

Een leugenaar en een snob?
Wij hebben onlangs uitvoerig bericht over een speciaal nummer der Nouvelle Revue
Française, gewijd aan den rassentheoreticus en romancier graaf Gobineau, waaruit
bleek, dat de belangstelling voor deze figuur in den laatsten tijd zeer groot is. Thans
komt André Suarès in de Nouvelles Littéraires met een scherpen aanval tegen
Gobineau voor den dag. Suarès, wiens boek over Napoleon wij eenigen tijd geleden
in het Zondagsblad bespraken, beschouwt Gobineau als een valsch genie, met de
allures der genialiteit zonder de eigenschappen ervan; men vindt in deze karakteristiek
Suarès' opvattingen over Bonaparte in gewijzigden vorm terug.
Gobineau is, volgens Suarès, een dichter, wiens verzen ‘sont d'un mirliton héroïque
et désinvolte’. Zijn romans ‘hebben geen werkelijk leven en zijn van een
gedistingueerde platvloerschheid’. ‘Het geheel is typeerend voor een amateur,
overloopend van levendige intelligentia, die er voor alles op uit is te overbluffen en
die wat zij aan origineels in zich heeft, bederft door de originaliteit, die zij zou willen
hebben. Zijn stijl geeft zijn formaat aan: hij schrijft goed, zooals iedereen, en
armelijk’. ‘Zijn rijkdom aan leugens is verrassend groot. En misschien schuilt daarin
zijn ware genie. Hij heeft het op zijn ouden dag tot de apotheose gebracht’.
Over Gobineaus rassentheorie is Suarès ook allerminst te spreken. ‘Of het nu over
het ras of over de geschiedenis, over de Ariërs, de Chineezen of de Perzen gaat,
Gobineau arrangeert zijn stof volgens zijn kleine persoonlijke ideeën. En hoe minder
hij weet, hoe meer hij verzekert. Hij is zelfs niet oprecht. Hij geeft in plaats van
onweerlegbare feiten zijn “pirouettes de bel esprit” en zijn beweringen’.
Na den spot te hebben gedreven met Gobineaus voorliefde voor de genealogie
(‘Histoire d'Ottar Iarl’) beschuldigt Suarès Gobineau ervan, dat hij door zijn theorieën
de ontwikkeling der tegenwoordige toestanden heeft bevorderd. Had men dezen
slechten diplomaat maar een fauteuil in de Académie gegeven, verzucht Suarès, dan
zou hij zijn originaliteitscampagne, die tegen Frankrijk is gericht, wel hebben gestaakt!
‘Of men het toe wil geven of niet, Gobineau is verantwoordelijk, althans voor een
deel, voor den nieuwen roem en het goede geweten, waarmee haat en verachting
zich tegenwoordig rechtvaardigen; hij heeft ze den triomfeerenden wilden ingeblazen.
Men moet de gorilla's niet trotsch maken op hun tanden en staart; men moet hun niet
vertellen, dat zij het zout der aarde en de ware goden van het menschdom zijn. Zij
zijn daarvan immers ten allen tijde maar al te zeker; en zij worden door zulke theorieën
er steeds meer van overtuigd, dat zij de andere menschen kunnen verachten en met
recht als slaven behandelen’.
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Tenslotte hekelt Suarès Gobineaus voorliefde voor chique kleeren en zijn snobisme.
De haat, die uit dit artikel spreekt, gaat echter op een fundamenteele tegenstelling
terug en wel op het onverzoenlijk contrast tusschen den exclusieven aristocraat
Gobineau en den idealistischen Suarès. ‘On ne peut bien haïr que l'homme’: dat
woord van Gobineau moet voor iemand als Suarès wel onverdraaglijk zijn.

Nieuwe uitgaven
aant.

Shakespeare's Sonnetten, vert. door Albert Verwey (C.A. Mees, Santpoort
1933).
Albert Verwey heeft in zijn beheerscht en voornaam Nederlandsch, Shakespeare's
bekende sonnetten, die dikwijls om hun vorm en inhoud stof tot discussie hebben
opgeleverd, vertaald of liever nagedicht; zij hebben in een zeer verzorgde uitgave
van de firma Mees het licht gezien. Verwey zegt in zijn inleidend woord:
‘De onderwerpen van Shakespeare's Sonnetten zijn liefde en vriendschap. De
hoogste vorm van liefde is hem vriendschap, de lagere zinnelijkheid. Evenzoo is de
hoogste schoonheid hem de innerlijke, de lagere, die van het uiterlijk. Alles wat op
die vier vormen betrekking heeft, werd door hem beleefd en uitgesproken.
Onmiddellijk beleefd als onmiskenbare werkelijkheid en onmiddellijk uitgesproken
met evenveel hartstocht als gracie. Hij zelf, de blonde jongeling, en de donkere vrouw
worden zichtbaar, tastbaar, zelfs met de omstandigheden, die hen omgeven.’ Volgens
Verwey doet de orde der sonnetten, die niet geheel vaststaat, weinig ter zake, omdat
de grondgedachte de eenvoud zelf is. Ik geef hier, als specimen van deze zorgvuldige
en dichterlijke vertaling, ter vergelijking het eerste sonnet van Shakespeare naast de
vertaling van Verwey:
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:
But thou, contracted to thine own bright eyes,
Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thyself thy foe, to thy sweet self to cruel.
Thou that art now the world's fresh ornament
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content
And, tender churl, mak'st waste in niggarding.
Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world's due, by the grave and thee.

Verwey:
Uit schoonste schepsels wenschen we ons een spruit,
Dat daardoor schoonheids roos ons nooit begeef,
Doch als het rijpre zijn bestaan besluit
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Zijn heugnis in zijn teedere afkomst leef.
Maar gij, verpand aan 't licht van eigen oogen,
Wilt dat die vlam uzelf als brandstof eet;
Uw overvloed, tot schaarschheid weggezogen,
Bestrijdt uzelf, voor uw zoet zelf te wreed.
Gij, die nu 's werelds frissche sieraad zijt,
Van kleur'ge lente de eenige heraut,
Bergt in uw eigen knop uw zaligheid.
En spilt uzelf in gierig zelfbehoud.
Heb meelij met de weerld: eet niet geheel,
Gij en het graf, het haar behoorend deel.

M.t.B.

Het lezen van poëzie
aant.

Nuanceering en slordigheid
Slauerhoffs levensgevoel
J. Slauerhoff, Soleares (A.A.M. Stols, Maastricht, 1934).
Mijn dankbaarheid jegens de poëzie in het algemeen is niet zeer groot. Dat ligt minder
aan de poëzie dan aan den woordenzwendel, waarmee men haar placht en pleegt te
omgeven. Er is in Nederland zooveel getheoretiseerd over het schoon van verzen,
dat men zich als redelijk mensch wel moet afvragen, welke grond er kan zijn voor
al die theorie, als toch (volgens de theoretiseerenden zelf!) onze poëzie zoo
phaenomenaal in bloei is geweest dat zij wel voor zichzelf zou kunnen spreken. Men
begrijpe mij wel: ik loochen dien bloei allerminst, maar ik sta er eenigszins plantaardig
tegenover; de vele verheven commentaren over het ‘wezen’ en de ‘magie’ der
dichtkunst heb ik voor mij niet noodig om aan een bloeiperiode te gelooven, evenmin
als ik daaraan behoefte heb tegenover het thans weder alom ontluikende speenkruid.
Wij zijn doorgaans weinig eerlijk tegenover onszelf, wanneer wij over het lezen
van poëzie spreken. Niemand durft ronduit een beschrijving te geven van de wijze,
waarop hij die poëzie eigenlijk geniet. Men kan echter onmogelijk poëzie lezen,
zooals men een roman of een essay leest: daartegen verzet zich het ‘bezwerende’
karakter van het gedicht (ik denk nu aan het korte gedicht, dat volgens Poe de
eenig-mogelijke vorm van poëzie is), daartegen verzet zich ook de afgeronde vorm,
die met de continuïteit van het romanproza en het essayistisch betoog maar
betrekkelijk weinig uitstaande heeft. De wijze, waarop men een gedicht opneemt, is
in veel opzichten meer verwant aan het zien van schilderijen dan aan het lezen van
boeken. Men leest eigenlijk geen vers; men leest het hoogstens over; daarna behoort
het in ons gevloeid te zijn als een geheel en voor ons te staan als een beeld. Alle
poëzie, die poëtisch effect heeft, is een verbinding van (meestal niet overheerschende)
logische gedachtencombinaties met den toets van het op één moment aansprekende
beeld. Bijna had ik gezegd: anders is zij geen poëzie; maar de herinnering aan de
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stoute beweringen van de zendelingen der ‘poésie pure’, doet mij nog juist bijtijds
zwijgen. Ik geef deze observatie dus niet als een recept, maar als een persoonlijken
indruk.
Hoe men dan poëzie leest? Ik geloof, op den rand van den slaap en den droom.
Poëziebundels koopt men om ze in de boekenkast te zetten, en er van tijd tot tijd met
diepe genegenheid naar te kijken en ze dan in een onbewaakt oogenblik uit de kast
te nemen, ze verstrooid door te bladeren, in een stoel te gaan zitten, twee, drie, acht
gedichten ‘op te nemen’ en ze dan weer weg te zetten. Daarvan behoudt men het
verrukkelijke, maar daarom nog niet met dwaze theorieën te idealiseeren gevoel, dat
men in zijn kast een verzameling taalbeelden bewaart, die een geheel andere waarde
hebben dan etsen en aquarellen, omdat zij door het woord op een bijzondere wijze
verzwagerd zijn met het redelijk argument, zonder zich echter als de logica, te
verliezen in de techniek dier redelijkheid zelf.
Alle geur der beeldende kunst verbindt zich met alle aangeduide mogelijkheden
van het denken: ziedaar voor mij één van de voornaamste bekoringen der poëzie.

Het ‘gevoel voor poëzie’
De poëzie van Slauerhoff is mij daarom zoo dierbaar, omdat zij dit karakter van
bindstof tusschen logica en beeld zoo volkomen en oprecht bezit. Ik herinner mij
altijd nog, hoe zijn prachtige gedicht Chlotarius (opgenomen in den bundel Saturnus)
mij betooverde, en wel vooral door de volgende regels, waarin de uitzonderingspositie
van den knaap Chlotarius wordt geteekend:
't Hoogst steeg de prille prinselijke haat
Tegen de norsche noordlijke vazallen
Wier baarden op hun harnas dalen, hard en
Ruig als vuilzwartbevroren watervallen.
Zij leken op de oude Longobarden
Die hangen, sluw en somber afgeschilderd,
In 'n zaal waar 't zonlicht vleermuisschuw verwildert,
Waar de avond daalt als nauw’ de noen begonnen.

Hoe vaak ik dezen bundel ook uit de kast neem en in een verloren oogenblik die
regels overlees, altijd weer ril ik even om de feillooze ‘juistheid’, waarmee Slauerhoff
het beeld van die vazallen en Longobarden weet op te roepen; zonder één woord te
veel, zonder de uitvoerigheid van een schilderij, met een zuiverheid van taalnuance,
die alleen voort kan komen uit een onbedorven beeldende intuïtie, in bedwang
gehouden door de even natuurlijke distinctie van den ontdekker van menschenzielen,
wiens hartstocht niet uitgaat naar het alleen-maar-pittoreske, maar in de eerste plaats
naar het voor den mensch kenmerkende detail. Men ziet de vazallen en Longobarden,
maar behalve dat weet men ook iets van hen; die ‘vuilzwartbevroren watervallen’,
die woordcombinatie ‘sluw en somber’ zijn niet alleen aanduidingen van omtrekken,
maar ook psychologische ‘treffers’. Men kan dat moeilijk aan iemand duidelijk
maken, die geen ‘gevoel voor poëzie’ bezit; men kan evenmin logisch uiteenzetten,
dat het woord ‘verwilderen’ in verbinding met het voorafgaande ‘vleermuisschuw’
in dezen regel de beschrijving van een zaal en een katalogiseering der aanwezige
meubels volkomen overbodig maakt. Dat is nog geen reden om dat beroemde ‘gevoel
voor poëzie’ heilig te gaan verklaren, alsof het een goddelijk privilege was, maar
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wel een aansporing om in iederen schrijver, onverschillig of hij verzen maakt of niet,
de nuance op te zoeken als het moment, dat over zijn persoonlijkheid beslist.
De poëzie van Slauerhoff is niets zonder de nuance. Zij mist alle goedkoope maaten rijmeffecten, waardoor mindere goden vaak nog weten te overbluffen; zij is door
velen vaak voor ‘slordig’ uitgemaakt, omdat zij geen aanspraak kan maken op een
bepaalde soort élégance en een bepaalde quasi-metaphysica, waarvan de dichters het
patent bezitten. Ieder gedicht van Slauerhoff is door en door aardsch, van materie
zoowel als van toon. Daarom is ook zijn nuance zoo dierbaar aan hen, die even
aardsch zijn als hij en, in zekeren zin, even ‘slordig’.
Er zou een studie te schrijven zijn over de zielsgemeenschap der ‘slordigen’ in de
we-reldlitteratuur. Ik geloof, dat die ‘slordigen’ vaak de besten zouden blijken te
zijn; want een zekere mate van ‘slordigheid’ heeft een ieder, die niet zoo bijster
geïmponeerd wordt door de correctheid van den hoogen hoed.

Van Archipel tot Soleares
Als men Slauerhoffs poëtisch debuut Archipel (in 1923 bij Van Kampen verschenen
met het noodige aantal hinderlijke drukfouten, vervloekte slordigheid van den jongen
dichter, die niet eens zijn drukproeven adoreert!) legt naast zijn laatsten, uitstekenden
bundel Soleares, dan springt het wel zeer in het oog, dat deze poëzie zich heeft
geconcentreerd en vereenvoudigd. Het thema: de ‘desperado’, de mensch, die zich
outcast voelt in een wereld, die hij met een gemengd gevoel van afkeer, wanhopige
genegenheid en sarcasme beschouwt. Dit thema is bij Slauerhoff altijd gebleven:
waar het bij zooveel dichters op pose berust, is het bij hem kennelijk vrij van theatraal
gebaar en een direct gevolg van zijn natuur. In hoeveel gestalten heeft Slauerhoff
den zwerver, den avonturier, den verzetpleger (maar het is geen
beroepsrevolutionnair!) tegen de burgermansnormen niet trachten te vangen! Zijn
beeldende capaciteit maakte het hem mogelijk steeds van een andere ‘anecdote’ uit
tot zijn geliefde onderwerp, dat altijd iets van hemzelf verraadt, te naderen; zijn
uitgesproken persoonlijkheid behoedde hem voor het gevaar in historische
schilderijtjes of pastiches van anderen te vervallen. Er zijn betere en slechtere
gedichten van Slauerhoff (het zou wel wonderbaarlijk zijn, als het anders was in een
zoo omvangrijk oeuvre als het zijne), maar de onbeduidende gedichten zijn in dat
oeuvre uiterst zeldzaam. Meestal gaat het bij de dichters anders; zij worden steeds
‘beter’ van vorm en steeds minder boeiend als persoonlijkheid. Ongetwijfeld is ook
Slauerhoff als poëet ‘vooruitgegaan’ sedert Archipel (in dezen bundel liggen b.v.
plastiek en psychologie nog vaak naast elkaar), maar het is nooit ten koste van zijn
persoonlijkheid geweest. Nog altijd verraden Slauerhoffs verzen benijdenswaardig
weinig van gladde routine en egaal meesterschap.
Het feit, dat Slauerhoffs poëzie en persoonlijkheid zich in den loop van tien jaar
betrekkelijk gelijk zijn gebleven, zonder dat daardoor zijn poëtische inspiratie is
verslapt en zijn vormkracht is verschraald, bewijst alleen al, dat wij in Slauerhoff in
den volsten zin des woords een groot dichter bezitten. Geen groot denker, geen
belangrijk theoreticus, geen revolutionnair der ideeën: niets meer, maar ook niets
minder dan een groot dichter.
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‘Vida Triste’
Het leven verschijnt in het werk van Slauerhoff (ook in zijn proza, waarover ik te
zijner tijd schrijf, als zijn roman Het Leven op Aarde in boekvorm uitkomt) als een
vorm van ‘Zersetzung’. Ik gebruik met opzet dit woord, omdat het in den laaststen
tijd nogal eens over de tong is gegaan, als een soort verachtelijk tegendeel van
propagandaleuzen voor edele, soliede en provinciale letterkunde. Ziehier een
voorbeeld van die gesmade ‘Zersetzung’ uit den bundel Soleares, getiteld ‘Vida
Triste’:
Gedoemd om droevig te leven
Wordt ieder die te veel liefheeft;
Nog nooit hield mijn hart het tegen,
De liefde die groot verdriet geeft.
Weer zocht tevergeefs aan jouw borst
Mijn gemartelde hart zijn rust,
Dat wil troost voor brandende dorst
En wordt niet gelescht door lust.
En altijd lijden en boeten
Moet men voor iedere daad,
Tot de wellust der laatste zoete
Liefkoozing in dood vergaat.
Hoe lang men soms kan omhelzen,
Eens is weer de tijd vervloden.
Kan men dan nooit die helsche
Vervloekte passie dooden?
Ik weet het, liefde is zonde
En dus kreeg ik ook mijn straf,
Ik ben voor eeuwig gebonden
Aan iemand die nooit om mij gaf.
Wel heeft hij mij veel streelingen
En liefkoozingen gedaan,
Nooit kon hij mijn liefde bevredigen,
Dat kan zeker niet bestaan.
Ik weet wel, lijden en boeten
Moet men voor iedere daad.
Tot de wellust der laatste zoete
Liefkoozingen in dood vergaat.
Hoe lang men soms kan omhelzen,
Eens is weer de tijd vervloden.
Kan men dan ooit die helsche
Vervloekte passie dooden?

Er is één middel om die ‘helsche, vervloekte passie’ te dooden, en het verbaast mij,
Slauerhoff, dat gij daaraan nog niet gedacht hebt: dat is de rhetoriek van de
propaganda, die alles overstemt, overschreeuwt, tot zelfs de innerlijke stemmen toe,
die al aan het groote, edele, verhevene, opbouwende en weet ik wat niet al toe is, eer
zij nog aan zichzelf is toegekomen. Voor zulk een rhetoriek is alles ‘Zersetzung’,
wat zich niet solidair verklaart met het lichtelijk ridicuul optimisme der nieuwe
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boekenfabrikanten. Ik zal de laatste zijn om het levensgevoel van Slauerhoff, dezen
voortdurenden onvrede met het bestaan en deze gedoemdheid tot ballingschap, aan
te bevelen als een recept; het is slechts één van de vele mogelijke vormen van
zelfonderzoek en zelfbegrenzing, en het is met name niet het mijne. Maar in het
aangezicht van Nedersaksische Opperpommersche en Bovenmoerdijksche
agrariërsbombast, die voor vernieuwing wil laten doorgaan wat niet anders is dan
opgelapt Tollens- en Helmersaesthetiek zijn wij één en van dezelfden stam. (Het
idealiseeren van dien stam laten wij met vreugde aan de agrariër over).
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Het lezen van poëzie in Verzameld werk, deel 5, pagina
132.

Clara Eggink, schaduw en water
aant.

De Vrije Bladen, Schrift 3, jaarg. 11.
Van Clara Eggink heeft de lezer, die zich voor poëzie interesseert, in verschillende
tijdschriften reeds opmerkelijk-zuivere verzen kunnen vinden. Thans geven De Vrije
Bladen haar gelegenheid haar eerste werk te bundelen, en men mag er de dichteres
en de redactie geluk mee wenschen. Het werk van Clara Eggink kenmerkt zich door
een beheersching van den versvorm, die ongewoon is in een bundel van een debutante.
De titel Schaduw en Water geeft het karakter van deze poëzie tamelijk juist
genuanceerd weer. De lyriek van Clara Eggink is aan die natuurphaenomenen zeer
verwant; haar verzen hebben bovendien het voorbijstrijkende, onzekere en
verschietende van schaduwen en het heldere, tevens wat monotone van water. Het
merkwaardige aan dezen bundel, die naar den geest en den vorm aansluit bij een
dichtergeneratie, voor wie wind, water en verlangen vanzelfsprekende elementen
waren, is, dat een persoonlijk resoluut accent zich tracht te mengen met de vaagheid,
die deze dichtergeneratie zoo eigen was. Er is een ‘ik’, dat zich uitspreekt, maar dat
nooit doet in den directen en harden toon van de zakelijke mededeeling: ook de
belijdenis van het ‘ik’ van Clara Eggink verwaait en verstroomt in beelden, beelden,
die veel op elkaar lijken en desondanks in verzen gekristalliseerd zijn, die ieder voor
zich een gedaante vertoonen. Men zou deze menging van ‘ik’ en ‘natuur’ pantheïstisch
kunnen noemen, als het woord niet een onaangenamen bijsmaak had, die de poëzie
van Clara Eggink gelukkig mist. Zij is een vorm van natuurlyriek, waarin de mensch
voortdurend zichzelf aan de natuurelementen ontdekt, maar zij is allerminst
‘half-zacht’; de vaagheid van de biecht wordt vergoed door de concreetheid van het
beeld. Een enkele maal (als in de gedichten ‘Schaatsenrijden’ en ‘Kerstmis’) wordt
die concreetheid dan ook ineens zakelijker en scherper; en men zou eigenlijk geen
enkel gedicht in den bundel kunnen aanwijzen, dat beneden peil is, of een repliek
van een vorig gedicht.
Ik stortte mij over de grenzen,
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Jij bleef waar je was begonnen –
Wij bleken dezelfde menschen
En niemand had iets gewonnen.
Want of wij al zoeken en trekken
Of uitzien van ons balcon,
Niemand kan meer ontdekken
Dan de rand van de horizon.

Dit scepticisme van schaduw en water is geen intellectueel scepticisme, maar veeleer
het natuurlijke ‘laisser faire’ der lyrici, die [zich] gaarne herkennen in het vloeiende
en vergankelijke, omdat het bij hun persoonlijkheid het beste past. Clara Eggink
geeft van deze mentaliteit een zuiver poëtisch getuigenis.
M.t.B.

Een boek van minister Klagges
aant.

Wij gaan nog steeds vooruit...
Tot de traditie van de leiders van het Derde Rijk behoort het o.m., dat zij minstens
één boek schrijven, waardoor zij laten blijken, dat zij ook in staat zijn den zinsbouw
en den logischen gedachtengang eenigszins te beheerschen. Hitler gaf het voorbeeld
met Mein Kampf, Rosenberg schonk ons Der Mythus des 20. Jahrhunderts en heeft
thans weer nieuw werk afgeleverd.
Over deze gansche productie waakt de geest van wijlen den heer Houston Stewart
Chamberlain, den vader van de rassenleer, door zijn lijvige werk Die Grundlagen
des 19. Jahrhunderts. (Men ziet, dat de titel van Rosenberg direct geïnspireerd is.)
Deze Chamberlain heeft b.v. met virtuositeit ‘bewezen’, dat Christus een Ariër was;
een these, die men door Rosenberg ijverig overgenomen en nader met
wetenschappelijke fabels bevestigd kan vinden. Het resultaat van dit ‘onderzoek’
was, zou men zoo zeggen, al rijkelijk bevredigend voor het religieus gevoel der
Germanen; niet aldus echter oordeelt Dietrich Klagges, minister-president van
Brunswijk, die destijds nogal veel van zich heeft doen spreken. Klagges meent, dat
de resultaten door Chamberlain en Rosenberg bereikt, nog te
Joodsch-wetenschappelijk zijn; daarom heeft hij thans een boek gepubliceerd, dat
den titel Heldischer Glaube draagt en waarvan wij in Die Literarische Welt deze
week de volgende aankondiging lezen:
‘De wil tot een met het ras overeenkomstig Duitsch geloof te komen, is een leidstar
der “völkische” beweging. Duitsch geloof in overeenstemming met het ras – wie dat
wil scheppen, moet met zichzelf in het reine zijn over den eigen religieuzen aard van
het Duitsche volk; hij moet het religieuze oergevoel en de religieuze oeropvattingen
van den Duitschen mensch kennen. Deze grondslagen moeten steeds te voorschijn
komen, onverschillig, vanwaar de heerschende godsdienst afkomstig is en welk
karakter zij heeft. Met deze wetenschap als basis onderneemt Klagges het in dit boek
de gestalte van den “Duitschen Christus” uit het oerevangelie op te graven onder
latere toevoegsels en vreemde bovenlagen vandaan. Het gelukt hem in dit van
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“Fremdwerk” bevrijde evangelie in wonderbaarlijke zuiverheid het beeld van dien
Christus te laten verrijzen, dat overeenstemt met onze gevoelswereld.’
Hier vindt men het fundament van de leer der ‘Duitsche Christenen’, die ook van
elders wel bekend is, in litterair-wetenschappelijken vorm door een staatsman
smaakvol toegelicht. Wie dus van meening was, dat met Chamberlain het laatste
woord over Christus was gesproken, heeft zich vergist. Niet alleen een Ariër is
Christus, maar ook een Duitscher. Morgen komen wij te weten, dat Bethlehem in
Brunswijk ligt en dat Herodes de voorganger is geweest van minister-president
Dietrich Klagges. Ook dat zullen wij dan weer met genoegen gelooven.
M.t.B.

Ehrenburg maakt school
aant.

Film, journalistiek, litteratuur
Sociale romans van een Katholiek en een Marxist
Albert Kuyle, Harten en Brood (Paul Brand, Hilversum 1933).
Jef Last, Partij Remise (Uitg. Contact, Amsterdam 1933).
Voor de litteratuurhistorici van het jaar 2000 en trouwens reeds daarvoor, die er zich
toe gaan zetten om uit te maken, welke figuren de Nederlandsche letterkunde van
1933 en omgeving hebben beheerscht, zal één naam met reclameachtige duidelijkheid
aanstonds naar voren springen: Ilja Ehrenburg. Als deze litteratuurhistorici een
scherpen neus hebben, zullen zij in die letterkunde twee tijdvakken kunnen
onderscheiden: het tijdvak vóór en het tijdvak ná het verschijnen van Het Leven der
Auto's, het boek, waarmee Ehrenburg bij ons eigenlijk pas goed carrière heeft gemaakt.
Het staat mij nog levendig voor den geest, dat ik dit handige, vlotte en ongetwijfeld
destijds zeer boeiende boek las en het zelfs in niet geringe mate bewonderde. Het
procédé (hoewel nauw samenhangend met het ‘simultanisme’ waarover ik vroeger
geschreven heb) was mij onbekend in dezen vorm; en ieder procédé, dat met een
zekere handigheid en vlotheid gebruikt wordt, terwijl men het nog niet als procédé
doorziet, imponeert in zekere mate. ‘Dit boek is een geniaal pamflet... Als men het
ongelooflijk boeiende boek heeft uigelezen, heeft men het gevoel, dat Ehrenburg in
zijn ijziggeestige logica niet zoo ver van huis is, dat men hem zou kunnen bevitten,
maar nauwelijks bestrijden. Dat is zijn genialiteit, de genialiteit van den “beteren”
pamflettist.’ Aldus schreef ik Jan. 1931, kort na het verschijnen van Ehrenburgs boek
bij het Malik Verlag. Ik zou mij thans, Maart 1934, wat minder opgewonden uitlaten,
als men mij mijn meening vroeg over Het Leven der Auto's, niet omdat ik iets af wil
doen aan de ‘genialiteit’ van het ‘pamflet’, maar omdat mij de vulgaire en
gemakkelijke kant van 't pamflet als zoodanig thans helderder voor oogen staat. Ook
het geniaalste pamflet blijft hardnekkig vulgair en... pamflet. Ander noem ik het geen
pamflet.
Ilja Ehrenburg zelf heeft geen moeite gespaard om mij die verandering van inzicht
bij te brengen, door eenigen tijd later een boek over der filmwereld uit te geven, waar
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de benzinegeur der auto's nog zoo duidelijk uit opsteeg, dat men wel moest
concludeeren tot een soort patentmachine, waarin Citroën en Paramount met dezelfde
vlotheid tot litteratuur werden vermalen. De auto- en filmmagnaten bleken als twee
druppels water op elkaar te lijken; er was tusschen hen eigenlijk geen enkel verschil,
behalve de waar, die zij (met dezelfde clichégebaren) verhandelden. Maar inmiddels
had Ehrenburg (als men wil: de stijlformule, waarvan hij de representant is) in
Nederland al wortel geschoten. Men zal in de kringen der Nederlandsche jongeren
ongeveer als volgt hebben geredeneerd (en één hunner, Anthonie Donker, heeft het
met zooveel woorden ook gezegd): ‘Waarom kunnen wij, als Ehrenburg even snel
over auto's als over films kan schrijven, ook niet schrijven over zand, grind, polders,
Sjanghai, rubber, sigaren, luiermandfabrieken, Zuiderzeewerken enz. enz.? Het patent
van de worstmachine is gegeven; het aantal onderwerpen is onbegrensd; laten wij
dus onderwerpen nemen en die in de machine stoppen om te zien, wat er aan litteratuur
uitkomt. Een dosis sociale verontwaardiging hebben ook wij, evenals Ilja Ehrenburg;
zou dan de Nederlandsche letterkunde, die steeds zoo vlijtig is geweest in het navolgen
van buitenlandsche modellen, in dit tijdsgewricht achterblijven? Neen immers!’

Kunsten, die elkaar bestelen
Waarschijnlijk zijn maar weinigen zoo bruut tegenover zichzelf en anderen voor
deze redeneering uitgekomen als Anthonie Donker, die trouwens in dezen slechts
als Mentor optrad en het procédé in de praktijk aan anderen overliet. Veeleer heeft
men het gehad over het ‘tempo van deze gejaagden tijd’, die zulk een stijl eischte,
of over den ‘invloed van de film’, waarvan ook de romankunst moest profiteeren.
Er is nog nooit één epigoon geweest, die zich royaal epigoon genoemd heeft. En
inderdaad, men kan gerust zeggen, dat het stijlprocédé Ehrenburg & Co., met zijn
litteraire montage naast en door elkaar, met zijn constant gebruik van den
tegenwoordigen tijd van het werkwoord (‘Henry Ford steekt een sigaar op...’ ‘André
Citroën stapt in zijn wagen...’ ‘M. Aubert leest voor het inslapen Paul Valéry...’
‘Jansen en Peter staan aan hun getouwen...’ ‘Troelstra ijsbeert door het vertrek...’)
afkomstig is van het filmprocédé; men kan ook even gerust zeggen, dat het de
litteratuur heeft opgeofferd aan de film. Blijkbaar hebben de leden der wereldfirma
er zich nooit speciaal rekenschap van gegeven, dat de filmkunstenaar, die zich
losmaakt van het materiaal der zichtbaarheid om ‘aan litteratuur te gaan doen’, in
die litteratuur een journalist wordt! Vroeger (voorbeeld ten ontzent De Heilige Tocht
van Ary Prins) was het gewoonte, dat auteurs zonder ideeën de picturale effecten
gingen imiteeren; thans ligt het meer voor de hand om Joris Ivens in de letterkunde
te spelen, als men zijn ideeënarmoede wil verbergen achter verkeerd geplaatste
beeldende kunst; want de film beweegt, en de litteratuur berust eveneens op de
beweging, de film vertelt en de litteratuur vertelt, ergo...
Dit overgrijpen van de kunsten op elkaars gebied (een caricatuur van een synthese!)
heeft Nietzsche eens één der kenmerkendste voorbeelden van decadentie genoemd.
Men wil ideeën schilderen, men wil gedachtenprocessen filmen... dat alles wijst op
onmacht, op verval; men beheerscht zijn uitingsmiddel niet meer en daarom grijpt
men naar den afval van de andere middelen. De ironie van het lot wil echter, dat de
schrijvers, die zich van 't procédé in quaestie bedienen, zichezelf beschouwen als...
de bestrijders der decadentie! Zij beschouwen zich, omdat zij de psychologische
verfijning en het instinct voor de nuance van woord en begrip niet bezitten, als
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vernieuwers van het stijlbegrip; zonderlinger misvertand is moeilijk denkbaar. Omdat
zij het ‘non multa, sed multum’ resoluut hebben verwisseld met een ‘non multum,
sed multa’, meenen zij gerechtigd te zijn het individualisme als afgedaan te
behandelen: het journalistiek filmpanorama-zonder-film, hun voor alle onderwerpen
bruikbaar patent, willen zij liefst laten doorgaan voor een soort gemeenschapskunst.
Tegen die qualificatie bestaat dan ook eigenlijk allerminst bezwaar; als men maar in
het oog houdt, dat ‘gemeenschap’ en ‘afval’ dan in deze synoniemen zijn en dat de
schrijvers, die deze ‘gemeenschap’ zoeken, juist de stijlverwarring tot massarecept
willen verklaren. Hun filmische compleetheid moet die massa imponeeren, die ‘zelf
nooit zooveel verschillende typen bij elkander heeft gezien’ en derhalve hoogelijk
verbaasd is, dat één Jeft Last in staat is een Troelstra evengoed als een Posthuma te
beschrijven, of liever te filmen. Colportage en reportage: daarvoor staat deze massa,
waarmee Albert Kuyle als Jef Last (ieder op zijn manier) zoo sterk sympathiseeren,
verbluft stil; en wat kan het haar tenslotte schelen, dat het heirleger van personnages,
waarmee deze auteurs werken, uitsluiten van den filmischen buitenkant is ‘genomen’,
in vliegende vaart, met verschillende belichtingen, van onder, van boven, achter en
voor elkaar?
Het publiek, waarop de heeren Kuyle en Last speculeren, is het snel-geëmotioneerde
(ook snel weer ingedutte) grootestadspubliek, dat film verlangt in plaats van moeizame
gedachtengangen en montage in plaats van psychologie. Wellicht is dit hét publiek
van de toekomst; maar dat is nog geen reden om het honing om den mond te smeren.

Een roman-film of een film-roman?
Onlangs heb ik geschreven over den roman Sjanghai van Wagener, en daarbij trachten
aannemelijk te maken, dat een handig gebouw van krantenknipsels en op het publiek
afgestemde erotiek nog geen meesterwerk is. Met dien roman wil ik noch Kuyles
Harten en Brood noch Lasts Parij Remise klakkeloos op één lijn stellen. Hier is veel
minder truc en veel meer persoonlijke bedoeling; ten slotte hebben zoowel Kuyle
als Last, hoezeer zij ook gebiologeerd worden door het Ehrenburg-patent, nog zooiets
als een eigen stijl. Kuyle heeft zijn prozatechniek van vroeger niet geheel afgeschaft
en Last heeft zijn eerlijke sociale verontwaardiging, zijn geloof in het
historisch-materialisme. Moest ik gaan vergelijken, dan zou ik trouwens dadelijk
den roman van Last de voorkeur geven, omdat hij althans gespeend is van de
larmoyante sentimentaliteit, waarvan Kuyle zoo grif gebruik weet te maken.
‘Harten en Brood’, vermeldt het colophon, ‘werd door Albert Kuyle geschreven
in zomer en najaar 1933, naar het gelijknamig filmscenario van zijn hand’. Het was
sedert lang gebruikelijk, dat men een roman schreef en dien daarna omwerkte tot
een filmscenario; maar dat men van een filmscenario in zomer en najaar ook nog
een roman maakt, is, voor zoover ik weet althans, in Nederland een novum. Ik heb
daarom ook het stille vermoeden, dat de film, die men naar het scenario vervaardigen
zal, als er geld voor beschikbaar is, tienmaal beter zal zijn dan de en passant nog in
het zijvertrek gedistilleerde roman indien men een flinken, origineelen cineast aanwijst
om de regie in handen te nemen, en een eersterangscameraman uitzoekt om voor een
waarlijk Russische fotografie te zorgen, zal met name het slot aan het sterfbed zoo
roerend zijn, dat er geen oog in de zaal droog blijft. Terecht of ten onrechte, wie zal
het zeggen! De beeldende kunst (waartoe de film behoort in dien zin, dat elk effect
bereikt wordt via het netvlies) is directer zintuiglijk dan de gedrukte pagina, die de
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beeldvorming aan den lezer overlaat; men laat zich daarom door dingen filmisch
ontroeren, die in den gelezen tekst melodramatisch en zelfs valsch aandoen. De heele
roman van Kuyle bestaat uit filmeffecten; de fabriek als centrum, de arbeidersfamlilie
als tegenmotief, de vrijage van Toon en Marie, die weer dienstbode is bij den fabrikant
en het rijke meisje bij het kleeden moet helpen, de trouwe moeder, de wilde staking,
de dialoog (voor de geluidsfilm als begeleidend element als geknipt), een fragmentje
natuurlyriek met wazige foto's er tusschen door... het is alles present, tot op het
vereischte champagne-scènetje toe. Wat wil men meer? ‘In Manchester koopt de
familie Smith een nieuw vloerkleed en hun radio krijgt een nieuw stel lampen’. Close
up voor de ‘schrille tegenstelling’, beeld uit een andere wereld, gemonteerd tusschen
de lotgevallen der familie Jansen, Ehrenburgpatent.
Het proza van Kuyle heeft een natuurlijke gemakkelijkheid, die eigenlijk voor den
auteur funest is. In Harten en Brood bespeelt hij den stijl Ehrenburg (p. 66) met
evenveel vaardigheid als de liefelijkheid à la Cremer (p. 63); ja, zelfs ziet men hem
niet zonder aandoening een kindje beschrijven met het accent van mevr. Van
Hille-Gaerthé (p. 93); en bij die veelheid van aspecten weet hij altijd vlot te blijven,
ook waar hij sociaal verontwaardigd is.
Kuyle, die ook als polemist de hypocrisie der maatschappij geen oogenblik met
rust laat, heeft weinig critiek, wanneer hij over de armen en misdeelden schrijft; men
voelt dat hij in zijn element is, als hij met een traan in het oog deze menschen schildert
als eenvoudigen en onbedorvenen, de fabrikanten en fabrikantenzoontjes daarentegen
als geestelijk vervette wezens. Hij werkt in groote mate met cliché's, en zijn positiviteit
tegenover de huichelarij en de misère schijnt te moeten culmineeren in een scène,
die ons het rijke meisje laat zien, knielend voor het sterfbed van de arbeidersvrouw.
Een unhappy happy end, dat mij geen moment van de noodzakelijkheid van dezen
roman heeft overtuigd.

Het compromis tusschen propaganda en verbeelding
Het stuk geschiedenis van de Nederlandsche arbeidersbeweging in romanvorm, dat
Jef Last in Partij Remise heeft gegeven, heeft op Kuyles boek voor, dat het op een
ietwat nuchterder basis berust. Last als Marxist heeft ten minste een positiviteit,
waarop hij zijn film kan fundeeren; zijn verteedering voor de armen en misdeelden
is minder ‘wild’ en zelfs geeft hij ergens een aardig contrast tusschen het wetmatige
van de historische ontwikkeling ‘van de hooge toppen der Marxistische wetenschap’
gezien en de persoonlijk conflicten, die het drama van nabij beschouwd vertoont.
Last voert bovendien historische personen ten tooneele (Domela Nieuwenhuis,
Troelstra, Posthuma, Sneevliet, Zimmerman, etc.) en beroept zich op de vele
documenten, die hij voor deze gelegenheid heeft geraadpleegd; als zoodanig staat
hij dan ook nog veel directer onder den invloed van den Russischen romanstijl dan
Kuyle, die er eigenlijk meer het oppervlakkig procédé aan ontleent. Op grond van
dit ‘waarheidsgetrouw’ element in Partij Remise heeft (men zal het zich herinneren)
A.M. de Jong Last beticht van niet minder dan ‘letterdieverij’; een beschuldiging
van zeer onverkwikkelijken aard, die op een alleronsympathiekste wijze werd
gelanceerd. Wat er precies van waar is (veel zal het niet zijn) lijkt mij van weinig
belang voor de beoordeeling van Lasts roman, die niet staat of valt met een
‘ontleening’ aan een of ander manuscript.
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Ik zie het revolutionnaire van Partij Remise overigens niet in. Als roman is het
tweederangs, als document wordt het weer bedorven door het romanelement. Het
lijkt mij, dat er voor den Marxistischen auteur, die de burgerlijke litteratuur verwerpt
omdat zij voor hem geen zin meer heeft, maar twee mogelijkheden bestaan: óf de
kunst afschaffen, als een restant van een ontbindende cultuur, of die kunst zuiver in
dienst stellen van de propaganda. Wat Last doet is ten slotte compromiswerk; hij
opereert met analoge effecten als Kuyle (dien hij toch wel als een burgerlijk auteur
van het medelijden zal beschouwen), houdt er precies dezelfde persoonsverfilming
op na als deze en vermengt het vanouds in de burgerlijke kunst bekende naturalisme
met een soort histioriographie op Marxistischen bodem gekweekt; het verschil
tusschen Kuyle en Last is de theoretische doelstelling, maar de middelen lijken soms
zoo bedrieglijk op elkaar, dat men toch danig in de verleiding komt, hen beide onder
te brengen bij één categorie: de roman-journalisten, die de film hebben misgeloopen.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Ehrenburg maakt school in Verzameld werk, deel 5, pagina
138-144.

Stefan George en Albert Verwey
aant.

Herinneringen aan een vriendschap
De dichter en zijn kring
Albert Verwey, Mijn verhouding tot Stefan George (C.A. Mees, Santpoort,
1934).
Toen onlangs de Duitsche dichter Stefan George overleed, is van alle zijden weer
getracht deze typische priestergestalte te begrijpen in het licht van de Poëzie, of in
het licht van zijn tijd. De verhouding, die men tot George heeft, wordt bepaald door
de verhouding, die men tot de poëzie als zoodanig heeft. Schrijft men het woord
‘poëzie’ met een hoofdletter, dan zal men ook geen oogenblik kunnen twijfelen aan
de waarde van de volstrekte, bijna heilige afzondering van Stefan George temidden
van een steeds banaler, steeds vulgairder wordende wereld. Is men er meer op uit,
den mensch achter den dichter te zien, dan zal men geneigd zijn ook die hiëratische
allures van George te beschouwen als een van de vele pogingen, die menschen doen
om zich te beveiligen tegen de vergankelijkheid van het leven; in dat geval ziet men
George als een symptoom van een geestesperiode, die, reageerend op de
democratische vervlakking van de maatschappij, aristocratische afzondering nog
wilde beschouwen als een teeken van uitverkorenheid.
In ieder geval was de houding van Stefan George tegenover de maatschappij niet
halfslachtig. Of men in die houding het element comedie dan wel het element
priesterlijke eenzaamheid het sterkst wil accentueeren, het is een feit, dat het geheele
leven van George een consequente tendentie naar een vorm van geestelijk leven
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vertoont. ‘Neemt men eenmaal aan, dat hij het dichterschap als een priesterlijke
functie en het gedicht dus als een priesterlijk gebaar opvatte; ziet men er verder van
af, dat hij daarmee de intenties van Nietzsche volkomen verkeerd interpreteerde en
juist dat bereikte, wat zijn leermeester verafschuwd zou hebben, dan blijft over een
dichter, wiens phenomenale plastische vermogens geen oogenblik in twijfel getrokken
mogen worden, en een mensch, die getoond heeft de zuiverheid van zijn beginselen
boven alles te stellen.’ Aldus schreef ik bij George's dood (Avondbl. van 8 Dec. '33).
Die consequente toewijding aan het dichterschap heeft zich, men zal het zich
herinneren, o.m. ook geopenbaard in de vorming van een kring van ‘discipelen’, in
de uitgave van het tijdschrift ‘Blätter für die Kunst’, en zelfs in een compleet ritueel,
dat de uitzonderingspositie van het dichterschap moest symboliseeren.
In deze uiterlijkheden is ongetwijfeld zeer veel, dat grenst aan snobisme en
aanstellerij. Het is tegenwoordig niet wel meer mogelijk, het standpunt van George's
‘geestesbiograaf’, Friedrich Wolters, te deelen, die den dichter in de overdrevenste
bewoordingen heeft bewierookt. Met allen eerbied voor George's poëzie zal men de
scherpste critiek niet kunnen sparen om achter het ‘geheim’ te komen, dat Stefan
George en zijn kring aan het oog der profane menigte tracht te onttrekken. De hooge
hoed, de plechtige jas en de gestyleerde das behoeven ons althans niet meer te
imponeeren.

George en Verwey: overeenkomst en verschil
Voor de kennis van George's leven en werken is het pasverschenen boekje van Albert
Verwey van veel belang. Verwey heeft George van nabij gekend en heeft
herinneringen aan hem uit de jaren, die liggen tusschen 1895 en 1928. De omgang
der beide dichters werd telkens afgebroken door perioden, waarin zij elkaar niet
zagen; zelfs is, voornamelijk door het verschil in standpunt tegenover het nationalisme
en den wereldoorlog, de vriendschap later aanmerkelijk bekoeld. Maar Verwey heeft
George toch zoo intiem gekend, dat hij beschouwd mag worden als een der
betrouwbaarste getuigen. In den tijd van hun vriendschappelijken omgang hebben
zij zich samen laten teekenen door Toorop; een reproductie van die teekening vindt
men in het boekje opgenomen, evenals een curieuze foto van George en zijn intimi,
waarop Karl Wolfskehl, Alfred Schuler, Ludwig Klages en Verwey zelf om de
meester zijn gegroepeerd; een uniek document van dichtergezichten!
Verwey is ook daarom zeker een betrouwbaar berichtgever, omdat hij (zooals
meer Tachtigers op lateren leeftijd) met pijnlijke nauwkeurigheid en zonder veel
gevoel voor humor tegenover de feiten zijn verslag uitbrengt. Ieder wandelingetje,
ieder thema van gesprek wordt met zooveel besef van verantwoordelijkheid genoteerd,
dat men zich wel eens afvraagt, of de toon niet wat al te plechtig is tegenover deze
details van het leven. Men is, de gansche stijl van Verweys boekje verraadt het, ‘met
dichters onder elkaar’, en ook nu nog verantwoordt Verwey zich eigenlijk alleen
voor dichters en hun bewonderaars. Vandaar het ontbreken van de humoristische
noot. De critiek die Verwey op George uitoefent, betreft zeker niet zijn dichterschap
en evenmin de positie van dat dichterschap tegenover de maatschappij; in dit opzicht
zijn deze twee personen inderdaad volkomen verwante zielen. Het verschil openbaart
zich pas daar, waar het temperament van den tot ‘drillen’ geneigden George en van
den cosmopolitischer georiënteerden Nederlander Verwey het samengaan bemoeilijkt.
In den grooten oorlog, die voor George een bijna apocalyptische beteekenis had,
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wordt de vervreemding dan ook een voldongen feit. De opvatting, die in Georges
kring omtrent den oorlog heerscht, sprak toen duidelijk door het woord van Wolfskehl:
‘Wir haben ihn nicht gewollt, aber er ist von Gott’. Voor Verwey daarentegen was,
naar zijn eigen woorden, de oorlog ‘niet meer dan een oppervlaktebeweging, in niets
vergelijkbaar met het dieper en kostbaarder leven van geest en dichtkunst’. Zoo
geraakten twee in den grond zeer verwante opvattingen over het dichterschap en den
geest door een zoo nuchter en onpoëtisch feit als een oorlog met elkaar in
onverzoenlijk conflict.

Samenwerking; persoonlijke eigenaardigheden van George
Verwey's beschouwingen raken niet alleen George zelf, maar ook zijn kring, en
(ongewild) komen de elementen van klein-menschelijken aard daarbij nogal vrij
sterk naar voren. Het referaat van Verwey geeft de atmosfeer van het ‘leven om
George’ zoo accuraat weer, dat de humor van het klein-menschelijke uit de feiten
zelf spreekt. De ‘ernst van het kunstenaarschap’, daarin waren deze menschen eens
allen één, en later zelfs ook ‘in de erkenning van het meesterschap waarmee elk van
ons zijn natuur tot uiting bracht’. Hier voelt men al, hoe zwaar en gewichtig de
poëtische verantwoordelijkheid drukte! ‘Het merkwaardige was’, schrijft Verwey
naar aanleiding van de eerste ontmoeting met George, ‘dat zoodra wij op mijn kamer
waren, de kennismaking overging in gemeenschappelijken arbeid. Ik liet hem plaats
nemen in den stoel voor mijn schrijftafel. Ik legde hem Nederlandsche dichtwerken
voor, maakte hem op enkele gedichten opmerkzaam en vertaalde ze. Aanstonds
teekende hij dan aan wat de grondslag voor sommige van zijn latere vertalingen in
verzen geworden is.’
De eerste ontmoeting werd gevolgd door een vruchtbare poëtische samenwerking,
ook door middel van de wederzijdsche tijdschriften; Verwey brengt daarover weer
zeer conscientieus verslag uit. In de ‘Blätter für die Kunst’ zijn b.v. sonnetten van
Kloos, fragmenten uit Gorters ‘Mei’ en gedichten van Verwey zelf in de vertaling
van George verschenen. Maar het belangrijkst zijn Verweys mededeelingen over
Georges persoonlijkheid, dien hij ergens als volgt beschrijft:
‘Toen wij zoo zaten, viel het mij dadelijk op dat zijn (Georges) gezicht “en profil”
smal, maar van voren breed was, een kruising, die ik bij niemand zoo sterk had
aangetroffen, en die zonder twijfel de verbinding van een rijke natuur met een strengen
vorm beteekende. Juist dit was de verbinding, die ik van nature beminde, en die het
mij mogelijk maakte, vragend en antwoordend, zoowel uit te lokken als mij te openen.
Overigens was er in zijn kop... minder een vloeiend geheel dan een schoone
coördinatie en superpositie van verschillende deelen en lagen. Hij was niet een
eenvoudig, maar een samengesteld wezen, dat evenwel telkens weer verraste door
een groote oprechtheid en natuurlijkheid. Gebonden, maar van allerminst onwennige
gebondenheid.’
Verwey geeft verder veel anecdoten (o.a. Georges ontmoeting met Bolland) en
vertelt ook bijna deftig van 's dichters te nauwe lakschoenen, zijn salamanderkleurige
dassen en zijn monocle; dit alles schijnt Verwey niet als ridicuul te hebben aangedaan,
ook niet waar het in verband wordt gebracht met metaphysische problemen, althans
hij neemt het zeer au sérieux. Bijzonder lachwekkend is voor mij (maar blijkbaar
niet voor Verwey, die het ernstig vertelt) het verhaal, ‘dat George zich (bij Verwey)
bezwaarde over de vrijmoedigheid, waarmee (de jonge dichter) Gutteling zich op de
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wandeling naast hem gevoegd had’. Hier speelt het element pose en comedianterigheid
wel erg nadrukkelijk mee.

De ‘discipelen’
Evenmin vrij van aanstellerij blijken, in Verweys beschrijving, de ‘discipelen’, die
door George streng onder tucht werden gehouden. Als Ludwig Klages van een
bijeenkomst ‘spijbelt’ is hij zooiets als schoolziek! Het hiëratische is nauw verwant
aan den Pruisischen dril, dat blijkt uit deze verhouding van leermeester tot leerling
wel zeer duidelijk!
Van den ‘discipel’ Wolfskehl geeft Verwey het volgende, weinig aanlokkelijke
beeld: ‘Bleek, met zijn warre lokken en de golfbewegingen van zijn slanke lichaam
zegt hij een woord of ligt te luisteren met de dubbelgrootte van zijn bijziende oogen
verzonken in de sprekers’. Een zonderling wezen is ook de ‘vernieuwer van het
schoone handwerk’, Melchior Lechter. ‘In zijn woning Kleiststrasse 3 was niets –
van gebrand venster tot boekband en servetgoed – dat niet door hemzelf gemaakt of
naar zijn teekeningen en onder zijn opzicht vervaardigd was... Dat om de kroon aan
de zoldering van zijn kamer de namen Nietzsche, Wagner, Böcklin (sic! M.t.B.)
geschilderd waren, bewees mij genoegzaam, dat hij in een andere wereld leefde dan
de mijne’, zegt Verwey, en het pleit voor zijn gezond verstand. Van dezen Lechter
vindt men in het boekje ook een allesbehalve behaaglijk portret; hij zit op een
eigengemaakte fauteuil in een soort esoterische sjamberloek.
Juist uit de allures der ‘discipelen’ blijkt, ook in het toch geenszins polemische en
eer geestverwante geschrift van Albert Verwey, hoe gevaarlijk een dichtermystiek
à la Stefan George is.
Het materiaal, door Verwey met de plichtsgetrouwheid van den litteratuur-historicus
bijeengebracht, laat het definitief oordeel aan anderen over; maar juist als materiaal
is het van de grootste waarde voor de bestudeering van het ‘geheim’ George, dat een
interessant aspect van het ‘geheim’ der poëzie uitmaakt.
M.t.B.
Dit artikel verscheen als Stefan George en Albert Verwey in Verzameld werk, deel
4, pagina 270.

Kunst en vertelkunst
aant.

Waarom zij dikwijls in conflict komen
Gevaren voor vertellers
Johan Fabricius, Leeuwen Hongeren in Napels (H.P. Leopolds Uitg.-Mij.,
's-Gravenhage 1934).
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Johan van der Woude, Straat Magellanes (W. de Haan, Utrecht z.j.).
De kunst van het vertellen is veel ouder dan de Kunst; d.w.z. er was nog van geen
kunst als bewuste isoleering van bepaalde verschijnselen sprake, toen de boeiende
verteller zijn prijs reeds waard was. Vandaar, dat iemand een uitstekend verteller
kan zijn, en niettemin weinig in aanzien bij de officieele kunstenaars. In het woord
‘vertellen’ ligt, etymologisch bezien, nog opgesloten het ‘tellen, optellen, opnoemen’;
prozaïsche functies, waarmee de ware kunstenaar meent afgerekend te hebben; voor
een primitief ‘en toen kwam dit en toen kwam dat’ geneert zich de kunstenaar en hij
heeft trouwens zijn stijl, om in de optelsom van feiten belangrijke variaties aan te
brengen. Misschien is een groot deel der artistieke stijlvariaties wel te verklaren uit
den afkeer van den kunstenaar van den simpelen verteller, wien het in de eerste plaats
te doen is om een verhaal van de feiten, in wiens mond dus de spanning vanzelf komt
en direct uit de feiten voortvloeit. Er zijn nu eenmaal veel schrijvers (echte
kunstenaars, zelfs virtuoozen!), die van het vertellen van een verhaal geen begrip
hebben; doordat zij onevenredige aandacht schenken aan irrelevante details, zich
verliezen in ‘beschrijving’, wegdroomen in woordennevels, verliezen zij ieder contact
met den oorsprong van het proza, dat, voorzoover het op logica en mededeeling
berust, toch afstamt van de vertelling, ja zelfs van het optellen! Ik behoef ditmaal
niet eens te grijpen naar mijn ‘bête noire’ Arij Prins, wiens proza in strijd was met
de eischen van alle vertelkunst; met name de beweging van Tachtig kon, afgeleid
als zij was door de aandacht voor het herontdekte Woord en deszelfs heimlijkheden,
in het algemeen gesproken beter dichten dan vertellen; vertellen ontaardde bij de
mannen van Tachtig bijna altijd in beschrijving en langs die weg in poëzie; hun
naturalisme stelde er prijs op ons de vuile wasch te doen ruiken, alvorens verder te
gaan met de ‘optelling’, hun lyriek wilde ons eerst een compleet beeld van een
zielstoestand schenken en pas dan den weg voor de vertelling vrijgeven. Meestal zijn
de beschrijvingskunst en de lyriek de vertelling vijandig, omdat zij remmen, vertragen,
en ook verdoezelen willen, terwijl de vertelling zich aan een zekere mate van
zakelijkheid wil houden; de echte lyrische dichters zijn doorgaans geen of slechte
vertellers; en in een periode, die door hen beheerscht wordt, ziet men de vertelling
dan ook dikwijls op het tweede of derde plan gedrongen worden, als iets, dat té zeer
vanzelf spreekt om nog ‘kunst’ te kunnen zijn, als een te vulgaire herinnering aan
wat jan-en-alleman kan. In dergelijke perioden (in Nederland leven wij nog half en
half in zulk een periode) ontstaat een min of meer ernstige wrijving tusschen de
woordkunst eenerzijds en de vertelling anderzijds.

Niet iedereen kan vertellen
Ik behoef er wel niet speciaal de aandacht op te vestigen, hoe belachelijk een
dergelijke ‘belangenstrijd’ is. Er mag geen tegenstelling bestaan tusschen de litteratuur
en het vertellen; is dat wél zoo, dan wijst dat op ‘something rotten’ in de litteratuur.
Immers wie meent, dat de ‘gewone’ vertelling iets is, dat voor iedereen voor het
grijpen ligt, vergist zich. Het vertellen is ook een kunst, een kunde, als men wil, maar
althans een zaak, die talent eischt. Men heeft zich maar in de eerste de beste sociëteit
neer te zetten en te luisteren naar de gesprekken om te kunnen constateeren, dat er
tusschen den verteltrant van den linker- en den rechterbuurman een hemelsbreed
verschil is. Terwijl de één het verhaal van de aparte boon en Bonaparte in details
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juist zoo afweegt, dat de pointe zachtjes aan wordt voorbereid, toch niet verraden en
precies op het psychologische moment onthuld, verwart de ander zich in erwten en
Napoleon, krijgt een rood hoofd en warme handen en laat de pointe passeeren zonder
het zelf gemerkt te hebben. Reeds in de sfeer van de bittertafel is het goede vertellen
een kunst! De goede verteller gehoorzaamt aan ongeschreven regels, die hij intuïtief
beseft nooit te mogen verwaarloozen; hij weet b.v., dat hij nooit vervelen mag... iets,
waarvan alle officieele kunstenaars nog lang niet overtuigd zijn, want zij vervelen
ons dikwijls ongestraft, omdat zij door het schild van de Hooge Kunst worden gedekt;
de verteller echter hééft geen hooge kunst als defensiemiddel en is daarom naakt op
zichzelf aangewezen. Verveelt de verteller, dan wenden de gezichten zich af, of zij
veinzen alleen nog maar belangstelling. Hij mag dus niet te lang, maar ook weer niet
te kort zijn, omdat in het laatste geval de spanning der toehoorders te snel opgelost
wordt, hetgeen een spoor van teleurstelling achter pleegt te laten; in het ‘voorspel’,
dat aan de eigenlijke vertelkern voorafgaat, moet dus veel worden aangeduid, veel
op zijwegen worden gewandeld, zoodat de luisteraar telkens iets vermoedt, dat hij
tóch niet helder en omlijnd voor zich heeft. Men ziet: het vertellen is een kunst, die
veel weerspiegelt van wat de mensch als mensch is. In de officieele kunst kan die
mensch zich veel gemakkelijker van een masker voorzien dan in de vertelling; want
al vertellend valt hij door de mand, als hij niet werkelijk boeiend en werkelijk
belangwekkend is.
Wellicht ware het niet onaardig, de groote dichters en groote beschrijvers eens
aan een vertelproef te onderwerpen. Uit de wijze, waarop zij een anecdote
ventileerden, zou zonder eenigen twijfel bij uitstek veel op te maken zijn omtrent
die schaduwpartijen van hun karakter, die toch ook van eenig belang zijn voor de
kennis hunner complete persoonlijkheid. Maar misschien is het beter, de proef niet
te wagen; men stelle zich even voor, dat wij twee derde van onze letterkunde kwijt
waren... gezakt op een vertelling...

Johan Fabricius en de Kunst
Iedere actie wekt reactie. Zoo is het ook gesteld in de verhouding van de officieele
litteratuur en de vertelling. De officieele prozaïsten, die niet of slecht vertellen kunnen,
hebben natuurlijk heimelijk een kwaad geweten tegenover die argelooze, boeiende
vertellers, die zoo gemakkelijk schrijven en zoo zonder speciale inspanning weten
te pakken. Het gevolg is, dat zij op een gegeven oogenblik den eenvoudigen verteller
plotseling ontdekken. De prozaïsten zien, hoe de verteller gelezen wordt, stukgelezen;
zij nemen dan ook eens een van zijn boeken ter hand en vinden allerlei aardige
dingetjes, waaraan zij zelf nooit zoozeer gedacht hadden. Dan kloppen de prozaïsten
de verteller vriendelijk, kameraadschappelijk op den schouder en noodigen hem uit
binnen te treden in het domein der kunst. Van dat tijdstip af is de verteller kunstenaar
en heeft hij alle consequenties van dien te aanvaarden.
Ik vertel hier eigenlijk in algemeene termen de geschiedenis van de boeken van
Johan Fabricius. Fabricius behoort tot die menschen, die van nature uitstekend
vertellen; hij heeft daarom, met een zuiver vertelpleizier, een aantal boeken geschreven
(Het Meisje met de Blauwe Hoed, Charlotte's Groote Reis, Mario Ferraro's IJdele
Liefde), die druk gelezen en als zoodanig niet te onderschatten zijn. De publieke
belangstelling zocht Fabricius ditmaal niet, omdat zij in hem een zondaarsprobleem
dacht te vinden; zij zocht hem eenvoudig, omdat hij prettig, leesbaar, boeiend schreef.
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Een eigenschap, die hij gemeen had met den altijd onderschatten Van Lennep, dien
ik verre verkies boven den gewichtigen en onleesbaren Potgieter, den man des stijls
en van Het Rijksmuseum. Van Lennep kon, als hij wilde, een verhaal zoo uitmuntend
vertellen, dat tegenwoordig de pubers er nog wezenlijk door geboeid worden; en dat
is een hooge onderscheiding voor een verteller, aangezien de pubers zich spoediger
vervelen dan wie ook (hetgeen volgt uit hun middenpositie tusschen het kinderlijke
sprookje en de volwassen kunst, die zij geen van tweeën op de rechte waarde kunnen
schatten). Misschien zou uit een Potgieter met het verteltalent van een Van Lennep
een zeer groot schrijver gegroeid zijn, misschien ook heelemaal geen schrijver;
dergelijke litterair-eugenetische theorieën zijn altijd erg speculatief. In ieder geval
is het even dwaas, iemand als Van Lennep onbelangrijk te vinden, omdat hij goed
vertelde, als om hem, bij wijze van reactie, op grond van zijn vertelkunst een plaats
te verschaffen onder de Groote Kunstenaars. Hij is dat juist niet, hij is een goed
verteller. Hetzelfde geldt voor Johan Fabricius, wiens boeken zich zienderoogen
vermenigvuldigen. Maar op een bepaald moment heeft men Fabricius ‘ontdekt’, als
prozaïst, enz. enz.; men heeft hem zelfs een letterkundigen prijs toegekend; en nu
zijn wij helaas verplicht de prettige, vlotte boeken van Johan Fabricius in te lijven
bij de Nederlandsche letterkunde en maatstaven te gaan aanleggen, die beter
achterwege konden blijven. Want de boeken van Fabricius zijn in hun soort als
onpretentieuze vertelkunst zonder het raffinement van de novellen van Poesjkin of
Aldous Huxley, volkomen op hun plaats onder een groot publiek, en het is tenslotte
de litteraire pretentie, die ons dwingt ze op deze plaats te wegen en te ziften. Eerlijk
gezegd: ik heb daarin weinig lust, juist omdat de boeken van Fabricius op het terrein
van een bepaalden smaak hun roeping vervullen en niet overgrijpen naar het terrein
van anderen, selecter smaak. Zij vermoffelen geen halve problemen en coquetteeren
evenmin met quasi-verfijnde allures; zij zijn amusementslitteratuur van de vaak zeer
goede soort.
Men zou het alleen willen betreuren, dat Fabricius (mede waarschijnlijk door zijn
groeienden litterairen roem) onder een dergelijke hoogspanning publiceert, dat het
peil van zijn werk er wel onder moet gaan lijden. Men treft tegenwoordig in de
etalages der boekwinkels een roman van hem aan, die nog niet eens verschenen is!
Tempo, tempo! Maar op den duur moet ook de pretentielooze vertelkunst geschaad
worden door een productiesysteem; dat blijkt reeds uit Fabricius' laatste boek Leeuwen
Hongeren in Napels. Het vertelt de geschiedenis van een circus, dat in Napels
voorstellingen komt geven en daar failliet gaat. De leeuwentemmer Saul blijft over
met zijn troep van zestig leeuwen, die geen eten meer hebben. Wat moet er met deze
leeuwen gebeuren? Fabricius beschrijft het in een verhaal van een 250 bladzijden,
waarin een Napolitaansch advocaatje, Rambaldo Fittipaldi, een groote rol speelt; hij
is degene, die door de liquidatie van het circus zijn eigen faam ziet stijgen en tenslotte
de leeuwen weet onder te brengen bij een Amerikaan, Mister Jeffries uit Buffalo,
die als deus ex machina uit de lucht komt vallen. Maar de verteller, Fabricius, is er
ditmaal niet op vooruit gegaan; hij gaat nu wel wat al te schematisch en journalistiek
te werk, zoodat men van de menschen weinig anders ziet, dan hun omtrekken en zich
met de verhaalde feiten tevreden moet stellen. De geboren verteller moet zich ervoor
hoeden een feuilletonist te worden.

Terug naar Johan Been?
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Hoe het vertellen van een verhaal, aan de hand van niets anders dan de historische
feiten en zonder toevoeging van een eigen persoonlijk element, weer kan uitloopen
op een soort doffen, langdradigen vorm van litteratuur, ziet men aan den eersten
roman van Johan van der Woude, Straat Magellanes. De bekende tocht van Olivier
van Noort, die in 1598 door de straat voer, heeft Van der Woude als motief voor dit
boek gediend. Hij teekent ook eerlijk aan, dat hij het journaal van Van Noort ijverig
heeft geraadpleegd; maar wat daarnaast uit zijn eigen brein kwam, is eigenlijk erg
kinderachtig en onbeduidend.
Men zou dezen roman in de eerste plaats willen aanbevelen voor jongens, die van
avonturen houden en, door de spanning, die uit de avonturen zelf voortkomt, nog
niet letten op de belangrijkheid van de auteur. Met Spekkie, de Pijper der Zeesleepers
en Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter zal dan wellicht Straat
Magellanes gaan behooren tot de klassieken van de hoogere klassen der lagere school,
al blijf ik voorloopig aan Johan Been en Johan Kieviet de voorkeur geven. Tenslotte
heeft Van der Woude toch ‘litteratuur willen maken’, en daarvan draagt zijn werk
ondanks alle naïeve vertelmanier toch het stempel. Maar waarvoor dient dan deze
onhandige navertelling van oude scheepsjournalen, die in origineel veel pakkender
en reëler zijn? Wat heeft het voor zin, de gebeurtenissen in den tegenwoordige-tijd-stijl
en met een scheutje eigen dialoog en verzinsel aangelengd, in dezen vorm te
repeteeren, als men niet bij machte is menschen te maken van de oude zeerobben en
als die zeerobben zelf, in hun zakelijken journaalstijl... veel betere vertellers waren?
Zij vertelden om de feiten, en omdat die feiten ons pakken, boeien ons de journalen;
iemand als Van der Woude vertelt om een roman te maken, en daarom verliest zijn
verhaal zich in allerlei onbeduidende, kennelijk litteraire bijzonderheidjes, die bij
elkaar een waterig geheel vormen. Men moet voor de aardigheid maar eens nagaan,
wat er bij van der Woude terecht komt van het dramatisch conflict tussen van Noort
en zijn vice-admiraal Jacob Claeszoon! Werkelijk, vergeleken daarbij spreekt het
journaal zelf boekdeelen en is Johan Been een meester!
Het vertellen is een wonderlijke kunst. Wie die kunst zuiver wil bewaren in een
litterair milieu, wie boeiend, eenvoudig en belangrijk wil zijn, zonder dat hem daarbij
de zakelijkheid en onlitteraire omstandigheden der oude zeevaarders ten dienste
staan, moet een sterker persoonlijkheid zijn dan Johan van der Woude voorloopig
is.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Kunst en vertelkunst in Verzameld werk, deel 5, pagina
145.

Nogeens het Oera Linda Boek
aant.

Thans weer echt verklaard
In de Literarische Welt (die naar de redactie meedeelt de volgende maal onder den
titel Das Deutsche Wort zal verschijnen) wordt deze week in een hoofdartikel het
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Oera Linda Boek weer eens aan de orde gesteld. Men herinnert zich misschien, dat
Herman Wirth, de man, die het Oera Linda Boek echt verklaard heeft, onlangs een
reprimande van de zijde der N.S.D.A.P. heeft ontvangen; thans valt Kurt Liebmann,
de schrijver van het artikel in de Literarische Welt Wirth weer bij.
Het merkwaardige van het geval is, dat over de wetenschappelijk waarheid der
feiten in de Duitsche pers eigenlijk niet gesproken wordt. Hoofdzaak is in het milieu
van het nieuwe Duitschland: kan het Oera Linda Boek dienst doen om ons een
roemrijk arisch verleden te verschaffen. Daarover heerscht nogal eenig verschil van
meening; de Völkische Beobachter b.v. was verstoord over het feit, dat in het Oera
Linda Boek de Slaven te veel naar voren werden gebracht ten koste van de Germanen
en concludeerde dus voorloopig tot twijfel aan de echtheid.
Kurt Liebmann meent echter gerust tot een ‘oerhandschrift’ van 803 n. Chr. terug
te kunnen gaan. Voor hem heeft het Oera Linda Boek groote attractie, omdat het de
Duitschers regelrecht verbindt met den ‘wereldgeest’, die, gelijk men wellicht weet,
in het Oera Linda Boek ‘Wralda’ wordt genoemd. Voor dezen schrijver is het vooral
van belang, dat de Duitschers een ‘erfstuk van de Noordzee-Germanen in handen
hebben, dat over een kosmische religie aan gene zijde van het joodsch-oostersche
schuld- en verlossingsbegrip bericht en vertelt, hoe de leer van den lichtgod van het
Noorden naar het Oosten verhuisde’. Want: ‘daarmee is een schakel gevormd met
de protestantsche reformatie, met Ekkehard, Paracelsus, Goethe en verder met
Nietzsche en de groeiende cultuurvormen’.
Men ziet, dat dit alles voortreffelijk klopt. De mogelijkheid, die (voor
niet-Duitschers) betrekkelijk dicht bij de zekerheid ligt, dat de philoloog Eelco
Verwijs het geheele Oera Linda Boek uit zijn sarcastischen duim heeft gezogen, is
hier al lang op den achtergrond geraakt en spookt blijkbaar alleen nog in de hoofden
van buitenlanders rond. Het is echter de vraag, of men met dergelijke spoken
tegenwoordig nog wel rekening mag houden. Als nu toch duidelijk blijkt, dat er een
schakel wordt gevormd, kan men toch over kleine wetenschappelijke bezwaren tegen
een weinigje onechtheid wel heenstappen, dunkt mij. Wij treden een tijdperk in, dat
de wetenschap als spelbreker zal beschouwen en de wenschdroomen tot wetenschap
zal verheffen. Vernietigen wij dus spoedig de gruwelpraat, uit joodsche fantasie
geboren en door een verkochte pers gepropageerd, dat Eelco Verwijs het Oera Linda
Boek heeft vervalscht; het blijkt immers uit dat boek zelf, dat de joden er belang bij
hadden het onecht te verklaren!
M.t.B.

Den Gulden Winckel
aant.

Jef Last vraagt om Fokker en Deterding
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.
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Helikon
aant.

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Ernst von Salomon
aant.

Een ‘voorlooper’ van het nationaal-socialisme
Nationale mystiek in het superieure stadium
Ernst von Salomon, Die Geächteten (Rowohlt, Berlin 1930)
Het boek, waarvoor ik vandaag de aandacht wil vragen, is, zooals men aan het jaar
van uitgave kan zien, niet bepaald actueel in den journalistieken zin des woords.
Maar met hoeveel genoegen laat men de journalistieke actualiteit varen, als zich een
andere actualiteit voordoet: die van den eersten rangs-schrijver. Het zou wel een
wonder zijn, als een auteur van het eerste plan actueel was in den zin van een Ilja
Ehrenburg; zijn actualiteit put immers niet uit de gebruikelijke bronnen, zijn
oorspronkelijkheid heeft niets uitstaande met de vlugge, goedkoope originaliteitsjacht
der ‘razende reporters’; ook al ‘gebeurt’ er nog zooveel met hem, het ‘gebeurde’
wordt pas werkelijk gebeurtenis voor hem, als het zich na een proces van omzetting
en schifting heeft gekristalliseerd tot een geheel ander beeld dan dat der fotografische
clichés. Daarom zullen Stendhal en Dostojewski nog actueel zijn, als de actualiteit
der gebeurtenissen, waarop hun werken betrekking hebben, al volkomen tot de doode
historie is gaan behooren; ja, men verbaast zich dagelijks over hun genie, dat hun
vergunde met zoo andere oogen den mensch te zien dan hun tijdgenooten, en men
prijst zich gelukkig, dat de ‘tijd’ dank zij hun een zeer rekbaar begrip is. Dank zij de
‘diepere’ actualiteit der genieën zijn wij nog in staat Pascal als een tijdgenoot te
voelen, terwijl Alie van Wijhe-Smeding door ons volstrekt tot de middeleeuwen
wordt gerekend; de ‘kalender der genialiteit’ is dus een gans andere dan die van de
Enkhuizer Almanak.

De ‘diepere actualiteit’
Men doet Stendhal en Dostojewski geen onrecht, als men Ernst von Salomon in hun
gezelschap brengt. Is het wellicht daarom, dat deze auteur in Nederland tot de groote
onbekenden behoort? De werken van Hitler, Rosenberg, Fallada en andere
twijfelachtige reputaties vermenigvuldigen zich ten onzent in de etalages, maar naar
Ernst von Salomon heb ik vrijwel altijd vergeefs gezocht. Ik wil er den boekhandel,
die het tegenwoordig toch al zoo hard te verantwoorden heeft, overigens geenszins
een verwijt van maken; boeken van werkelijk formaat worden niet via den boekhandel
ontdekt; en zij worden evenmin gelanceerd met een seizoensaanbieding, zooals
genoemde Fallada, die zich ook uitnemend voor een aardige verfilming leent; zelfs
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het element Remarque, dat Von Salomon ook aan zich heeft (maar hoe volkomen
anders van mentaliteit!), is blijkbaar niet voldoende om iemand tot een volksheld te
maken, als hij niet tevens voorzien is van de ‘populaire’ idealen van dien Remarque.
Ernst von Salomon moet men zelf ontdekken, en áls men hem ontdekt heeft, is men
weer voor een paar maanden gepantserd tegen den stroom van middelmatigheden,
die ook wel eens met een economisch klinkend woord ‘boekenmarkt’ wordt genoemd.
Hij behoort met den democraat Ortéga y Gasset en den communist Trotski tot mijn
‘ontmoetingen’ van het laatste halfjaar. Het doet er weinig toe, waar men de superieure
menschen ontmoet. Bij deze actualiteit geldt geen ‘partij’; de ras-Duitscher, nationalist
en bloed-mysticus Ernst von Salomon behoort tot de categorie van Stendhal en
Dostojewski en niet tot die der meeloopers, die tegenwoordig pogingen doen zijn
boek te annexeeren als ‘das dokumentarische Werk über die politischen Attentate
des Nachkriegs, die Kämpfe im Baltikum und in Oberschlesien, über die Entstehung
der Freikorps, Bünde und Selbstschutzorganisationen; der Keimzellen der nationalen
Bewegung’ en hemzelf als een ‘Vorkämpfer der deutschen Revolution’ (aldus
adverteert de uitgever thans op den omslag van Die Geächteten).
Zij, die zich blind staren op de ‘gebeurtenissen’, die in het boek van dezen schrijver
voorkomen, hebben niets begrepen van het wezen van den mensch Von Salomon,
die alles anders is dan een reporter van actualiteiten; de werkelijke gebeurtenissen
spelen zich hier op een geheel ander plan af, het plan der ‘diepere’ actualiteit.
Oppervlakkig beschouwd geeft Von Salomon in zijn autobiografischen roman een
‘beeld’ van de geestesverwarring, die in het Duitsland van na den oorlog heerschte,
en van de chaotische versplintering der nationaal-voelenden, die de tijd dwong tot
een landsknechtenbestaan van samenzwering, politieken moord en algemeene sabotage
der republiek van Weimar; het geeft zelfs (en de minnaars van Ehrenburg c.s. mogen
hier de ooren spitsen) een van zeer nabij beleefde reportage van den moord op Walther
Rathenau, waarbij Von Salomon uit de verte betrokken was; het geeft voorts
beschrijvingen van den oorlog, die niet onderdoen in afschuwelijkheid voor die van
Remarque, al speelt deze oorlog zich niet op het Westfront, maar, als een soort
nationale guerilla, aan de Oostelijke grenzen van het Duitsche rijk af. Die Geächteten
wemelt van zulke ‘gebeurtenissen’, en misschien is het de stroom van feiten, die den
slechten lezer misleidt. De oppervlakte van het leven, dat zich hier uitspreekt als ‘ik’
(en men heeft geen enkele reden om aan te nemen, dat Von Salomon meer romanceert
dan noodig is) is het tegen alle moraal gerichte leven van den avonturier ‘par droit
de naissance’, van den Casanova der nationale mystiek met een ondergrond van
donjuanerie; een leven, dat eindelijk vastloopt in jaren gevangenisstraf, in een zee
van eenzaamheid, die den avonturier op zichzelf aanwijst... en op Le Rouge et le
Noir van Stendhal. De liefhebbers der reportage kunnen zich thans verbazen: het
gewaagdste avontuur van den opgesloten avonturier wordt geriskeerd om dat boek
in bezit te krijgen!... Daaruit alleen kan reeds afdoende blijken, hoe oppervlakkig
het is, schrijvers als Von Salomon in de klasse der politieke avonturiers onder te
brengen, alleen omdat zij politieke avonturen hebben beleefd en omdat hun instinct
zich verzet tegen iederen vorm van burgerlijke orde. Een temperamentsverschil
scheidt Von Salomon van Stendhal en Dostojewski; maar een man, die weet: ‘Unsere
Aufgabe ist der Anstoss, nicht die Herrschaft’, heeft de eenzaamheid van den schrijver
en de noodzakelijke eilandpositie van zijn gebied even duidelijk doorzien als Stendhal,
die geen lezers verwachtte voor het jaar 1880.
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Intelligente mystiek
‘Die Geächteten’: de uitgebannenen, de gevloekten, de ‘geteekenden’. Waarom
noemt Von Salomon zichzelf en zijn kameraden, die hij zonder eenige sentimentaliteit
als medebandieten schildert, met dien naam? Alleen, omdat zij als ‘nationalisten’
werden uitgestooten door de republiek van Weimar? Ongetwijfeld niet in de eerste
plaats; met dezelfde verachting en ijzige ironie karakteriseert deze ‘voorlooper’ van
Hitler en Goering het ‘nationale’ pathos en het antisemietisme, dat zich beroept op
den zwendel met de ‘Wijzen van Zion’, als een ‘wonderlijk mengsel van bierlucht,
zonnemythe, militaire muziek’ benevens ‘Schillercitaten, Deutschlandlied en gebazel
over runen en rassen’. Duidelijk genoeg, overduidelijk; een concreet voorbeeld kan
het nóg duidelijker maken. Als Von Salomon overgebracht wordt van de eene
gevangenis naar de andere en als hij bij die gelegenheid in een cel terechtkomt, waarin
de gevangenen hun namen hebben gekrast, met een sowjetster of een hakenkruis er
achter, dan krast ook hij zijn naam in den muur, maar zonder eenig symbool. Zulk
een detail kenmerkt dezen nationalist, dezen mysticus zonder eenigen mystieken
zwendel.
Von Salomon vertegenwoordigt de Duitschland-mystiek in haar negatieven,
volkomen instinctieven en dus strijdbaren vorm; daarom is zijn mystiek een
intellectueele rooversmystiek. Het merkwaardige van deze soort mystiek is, dat zij
het scherpste intellect niet uitsluit; integendeel, juist die ondoorgrondelijke mystieke
kern van het nationale gevoel drijft Von Salomon al zijn handelingen bloot te stellen
aan een cynische zelfcritiek. In dit stadium zijn mystiek en intellect geen contrasten;
zij doordringen elkaar; de blinde drift van het ééne wordt des te feller in haar blindheid
en driftigheid beseft door de nuchtere, zakelijke scherpte van het andere. Ook in dit
opzicht is Von Salomon nauw verwant aan Dostojewski (honderdmaal meer dan
Jakob Wassermann of Lion Feuchtwanger, die de afleggertjes van Dostojewski in
de Duitsche litteratuur hebben uitverkocht), bij wien men diezelfde vermenging van
mystiek en intelligentie aantreft. Dit is de eenige vorm van mystiek, die ik volledig
erken: de mystiek, die bestand is tegen de scherpste tortuur van het borende
verstandsmechanisme. Wat na die tortuur aan geheim overblijft (of het nu Pascal's
geloovigheid of Von Salomon's nationalisme is), heeft recht op mysterie. Al het
andere is goedkoop, vulgair, Rosenberg-Hitler.

Walther Rathenau
De kern van Von Salomon's roman ligt dan ook niet in de (naar mijn smaak wat lang
uitgesponnen) guerilla aan de Oostgrenzen, die een voorspel, en evenmin in de
subliem geconcipieerde gevangenisstraf, die een tragische apotheose vormt; de kern
is Kern, de moordenaar van Rathenau. Het gesprek met dezen Kern is het
meesterlijkste, in zijn soberheid volmaaktst geschreven deel van Die Geächteten.
Hier spreken twee menschen over de motieven, die hen tot handelen drijven; hier
voltrekt zich het drama van handelen en doel in de theorie der intellectueele
‘landsknechten’, die straks in het volle bewustzijn van hun daad Rathenau, den
eenigen gelijkwaardigen tegenstander, uit den weg zullen ruimen; en het is een
gesprek, zooals men er in de wereldlitteratuur maar weinig vindt. Zoo compleet en
naakt liggen hier de beweegredenen open, zoo argeloos reiken elkaar hier bandiet
en mysticus de hand, dat men zich zonder verzet overgeeft aan een mentaliteit, die
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men met zijn ‘bloed’ niet kan deelen. En hetzelfde geschiedt bij den moord zelf.
Geen fanfares, geen vulgaire haatuitbarstingen tegen den ‘Jood’ Rathenau; deze
moordenaars hebben geweten, wien zij vermoordden, en juist, omdat zij wisten, dat
Rathenau een man van formaat was, vermoordden zij hem, den allergevaarlijksten.
Zoo en niet anders, zonder eenig gesnork à la Hitler, zonder hysterische
schoolmeesterskreten à la Rosenberg motiveert Von Salomon een moord; niet als
een heldendaad, maar als de struikrooversdaad van mystici. Eerbied voor Rathenau
(het tegendeel van ‘halfzacht’ medelijden) vervult dit boek, verachting ook jegens
hen, die in rechtsche kringen van den moord profiteerden. ‘Der Rang des Menschen
Rathenau vermochte nicht dem Hass und nicht der Trauer seiner Freunde das Gesicht
zu geben. Er blieb auch im Tode einsam’.
Rathenau vertegenwoordigde de hoogste potentie van wat ‘die Geächteten’
bestreden; daarom vermoordden zij Rathenau, en niet b.v. den goedigen Ebert of den
onbenulligen Wirth. Dit is een standpunt, waarover men zijn diverse meeningen kan
hebben, maar dat bij Von Salomon niets goedkoops heeft. Aan de beoordeling van
den tegenstander herkent men den mensch onmiddellijk: een Hitler, maar ook een
Von Salomon. Ik zou durven beweren, dat de houding tegenover den tegenstander
één van de zuiverste kenmerken is van iemands levensstijl en, dientengevolge, van
den stijl, waarin iemand schrijft; en in dit opzicht staat Hitler op den laagsten, Von
Salomon op den hoogsten trap. Rancune en laster symboliseeren een leugenachtigen,
door en door onwaren stijl, een in afkeer gedrenkte eerbied jegens den vijand
symboliseert een oprechten en menselijk volkomen verantwoorden stijl.

Von Salomon en het nationaal-socialisme
Het boek van Ernst von Salomon was mij op meer dan één punt een openbaring.
Voor alles, omdat ik hier aangetroffen heb, wat ik lang vergeefs heb gezocht en
van welks aanwezigheid ik van te voren toch reeds was overtuigd: de
eersterangs-openbaring van het sentiment, dat op dit ogenblik in Duitschland
triomfeert, nadat het door de theoretici van het nationaal-socialisme was gekanaliseerd
in de bedding van het kleinburgerlijke. Daarom (kanaliseering verandert het aspect
van den stroom in niet geringe mate!) is de verhouding van Von Salomon, die den
‘paragraphenmensch’ haat en dus waarschijnlijk ook den Ariërparagraphenmensch,
tot dat nationaal-socialisme niet zoo ongecompliceerd, als men wellicht zou denken.
De strijd van dezen man gold de burgerlijke zelfgenoegzaamheid van de republiek
van Weimar, zijn nationalisme was in de eerste plaats een negatieve reactie; door
het heele boek loopt, parallel aan de mystische landsknechtenmoraal, het bittere
besef, dat de strijders geen recht hebben op ‘Erfolg’, dat de strijd gestreden wordt
om den strijd zelf. Rathenau bestreed de landsknechten, omdat hij een absolute
waarde, een abstract menschelijkheidsideaal naar voren bracht, dat het Duitsche volk
zou kunnen verzoenen met zijn lot; en verzoening beteekent voor Von Salomon
verburgerlijking en zelfgenoegzaamheid. Hoe deze auteur zich thans voelt, nu de
oude burgerlijkheid vervangen is door de nieuwe, of hij gouwleider is geworden, nu
de Schillercitaten en het rassengebazel inzet geworden zijn van een schare, die eenige
jaren geleden de republiek half verdedigde en half verried, is mij niet bekend; zijn
twee latere boeken, Die Stadt en Die Kadetten (dat in 1933 bij Rowohlt is verschenen)
heb ik nog niet gelezen en, eerlijk gezegd, ik verlang er niet eens buitensporig naar
om ze te lezen. Als Von Salomon zich na Die Geächteten nog eens heeft overtroffen,
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zal dat mijn bewondering voor zijn schrijversschap slechts kunnen vergrooten; als
hij dit hooge peil in zijn latere werk niet meer heeft kunnen halen, zal ik er Die
Geächteten niet minder om bewonderen. Dit boek is zoozeer een oeuvre op zichzelf,
dat het bij machte is een schrijver uit te putten of hem in een later boek in herhaling
te doen vervallen. Het superieure is, evenals de strijd voor een mystiek gegeven idee,
iets, dat zich niet tot in het oneindige laat prolongeeren; het is voortdurend een
waagstuk, dat een completen inzet en een complete onafhankelijkheid van alle
‘publieke opinie’ eischt. In dit opzicht vertoont de roman van Von Salomon meer
overeenkomst met Spengler (ook in zijn afkeer van ‘die verheerenden Gewalten der
Zivilisation’ en van de overheersching der economische politiek) dan met de ‘big
men’ der nazi's; Von Salomon is uitgesproken aristocratisch, ook waar hij zich voor
de Duitsche gemeenschap uitspreekt, door het levendig besef van een rangorde, die
noodzakelijk en vanzelfsprekend is; ‘men voelt de rangorde, men kan met hen, die
haar loochenen, niet van gedachten wisselen’. Dit besef van rangorde, dat ook de
superioriteit van den mensch Rathenau erkent, vindt men in de vereering van den
eersten den besten ‘leider’ slechts als caricatuur, als kleinburgerlijken spotvorm, als
wanbegrip dus van het rangorde-instinct, want het zijn niet de ideeën, die de menschen
met elkaar verbinden of van elkaar scheiden, maar het is de wijze, waarop men die
ideeën beleeft.
Von Salomon zegt het treffend en voor dezen tijd bijna schrikwekkend symbolisch:
‘Niemals ist das Erlebnis entscheidend! Es kann zu jedem kommen, es trifft blind
die Menschen, ob sie gerüstet sind oder nicht. Entscheidend ist immer, wie sich im
einzelnen das Erlebnis sublimiert’.
Met Hollandsche woorden wil dat zeggen (en Von Salomon zegt het zelf elders
in zijn boek): tegenover hen, die meenen mij tot hun voorganger te kunnen maken,
vereenzelvig ik mij met Rathenau, wiens dood ik gewild heb.
Het is dit accent, dat Die Geächteten verre uitheft boven den stroom van nationale
Kitsch en boerenidylles; het is om dit accent in de eerste plaats, dat ik dit bijzondere
boek beschouw als de openbaring en de verloochening van het nationalisme tegelijk.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Nationalisme, geopenbaard en verloochend in Verzameld
werk, deel 3, pagina 490.

Homerus en wij
aant.

Kantteekeningen bij de Homerus-vertaling van dr. Timmerman
Dr. Aegidius W. Timmerman, Vertaling van Ilias en Odyssee (H.J. Paris,
A'dam 1931 en '34).
Er worden, zelfs in een land als Nederland, zoveel klassieken vertaald, dat men zich
wel eens afvraagt, in hoeverre die vertalingen aan een ‘gevoelde behoefte’
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beantwoorden. De Nederlandsche vertalingen van Dante b.v. zijn legio; maar welke
Nederlander (die bovendien dan waarschijnlijk nog geen Italiaansch kent, want anders
zou hij Dante wel in het origineel lezen!) is in staat om den middeleeuwschen dichter
werkelijk te verstaan? Niet alleen, dat men daarvoor een zekere mate van kennis van
de middeleeuwsche historie, van de politiek en de scholastiek noodig heeft; maar
het is ook problematisch, of de schoonheid van de Goddelijke Comedie, zelfs bij een
behoorlijke ondergrond van kennis, werkelijk anders dan in uitzonderingsgevallen
tot den modernen lezer kan doordringen. Ik zou zelfs zoo ondeugend willen zijn om
te veronderstellen, dat er Nederlandsche (en buitenlandsche) vertalers zijn geweest,
die Dante correct en zelfs poëtisch vertaald hebben zonder hem te hebben ‘begrepen’;
dit laatste woord niet in den verstandelijken, maar in den algemeensten zin bedoeld.
En toch kan een vertaling in zekere omstandigheden een voortreffelijke schakel zijn;
alles hangt van het gebruik af.
Nemen wij een schrijver van een der ‘doode talen’, b.v. Homerus, dan is de toestand
eigenlijk nog iets absurder; hier bestaat nl. een conflict tusschen origineel en vertaling,
dat het juiste gebruik van beide ernstig belemmert. Tallooze jongelieden verlaten
jaarlijks de gymnasia met een einddiploma in den zak, waarop vermeld staat, dat zij
voldoende hebben behaald voor Grieksch; over de onvoldoenden, die niettemin geen
beletsel bleken voor een gunstig resultaat van het eindexamen, zal ik kieschheidshalve
zwijgen en aannemen, dat de voldoendes voor Grieksch in de meerderheid zijn. Deze
jongelieden hebben enkele jaren regelmatig een belangrijk deel van hun tijd
doorgebracht met het lezen, of exacter gezegd: vertalen van Homerus; maar hebben
zij eenmaal het gymnasium achter den rug, dan verkoopen zij de edities van V.
Leeuwen-Mendes da Costa of Cauer vaak zoo spoedig mogelijk voor ieder
aanvaardbaar tweedehands bod.
Hebben zij meer piëteit tegenover den man van het ‘menin aeide thea’, dan bewaren
zij hun editie, zetten haar omgekeerd in de kast en vergeten haar binnen den tijd van
een of twee weken compleet. Tien jaar later, als zij pas getrouwd zijn en hun eerste
groote schoonmaak moeten ondergaan, stuit hun echtgenoote op het, nog steeds
omgekeerd in de kast staande, want altijd in die positie mee verhuisde werk in twee
deelen; zij vertoont het verbaasd den gemaal, die juist in een roman van Arthur van
Schendel verdiept is, en deze, eenigszins geïrriteerd en ook wat beschaamd over zijn
verwaarloosde relatie tot den grooten dichter, waarover hij tegenover H.B.S.-leerlingen
altijd geducht heeft opgesneden, neemt Homerus wrevelig ter hand, bladert er in en
constateert, dat hij zijn Grieksch volkomen vergeten is. Hij weet nog eenige epitheta
ornantia te vertalen, hij herinnert zich hier en daar een ‘herkos odontoon’, dat hij
naar analogie van Vosmaer braaf met ‘wal uwer tanden’ placht te verdietschen, maar
strandt verder onvermijdelijk op den vijfden regel van het eerste boek. Vervolgens
begeeft hij zich, nog wat wrevelig, maar ook een weinig tevreden over de herkenning
van dat ‘herkos odontoon’ naar de sociëteit en houdt daar een vurig pleidooi voor
den beschavenden invloed der klassieke opleiding.

Origineel en vertaling
Deze historie, hoe railleerend zij hier verteld moge zijn, is verre van een uitzonderlijke
historie. Het lichtelijk absurde feit ligt voor ons, dat de klassieke opleiding, die het
lezen van Homerus als één harer fundamenten beschouwt, in (laat ons laag schatten)
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90 pct. van de gevallen tengevolge heeft, dat haar adepten Homerus later niet meer
kunnen lezen (ook al zouden zij willen)... tenzij in vertalingen!
Dat is één; maar er is meer. Ik voerde hierboven het problematische nut van
vertalingen aan; welnu, in het geval-Homerus doet zich vaak de zonderlinge
bij-omstandigheid voor, dat de philologische (en krachtens de eischen van het
eindexamen noodzakelijke) muggenzifterij, waarmee men de gymnasiale jeugd
Homerus heeft laten benaderen, alle werkelijke begrip voor den dichter buiten de
deur heeft gehouden, alle belangstelling heeft gedood en dus alle nog mogelijke
kansen op een persoonlijke relatie tot Homerus heeft weggenomen. Zelfs zijn er
classici geweest (of zij er nog zijn, weet ik niet, maar ik vermoed het met groote
kracht), die den gymnasiast wilden wijsmaken, dat het lezen in vertalingen van dezen
schrijver slechts goed was voor zulke minderwaardigen als H.B.S.-leerlingen; wat
voor den gymnasiast dan wel deugde, is eenigszins onduidelijk, aangezien het
moeilijke idioom hem tot zijn laatste gymnasiumuren belet zijn aandacht op den tekst
en de Homerische gedachtenwereld te concentreeren. De classici hebben met name
dit goed te maken, dat zij ons een onzinnigen en hybridischen afkeer van vertalingen
hebben ingeblazen, die op niets anders berust dan een ongemotiveerde overschatting
van het Grieksche taaleigen, want als de vertaling ergens van dienst kan zijn dan is
het hier.
In plaats van dat het klassieke onderwijs in de lectuur van Homerus in het
oorspronkelijk een goede voorbereiding tracht te zijn voor de latere lectuur van
Homerus in vertaling, heeft men er doorgaans in volhard aan de hersenschim van
een volleerd Griekje met een compleet Grieksch taalvermogen de voorkeur te geven
boven de nuchtere realiteit; men heeft steeds verzuimd zich er afdoende rekenschap
van te geven, dat het Grieksch (en Latijn) essentieel van de moderne talen verschilt,
omdat het niet meer gesproken wordt, en dat daaruit ook volgt een volkomen andere
instelling van den leerling tot den schrijver, dien hij moet ‘lezen’. Zoo komt het, dat
Homerus één der steunpilaren van het gymnasium en tevens een cauchemar van den
gemiddelden gymnasiast geworden is, omdat de philologie hoogtij vierde, waar de
cultuur-historische en aesthetische interpretatie het had moeten doen. Zulk een
interpretatie behoeft volstrekt geen aanleiding te geven (zooals verschillende classici
mij zullen tegenwerpen) tot oppervlakkigheid; integendeel, juist de philologische
muggenzifterij kweekt die oppervlakkigheid, op een geheel andere wijze weliswaar
dan de philologen vermoeden, maar daarom niet minder funest; zij kweekt menschen,
die op een even spoedig vergeten als aangeleerde kennis van een weinig ingestampte
Homerus-woordjes later in de maatschappij hun vooroordeel omtrent de ‘klassieke
opleiding’ zullen baseeren. Had men deze menschen minder akribie in het
woordenleeren en meer belangstelling voor psychologische problemen als bijvoorbeeld
de Homerische opvatting omtrent de ‘ziel’ en het ‘noodlot’ bijgebracht, zij zouden
minder oppervlakkig den voorrang der klassieke opleiding hebben verdedigd dan zij
thans doen! Alles hangt hier af van de doelstelling; waarop wil men het onderwijs
richten, op het vooroordeel of op het oordeel?

De vertaling is niet ‘voor iedereen’
Juist het voorbereiden van den gemiddelden gymnasiast (die geen klassieke letteren
gaat studeeren en dus geen philologisch waterhoofd van noode heeft) tot het zonder
de gewone oppervlakkigheid lezen van een vertaling, door hem aan de hand van het
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Grieksche idioom tot de structuur van het epos en de cultuurwereld der Homerische
Grieken in te leiden, zou de klassieke opvoeding weer zin geven. Het is onwaar, dat
een vertaling ‘voor iedereen’ is. Een vertaling is vaak een monstruositeit in de handen
van hen, die nooit hebben nagedacht (gedwongen waren na te denken) over de
nuanceverschillen van het Grieksche en het Nederlandsche taaleigen. Dit
nuanceverschil brengt men iemand niet bij door hem domweg verba te laten vervoegen
noch door hem anecdotes te vertellen over Penelope en de vrijers; de nuance ondergaat
alleen hij, die men in den geest van een cultuur heeft ingewijd. Een voorbeeld. Door
den gymnasiast, naar aanleiding van verschillende plaatsen bij Homerus een verklaring
te geven van de overeenkomst en het verschil, die er bestaan tusschen de beide
Homerische woorden voor ‘ziel’ (‘thymos’ en ‘psyche’), die wijzen op een totaal
van de onze verschillende opvatting van het zieleleven, leidt men hem in tot het
buitengewoon belangrijke besef van de mogelijkheid van nuanceverschillen, die onze
cultuur niet kent, m.a.w.: men geeft hem een voorloopig inzicht in de betrekkelijke
waarde van alle cultuur-symboliek. De geboren philoloog werpt mij waarschijnlijk
weer tegen, dat de wetenschap zelf het over die verklaring nog niet eens is, of dat de
gemiddelde gymnasiast zulke finesses niet begrijpen kan, of, nogmaals, dat de
oppervlakkigheid door zulke hypotheses in de hand wordt gewerkt. Ik loochen dit;
vooreerst is de wetenschappelijke en absolute zekerheid een fictie, die aan geen
realiteit beantwoordt, vervolgens begrijpt de gymnasiast soms meer dan de leeraar,
en tenslotte, wat de oppervlakkigheid betreft, geen oppervlakte is zoo dor als de
diepzinnigheid der ‘onomstootelijk vaststaande feiten’. Of men oppervlakkigheid
kweekt, ja dan neen, hangt zuiver en alleen af van de wijze waarop men deze
problemen aan de jeugd voorlegt; een dosis oppervlakkigheid is bovendien voor
iedere jeugd zeer gewenscht, want een diepzinnige jeugd lijkt mij een contradictio
in terminis.

Reëele opvattingen over de klassieke opvoeding
Mijn pleidooi geldt dus niet het serveren van Homerus met een cultuursausje en
evenmin het aanprijzen van Homerus als een eeuwige, onvergankelijke etc. waarde,
maar uitsluitend een reëele opvatting van klassiek litteratuuronderwijs, opdat het tot
iets diene. Niet tot ‘practisch nut’ alweer, maar tot vermeerdering van inzicht. Respect
voor de vertaling en inleiding tot de vertaling door middel van het taaleigen, maar
zonder dwaze verafgoding van het taaleigen, zijn daarvoor eerste vereischten.
De klassieke opvoeding heeft, juist door haar practische ‘nutteloosheid’,
ongeëvenaarde mogelijkheden; o.a. biedt zij een overvloed van beschikbaren tijd
voor onpractische spiritueele oefeningen. Daarvan moet men meer gebruik maken
dan gewoonlijk geschiedt; want wat ik hier over het lezen van Homerus heb gezegd,
zou ik kunnen uitbreiden tot een algemeen betoog over de waarde der klassieke
opvoeding.
In een volgend artikel nog een en ander over de juist voltooide Homerus-vertaling
van dr. Timmerman, die de belangstelling van velen verdient.
M.t.B.
Dit artikel verscheen als Homerus en wij in Verzameld werk, deel 4, pagina 275.
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Homerus en wij
aant.

Kantteekeningen bij de Homerus-vertaling van dr. Timmerman
Dr. Aegidius W. Timmerman, Vertaling van Ilias en Odyssee (H.J. Paris,
A'dam 1931 en '34).
In mijn vorige artikel heb ik betoogd, dat het gebruikelijke standpunt ten opzichte
van de vertaling, waar het Homerus (en met hem andere klassieke schrijvers) betreft,
het dikwijls onmogelijk maakt tot een werkelijke inleiding en voorbereiding tot
lectuur te geraken. De vraag, die hierop aan de orde is, kan niet onverwacht komen:
is Homerus dit voorbereidend werk waard? Is het niet beter, hem aan de philologen
over te laten en hem als examenstof voor een bepaalde, misschien ook zeer nuttige,
training der memorie te reserveeren? Bestaat er überhaupt een levende Homerus? Ik
wil die vraag met een positief ja beantwoorden, maar niet dan na de motieven voor
het jawoord duidelijk te hebben omschreven. Hiermee kom ik vanzelf terecht op de
vertaling van Ilias en Odyssee van dr. Aegidius W. Timmerman, die het uitgangspunt
van deze beschouwingen is geweest.
Dr. Timmerman immers gaat, blijkens de woordkeuze van en de aanteekeningen
bij zijn vertaling, uit van de grondgedachte, dat men Homerus tot den modernen
mensch moet brengen. In beginsel ben ik dat geheel met hem eens, zooals uit mijn
algemeene bespiegeling volgt; in de uitwerking van het principe kan ik echter vaak
niet met hem meegaan. De commentaren van dr. Timmerman zijn dikwijls zoo
overdreven populair, dat daaruit alleen al duidelijk naar voren komt, met welke lezers
hij rekening wenscht te houden. Hij teekent b.v. aan, als hij iets over de maat van
het epos vertelt: ‘De naam van het vers is hexámeter. Men leze vooral niet:
hexamééter.’ Zulk een voorbeeld is karakteristiek voor de mentaliteit van dezen
vertaler. Tot welken lezer richt hij zich eigenlijk? Tot den schooljongen? Tot de man
zonder eenige kennis van zaken, die toch Homerus wil genieten? Het lijkt mij
volkomen hopeloos bij deze personen met een Homerusvertaling aan te komen zetten.
Hoe het ook zij, dergelijke vermaningen wijzen er op, dat dr. Timmerman een geheel
andere opvatting heeft van het publiek, dat Homerus zou kunnen en willen lezen dan
ik. Ik geloof niet aan een publiek, dat zich op Homerus werpt en er tevens belang bij
heeft over de uitspraak van ‘hexameter’ vermaand te worden. Zij, die de vertaling
van dr. Timmerman met genoegen en voordeel zullen gebruiken, zullen misschien
in hoofdzaak juist de klassiek-ontwikkelden zijn, maar in ieder geval zij, die
voldoende de nuance hebben leeren verstaan, om van een vertaling te profiteeren.

De beteekenis van Homerus ligt in den afstand
Een absolute waarde voor den dichter Homerus geven kan niemand. Het is ronduit
belachelijk, zooals sommige classici Ilias en Odyssee tegenover de jeugd trachten
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aan te prijzen als het schoonste ooit ter wereld geschapen; niet alleen, dat de jeugd
zulke zinnelooze exclamaties terecht niet gelooft, maar zij verliest daardoor ook (wat
erger is) alle geloof in de mogelijkheid van een waarde überhaupt. Het is een
fundamenteele dwaling te meenen, dat Homerus als de ‘Groote Dichter’ dadelijk
spreekt van mensch tot mensch; en het is de fout van dr. Timmerman, dat hij door
de veel te gemoedelijke, babbelende aanteekeningen bij zijn vertaling die illusie in
stand helpt houden. Men moet juist uitgaan van het onloochenbare feit, dat tusschen
Homerus en ons eeuwen liggen; eeuwen, die den mensch andere goden hebben
verschaft dan de Olympiërs, andere terminologie dan Odysseus, andere tendenties
in de moraal dan Achilles en Hektor. Dr. Timmerman geeft wel toe, dat men Homerus
niet met b.v. Christelijke maatstaven moet meten, maar hij stelt daartegenover de
verheerlijking van den dichter, alsof daardoor plotseling de eeuwen overbrugd werden.
Nu is het natuurlijk voortreffelijk om in de Ilias en de Odyssee de z.g.
‘algemeen-menschelijke’ dingen: de aesthetische methode, de eigenaardigheden van
den stijl, de psychologie der figuren, de scherpe tegenstellingen van de karakters,
etc. etc. op te sporen en daar den lezer op attent te maken; en dr. Timmerman heeft
er zich op toegelegd daar in zijn huiselijke aanteekeningen veel werk van te maken.
Maar ook dat is nog niet voldoende om de uitzonderlijke waarde van Homerus voor
ons te motiveeren. Niet het ‘algemeen-menschelijke’ en het dichterlijke maken
Homerus zoo buitengewoon belangrijk, maar juist de omstandigheid, dat hier een
wereldconceptie voor ons ligt, die op bijna alle essentieele punten van de onze afwijkt.
Het anthropomorphe veelgodendom, de verhouding van die goden tot de sterfelijken,
de ethiek, die daaruit voortvloeit: dat alles en zooveel meer, vormt samen een complete
wereldconceptie, waarin de betrekking tusschen het individu en het ‘heelal’ volkomen
anders is verantwoord dan in de onze. De Homerische Griek is een wezen, dat,
begiftigd met overeenkomstige physieke functies en karaktereigenschappen, zich
van onze cultureele waardebepalingen niets aantrekt en kennelijk geen notie heeft
van wat den gemiddelden Europeaan voorkomt cultuur te zijn; hij is in dit opzicht
veel duidelijker een cultureele antipode dan b.v. de mensch van het Hellenisme. Hoe
meer men zich in de gedragingen van Achilles en Odysseus verdiept, hoe duidelijker
dat wordt.

Geen popularisatie, maar interpretatie
Het is juist hierin, dat ik de ‘opvoedende’ waarde van Homerus zie, omdat niets
opvoedender werkt dan het eigen cultuurbeeld betrekkelijk te zien worden door
kennismaking met een ander; maar juist dit moffelt men regelmatig weg, om hoog
op te kunnen geven van het ‘algemeen-menschelijke’ van Odysseus' optreden
tegenover Nausikaä of 't onvergelijkelijk poëtische der Homerische vergelijkingen.
Ik beweer niet, dat men die factoren uit het oog moet verliezen; maar ik beweer wel,
dat niet daarin speciaal de beteekenis van Homerus voor ons moet worden gezocht!
Iedere moderne goede roman, ieder hedendaagsch goed gedicht staat in dit opzicht
dichter bij den lezer van thans; men heeft Homerus waarachtig niet als gymnasiale
leerstof noodig om iemand die algemeen-menschelijkheid en die schoonheid te leeren
beseffen. Maar waar vindt men een beter complex van levensverrichtingen om
duidelijk te maken hoe toevallig onze West-Europeesche cultuurnormen zijn, dan in
Ilias en Odyssee? Hier ligt een zee van voorbeelden, waarmee men den modernen
mensch van zijn beperkten blik kan helpen genezen, door hem, in de gestalte van de
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Homerische wezens van vleesch en bloed, het tegendeel te geven van zijn eigen
civilisatie!
Maar daarvoor is noodig, dat men minder sentimenteel doet tegenover den Grooten
Dichter en b.v. om te beginnen ronduit erkent, dat hij allerminst poëzie heeft willen
schrijven voor onze tijdschriften... en dat hij pas in de interpretatie zijn volle waarde
krijgt. Op dit punt schieten de commentaren van dr. Timmerman, die overigens zeker
hun beteekenis hebben als toelichtingen van den tekst, tekort, omdat deze vertaler
een dichter wil populariseeren, en niet een cultuur interpreeteren.

Dr. Timmermans vertaling
Het spreekt vanzelf, dat ik de vertaling van dr. Timmerman hier niet bespreek als
deskundige. Ik heb haar gelezen als lezer, meer niet, en als zoodanig lijkt zij mij
bijzonder goed, zelfs vaak bijzonder helder en zakelijk en zeker nergens gewild
verheven of archaïseerend. Wel wil dr. Timmerman ook in de vertaling, evenals in
de aanteekeningen, graag extra populair, tegenwoordige-tijd-achtig effect sorteeren,
weshalve hem de modernste woorden nog niet modern genoeg zijn. (Men vergelijke
zijn methode met die van Boutens.) ‘Geblèr’, ‘sopraan’, ‘solodansen’, ‘concurreeren’,
‘enthousiasme’, ‘coleratouren’, ‘notabene’ zijn uitdrukkingen, waarmee hij
herhaaldelijk werkt. Daardoor wordt de Nederlandsche tekst (en dit lijkt mij een juist
principe) zeker niet op een eerbiedigen afstand van den lezer gebracht! Het is echter
een quaestie van smaak, of men deze methode speciaal de ware acht; maar zeker is,
dat men aan het geheel veel plezier beleeft. ‘Wanneer men den klassieken toon denkt
te kunnen weergeven door van Apolloon in plaats van Apollo en van Odusseus in
plaats van Odysseus te spreken, dan heeft men het mis. Door het klatergoud wordt
men niet voornaam’, zegt dr. Timmerman terecht in zijn voorwoord tot den Ilias. In
menig opzicht lijkt mij dan ook dit omvangrijke werk een groote vooruitgang op
Vosmaers noodzakelijkerwijze verouderde vertaling, die bovendien het gevaar
meebracht van geleidelijk aan zich in het Nederlandsch vasthechtende taalclichés.
De aantekeeningen bij ieder boek maken het gemakkelijk een overzicht over de
stof te krijgen; ze zijn als zoodanig juist aangebracht en, onder voorbehoud van
hetgeen ik over den geest dier aanteekeningen in het algemeen gezegd heb, acht ik
ze van veel belang voor een doelmatig gebruik van de vertaling.
In hoeveel opzichten ik dus ook het standpunt van dr. Timmerman bestrijd, in één
opzicht (en in dit geval wel het belangrijkste) wensch ik hem geluk: zijn levenswerk
maakt het mogelijk, Homerus van nabij te leeren kennen, voor Nederlanders van de
twintigste eeuw. Welke Nederlanders dat zullen zijn? Waarschijnlijk niet de lieden,
die verkeerdelijk den ‘hexameeter’ hanteren; maar dat zal o.m. uit den verkoop wel
blijken.
M.t.B.
In het artikel van gisteren leze men 1e alinea, 5e reg. v.b. gebruik i.p.v. ‘gebrek’.
Dit artikel verscheen als Homerus en wij in Verzameld werk, deel 4, pagina 275.
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Terugblik op Adama van Scheltema
aant.

Het lyrische temperament bij uitnemendheid
Uitgave van zijn verzamelde lyriek
C.S. Adama van Scheltema, Verzamelde Gedichten. (W.L. en J. Brusse,
Rotterdam 1934)
De dichter C.S. Adama van Scheltema, die 6 Mei 1924 stierf, is een van de weinig
talrijke Nederlandsche dichters geweest, die het betrekkelijke voorrecht hadden
werkelijk populair te zijn. Zijn bundels hebben zeer veel herdrukken beleefd, zijn
gedichten zijn getoonzet, gedeclameerd, gezongen, ook nagevolgd; dit laatste niet
dan tot schade van het werkelijk poëtisch talent, dat hij representeert, aangezien de
epigonen (als bv. de in S.D.A.P.-kringen zeer geliefde gezusters Vos) natuurlijk niet
verzuimd hebben alle aandacht te concentreeren op de minder voortreffelijke
eigenschappen van den bard. En daarom is het van de firma Brusse een uitstekende
gedachte geweest, dat zij Adama van Scheltema's werk (zijn lyrisch, en na zijn dood
uitgegeven episch werk De Tors, benevens de Gevleugelde Spreuken) thans
verkrijgbaar heeft gesteld in een kloeke uitgave, die de nagedachtenis van de dichter
beter eert dan vele posthume lofredenen. Immers deze uitgave stelt ons in staat een
overzicht te krijgen van de geheele figuur Adama van Scheltema; van zijn
beminnelijke en nooit afstotende zwakheden, maar ook van zijn typische
oorspronkelijkheid als spontaan lyricus van ongecompliceerde, algemeen navoelbare
sentimenten.

Dichter en theoreticus
Dit laatste zeg ik niet als dood compliment aan het adres van iemand, dien men
eigenlijk beter zou kunnen vergeten. Het heeft geen zin, Adama van Scheltema, tien
jaar na zijn overlijden, te gaan verheerlijken als den grootsten en interessantsten
dichter van Nederland, of zelfs van zijn generatie; maar het is even onbillijk hem te
beschouwen (zooals onder invloed van de gecompliceerder dichters der volgende
generatie meermalen is geschied) als uitsluitend een vlotten liedjeszanger voor de
massa. Zeker heeft de cultus van de S.D.A.P. dezen auteur meer kwaad dan goed
gedaan, zooals trouwens iedere cultus het beeld van de persoonlijkheid vervormt en
misvormt. Een dichter, dien men kan declameeren loopt echter nog meer gevaar
slachtoffer te worden van een cultus dan één, wiens woorden minder muziek en meer
associatieve en begripselementen bevatten; en op Adama van Scheltema hebben de
declamatoren hun lusten geweldig bot kunnen vieren. De tegenzijde van des dichters
poëzie, minder voor populariteit geschikt, heeft daarvan geen voordeel gehad; ook
zijn eenzaamheid en ontgoocheling moesten, bij wijze van spreken en misschien ook
wel in letterlijken zin, gedeclameerd worden, want het eene sleept het andere mee.
Bovendien achtte men zich aan de ‘reputatie’ van een zoo gevierd poëet verplicht,
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hem grooter voor te stellen dan hij was, intellectueel grooter vooral, en ook daardoor
deed men hem onrecht. Wie wel eens in de theoretische werken van Adama van
Scheltema (De Grondslagen eener Nieuwe Poëzie; Kunstenaar en Samenleving)
heeft gelezen, weet, dat hij als essayist onklaar was, van goeden wille en afkeerig
van de aesthetische aanstellerij der Tachtigers, maar niet bij machte het Tachtiger
ideaal te vervangen door een houdbare eigen leer; Adama van Scheltema's voorliefde
voor de ‘gemeenschapskunst’ bleef een intuïtieve voorliefde voor den eenvoud en
de ongecompliceerdheid, waaraan achteraf een intellectueele rechtvaardiging moest
worden toegevoegd. Deze rechtvaardiging kwam eigenlijk in hoofdzaak neer op een
capitulatie zonder meer van den kunstenaar voor de allerbegrijpelijkste kunst (in
plaats van de allerindividueelste expressie van Kloos), d.w.z. voor de helft plus één
als aesthetische maatstaf, die natuurlijk niet aannemelijker is dan de ‘happy few’,
waaraan de Tachtigers verknocht waren. Er is dus een stuk Adama van Scheltema,
dat wel degelijk verantwoordelijk is voor den cultus, dien men zijn naam in zekere
politieke kringen heeft gewijd; dit zij hier geconstateerd als een feit, niet als een
verwijt, want de onzuiverheid van den cultus is niet de schuld van den dichter zelf.

Een ‘normaal mensch’, maar een dichter
Maar de geschiedenis van het intellect en het dichterschap is niet dezelfde
geschiedenis. Beziet men Adama van Scheltema van de zijde der intellectualiteit,
dan vertoont zijn levensloop en ook zijn poëtische carrière het niet zeer ongewone
beeld van den spontanen, enthousiast beginnenden, lichtelijk weemoedigen, voor de
schoonheid der natuur zeer gevoeligen jongen man, die zich in een beweging werpt,
die beweging dient met de overgave en ook de rhetorica van de collectieve geestdrift...
om, bij het ouder worden, langzamerhand de ontnuchtering te voelen aansluipen,
den wat sentimentelen weemoed van de jeugdperiode te zien verstrakken tot ernst,
vooral onder het aspect van den naderenden dood. Deze geschiedenis, die de bundels
Een Weg van Verzen (1900) en De Keerende Kudde (1920) ongeveer als litterair
begin- en eindpunt heeft, is typisch de geschiedenis van een lyrisch temperament,
dat den eigenlijken ‘inkeer’ pas beleeft tegen den tijd, dat de doodsgedachte zich
niet meer laat afwijzen; de ernst verschijnt hier als melancholie, als de keerzijde van
een snel ontroerd en heftig door zijn impressies geboeid mensch, niet als verbittering
of haat of dégoût; de ontwikkelingsgang van Adama van Scheltema heeft niet veel
gemeen met dien van Théophile Gautier of Arthur Rimbaud. Karakteristiek voor den
toon van de laatste bundels, Zingende Stemmen en De Keerende Kudde, is de
vermoeidheid, die (even karakteristiek!) toch telkens weer wordt afgewisseld met
de socialistische accenten van de ‘verwachting der komende dingen’.
Moe van leven,
Moe van weten,
Moe van willen,
Moe van mij –
Wil ik weggaan naar de verte,
Wil ik weg van deze wereld –
Wil ik niets meer –
Wil ik dood!

Vitaliteit, die begint te slijten, droomen, die niet in vervulling gaan, enthousiasme,
dat geboren is uit jeugdélan en altijd gedreven heeft op indrukken, indrukken en nog

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

eens indrukken: daarvan blijft bij deze temperamenten met bijna wetmatige zekerheid
een groeiende leegte over als geschenk van den ouderdom; het temperament verzet
zich, maar de sluipende schaduw neemt toe...
Dit is, steeds nog van den intellectueelen kant bezien, typisch de geschiedenis van
een ‘normaal’ mensch. Het rhythme van het geestesleven gaat hier parallel met het
biologisch rhythme, van jeugd tot grijsheid.
Maar deze ‘normale’ mensch was (en nu laat ik het andere aspect spreken) tevens
een dichter van het ‘normale’ leven. Het is juist in dit opzicht, dat de verzamelde
werken duidelijke taal spreken en den oorspronkelijken Adama van Scheltema op
zijn best nog eens onverbiddelijk afgrenzen tegenover de epigonistische dames Vos
c.s. Adama van Scheltema heeft, als echt mensch van indrukken, in zijn beste
oogenblikken de gave bezeten, aan die indrukken een volkomen zuiveren, adaequaten
vorm te geven. Als men deze ruim 300 bladzijden met poëzie doorbladert, houdt
men telkens even halt, precies als wanneer men een editie van Heines lyriek in handen
heeft; men ontmoet een regel, die onmiddellijk een persoon verraadt, men komt een
vers tegen, dat niemand zoo geschreven zou hebben als Adama van Scheltema. Dit
alleen al heeft een zekere bewijskracht voor het talent van den lyricus, dien versierder
des levens in taal, wiens waarde men niet moet zoeken in de intellectualiteit, maar
in de zuiverheid, waarmee hij in het woordbeeld op de impressie reageert, zonder
tusschenkomst vooral van de cliché-beeldspraak; zoodra er maar iets van cliché
aanwezig is, leest men in verzamelde werken met verveling, want verzamelde werken
flatteeren oneindig minder dan afzonderlijke bundels, omdat lyriek ‘en masse’ den
geest spoedig blokkeert met onverschilligheid. Maar in deze verzamelde werken van
Adama van Scheltema blijft men lezen, ook al leest het oog over veel heen (veel
socialistische hymnen vooral, en ook over heel wat beroemde Scheltema-‘nummers’);
men ontdekt zelfs overal kanten van dezen dichter, die men maar half kende. Er
steekt bv. in Adama van Scheltema een stuk dada, dat hem vaak op de grilligste
vondsten brengt; ‘De Verovering der Gouden Vloot’ uit de bundel Van Zon en Zomer
met de niet bepaald fijne, maar als groteske zeer effectieve woordcombinaties (‘Jan
hagel! Jan salie! Jan muggescheet! Met alle permissie: ik zweet!’) is daarvan een
zeer drastisch voorbeeld. Er steekt ook een voortreffelijk en lang niet ‘populair’
beschrijver van een ‘sfeer’ in den dichter van het weinig bekende ‘Mist’, met het
zeer suggestieve hallo-refrein:
Vandaag is het niet vroolijk –
De mist dreint in de straat,
Het is doodelijk – doodelijk!
Als grauwe luizen gaat
Het volk zijn wankelen weeg
Onder de rokken van een helleveeg –
Hallo!
Over de vette steenen
Stolt het goud van een lamp,
Uit een boos oog beschenen
Staat er de menschenramp!
Wat zouden ze doen bij zoo'n licht?
Daar wordt wel wat smerigs verricht –
Hallo!
Daar staan ze als paddestoelen –
Een zwart, giftig gedoe,
O! konden ze het voelen –
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Maar hun harten zijn toe!
Er zwerft een roep in den mist,
De roep van een vent – wie is 't, wie is 't?
Hallo!
Het is hier om te stikken –
Daar hangt een hart te koop.
Daar staat iemand te likken
Aan de donkere stroop
Van bedorven verdriet –
Heila! doe dat niet! – doe dat niet!
Hallo!
Des te mooier: door 'n zure
Straat je hart als een schuit
Vol met bloemen te sturen,
Met een groot licht vooruit!
Hallo! wij dragen den tijd als een schat
In bei onze handen door de stad –
Hallo!

In dit gedicht krijgt men den dichter Adama van Scheltema op zijn allerbest; maar
in de laatste strophe komt plotseling de socialistische bard voor den dag, die ‘den
tijd als een schat in zijn handen draagt’; met een ditmaal bijna onmerkbaren draai
schiet hij toch opeens te voorschijn uit die prachtige ‘donkere stroop van bedorven
verdriet’ met een ideaal voor de ‘verworpenen der aarde’. Er is zeker niets kunstmatigs
in dien draai; bij een impressionabel talent als dat van Adama van Scheltema behoort
een ‘impressionistisch’ ideaal; de gevoeligheid voor de sfeer zet zich vanzelf om in
een optimistisch geloof, dat zich daarbij aansluit. Ook de gedichten ‘in den volkstoon’
passen in dit kader volkomen. Als totale figuur – tot die conclusie komt men bij deze
terugblik – is Adama van Scheltema representatief voor iets; men kan hem niet
verwisselen met een ander; hij is, met al zijn zwakke plekken, een persoonlijkheid
geweest.

Naast Henriette Roland Holst
Gewoonlijk stelt men Henriette Roland Holst verre boven Adama van Scheltema.
Ik weet nog niet zoo zeker, of dat in alle opzichten verantwoord is. Natuurlijk heeft
het socialisme zich in de dichteres veel dramatischer voltrokken dan in den bard,
wiens liederen meer illustratie dan tragiek van het socialisme geven; maar de
eigenlijke beteekenis van Adama van Scheltema moet men dan ook niet in zijn
socialistische overtuiging zoeken. Als socialist is hij nauwelijks interessant, en au
fond is zelfs zijn socialistische oppervlakte nog typisch bourgeois; wat hij met
Henriette Roland Holst gemeen heeft, is alleen het feit van de gevoelsreactie op de
sociale problemen; hoe verschillend echter verloopen die twee reacties! Wat Adama
van Scheltema daarbij sympathiek maakt, is, dat hij met al zijn melancholie en zin
voor gevleugelde spreuken in zijn poëzie toch de eenvoudige lyricus bleef, die hij
in wezen was. Die lyriek zal hem nog verdedigen, als men van zijn dramatische,
essayistische en epische proeven allang niet meer spreekt. Daarom is de uitgave van
Brusse (waaraan een portret in houtsnede van J. Franken Pzn is toegevoegd) allerminst
een overbodige daad van piëteit.
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Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Terugblik op Adama van Scheltema in Verzameld werk,
deel 5, pagina 151.

Heldenvereering
aant.

De helden van Carlyle en Veterman
Heldendom en verstandelijke analyse behooren elkaar niet uit te sluiten
Als men van het drama Nova Zembla van Ed.Veterman naar huis terugkeert, dan
heeft men het gevoel, dat men voorgoed afkeerig is geworden van iedere manifestatie
van den held. Iedere categorie helden: de held als mensch der ideeën (Plancius), de
held als zakenman (De Moucheron), de held als man van de daad (Barentsz) wordt
in den schrijftrant van den heer Veterman een caricatuur van wat men zonder rhetoriek
heldendom zou kunnen noemen. En de vraag dringt zich dan ook op: wat is de held
dan wél? Bestaat er een vorm van heldendom, die het niet per se aflegt tegen de
nuchtere constateeringen der wetenschap en het analyseerend verstand?
De neiging tot heldenvereering is zoo algemeen, dat men haar wel tot de constante
factoren in de geschiedenis der menschheid kan rekenen. Men behoeft daar trouwens
den tijdgenoot niets van te vertellen; overal om ons projecteert men zich helden, en
zelfs helden van zeer twijfelachtig allooi. De held, dat mag wel als een vaststaand
feit worden aangenomen, voorziet dus allereerst in een behoefte; hij vult een lacune
aan, die blijkbaar bij vele menschen bestaat, omdat zij niet kunnen leven zonder
ergens de kolossale vergrooting van hun eigen persoonlijkheid aanwezig te weten.
Op zichzelf bewijst dus de heldenvereering nog allerminst, dat er ook werkelijk
helden zijn; de held als projectie van een massalen wensch bewijst hoogstens, dat de
massa een levend wezen, uiterlijk in niets van andere levende wezens verschillend,
noodig heeft om die projectie volledig te genieten. De vereering trouwens van den
voetbalheld geeft al een voorbeeld van heldendom, dat zich uitsluitend zou moeten
beperken tot een bijzondere bekwaamheid op sportgebied, maar dat in manifestaties
der heldenvereering heel andere proporties te zien geeft. Een van de kenmerkendste
eigenschappen der heldenvereering is, dat men zijn held wil ontdoen van zijn
menschelijke zwakheden, dat men een soort ‘Uebermenschch’ wil creëeren... ook
uit den voetballer. Daarom: de gestalte, waarin men den held in het openbaar (in de
pers, in vergaderingen, etc. etc.) ziet optreden, bewijst meer voor de menigte, die de
held heeft gewild, dan voor de persoonlijkheid van den held zelf. Om die te vinden,
moet men verder kijken dan de officieele instanties.

‘De levende rots’ van Carlyle
Heldenvereering zonder scherpe critiek leidt dus bijna altijd tot rhetoriek en
zelfmisleiding; hoe natuurlijk de behoefte ook is, zij wordt, omdat zij natuurlijk is,
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nog niet per se iets, dat den mensch in alle omstandigheden adelt. Men heeft maar
na te gaan, in welke tegenspraken de groote heldenvereerder Thomas Carlyle zich
verwarde, die de heldenvereering tot elken prijs als het hoogste privilege van den
menschelijken geest wilde zien. ‘Wij allen hebben groote mannen lief’, zegt Carlyle
in zijn eerste lezing, over helden en heldenvereering, gehouden op 5 Mei 1850;
‘beminnen, vereeren groote mannen en buigen ons ootmoedig voor hen; ja, kunnen
wij ons wel eerlijk voor iets anders buigen? Voelt niet ieder oprecht mensch, dat hij
zelf hooger stijgt door eer te geven aan wat waarlijk boven hem staat? Er zetelt geen
edeler en gezegender gevoel in 's menschen ziel. Voor mij is het zeer opbeurend, dat
geen sceptische logica, noch algemeene onbeduidendheid, onoprechtheid en domheid
van eenig tijdperk en de nawerking daarvan, deze aangeboren trouw en vereering,
die in den mensch is, kunnen vernietigen... Voor mijzelf zie ik, in deze dagen, in de
onvernietigbaarheid van Heldenvereering den altijd blijvenden, rotsvasten bodem,
beneden welken de verwarde puinhoop van revolutionaire dingen niet kan vallen...
Dat de mensch in het een of ander opzicht Helden eert, dat wij alle Groote mannen
vereeren, dat is voor mij het eene vaste punt in de moderne revolutionnaire
geschiedenis, die anders bodemloos schijnt en zonder kust; de levende rots te midden
van al wat er moge instorten’.
De dreunende stijl van Carlyle kan ons hier toch niet verbergen, dat hij hier twee
dingen met elkaar verwart: de behoefte aan heldenvereering en de heiligheid van die
behoefte. Voor dezen individualistischen Schot was de held de remplaçant voor den
godsdienst, hij vervult de rol van het geloofsartikel. Uit het feit, dat het sentiment
aanwezig is en den mensch losmaakt van zijn dagelijkse belangen en democratische
zelfgenoegzaamheid, concludeert Carlyle, dat juist dit sentiment dien mensch boven
de dieren verheft; het is als het ware zijn speciale adelsbrief. Is dit in zijn
algemeenheid juist? In Carlyles beschrijving van de groote mannen komt duidelijk
genoeg aan het licht, dat hij hen sterk idealiseert; dit idealiseeren had hij noodig om
de heldenvereering op peil te kunnen houden, want hoe zou de vereering heilig
kunnen zijn, als de held het, in zekeren zin, ook niet was?
Wij staan tegenover dit probleem eenigszins anders, ook al, omdat onze verhouding
tot de wereld een andere is dan die van Carlyle. De heldenvereering van Carlyle is
kennelijk een reactie op den geest der negentiende eeuw, die een mechanistische
wereldbeschouwing ten troon wilde verheffen en een democratisch gelijkheidsideaal
verkondigde als een nieuwe heilsleer. Daarentegen meende Carlyle, niet zonder recht,
zijn stem te moeten verheffen; hij kwam echter onwillekeurig in een andere ‘dwaling’
terecht, doordat hij den held tot filmheld proclameerde. De ‘heroworship’ in dezen
vorm immers is evenzeer een vergroving als de democratiseering, waartegen Carlyle
opkwam; dat manifesteert onze tijd, waarin niet de gelijkmakerij, maar de vergoding
van den ‘leider’ overheerschend is.

Er bestaat geen recept voor helden
Gaat men dus uit van het feit, dat de heldenvereering berust op een behoefte, dat die
behoefte vrij algemeen, maar daarom nog niet heilig is, en dat de vereerde held dus
eerder de projectie van een algemeenen wenschdroom is dan een aan anderen superieur
wezen, dan komt men tot gansch andere conclusies dan Carlyle of, in zijn spoor, de
heer Ed. Veterman, wiens helden handelen in abstracte uitspraken en holle leuzen.
Wij komen vooreerst tot de conclusie, dat de beantwoording van de vraag: wat is
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een held?, afhankelijk is van de richting, waarin zich de roep om een held beweegt.
Een held ‘pur’ bestaat niet; misschien zou men hem dan, om met Voltaire te spreken,
maar moeten uitvinden, maar hij bestaat in ieder geval niet. Dat blijkt al voldoende
uit de wijze, waarop de verschillende heldenvereerders elkaars helden bejegenen; de
held van den één is de lafaard van den ander. Voor den man des krijgs is hij een held,
die door den pacifist voor een slager wordt uitgescholden; voor den pacifist bestaat
het heldendom in moreele eigenschappen, die door den tegenstander weer als uitingen
van ‘défaitisme’ worden gequalificeerd. Het zou voorwaar geen klein kunstje zijn,
voor het begrip ‘held’ één algemeen recept te vinden, dat een ieder zou bevredigen;
waarschijnlijk zou het alleen in ‘gelijkschakeling’ van den held te zoeken zijn, die
weer op een heldendrama in den stijl van den heer Veterman uit zou loopen. Laten
wij dus liever ronduit zeggen, dat de held niet bestaat, maar dat hij overal en altijd
verlangd wordt, met dat intense verlangen, dat zelfs bij machte is alle persoonlijke
tekortkomingen van het object te laten vergeten. En in hoeverre het verlangen naar
den held den mensch adelt, hangt weer af van het gehalte van dat verlangen.

Helden van de 17e eeuw
In het drama van den heer Veterman komt nu al zeer duidelijk tot uiting, dat hij het
heldendom wel volgens een recept meent te kunnen toebereiden. Niet het feit, dat
hij een tooneelstuk over nationale helden geschreven heeft, (men verzekert mij
trouwens, dat zijn nationale drama Vader des Vaderlands aanzienlijk beter moet
zijn), veroordeelt zijn werk, maar wel de wijze waarop hij die nationale helden tot
sandwichmen van heroïsche eigenschappen maakt. Hij schijnt te gelooven, dat de
held iets bovenpersoonlijks representeert, en zich daarvan ook permanent bewust is.
Niets is onjuister; het heldendom van onze voorvaderen bestaat hoogstens hierin, dat
zij handelen konden, alsof het vanzelf sprak. Daardoor komen zij het nageslacht voor
helden te zijn, d.w.z. wezens, die ons verlangen naar energie en ongebrokenheid (in
de gedaante van levende menschen zooals wijzelf) incorporeeren. Als Plancius, De
Moucheron en Barentsz echter maar een tiende ins Blaue hinein geredeneerd hadden
over ‘het’ heldendom van wat de heer Veterman hen in één avond laat redeneeren,
dan zouden zij waarschijnlijk nooit tot eenige heroïsche prestatie in staat zijn geweest!
De held is veel gewoner dan de toneelhelden van den heer Veterman; men zal hem
van nabij niet eens herkennen en voor het analyseerend verstand zal hij uiteenvallen
in evenveel nuchtere scherven als welke mensch ook. De helden wonen ‘bij ons in
de straat’, al meent de heer Veterman van niet; want het heldendom voltrekt zich
niet op den Olympus, maar in de wereld, waarvan het één der vele aspecten is. Eén
der vele: en daarom getuigt het van juist begrip den held te schilderen als een
klein-menschelijk wezen, met de eigenschappen van alle ‘gewone’ burgers in zich.
Men leze slechts het toneelspel Jan Pzn. Coen van den dichter Slauerhoff, dat den
‘held’ Coen geeft als een typischen kleinburgerlijken Hollander uit de zeventiende
eeuw; en merkwaardig, juist door die scherpe psychologische critiek, en door die
gelijkstelling van den ‘grooten’ Coen met de ‘gewone’ menschen, begint men er
plotseling enig besef van te krijgen, wat zijn heldendom werkelijk is! Maakt ook niet
juist dat ‘gewone’ den ‘held’ bij Shakespeare belangwekkend? Het is de ‘gewoonheid’,
die hem, bij alle proportieverschillen, verbindt aan den mensch in de zaal!
Alleen dan legt de held het niet tegen het nuchtere verstand af, als men dat nuchtere
verstand eerst in alle opzichten op den held beproeft. Wat er daarna nog aan
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heldendom overblijft is blijkbaar zooveel machtiger dan onze critiek, dat wij het
gerust dien eerenaam kunnen geven. Al het andere, ook het heldendrama van den
heer Veterman, behoort thuis in het rijk der goedkoope romantiek, der onbeproefde
illusies.
M.t.B.
Dit artikel verscheen als Heldenverering in Verzameld werk, deel 4, pagina 284.

Het schrijven als bezwering
aant.

Litteratuur en reclame
Schrijvers, die ‘niets te zeggen hebben’
Theun de Vries, Koningssage (Wereldbibliotheek, Amsterdam 1934).
Ben van Eijsselsteijn, Zeven Fantomen ('t Gildeboek, 's-Gravenhage, 1934).
Schrijft een schrijver altijd, omdat hij iets te zeggen heeft?
Het zou ongetwijfeld voorbarig zijn die vraag maar aanstonds beamend te
beantwoorden. De openbare meening zou het wel graag willen, maar dat is nog
allerminst een bewijs. Het feit, dát iemand schrijft, zegt op zichzelf eigenlijk niets;
want wie den oorsprong van het schrijven als zoodanig tracht op te sporen, zal eerder
uitkomen bij een poging tot bezweren van geesten, tot bannen van geheimzinnige
en gevaarlijke machten, dan bij een vorm van waarheidsdrift of behoefte aan
zelfopenbaring. Het oudste schrift is een geheimschrift, althans op de historische
plaatsen, waar men dat kan nagaan; het heeft magische beteekenis en is in handen
van priesters of medicijnmannen, die er ‘wonderen mee kunnen doen’. De
vulgariseering van het schrift voor jan en alleman, zoals onze verlichte tijd, met O.L.
scholen en leesplankjes, die kent, is (vergeleken bij de groote cultuurperioden uit de
geschiedenis der menschheid, waarin het schrijven beperkt bleef tot een klasse van
bevoorrechten) min of meer een uitzonderingsgeval; het gaat daarom niet aan, de rol
van het schrijven in onze samenleving klakkeloos te vereenzelvigen met de functie
van het schrijven überhaupt. In onze maatschappij schijnen op het eerste gezicht door
de algemeene bekendheid van het letterschrift de eerbied en de angst voor de
geheimzinnige teekens in het dagelijksch leven vrijwel verdwenen; hoeveel menschen
zijn er, die nog wel eens hebben nagedacht over het wonderbaarlijke van de
automatische bewegingen, die zij regelmatig met hun rechterhand uitvoeren? Veel
zullen het er niet zijn; de drukke bezigheden laten ons geen vrije uren voor de
‘thaumasia’, de verwondering, die het begin is van alle wijsheid; wij schrijven onze
nota's en manifesten en kranten en kattebelletjes, alsof het vanzelf sprak, dat een
zoogdier zooiets doet, en wij bedrukken onze sigarenzakjes en schuttingen met
reclames voor alles en nog wat. Doordat het woord voor het overgroote deel in dienst
is gesteld van de practische mededeeling, hebben wij doorgaans vergeten, dat het
mededeelen maar een zeer ondergeschikt element in het woordgebruik is geweest,
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en nog is trouwens. De reclames b.v., die z.g. hun plicht vervullen door ons mede te
deelen, dat men Karel I kan rooken, zijn typische bezweringsformules: men moet
Karel I rooken, men zou wel een dwaas zijn, als men geen Karel I rookte, men begaat
een misdaad tegenover zichzelf, als men een andere sigaar boven Karel I verkiest.
In die stemming trachten de reclames hun lezers te brengen, en zij vervullen hun
taak als zij erin slagen de bezwering in economisch effect om te zetten. De rol van
de zakelijke mededeeling en van het zakelijke argument is hierbij uiterst gering; ieder
zakenman weet, dat een pakkende headline en een kernachtige slogan de bezwerende
kracht van een waarheidlievende, maar droge opsomming van werkelijke verdiensten
verre en verre overtreffen.
De taal dient dus heel dikwijls niet zoozeer om iets te zeggen, als wel om met
bezwerenden nadruk niets te zeggen; en het is een vergissing te meenen, dat de
civilisatie het magische element in het woordgebruik doodt; de magie wordt eenvoudig
verplaatst. Hoe meer de wetenschap den mensch bevrijdt van het geloof aan
geheimzinnige krachten, hoe meer hij geneigd is zich door andere geheimzinnige
krachten te laten beïnvloeden; b.v. door de macht der reclame, die weer berust op
hetzelfde bezwerende effect van het mysterie, dat hij pas meende overwonnen te
hebben door den bliksem uit de handen van Zeus te rukken en over te doen aan
Benjamin Franklin.

Suggestie en armoede aan ideeën
De litteratuur nu heeft meer gemeen met de reclame, dan gewoonlijk door de schrijvers
wordt toegegeven. Vooreerst behoort zoowel litteratuur als reclame tot de ‘kunst van
het woord’; maar bovendien nog trachten zij door dat woord overeenkomstige effecten
te bereiken, want zij trachten beide den mensch iets te suggereeren. Men late zich
niet dadelijk van de wijs brengen door de tegenwerping, dat het doel in beide gevallen
toch volkomen verschillend is, want dat doet niets af of toe aan het feit, dat in beide
gevallen woorden moeten dienen om illusies te wekken, om het slachtoffer in dien
eigenaardigen droomtoestand te brengen, waarin hij gelooft in de realiteit van The
Fall of the House of Usher... of een sigarenzaak binnenstapt, teneinde zich Karel I
te verschaffen; voor beide vormen van ‘geloof’ heeft hij geen enkel wetenschappelijk
argument, het was de bezwerende kracht van het woord, die hem dreef. En op deze
bezwerende kracht berust dus de litteratuur, voor zooverre zij van suggestie moet
leven; daarop berust grootendeels de woordkunst, het effect, dat poëzie en schoone
beschrijving op ons heeft; wie dus de psychologie van de litteratuur wil beoefenen,
zal er goed aan doen ook wat psychologie van de reclame te studeeren.
Ik voer dit vergelijkingspunt tusschen litteratuur en reclame volstrekt niet aan om
een botte gelijkstelling van die twee gebieden te bepleiten, integendeel. Er bestaat
litteraire reclame en ook reclamelitteratuur, maar dat zijn bastaardkinderen van
twijfelachtig allooi; neen, de overeenkomst op dit ééne punt tusschen litteratuur en
reclame is juist daarom zoo frappant, omdat beide vormen van woordgebruik verder
volkomen uiteenloopen. Het gemeenschappelijke ligt alleen in 't gebruik van 't woord
als bezweringsmiddel, terwijl dat woord dikwijls bedrieglijk veel lijkt op een simpele
mededeeling. De bezwering ‘C. & A. is tóch voordeeliger’ en de bezwering ‘Ik ween
om bloemen in den knop gebroken’ worden immers voorgedragen als mededeeling
van feiten, terwijl de ware beteekenis allerminst in de mededeeling ligt, maar in de
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wijze waarop men de mededeeling serveert. De lezer reageert dus ook niet op de
mededeeling, maar op de ‘service’.
Hiermee kom ik terug op mijn uitgangspunt: schrijft een schrijver altijd, omdat
hij iets te zeggen heeft? Het is nu wel duidelijk, dat dit ‘iets te zeggen’ een aardig
probleempje opgeeft; het is niet zoo eenvoudig als het er uit ziet, alles hangt er van
af, wat men er mee bedoelt. Er zijn b.v. schrijvers, die weinig of niets aan innerlijke
ervaringen hebben mee te deelen of kunnen meedeelen, die toch onophoudelijk den
drang tot styleeren (d.i. door taalteekens bezweren) in zich voelen; juist omdat zij
weinig of niets ‘te zeggen’ hebben, zeggen zij voortdurend iets en zelfs veel; deze
soort schrijvers geeft aan de taal in de eerste plaats een bezwerend karakter, omdat
bezweren illusies oproept, die o.a. ook zeer geschikt zijn om de armoede aan ideeën
te laten vergeten. Dat ‘woordkunst’ dikwijls synoniem is met armoede aan ideeën,
laat zich afleiden uit hetgeen ik boven over de werking der reclame gezegd heb; want
berust de bezwerende kracht der reclame ook niet op armoede aan ideeën? Te veel
ideeën over sigaren zouden ons immers beletten aan één sigarenmerk regelmatig den
voorkeur te geven... Beziet men dus de litteratuur van de zijde der ‘woordkunst’, dan
heeft zij ook eigenlijk geen ideeën noodig; men behoeft niets ‘te zeggen’ te hebben
om te kunnen schrijven. En deze consequentie hebben de woordkunstenaars ook
werkelijk wel getrokken; in plaats van dat de stijl dienstbaar blijft aan de idee, wordt
de schoone stijl zelf tot afgod verheven en de idee op den koop toe genomen.

Een jongensboek voor groote menschen
In de Koningssage van Theun de Vries vindt men een opmerkelijk voorbeeld van
deze overheersching van den schoonen stijl. De Vries, wiens Rembrandt het tot een
volksuitgave heeft gebracht, geeft in deze litteraire sage opnieuw een held: koning
Radboud van Friesland. Deze Radboud is meer een held van den schrijver dan van
de Friesche geschiedenis. Opgevoed aan het hof van zijn oom den Denenkoning,
heeft hij al vroeg het conflict tusschen zinnelijke begeerte en liefde leeren kennen;
maar als hij geroepen wordt naar Friesland om zijn vader Beroald op te volgen,
ervaart hij dat conflict pas in den scherpsten vorm. Hij ontmoet Theusinde, de dochter
van den opperpriester van den god Foste, en krijgt haar lief; bij het offerfeest ter eere
van dien god draagt hij haar het bosch in, maar zij ontsnapt hem. Waarom? Men
komt het pas later te weten. Theusinde blijft Radboud als een onbluschbaar verlangen
bij; hij trekt ten oorlog tegen de Franken, hij drijft den vijand voor zich uit, hij valt
van zijn paard... maar door bemiddeling van den zanger Bernlef weet hij tenslotte
Theusinde toch te bereiken en tot zijn vrouw te maken.
Theun de Vries is iemand, die zeer goed met het proza om kan gaan; dat blijkt ook
weer uit dit boek. Hij schrijft een schoonen, zij het dan ook conventioneel-schoonen
stijl, waarvoor Van Schendel en Roland Holst peet hebben gestaan: hij beschrijft met
virtuositeit en weet ook in zijn proza te verraden, dat hij een dichter is met een
aangeboren smaak in het taalgebruik. Juist voor de atmosfeer, die men zich gewoonlijk
om een sage denkt, is dit talent hem zeer van nutte; Koningssage is een aangenaam
leesbaar, poëtisch voorgedragen vertelling uit een denkbeeldig Friesch verleden, ook
zeer geschikt om in het Friesch te worden vertaald, dunkt mij. Maar tevens is
Koningssage een typisch staaltje van woordkunst in den zin, dien ik boven aan dat
begrip gaf. Deze auteur schrijft schoon, maar (of moet het zijn: want?) hij heeft,
althans in dit verhaal, niets te zeggen. Dat blijkt vooral uit het liefdesthema, dat de
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eindjes bij elkaar houdt. De historie van Radboud en Theusinde is van een bijzondere
onbelangrijkheid, en bovendien is zij een anachronisme; Theun de Vries biedt den
Frieschen koning hier aan als een smachtende jongeling met een ‘verre vrouw’, die
wel erg ongeloofwaardig aandoet in een dergelijk vroeg-middeleeuwsch milieu;
alleen om der wille van het schoone proza zou men het dan maar op de koop toe
moeten gelooven, maar daarvoor mis ik de vereiste naïveteit. Iemand, die ik
Koningssage in handen gaf, bladerde het door en zei toen: ‘Het lijkt mij een
jongensboek voor groote menschen.’ Met die definitie ga ik gretig accoord. Ieder
psychologisch raffinement is aan dit verhaal vreemd, maar het is werkelijk goed
geschreven in den zin, die wij daaraan hechtten, als wij als jongens van een ‘mooi
boek’ spraken. Ook toen trouwens waren wij uiterst gevoelig voor de bezwerende
kracht der woorden, voor de woordkunst, al was het dan op een peil niet ‘voor groote
menschen’...
Men zou eigenlijk de proef moeten nemen en dit boek aan een jongen in handen
geven, om na te gaan, of hij het geboeid zou lezen. Maar helaas, er komt een
liefdeshistorie in voor, en dus mag ik het experiment wagen noch aanraden. Wie het
op eigen risico wil doen, verricht er wellicht een baanbrekende psychologische
proefneming mee.

In den ban van Poe
Eenigszins anders liggen de dingen, waar het Ben van Eijsselsteijns Zeven Fantomen
betreft. Deze schrijver maakt bewust gebruik van de magische woordeffecten, omdat
hij de woorden toepast als middel voor het oproepen van het macabere. In dit opzicht
is Ben v. Eijsselsteijn echter niet oorspronkelijk; zijn methode om het ‘Unheimliche’
en absurde te suggereeren, staat te duidelijk onder invloed van Poe en Meyrink om
niet bij voorbaat min of meer ontmaskerd te zijn. Bovendien mist Van Eijsselsteijn
dat raffinement, waarmee de beste verhalen van Poe juist langs het banale griezelen
heengaan; dat ondefinieerbare detail, waaraan men den kunstenaar van den
kunstenmaker onderscheidt, verheft Poe boven het meerendeel van zijn navolgers,
die hem hebben willen overtroeven. Ook Van Eijsselsteijn, hoewel zeker lang geen
slecht verteller, wil te veel en bereikt daardoor veel minder dan Poe; in slechts enkele
verhalen weet hij de kitsch te omzeilen, maar meestal wordt hij barok en overdadig.
Het is vooral de vrouw, die Van Eijsselsteijn parten speelt, en dit vooral onderscheidt
hem dadelijk van Poe; hij banaliseert de vrouw, wat Poe eigenlijk nooit doet. Een
verhaal van de kracht van The Fall of the House of Usher of The Back Cat zoekt men
hier dan ook tevergeefs.
De verhalen van Van Eijsselsteijn blijven voor mij ten slotte bedenksels: dat is
mijn hoofdbezwaar. Ook deze auteur heeft in dit boekje ‘niets te zeggen’, en daarom
schrijft hij klaarblijkelijk, met veel talent zelfs, en volgens het model van anderen.
Heeft men zich daarvan eenmaal rekenschap gegeven, dan kan men in Zeven
Fantomen heel wat waardeeren. Ik noem b.v. het griezelverhaal ‘De Groene
Gargouille’, dat ongetwijfeld één van de beste (zij het dan ook geheel op Poe
geïnspireerd) van den heelen bundel is. De non, die vanuit haar cel den waterspuwer
plotseling levend ziet worden, van zijn plaats komen en naar haar cel kruipen: het
motief is waarlijk griezelig genoeg en Van Eijsselsteijn behandelt het ook met
virtuositeit. Een mooi stukje proza is ook ‘De Maanvogels’, een maanfantasie; maar
volkomen bedacht en litterair opgedoft lijkt mij weer ‘Onze Lieve Vrouw van Verona’,
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dat de geschiedenis geeft van een madonna en een courtisane. Dit verhaal zit trouwens
vol van de bekende stoplappen: ‘Hij stortte zich in haar armen... blindelings... als in
een afgrond.’, ‘Hij fluisterde met gedempte stem onsamenhangende woorden, hijgend
van verrukking.’ Enfin, men kent die termen, waaraan het gebrek aan werkelijke
inspiratie zich onmiddellijk laat kennen.
Het komt mij voor, dat Van Eijsselsteijn wel tot iets oorspronkelijkers in staat is
dan deze Zeven Fantomen, die ten slotte op zijn best pastiches van Poe mogen heten.
Maar dan zou hij eerst eens bij zichzelf na moeten gaan, wat hij wél te zeggen had...
Karakteristiek voor Koningssage zoowel als Zeven Fantomen zijn de illustraties. Die
van Tjerk Bottema zijn kinderlijk-romantisch; die van Hein von Essen technisch
dikwijls knap, maar van een zekere leegheid en holheid; het is, alsof Bottema de
gebreken van Theun de Vries, Von Essen de Poe-imitatie van Van Eijsselsteijn heeft
willen ondersteunen.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Het schrijven als bezwering in Verzameld werk, deel 5,
pagina 157.

Twaalf letterkundigen in beeld
aant.

Als geschenk in de Boekenweek
De Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels biedt ons ter
gelegenheid van de a.s. Boekenweek de beeltenissen van een twaalftal Nederlandsche
letterkundigen aan, in een mapje verpakt. Het zijn: Diet Kramer, Antoon Coolen, G.
van Nes-Uilkens, A.Viruly, Anthonie Donker (dr. N.A. Donkersloot), Eva Raedt-de
Canter (A.E.J. de Mooy), C.J. Kelk, A. den Doolaard (C. Spoelstra jr.), Johan
Fabricius, Leo Ott, M.H. Székely-Lulofs, Fré Dommisse.
Zeven heeren dus tegen vijf dames. Is dit niet onbillijk ten opzichte van de litteraire
verhoudingen hier te lande?
Slechts 4 letterkundigen zijn gebrild (3 moderne brillen, 1 fokje). Bijzondere
kenteekenen: Antoon Coolen - artistieke das, A. Viruly - uniformstrepen op de
mouwen, Fré Dommisse - ritssluiting jumper, A. den Doolaard - zonnige glimlach,
Leo Ott, geene.
Johan Fabricius poseert voor onzen fotograaf op ski's in de eeuwige sneeuw, waar
hij even op adem komt tusschen zijn laten voorjaars- en zijn vroegen herfstroman.
C.J. Kelk lijkt na het verschijnen van zijn portret in Erts 1926 wonderbaarlijk
afgevallen, Eva Raedt-de Canter staart naar een ver doel (Huwelijk? Bohème?
Internaat? Geboorte?). Anthonie Donker leunt in de clubfauteuil van zijn gevoelens,
terwijl zijn oogen ons groot aanstaren: is het verwijt, is het sympathie, of is het slechts
de lens van het toestel?
Alles bij elkaar een geschenk van groote psychologische en documentaire waarde,
in fraaien koperdiepdruk uitgevoerd.
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M.t.B.

Het boek en het dagblad
aant.

Wanneer Het Vaderland de door uitgevers en boekhandelaren georganiseerde
Boekenweek aangrijpt als een voor de hand liggende gelegenheid om de bijzondere
aandacht van zijn lezers te vestigen op het boek, dan geschiedt zulks uiteraard met
niet geheel dezelfde bedoelingen. Hoezeer men het ook moge toejuichen, dat de
boekhandel meer en meer contact zoekt met 't publiek, hoezeer dus in vele opzichten
zijn bedoelingen met de onze parallel mogen loopen, wij moeten niet uit het oog
verliezen, dat de taak van het dagblad ten opzichte van het boek een andere is dan
die van den uitgever en den verkooper. Het dagblad moet voorlichtend en critisch
werk verrichten, terwijl de verzorgers van de handelsbelangen van het boek zich,
zooals vanzelf spreekt, hoofdzakelijk richten op de propaganda. Zeker bedoelt dit
Bijblad eveneens propaganda te zijn, maar dan op een ietwat gecompliceerder manier.
Daarom hebben wij hier niet alleen den wierook, maar ook de peper gefourneerd, in
de meening, dat de belangen van het object, waarom het hier gaat, meer gebaat zijn
bij een onbevangen en veelzijdig perspectief dan een critieklooze verheerlijking.
Wij hebben medewerking gezocht en verkregen van verschillende deskundigen, die
op verschillende wijze bij het boek zijn geïnteresseerd. De schrijver, de lezer, de
bibliophiel, de uitgever, de drukker en de bibliothecaris der Openbare Leeszaal zetten
hier hun standpunt uiteen; wij hopen, dat zich aldus een panorama zal ontrollen, dat
een indruk geeft van de vele stadia, die het boek doorloopt, eer het in handen komt
van het publiek; de lezer vertegenwoordigt daarbij het publiek zelf.
Allerminst is hier gestreefd naar volledigheid en te langademige objectiviteit. Wat
men hier onder oogen krijgt, is een aspect, dat de materie zeker niet uitput. Wij
hadden ook bakvisch, den hengelaar en den binder over hun boek kunnen laten
schrijven, maar omdat onze ruimte beperkt is, hebben wij ons aan zekere grenzen
moeten houden.
Met een variatie op wat wij onlangs over ‘den’ held hebben geschreven, zouden wij
ook van ‘het’ boek kunnen zeggen: het bestaat niet, er bestaan alleen boeken. ‘Het’
boek is een abstractie, en daarvoor kan me bezwaarlijk propaganda maken; op het
feit echter, dat er overal en met de uiteenloopendste bedoelingen boeken gelezen
worden, heeft het dagblad te wijzen. Het kan niet heksen; het kan de boekenlezers
niet over één kam scheren; het kan zelfs onmogelijk pogingen doen iedereen tevreden
te stellen; maar het kan, juist bij een officieele gelegenheid als deze, ‘het’ boek in
het licht stellen als een kruispunt van vele en geschakeerde belangen. Men bewijst
er het boek een beteren dienst mee als men het critisch beziet dan als met het in het
wilde weg heilig verklaart; men vergete niet, ook Courths Mahler behoort tot de
regionen van ‘het’ boek! Men kan niets voor het boek doen, tenzij men ook
onmiddellijk iets doet voor de selectie in den boekenchaos. In het belang van zulk
een critische selectie hebben wij dit Bijblad samengesteld; wij hopen, dat de lezers
van Het Vaderland het als zoodanig op prijs zullen stellen.
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Menno ter Braak

Rassen
aant.

Vermeende superioriteit en het antwoord daarop
Een balans, die te ver doorslaat
Arnold Zweig, Bilanz der Deutschen Judenheit (Querido Verlag,
Amsterdam 1934).
De wijze, waarop het z.g. rassenvraagstuk zich van de openbare meening heeft
meester gemaakt, is op zichzelf al een volkomen duidelijke demonstratie van het
feit, dat wij in deze dagen plegen te spreken over alles anders dan een werkelijk
rassenvraagstuk. Waarom zou een wetenschappelijk probleem, een probleem als b.v.
de eenheid van Ilias en Odyssee of de bestrijding van het snot bij kippen, plotseling
zulk een populariteit hebben verkregen, als niet elementen in het geding waren
gebracht, die afleiden van het probleem zelve? Gewoonlijk maken alleen geleerden
of aanverwante menschen zich boos over theoretische problemen; de strijd speelt
zich dan af op een zeer klein tournooiveld, waarvan de buitenwereld hoogstens
communiqués ontvangt via de pers; maar stormen verwekt het probleem alleen dan,
wanneer het in aanraking komt met bijkomstige factoren, die tot deftigheid en aanzien
willen komen door in gezelschap van het probleem genoemd te worden. Zoo is het
ook met het rassenvraagstuk gesteld; wat men daar tegenwoordig onder verstaan wil,
is hoegenaamd niet te vergelijken met de discussies over erfelijkheid en ethnologie,
zooals die voor het jaar 1933 in geleerdenkringen werden gehouden. Immers de kern
van dat objectieve, wetenschappelijke rassenprobleem was uitsluitend de vraag naar
het hoe en het waarom van bepaalde groepeeringen in het leven der volkeren; als
daarbij passies werden verspild, waren het toch de onschadelijke geleerdenpassies,
die de massa koud laten. Inzet van onze algemeene babbelarij over rassen kon het
probleem pas worden, toen het dienst ging doen als camouflage van een verbitterden
strijd, die meer uitstaande heeft met warenhuizen en her-be-ontwapening dan met
wetenschappelijke volkspsychologie of exacte schedelmetingen.
Tot voor 1933 behoorde het zelfs (men herinnert het zich al bijna niet meer!) tot
de bon ton, om in de conversatie het rassenverschil te negeeren. De liberale en
democratische ideologie, die de oppervlakte der negentiende eeuw typeert, had een
algemeen menschelijkheidsideaal naar voren gebracht, dat (al moge het even
romantisch zijn als de huidige rassenverheerlijking) tenminste dit voordeel had, dat
het aan de narcistische zelfadoratie van bepaalde volken ten koste van anderen geen
officieel vrijgeleide gaf. De bevrijding der Joden uit het ‘ghetto’ is van een dergelijke
geestesgesteldheid het duidelijke symbool geweest; dat de Joden opgenomen (zij het
dan niet opgeslorpt) werden door de Europeesche cultuur mag men beschouwen als
één der grootste triomfen van de in andere opzichten zoo holle en rhetorische
humaniteitspredikatie der Fransche revolutie; niet zoozeer, omdat daardoor ‘recht’
werd gedaan (want wie kan hier van recht of onrecht spreken), als wel, omdat men
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met die vrijmaking een cultuurelement mobiliseerde, dat bijzondere talenten zou
ontplooien om de eenwording van Europa te helpen bevorderen.

Ras als zelfverheerlijking
Tot voor kort scheen dit verloop van zaken door niets te kunnen worden gestoord.
Het in bepaalde bevolkingsgroepen heerschende antisemitisme scheen gedoemd om
tot een curiositeit te verworden en langzamerhand uit te sterven; bij de leidende
personen scheen het geen aanhang meer te vinden. Tot in 1933 de gebeurtenissen
kwamen, die ik hier niet behoef te memoreeren, omdat ze ieder nog versch in het
geheugen liggen: de Jodenvervolgingen in Duitschland, de verdrijving der Joden uit
de openbare ambten, de plotselinge koersstijging van het rassenvraagstuk in den zin
van rassenstrijd met als inzet de suprematie van één ‘ras’. Het jaar 1933 kwam om
te bewijzen, hoe dun onze cultuurlaag was en hoezeer ten onrechte men de
liberaal-democratische menschelijkheidsleer versleten had voor het totaal der
menschelijke sentimenten; het rassenvraagstuk werd als het ware de spreekbuis voor
instincten, die zich tot op dat oogenblik nog niet intellectueel hadden kunnen en
durven rechtvaardigen. Het rassenvraagstuk: d.w.z. het Jodenvraagstuk. Hoe onjuist
het is, om de tegenwoordige discussies over rassen den eerenaam ‘rassenprobleem’
te geven, valt alleen al af te leiden uit de monomane beperking van de rassen tot twee
rassen, n.l. de ‘Ariërs’ en de ‘semieten’; als de Negers en de Chineezen van tijd tot
tijd ook een dansje meedoen, is dat hoogstens bij wijze van illustratie.
Het ligt voor de hand, dat wij ons op deze plaats niet bezighouden met den
politiek-socialen kant van de quaestie; ons interesseert voor alles de psychologische
verklaring van het ‘probleem’. Immers: dit ‘probleem’ is thans geen groepsprobleem
meer, het doortrekt de cultureele verschijnselen evenzeer als de economische; het is
zelfs zoo teekenend voor onze beschaving, dat men gerust kan zeggen, dat de
verhouding van den mensch tot de beschaving in het algemeen af te lezen is uit zijn
verhouding tot de rassenquaestie. Het is b.v. van enorm belang, dat men een absoluut
onderscheid maakt tusschen den mensch, die zich voor de rassen interesseert,
wetenschappelijk, omdat zijn belangstelling ook dat gebied toevallig bestrijkt en den
mensch, die denkt zijn eigen superioriteit met een vermeend superieur ras, waarvan
hij medefirmant is, te verhoogen. De windhandel met de superioriteit: daarin steekt
het zwendel-element in het rassenvraagstuk, daarmee verlaat men ook het terrein
van de wetenschappelijke discussie om onder te duiken in den woordenkolk der
verwardheid, waarmee minderwaardigheidscomplexen en lang onderdrukte
haatgevoelens thans hun recht zoeken te bewijzen. Rassen worden uit den grond
gestampt, om in ‘een lang gevoelde behoefte te voorzien’: dat is de kern van het
nieuwe rassen ‘probleem!’ Ariërs, die uit een hypothese der taalwetenschap zijn
weggeloopen, zonder dat iemand ooit Ariërs gezien heeft, Germanen, die hoogstens
op IJsland, maar zeker niet in Pommeren ‘puur’ te vinden zijn, Semieten, waarvan
de ‘wetenschappelijk’ vastgelegde eigenschappen ons levendig herinneren aan Lord
Lister... zij allen vormen het zonderlinge brouwsel van de Duitsche rassenpsychologen,
wien het niet om het ras, maar om de rechtvaardiging der eigen superioriteit te doen
is; behoeft men er zich dan nog over te verbazen, dát die superioriteit altijd de
uitkomst is van de ‘wetenschappelijke’ onderzoekingen? Zij lag immers van te voren
klaar...
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Met dat al dreigt het werkelijke rassenvraagstuk, dat ongemeen belangwekkend
en ongemeen veel nuchterder is dan het hengelen naar het ‘nordische’ ras, thans
volkomen in discrediet te raken bij een ieder, die bij het noorden niet meer
geïnteresseerd is dan bij het zuiden of omgekeerd. Bovendien lokt een betooging
tegenbetoogingen uit, en zoo verdrinkt de rassenquaestie in een partijdebat, waarvan
men zich het liefst verre zou houden; dan nog liever een vage en algemeene
menschelijkheid! De strijd tusschen de koolmeezen en de pimpelmeezen voert ons
terug tot het prefereeren der meezen tout court, al volgt daaruit niet, dat wij geen
verschillen tusschen kool en pimpel willen erkennen; alleen schijnt superieure kool
ons apekool.

Horizontaal-verticaal
Als een reactie op deze overschatting van het ‘arische’ ras en als een cultureel
eerherstel voor de Joden verschijnt thans de ‘balans’ van den bekenden
Duitsch-Joodschen romanschrijver Arnold Zweig (hier te lande bekend o.m. door
zijn Novellen um Claudia en Der Streit um den Sergeanten Grischa). Het boek is in
de eerste plaats merkwaardig, omdat het de Duitsche cultuur van voor 1933 aan de
hand van namen en nog eens namen laat zien als een door Joden geleide cultuur. Het
is inderdaad verbijsterend, dat een volk als het Duitsche in de cultureele bovenlaag
zoo doortrokken is geweest van het Joodsche element; als men soms denkt te weten,
hoeveel Joden er waren onder de Duitsche schrijvers, wetenschapsmenschen,
tooneelspelers, regisseurs, juristen, journalisten etc. etc., dan moet men het boek van
Zweig eens ter hand nemen om tot de conclusie te kunnen komen, dat men altijd nog
te laag had geschat. Op zichzelf reeds is dat verschijnsel zóó buitengewoon
belangwekkend, dat men er aanleiding in zou kunnen vinden tot een vloed van
bespiegelingen over de verhouding tusschen intelligentie en ras. Het spreekt vanzelf,
dat Zweig uit die frequentie eenigszins andere gevolgtrekkingen maakt dan de
nationaal-socialisten; volgens hem representeeren de Joden den Europeeschen geest
in Duitschland, zijn zij dus eigenlijk de vertegenwoordigers van het ‘ware
Duitschland’, dat thans door de Hitler-neurose op den achtergrond is geraakt.
Natuurlijk accepteert Zweig ook geenszins de ‘arische’ superioriteit; hij komt er met
zijn uitgebreid materiaal tegen op, dat men den Joden scheppende kracht ontzegt,
hij protesteert ook tegen het dogma van de zaligmakende afstamming; volgens zijn
opvatting zijn b.v. de ‘arische’ volken om de Middellandsche Zee (de erfgenamen
der cultuur van het Romeinsche rijk) structureel veel meer verwant met de Joden
dan b.v. met de Germanen. Een dergelijke these verdedigde ook Jakob Wassermann
kort voor zijn dood, toen hij wees op de verwantschap door landschap en klimaat,
die een tegenwicht vormt tegen de verwantschap door het bloed. Door de Joden aldus
in verband te brengen met de beschavingsfactoren der Romaansche volken tracht
Zweig aannemelijk te maken, dat het Joodsche volk in Duitschland zich steeds heeft
verbonden met de Europeesche idee, die, volgens hem (en Wassermann) tevens de
idee van de gerechtigheid is; zijn theorie stelt de ‘horizontale’ cultuurlaag tegenover
de ‘verticale’ verwantschap; de Joden hebben, volgens Zweig, steeds weer de hun
in den weg gelegde enorme moeilijkheden overwonnen, ‘omdat de economische, de
cultureele, in het algemeen de menschelijke redelijkheid op hun zijde was, omdat de
ontwikkeling der menschheid in haar horizontale cultuurlaag er toe leidt, dat het
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weerbarstige vleesch der affecten en stamdriften wordt ingetoomd en van zijn
barbaarsche neigingen ontdaan’.

Apologie van het Jodendom, tekort aan zelfcritiek
Dit pleidooi van Zweig voor de cultureele roeping van het Joodsche ras, hoeveel
juiste aspecten het ook moge bevatten, kan mij maar half bevredigen. Ik schreef
hierboven, dat het rassenprobleem door de instincten, die het moet verbergen,
vervormd is tot iets, dat nauwelijks meer een rassenprobleem mag heeten; en dit slaat
niet alleen op de nationaal-socialistische theoretici, maar (hoewel in mindere mate)
ook op de Joodsche tegenbetoogers. Het behoeft evenwel geen argumenten, dat een
schrijver als Zweig, doorkneed in de psychoanalyse, een echt kind van de ‘horizontale’
cultuurlaag, gemakkelijk spel heeft tegenover de kinderlijke cultuurspeculanten in
het Derde Rijk; maar daarmee is dan ook nog heel weinig gezegd! Ook Zweig is,
hoe objectief hij zich moge documenteeren, beïnvloed door de leuzen die zich achter
het rassenvraagstuk schuil houden; zijn apologie voor de Joden vereenzelvigt hij
zonder meer met een apologie voor de humaniteit, de beschaving en de gerechtigheid,
en het komt niet in hem op zich af te vragen, inhoeverre ook die waarden aan critiek
moeten worden onderworpen. In dit opzicht is Zweig een typische leerling van Freud,
wiens methode hij trouwens ook ijverig toepast op de ‘nationale revolutie’. Ook
Freud heeft altijd geloofd aan de heilzame werking van de ‘horizontale cultuurlaag’;
dat blijkt reeds uit zijn geneeswijze, zijn vertrouwen in de analyse. De resultaten
vindt men bij Zweig, die de gansche nationaal-socialistische beweging (met een
betrekkelijk recht natuurlijk) als een neurose beschouwt en de symptomen van de
neurotische aandoening bij het individu eenvoudig toepast op de massa. Ik ontken
geenszins, dat die methode in veel opzichten verheldering brengt; men denke slechts
aan de vereering van een willekeurig persoon als Leider, men denke ook aan het
ongetwijfeld neurotische karakter, dat de Jodenvervolging heeft; Zweig zet zeer
terecht uiteen, dat men ‘den’ Jood, zooals de verbeelding der nationaal-socialisten
dien noodig had, met alle fantasie van den vervolgingswaan uit het niet heeft
geschapen. Maar het feit doet zich voor, dat de critiek van den psychoanalytisch
georiënteerden Zweig, die zich zoo vindingrijk betoont tegenover de waanideeën
van Hitler c.s., als bij tooverslag verdwijnt, zoodra het gaat om de humaniteit, de
gerechtigheid en andere schoone woorden, die Zweigs eigen cultuurideaal moeten
vertolken. Het zou toch op zijn minst wenschelijk genoemd mogen worden ook hier
den critischen maatstaf aan te leggen!
De reden van dit eenzijdige doorslaan van de ‘balans’ is echter tamelijk duidelijk:
de Joden vertegenwoordigen voor Zweig de cultuur; stelt men cultuur problematisch,
dan worden... ook de Joden problematisch! Daarom waagt Zweig zich niet aan een
critiek van de Europeesche cultuur; daarom scheert hij de ontelbare Joodsche auteurs,
acteurs en regisseurs in het voormalige Duitschland vrijwel over één kam, zoodat
zijn panorama van den Joodschen invloed op het Duitsche geestesleven tegen zijn
eigen bedoeling in bedenkelijk veel op een ‘uitverkoop van heiligen’ gaat lijken;
daarom spelen de Barmats en Sklareks, hoewel zij eerlijkheidshalve genoemd worden,
maar een alleronnoozelst klein rolletje in deze revue der Duitsche Joden, terwijl de
opeenstapeling van ‘groote geesten’ een bedenkelijke monotonie in het lofzingen
gaat vertoonen.
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Ondanks zijn voorsprong aan waarheidszin en cultureele geschooldheid op den
tegenstander is Zweig in dit boek, dat zich met zooveel materiaal aan een zoo boeiend
probleem waagt, niet toegekomen aan de brandende vraag van het Joodsche probleem,
dat tegelijk het probleem is der Europeesche cultuur. Ook in dit opzicht is Zweig een
echte vertegenwoordiger van het Joodsche ras in de cultureele bovenlaag, dat hij
zich met die bovenlaag volkomen heeft vereenzelvigd; daardoor ontgaat hem veel,
dat aan die cultuurlaag oppervlakkig en uiterlijk is. Het zou immers vooral de moeite
waard zijn na te gaan, in hoeverre de Joden de uiterlijkheden der beschaving
overbrengen, in hoeverre zij dus typische bemiddelaars zijn, bemiddelaars en
geleidende draden der Europeesche cultuur... en in hoeverre zij daarenboven die
cultuur met eigen waarden hebben verrijkt; maar daarvoor is in de eerste plaats noodig
een vlijmscherpe omschrijving van wat cultureele waarden zijn. Het gemis aan zulk
een omschrijving is de grootste lacune van Zweigs apologie. Zooals zij thans voor
ons ligt, is zij een uitgebreid document met een commentaar uit de Freudiaansche
school; een protest tegen den superioriteitswaan van zekere ‘Ariërs’, een boek,
waarmee men de belachelijke lasterpraatjes tegen de Joden in Duitschland kan
bestrijden, als men daar nog behoefte aan heeft; maar het Joodsche probleem wordt
door een ‘tegenbetooging’ niet uitgeput, noch afdoende in de sfeer van nuchterheid
en zakelijkheid gebracht, die het volstrekt behoeft.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Rassen in Verzameld werk, deel 5, pagina 164.

Célines ‘Reis naar het eind van den nacht’
aant.

Een belangrijke vertaling
Van het boek van Louis Ferdinand Céline, Voyage au Bout de la Nuit, dat zooveel
stof heeft doen opwaaien, is thans bij de uitgevers Mulder en Co. te Amsterdam een
vertaling verschenen van de hand van J.A. Sandfort, die ook Rabelais in het
Nederlandsch heeft overgezet. Prof. dr. P. Valkhoff heeft het boek met een kort
woord ingeleid.
Onze medewerker voor Fransche litteratuur heeft destijd, toen Céline ten onrechte
den Prix Goncourt niet kreeg, reeds over dit merkwaardige, cynische en pessimistische
boek geschreven; en ik beperk mij er dus toe, hier op het belang van de vertaling te
wijzen. Het Fransch van Céline is n.l. bijzonder moeilijk en dat maakt de lectuur in
het origineel voor velen vrijwel onmogelijk. De heer Sandfort heeft zeker geen
eenvoudige taak op zich genomen, toen hij deze vertaling begon; maar hij heeft er
een verdienstelijk werk mee verricht. Ik zou niet overal zijn woordkeuze
onderschrijven, maar een dergelijke eensgezindheid ware ook een wonder, waar het
de vertaling van allerlei bargoensch betreft, dat in het Nederlandsch vaak geen zuiver
aequivalent heeft. Als geheel geeft het Nederlandsch van den heer Sandfort echter
een zeer duidelijk beeld van het origineel.
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De inleiding van prof. Valkhoff geeft een overzicht van het werk en een
karakteristiek van de schrijversfiguur Céline. ‘Hier is niet een alle schrijftrucs kennend
auteur aan het woord, doch een mensch, een waarachtig mensch, die zijn toorn, zijn
droefheid en zijn haat uitstort als een ziedende bergstroom van woorden. Een mensch
als Multatuli, doch heftiger, stoutmoediger, pessimistischer.’
Over Célines levensloop, waarvan heel weinig bekend is, vermeldt prof. Valkhoff,
dat hij in den oorlog bij de dragonders heeft gestreden, eervol werd vermeld, ernstig
gewond en ongeschikt verklaard voor den dienst. Daarna was hij in den Congo
werkzaam. Terug in Frankrijk studeerde hij medicijnen, werd arts en in die qualiteit
door den Volkenbond naar Afrika gezonden om de slaapziekte te bestudeeren. Vandaar
keerde hij over Amerika naar Europa terug. De Reis naar het Eind van den Nacht
is, zooals prof. Valkhoff zegt, een ‘hallucineerende hellevaart’ vol van de duistere
ervaringen uit drie werelddeelen.
M.t.B.

Willem Kloos en Tachtig
aant.

Zijn beteekenis als beeldenstormer
Man van het initiatief
Willem Kloos wordt morgen vijfenzeventig jaar. Hij, de ‘Tachtiger’, nadert den
leeftijd, die het epitheton dubbel op hem van toepassing zal doen zijn. De Beweging
van Tachtig wordt spoedig tachtig; ook daarin steekt een stuk symboliek.
Deze Beweging van Tachtig is thans niet meer bij machte ons te ontroeren, zooals
zij dat vorige generaties nog gedaan heeft; zij is historisch geworden en de levendige
discussies, die in handboeken aan haar gewijd worden, zijn geladen met een ander
pathos dan dat der eerste dagen van de jonge Nieuwe Gids. Het heeft geen zin dat te
ontkennen. Voor ons zijn de door Tachtigers met zooveel vuur in 't geding gebrachte
waarden: het ‘l'art pour l'art’, de ‘allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie’, de Schoonheid met een hoofdletter, niet meer de symbolen
van dierbare dingen, die bedreigd worden door predikanten en schoolmeesters; de
Schoonheid is tegenwoordig één van de hoofdpunten van het litteratuuronderwijs op
de scholen en er zijn andere waarden, die om verdediging vragen.
‘Het is voor ons niet meer van vitaal belang, dat Tachtig de Schoonheid heeft
gekroond en haar vijanden heeft vernietigd; wij mogen dat historisch apprecieeren.
Wel kunnen wij er ons vitaal over verwonderen, dat Tachtig met de Schoonheid
genoegen heeft genomen, niet over de Schoonheid heeft willen heenzien. Rest ons
de conclusie, dat de Schoonheid voor Tachtig een openbaring van zoo magische
volledigheid is geweest, dat zij allen twijfel versloeg, alle verdere perspectieven
afsloot, alles inzette op dat eerherstel der geknechte zintuigen...
Rest ons de conclusie, dat de Schoonheid slechts dan belangrijk is, wanneer zij
ons bevrijdt; en dat men er zich overigens gerust van kan onthouden, haar naam te
heiligen en met een hoofdletter te schrijven.’
Aldus heb ik het vroeger eens geformuleerd, en deze formule wil ik ook thans nog
handhaven. De groote beteekenis van Tachtig en van haar voorman, Willem Kloos,

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

is niet de Schoonheid zelve, maar de geestelijke beweging, die een verdrukte waarde
gold. Het initiatief tot omverwerping van bepaalde verstarde dogma's maakt ook
voor ons de figuur van Kloos in hooge mate respectabel. Men kan zelfs zeggen, dat
Kloos in onze litteraire overlevering bij uitstek geëerd wordt als de strijder; d.w.z.
om hem (evenals om Van Deyssel) heeft zich de verdiende legende gevormd van
den ‘geesel Gods’ der oude litteratuuropvattingen, en het is in dat licht, dat de jongere
generaties hem bij voorkeur bezien.
Over den dichter Kloos vindt men elders in dit blad een beschouwing, die hem als
zoodanig recht doet wedervaren. Voor mij persoonlijk echter, hoezeer ik ook een
bewonderaar ben van die eerste verzen, waarin Kloos zijn zuiver poëtisch gevoel
heeft geopenbaard, ligt de groote beteekenis van de figuur Kloos meer op
cultuur-historisch dan op dichterlijk gebied. De beeldenstormer Kloos is nog heden
ten dage voor hen, die tegen andere afgodsbeelden stormen een exempel; de lyriek
van Kloos daarentegen voegt zich in ons uitgebreide en diepe lyrische front, dat
sedert hem is ontstaan. Onze poëzie heeft een periode van bloei achter den rug, dat
is ontegenzeggelijk een feit en in die periode bekleedt Kloos met enkele onsterfelijke
gedichten zeker een belangrijke plaats; maar zou Kloos Kloos zijn, alleen op grond
van deze poëzie? Het lijkt mij betwijfelbaar. Neen, het feit, dat men hem onder geen
beding verwisselen kan met een anderen talentvollen lyricus, berust op zijn
‘strategische’ positie. Hij dichtte niet op een rustpunt, maar hij dichtte in den aanval;
hij veroverde met zijn gedichten iets, zooals hij door zijn kritieken nieuwe horizonten
opende, en daarvoor blijven wij hem erkentelijk.
M.t.B.

Nieuwe poëzie
aant.

Waarom de poëzie een verbindend element vormt
Drie bundels van beteekenis
Jan van Nijlen, Geheimschrift (Joh. Enschedé & Zonen, Haarlem 1934).
Willem Elsschot, Verzen van Vroeger (Joh. Enschedé & Zonen, Haarlem
1934).
Henriëtte Roland Holst, Tusschen Tijd en Eeuwigheid (W.L. & J. Brusse,
R'dam 1934).
Er mag tusschen dichters evenveel verschil in levenshouding bestaan als tusschen
prozaschrijvers: een feit is het, dat men de goede dichters ‘en bloc’ kan onderscheiden
van de slechte. Ik bedoel daarmee niet te zeggen, dat het verschil tusschen ‘goed’ en
‘slecht’ in zaken van poëzie een absoluut en altijd-geldend verschil is; immers ook
hier zijn wij, zooals bij alle oordeelvellingen, in laatste instantie ‘jenseits von Gut
und Böse’; maar wél, dat het mogelijk is, dichters van de meest uiteenloopende
gezindheden als dichters te waardeeren, ook al kan men volstrekt niet meegaan met
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hun opvattingen. Bij het proza spreekt de logica veel sterker mee dan in de poëzie;
er komt in onze verhouding tot een schrijver van logisch aan elkaar geschakelde
zinnen veel vroeger een element van zakelijke uiteenzetting met zijn ideeën (ook al
heeft hij heelemaal geen ideeën, zooals bij zeker soort prozaschrijvers nogal eens
voor wil komen). In de poëzie echter is altijd een ‘zingende’ kant; en zingen leidt af
van denken, het geeft een gevoel van gemeenschappelijkheid, dat in de nuchtere
prozaïsche analyse verloren gaat. Prozaïsch: het woord zegt het al, dat proza in den
volksmond met nuchterheid verbonden wordt!
Voorzoover dus het poëtische element het muzikale, zingende, magische element
in de taalwereld is, is het het verbindende element. Men kan daarom door een vers
een indruk bewerkstelligen, die vrijwel buiten de verstandelijke analyse omgaat; men
kan met gedichten de menschen tot gemeenschappelijk enthousiasme brengen, men
kan er ook hun verstand mee in slaap zingen. Hij, die de schoonheid van een bepaald
gedicht heeft ondergaan, werkelijk ondergaan, zal achteraf zelfs vaak tot de erkenning
komen, dat hij zich iets heeft laten suggereeren (‘aansmeren’ in populair
Nederlandsch), waarvan hij de verstandelijke consequenties moet afwijzen. Dat is
één der groote gevaren van de poëzie: zij behoort tot de wereld van den fakir, die
hallucinaties voor nuchtere waarneming geeft. Maar daartegenover staat, dat zij ons
vaak in veel sterker mate dan het proza een gevoelsportret geeft van een
persoonlijkheid, dat zij het den lezer van gedichten mogelijk maakt zich te bewegen
in de nevels en nuances, die een persoonlijkheid evenzeer karakteriseeren als zijn
redeneeringen. Het spreekt vanzelf, dat dit alleen geldt van de dichters, die ik ‘goed’
zou willen noemen; zij hebben die macht over de taal, die hun veroorlooft in nevels
en nuances zichzelf te blijven; alle andere, ‘slechte’ poëzie is louter klinkklank,
dikwijls listig verborgen achter een aangeleerd en toegeëigend jargon... maar
onverbiddelijk klinkklank. Zulke poëzie heeft dan ook niets verbindends; zij stoot
af door haar onbenulligheid. Slechte poëzie is één van de ergste kwellingen, die ik
ken, waaraan alleen één voordeel is verbonden: dat de kwelling meestal van korten
duur is...
De drie gedichtenbundels, die ik als onderwerp van deze beschouwing heb gekozen,
staan, wat ideeën en toepassing van de logica betreft, ver van elkaar af; ja, hun eenige
directe gemeenschap in dit opzicht is misschien, dat zij in het voorjaar van 1934
verschenen zijn. Maar: zij behooren alle drie tot de goede poëzie, en dat verbindt
hen, naast alles, wat hen van elkaar scheidt.

Een bescheidene
Jan van Nijlen behoort tot die zeldzame dichters in het Nederlandsche taalgebied,
die men verwaarloosd heeft, en nog wel verwaarloost met een zekere dwaze
stelselmatigheid. Dit valt des te meer op, omdat geen litteraire categorie hier te lande
(en ook in Vlaanderen) meer onder de Jupiterlampen van de critiek is gebracht dan
juist de dichters. Men mag met eenig genoegen constateeren, dat de Nieuwe Geluiden
van Dirk Coster (thans allang niet nieuw meer, maar nog steeds de bruikbaarste
bloemlezing uit de moderne Nederlandsche dichtkunst) vier drukken heeft beleefd;
daaruit blijkt wel voldoende, dat er belangstelling voor de poëzie te over is, ook al
zet die zich maar vrij zelden om in het koopen van dichtbundels (tot die handeling
behoort n.l. een dosis energie, waarop de dichters eigenlijk niet mogen rekenen; want
een bundel gedichten is een boek om aan te ruiken, zooals ik vroeger al eens betoogd
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heb, en wie koopt nu reukboeken!). Coster heeft als bemiddelaar tusschen den dichter
en het publiek stellig weten te bereiken, dat de ‘jongere’ dichters uit hun isolement
werden verlost. Hij heeft daarbij echter (het zij hem bij voorbaat vergeven) ook
zonderlinge vergissingen begaan; hij heeft dichters en dichteressen uitgevonden en
zelfs een voortijdige apotheose bereid, die later volkomen van het tooneel verdwenen
en zonder dat iemand ze betreurde; wat erger is, hij heeft ook figuren gepasseerd,
die een dergelijke behandeling allerminst verdienden. J.A. Dèr Mouw (Adwaita), de
dichter van Brahman, heeft in het oog van Coster geen genade mogen vinden, hoewel
hij stellig één van de allerbelangrijkste en vooral persoonlijkste dichters is geweest
van dit land; en voor Jan van Nijlen geldt hetzelfde. Ergo (want Nieuwe Geluiden
heeft geruimen tijd de maat aangegeven van wat in Nederland poëzie mocht heeten)
is Van Nijlen behalve voor zijn Vlaamsch geboorteland ook voor het Noorden,
waarvan hij het taalgebruik vrijwel geheel zuiver heeft overgenomen, altijd een figuur
op het tweede plan gebleven; de bundel Geheimschrift bewijst ten overvloede nog
eens hoezeer ten onrechte. Het kan zijn, dat ook de bescheidenheid en de afkeer van
iederen (zelfs eerbaren) vorm van reclame dezen dichter zoo gedupeerd heeft wat
zijn openbare aanzien betreft; hij zal er trouwens zelf weinig om geven, dat hem op
dit punt gerechtigheid geschiedt, want hij heeft niets van den litteraat, die het van
publiciteit en roem moet hebben. Karel van de Woestijne heeft in een opstel, getiteld:
Jan van Nijlen als Voorbeeld zeer juist het volgende over deze levenshouding gezegd:
‘Deze schroomvallige bescheidenheid, die hem het perspectief der afstanden
verzekert, houdt geen afgetrokken misprijzen in van anderen, niet meer dan zij
onderschatting zou zijn der eigen waarde. Deze standvastigheid is geen
zelfgenoegzaamheid of een even gemakkelijk als koppig vasthouden aan onaantastbare
beginselen. Ik weet dat Jan van Nijlen zelfbewust is en eclectisch.’ ‘Hij is een man
der maat’, voegt van de Woestijne er verderop aan toe; en inderdaad, uit dit zuivere
maatgevoel zal men zijn impopulariteit voor een deel kunnen verklaren. Niets in de
poëzie van Van Nijlen schreeuwt, niets is er gedesequilibreerd; zelfs de smartelijke
accenten zijn mild gehouden, en dat mag ‘men’ niet. De voornaamheid is hier zoozeer
tot vanzelfsprekenden toon geworden, dat er velen zullen zijn, waaraan die toon
voorbij klinkt; zij hebben het schrille, het pathetische en ‘verscheurde’ noodig. In
zooverre is het wellicht billijk, dat Jan van Nijlen ‘op het tweede plan’ is geraakt;
want gerekend van het standpunt der reclame behoort hij daar. Alleen zij, die met
hem de voorname liefde voor al het geschapene en den voornamen weemoed om het
voorbijgaan der dingen deelen, kunnen Van Nijlens poëzie ten volle genieten.
Maar er is een reden, waarom de achterafstelling van Jan van Nijlen wél zeer
onbillijk is: hij is nl. allerminst een dichter, die zich terug heeft getrokken in de
ongenaakbare sfeer der onverstaanbaarheid. Hij is niet een dichter voor ‘the happy
few’, maar een dichter ‘für Alle und Keinen’; men heeft, bij wijze van spreken,
slechts een wenk noodig om hem te kunnen lezen. De eenvoud van Van Nijlens
poëzie is er om zijn aristocratische reserves ten opzichte van de publieke glorie de
werkelijke waarde te verleenen; hij is niet hooghartig, hij is afzijdig, omdat zijn
temperament die afzijdigheid eischt. Een man als Van Nijlen heeft de herinnering
aan zijn kindsheid behouden als een teeken van een zuiverder en oorspronkelijker
wereld dan die van de volwassen cliché-wezens; daarom, en niet uit sentimentaliteit,
is het juist de vergankelijkheid, die hem het bestaan doet liefhebben:
Ik ben alleen voor gansch mijn verder leven,
Er is niets meer dat me aan deze aarde bindt.
En toch, ik voel mijn hart onstuimig beven:
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Dáár staat een boom, dáár speelde ik eens als kind.

Er staan in den bundel Geheimschrift veel bijzonder goede verzen; maar ik heb er
geen gedicht in gevonden, dat niet goed was, d.w.z. niet verantwoord, niet persoonlijk.

De romancier Elsschot als dichter
De Verzen van Vroeger van een andere Vlaming, die Nederlandsch schrijft, Willem
Elsschot, in eenzelfde sobere editie verschenen bij Joh. Enschedé (de verzorging van
deze poëzie is een lust voor de oogen), hebben een geheel ander, een veel zwaarder
en dramatischer accent. Zij zijn, afgezien van de poëtische waarde, ook nog een
interessant curiosum, omdat zij tusschen 1907 en 1910 geschreven zijn, en pas
verleden jaar in een tijdschrift gepubliceerd door toedoen van vrienden van den
dichter, die ze zelf had laten liggen.
In de eerste plaats geven deze gedichten een belangwekkende aanvulling op het
prozawerk van Elsschot, dat nu eindelijk wat meer bekend begint te worden (over
zijn laatsten roman Kaas schreef ik eenige maanden geleden, over zijn nieuwen
roman Tsjip, die in het najaar verschijnt, berichtte onze Brusselsche correspondent
onlangs). Terwijl de romancier Elsschot in zijn Villa des Roses, dat uit denzelfden
tijd dateert als deze Verzen van Vroeger, zich voor alles een scherp en meedoogenloos
observator toonde uitte hij zich in deze poëzie geheel anders; niet minder scherp en
meedoogenloos, maar met een ander fond, dat de poëzie eerder bijbrengt dan het
proza. Voor alles vindt men hier den dichter Elsschot als een bewogen gevoelsmensch,
die zijn verwantschap met den arme, den gebochelde, den baggerman, den ouderdom
diep ondergaat, zonder daarom sentimenteel te worden of naar sociale utopieën te
zoeken. Men zou dit sentiment medelijden kunnen noemen, als het woord niet zulk
een flauwen klank had; want flauw en ‘halfzacht’ is dit oprechte medelijden nu juist
allerminst. Het roept een paar visioenen op, die aan de Blinden van Brueghel
herinneren in hun grooten stijl; het zijn geen detailteekeningen-met-moraal, maar
constateeringen van een gegeven ellende, waarmee de dichter zich in den geest
verbroedert; daarbij gekenmerkt door denzelfden naar het tragische overgrijpenden
humor van Brueghel, waaraan volstrekt alle ‘grappigheid’ vreemd is.
Ik kan niet nalaten het geheele gedicht ‘Tot den Arme’ hier te citeeren, als de beste
documentatie van Elsschots poëzie, waarvan men den toon nergens terugvindt:
Gij met uw ‘weiflend’ handen
en met uw vreemden hoed,
uw aanblik stremt mijn bloed
en doet mij klappertanden.
Verhalen moet gij niet
van uw eentonig leven,
het staat op u geschreven
wat er met u geschiedt.
De letterteekens spelen
om uwen armen mond,
die kommervolle wond
waarlangs uw vingers streelen.
Het klinkt uit uwen tred,
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het snikt in uwe kluchten,
het zijpelt uit de luchten
waar gij u nederzet.
Het komt mijn droomen storen
en smakt mij op den grond,
ik proef het in mijn mond,
het grinnikt in mijn ooren.
Ik zal ter kerke gaan
en biechten mijne zonden,
en leven met de honden,
maar staar mij niet zoo aan.

Een groot dichteres en haar ideaal
En tenslotte: welk een groot dichteres Henriëtte Roland Holst is, heb ik nog eens
ervaren door haar nieuwen bundel, waarvan de titel alleen mij theoretisch al met een
zekeren schrik vervult. Over de ideologie van mevr. Roland Holst heb ik onlangs
geschreven naar aanleiding van haar inleiding bij de bloemlezing uit revolutionnaire
poëzie, Het Eeuwige Vuur; en ik heb bij die gelegenheid trachten aan te toonen, hoe
weinig haar gevoels-socialisme met de realiteit uitkomt. Maar juist deze gevoeligheid,
die haar tekort doet schieten als theoretisch schrijfster, maakt haar kracht uit in de
poëzie, die van schakeeringen en nuance moet leven. Het is in de poëzie (en niet in
het betoog), dat mevr. Roland Holst voor haar ideaal kan instaan; in haar gedichten
mist men haar ‘logische weekheid’ zelfs doorgaans, men denkt er niet over na, of
het eeuwige idealisme dezer humane illusies op donquichoterie gaat lijken. De
dichteres zal mij ten goede willen houden, dat ik haar lees, zooals zij het waarschijnlijk
niet bedoelde: met afkeer van haar levensbeschouwing en met bewondering voor
haar persoonlijkheid. Ik zie hierin geen dilettantisme, want mijn bewondering is niet
die van hen, wier dweeperij met de dichteres Henriëtte Roland Holst dweeperij met
haar idealen meebrengt; ik wil alleen verklaren, dat zij in poëzie haar ideaal dient,
zoals maar weinigen het kunnen. Dát zij het zoo kan, dát de taal haar zoo voortreffelijk
onderdaan is, bewijst mij, dat het ideaal voor mevr. Roland Holst geen abstracte
keuze, maar een ‘hier sta ik, ik kan niet anders’ beteekent.
Laat ik dus thans over de theorieën van de dichteres mogen zwijgen; want haar
verzen verliezen niets aan spontaneïteit, zij worden nog steeds geboren uit het schuim
der zee en zijn nog altijd frisch van de dauw; voor deze beelden vraag ik ditmaal
geen verontschuldiging.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Nieuwe poëzie in Verzameld werk, deel 5, pagina171.

Nietzsches ‘Zarathustra’ plagiaat?
aant.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

Hij ging bij een vrijmetselaar in de leer
De Mercure de France brengt het bericht, dat men het voorbeeld voor Nietzsches
Also sprach Zarathustra heeft gevonden. Zooals men weet, heeft de Zoroaster der
oude Perzen met den Zarathustra van Nietzsche weinig uitstaande; en men heeft dus
al lang naar het model voor deze figuur gezocht. Hölderlin, Spitteler en Lipiner heeft
men als voorgangers willen beschouwen, zonder waarschijnlijkheid echter.
Nu hebben de heeren Kolpatsjki en Herverie (een Rus en een Franschman) een
merkwaardige vondst gedaan aan een boekenstalletje bij de Seine. Zij ontdekten een
boekje uit het midden der vorige eeuw, dat getiteld was: Maurerische Mitteilungen,
als Manuskript für Brüder; het verscheen in 1841 te Stuttgart, anoniem. De ontdekkers
hebben vast kunnen stellen, dat de schrijver een zekere Johann Baptist Krebs is
geweest, een opera-tenor en componist, die een bekende persoonlijkheid in de
vrijmetselarij was.
Hoofdpersoon van het boekje is Zoroaster, een half wijze, half gekke apostel;
Krebs noemt hem den sluwen goochelaar, terwijl Nietzsche zijn Zarathustra een
schelm noemt. Verder liggen, volgens de schrijvers van het artikel in de Mercure,
de verwante ideeën maar voor het grijpen. Verlangen naar eenzaamheid, verachting
jegens de wereldsche machten en de massa (die volgens Krebs alleen goed is om
door den duivel en de statistiek gehaald te worden) en zelfs de geheele
Uebermensch-gedachte meenen de schr. in het boekje van den vrijmetselaar terug
te kunnen vinden.
Op grond van de in het artikel verzamelde gegevens kom ik tot de voorloopige
conclusie, dat hier van plagiaat in den onaangenamen zin geen sprake kan zijn. Zelfs
als de ontleening werkelijk onwrikbaar vaststaat, moet het toch voor de hand liggen,
dat de door Nietzsche in zijn Zarathustra verkondigde ideeën zoo nauw verwant zijn
aan de rest van zijn werk (dat met Zoroaster of Zarathustra niets te maken heeft!),
dat hoogstens een toevallige coïncidentie van motieven kan bestaan. Ik kan mij
trouwens precies voorstellen, hoe een vrijmetselaar de ‘voorlooper’ van Nietzsche
kan zijn; er steekt in Nietzsche een element vrijmetselarij, maar... het is niet meer
dan één van de elementen van zijn geniale persoonlijkheid.
Overigens, en in het algemeen: men zij op zijn hoede voor de plagiaat-maniakken!
Het plagiaat is niet voor alles een quaestie van ontleende feiten, maar wel van onmacht
tot eigen ideeënvorming bij een auteur. En als Nietzsche het geniale moment in zijn
ideeën ontleend heeft aan een opera-tenor, mag men mij hangen.
M.t.B.

De eenvoudige stijl
aant.

Vertaling van het woord ‘simple’
Reportageroman over Ford
C.J. Kelk, Baccarat (De Spieghel, A'dam, 1934).
M. Revis, Gelakte Hersens (De Gemeenschap, Utrecht, z.j.).
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‘Il n'y a qu'une grande âme qui ose avoir un style simple’ is een van die gevleugelde
woorden van Stendhal, die er misschien wel toe hebben bijgedragen, dat er dezer
dagen te Grenoble een museum te zijner nagedachtenis is geopend. In ieder geval is
het een zeer wijs woord, dat bijv. uitmuntend verklaart, waarom er zooveel volstrekt
niet groote zielen zijn, die zich uitsloven om ingewikkelde stijlformules te
presenteeren als het summum van genialiteit. Er behoort een zekere nonchalance toe,
om ‘gewoon’ te kunnen schrijven; men moet dan het vertrouwen hebben, dat men
ook zonder zich in duizend interessante bochten te wringen, iets te zeggen heeft, men
moet eerst afstand gedaan hebben van allerlei artistieke vooroordeelen, die in de
wereld van de Kunst (met een hoofdletter) voor Delphische orakels doorgaan.
Stendhals uitspraak zegt onomwonden, dat de eenvoudige stijl een durf is, en dat is
volkomen juist. Men begint bijna altijd met ingewikkeld te zijn; eer de vlinder zich
vertoonen kan, moet de rups zich in een cocon van denkspinsels hebben verborgen;
wij schrijven nooit ingewikkelder dan in onze jeugd en vandaar dat meer dan één
schrijver de ervaring heeft opgedaan, dat hij nooit zoo oud was als op zijn twintigste
jaar. Op dien leeftijd immers pleegt men den eenvoud te verachten als iets bourgeois;
de kunstenaar probeert zich dan van den ‘gewonen’ man te onderscheiden door
bizondere kenmerken, niet alleen trouwens in zijn stijl maar ook in zijn kleeding,
zijn erotiek, zijn manier van binnenkomen in een café; het ‘gewone’ beschouwt men
dan als een symptoom van kuddegeest, waaraan men zich tot iederen prijs dient te
onttrekken om niet meegezogen te worden in den maalstroom der conventionaliteit.
In zooverre dus heeft de voorkeur voor het bizarre een zeer goede reden; zij behoedt
ons ervoor in het cliché te verstarren en een zekere mate van ‘bohème’ zal voor
iederen kunstenaar wel een tijdelijk vereischte zijn; is er bovendien een beter
paedagogisch middel om iemand de waarde van het eenvoudige te laten inzien dan
door hem zeer veel gecompliceerde formules en levenshoudingen te laten doorleven?
Men kan zelfs verder gaan; de eenvoud, dien Stendhal bedoelt, en dien hij zoo
veelbeteekenend als een durf karakteriseert, is altijd een overwinning op een verleden
van gecompliceerdheid. Is dat niet het geval, heeft een schrijver kennelijk niets te
overwinnen gehad om eenvoud te betrachten, dan zal die eenvoud ons spoedig
vervelen en in vele gevallen bedenkelijk veel op simpelheid gaan lijken: simpelheid
in de niet complimenteuze beteekenis...

Kelk wordt te eenvoudig
De laatste roman van C.J. Kelk berust nu inderdaad op het misverstand, dat men
Stendhals ‘un style simple’ vertalen moet door ‘een simpelen stijl’. Of, als men het
nog iets minder hoffelijk wil (en de critische eerlijkheid gebiedt hier duidelijke taal):
‘de stijl van een simpele’. Ik houd Kelk allerminst zelf voor een ‘simpele’, maar ik
geloof, dat hij met dit boek een uiterst kras staaltje heeft gegeven van een eenvoud,
die gelijk staat met onbenulligheid. Nu is de schrijver Kelk iemand, die het nooit in
het gecompliceerde heeft gezocht; hij was in zijn poëzie (die frisch en ongekunsteld
is, eenvoudig in den goeden zin van het woord) en in zijn tooneelwerk (dat gevoel
voor Hollandschen humor en oubollige situaties verraadt) steeds een benijdenswaardig
direct mensch. Ook zijn romandebuut Jan Steen liet zich nog plezierig lezen, al was
reeds hier de eenvoud op het kantje van het al te faciele af. Wat hij nu echter, in den
roman Baccarat geleverd heeft, overtreft alles aan onnoozelheid, wat ik in jaren las;
het spijt mij oprecht voor het eerlijke talent van Kelk (die eerlijkheid is eigenlijk het
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eenige goede, dat ik in Baccarat heb kunnen ontdekken) maar ik kan het onmogelijk
gematigder zeggen.
Het betreft hier dan een ‘episode uit de zestiger jaren’; niet meer of minder dan
een historische roman dus! Om te beginnen: die episode is een zeer mager gevalletje,
een liefdesgeschiedenisje tusschen een hoog personage, dat de auteur als Willem
aanspreekt, en een meisje Charlotte: Parijs en een dorpje in de buurt vormen de plaats
van handeling. Met dien Willem bedoelt Kelk den zoon van Koning Willem III, al
blijkt daarvan uit het boek zelf vrijwel niets; hij is hier een vrij alledaagsch particulier,
van wien men wel ervaart dat hij deftige karweitjes moet opknappen, maar verder
ook vrijwel niets, dat niet in direct verband staat met het magere liefdesgeschiedenisje.
Willem gaat zich met Charlotte afzonderen in een landelijk dorpje, om daar de zuivere
gevoelens der liefde op zijn gemak te smaken; van te voren krijgt men een kijkje op
het leven van ceremonie en dronkenschap in de hoofdstad om de tegenstelling des
te frappanter te doen zijn. Helaas, de idylle duurt niet lang; er komt bij het kirrende
paar een dienstbode in huis, een zekere Poupée, die de driften van onzen Willem
aanstonds mobiliseert en daarvan komt natuurlijk niet veel goeds. Willem verdwijnt
weer naar Parijs, Charlotte achterlatend met de begrijpelijkerwijze overstuur geraakte
Poupée, en daar wordt hij nog opgepakt ook: hij is n.l. slachtoffer van een niet
bijzonder duidelijk geteekende intrige geworden, waarbij o.a. de latere Koning
Edward VII van Engeland is betrokken. Gelukkig voor Charlotte, die juist een
dwaasheid wilde begaan, komt Willem echter terug en tot slot en besluit rollen zij
samen in de bloembedden. Doek.
Dat is de inhoud van Baccarat; wij ontmoeten ook nog Alexander van Rusland
en Christiaan van Denemarken, die stuk voor stuk zooveel op vorstelijke personen
lijken als gij of ik, en een paar tafereeltjes in een speelclub motiveeren (waarschijnlijk
met een fijne symbolische nevenbedoeling) den titel van het boek, dat ondeugend,
geestig en weet ik wat niet al had kunnen zijn, maar het bij ongeluk niet geworden
is, al heeft de schrijver het blijkbaar in die richting gezocht. Over de waarde als
historische evocatie behoeft men heelemaal niet te spreken; daarvan heeft Kelk geen
werk gemaakt, zijn milieuschildering is volstrekt neutraal en kleurloos; men betrapt
hem op historische fouten, waarvan wel een der ergste is, dat hij Edward VII, die
voor de aanvaarding van zijn regeering Albert genoemd werd, reeds in de jaren zestig
met zijn koningsnaam laat rondwandelen. Maar daaraan wil ik nog niet eens aanstoot
nemen; historische vergissingen kunnen een ieder overkomen, en er zijn historische
romans mét fouten, die een beter beeld van een tijd geven, dan dito zonder. Het is
veel bedenkelijker dat de romanstijl van Kelk een record aan onnoozelheid haalt;
werkelijk, het is schrikbarend, dat een auteur van om ende bij de dertig niets anders
heeft uit te deelen dan deze kneuterige, snoeperige bonbons. En dat alles wordt verteld
in een grootvaderlijk-breedvoerig-knikkebollenden trant, die bij een grijsaard boven
de vijf en negentig natuurlijk zou aandoen, maar bij een jongen man lichtelijk
detoneert; men blijft lang in het onzekere, of de auteur zijn verhaal voor de
kinderkamer dan wel voor ziekenbezoek heeft geschreven, zoo genoeglijk rolt het
leven dezer marionetten heen. Luister naar een brokje Baccarat, opgevischt van een
willekeurige pagina:
‘Zoo zou ik met Charlotte willen rijden, peinsde Willem. Jammer, dat zij het niet
verkiest. Zij is wel zeer bevreesd voor haar goeden naam. Misschien heeft zij gelijk.
Het is ook wel heerlijk zoo, dit zoete geheim. Niemand behoeft het te weten. Zoo
alleen houd ik haar voor mijzelf. Vrouwen met wie men pronkt, zijn reeds half
verloren. Ze zijn als sieraden, die men te veel draagt en waarvan de waarde al te zeer
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bekend is.’ Etc. etc. Of elders de volgende aanspraak van Willem tegen Charlotte:
‘Huil niet, huil niet, lief meisje. Ach God, ik heb nooit iets gevraagd. Nu pas besef
ik het. Wees niet boos, Charlotte, het was uit liefde.’
Is het niet, of men een loddereindoosje ruikt? En of straks de huwelijksmarsch
van Mendelssohn zal worden gespeeld, nadat het ‘lieve meisje’ met hoogst eigen
hand de monogrammen op haar uitzet heeft geborduurd? Ja, dit is dan toch historische
sfeer; de auteur zelf is n.l. historisch geworden!
Moge Kelk spoedig revanche nemen. Dat hij schrijven kan zonder krullen en
problemen kan hem van dienst zijn; maar laat hij Stendhals parool nog eens
bestudeeren zonder te vergeten, dat ‘un style simple’ iets anders is dan een doos
bonbons.

Het wereldomvattende boek
Van deze Zondagochtendkroniek maak ik gebruik om te berichten, dat er in den
Nederlandsen tak van de familie Ehrenburg weer een nieuwe spruit geboren is:
Gelakte Hersens, van M. Revis. Eenigen tijd geleden heb ik, in een artikel getiteld
‘Ehrenburg maakt School’, de verhouding der familie tot haar bewonderden
Russischen stamvader globaal trachten te karakteriseeren door hun dezen overweging
in den mond te leggen:
‘Waarom kunnen wij, als Ehrenburg even snel over auto's als over films kan
schrijven, ook niet schrijven over zand, grind, polders, Sjanghai, rubber, sigaren,
luiermandfabrieken, Zuiderzeewerken enz. enz.? Het patent van de worstmachine is
gegeven; het aantal onderwerpen is onbegrensd; laten wij dus onderwerpen nemen
en die in de machine stoppen om te zien, wat er aan litteratuur uitkomt... Zou dan de
Nederlandsche letterkunde, die steeds zoo vlijtig is geweest in het navolgen van
buitenlandsche modellen, in dit tijdsgewricht achterblijven? Neen immers!’
Tot hen, die geregeld gebruik maken van het Ehrenburg-procédé (dat de uitvinder
blijkbaar vergeten heeft te octroyeeren) behoort ook M. Revis, dien ik er altijd van
verdacht heb, dat hij eigenlijk Visser heet; maar voor die verdachtmaking heb ik
geen enkel bewijs. Revis nu volgt de auto's van Ehrenburg met zeer veel talent na;
hij geeft ons een leven van Ford, dat er wezen mag, in den tegenwoordigen tijd-stijl
(ook ‘un style simple’, als men wil, maar dan in den journalistieken zin), met fraaie
beschrijvingen in snel en flitsend tempo, zooals men dat tegenwoordig noemt. ‘Dit
is het boek van den automobilist, den industrieel, den technicus, den organisator, den
fabrikant, den bankier, den zakenman en den arbeider’, zeggen de uitgevers op een
toegevoegd prospectus; en inderdaad, Revis geeft voor deze beroepen ‘van elck wat
wils’. In hetzelfde prospectus spreken de uitgevers nog over ‘den moed, die ervoor
noodig was om dit in ons land nog onbekende genre te beoefenen’; ik zou liever
gesproken hebben over den moed, die ervoor noodig is om Ilja Ehrenburg in ons
land na te volgen, maar over dit klein verschil van terminologie stap ik heen. Hoera
voor Revis! Hoera voor de nieuwe zakelijkheid! Hoera voor iedere nieuwe spruit in
de familie!
Hoeveel krantenberichten moet deze man niet hebben uitgeknipt! Hoeveel studie
moet hij hebben gemaakt van Fords avontuurlijken levensloop! Als men dit boek
gelezen heeft, weet men meer, is men meer, om met Dalmeyers Instituut te spreken.
Het eenige, dat verborgen blijft in den roman van Revis (een kleinigheid overigens),
is de psyche van Ford; de psyche van den zakenman, de psychologie van zijn
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romantiek, zijn verhouding tot het geld, van zijn zonderlinge idealistische
vredesexpeditie.
Revis geeft zooveel bijzonderheden, en aardige bijzonderheden, vlot vertelde
bijzonderheden ook, dat hij voor psychologie geen tijd overhoudt; trouwens, daarop
is in het systeem der nieuwe zakelijkheid niet gerekend. Dit boek is
‘wereldomvattend’, zooals alweer de uitgevers zeggen in hun reeds genoemd
prospectus; en daarom is het centrifugaal in plaats van centripetaal. De drommen
feiten, die Revis laat dwarrelen om den persoon van Ford, moeten maskeeren, dat
die centrale figuur een leege, ziellooze pop is, met een aardig jurkje van
krantenknipsels aan, waarop men de headlines nog kan lezen: ‘Ford glimlacht’ ‘Ford stelt wederverkopers aan’ - ‘Ford heeft boeken geschreven’ - ‘Ford kijkt naar
Rusland’ - Ford doet dit, Ford doet dat... Maar naar het werkelijke geheim van die
krantenziel zoekt men bij Revis tevergeefs. Revis heeft het te druk met het omvatten
van de wereld om zich aan zulke nietige dingetjes als zielsproblemen te verliezen.
En Ehrenburg glimlacht. Ehrenburg stelt wederverkopers aan. Revis heeft boeken
geschreven. Revis kijkt naar Rusland. Zijn schrijfmachine tikt. Voordat zijn brein
gewerkt heeft, heeft hij al geschapen. En dat geschapene heet dan ook: Gelakte
Hersens.
Het is een eigenaardig soort litteratuur, die Ehrenburg-litteratuur. Men raakt er
zoo wonderlijk vertrouwd mee. Men voelt, dat het niet zoo erg moeilijk moet zijn,
maar dat het toch wel heel wat tijd zal kosten. En dit laatste vooral willen wij in het
werk van M. Revis ten zeerste waardeeren. Dat hij, terwijl Billy Thompson in
New-Foundland lag te slapen en de rubberbomen in Sumatra vacantie hadden van
het lekken, zooveel stof over Henry Ford heeft bijeengebracht en vlot verhaald in
den tegenwoordigen-tijd-stijl. En ook dit, tenslotte, willen wij zeer waardeeren in
M. Revis' werk: de volharding, waarmee hij zichzelf ongetwijfeld steeds weer
verzekerd heeft, dat de veelheid der litteraire reportage meer waard is dan de eenheid
der geniale intuïtie.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als De eenvoudige stijl in Verzameld werk, deel 5, pagina 178.

Waarde van het document
aant.

De held en de kamerdienaar
Autobiographieën in het romantische licht
Aart van der Leeuw, Die van hun Leven vertelden (Nijgh & Van Ditmar,
R'dam 1934).
Er gaat van autobiographische documenten ongetwijfeld een bekoring uit, die de
‘officieele’ litteratuur mist; het is een bekoring, die te vergelijken is met de sensatie,
die men ondergaat bij het bestudeeren van portretten. Ik voor mij ken weinig dingen,
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die boeiender zijn dan portretten, en vooral slechte, oude portretten, b.v. uit den tijd
van Daguerre. In de oude albums, die onze vaderen gebruikten om hun familie en
kennissen in bij te zetten, nadat zij met zorg op een gevoelige plaat waren gebracht,
vindt men de zielen der menschen niet gemakkelijker terug dan in romans; maar men
vindt ze directer terug. Er leeft zooveel in het portret, dat onherroepelijk verloren
gaat in de litteratuur, en gelaatstrekken hebben zulk een volkomen andere symbolische
waarde dan de boekenfiguren, dat men wel blind moet zijn om het portret voor de
kennis van de menschelijke psyche niet voor minstens even belangrijk te houden als
de bewuste, en vaak gewilde producten van schrijvers. En zoo is het ook met de
notities, die de menschen maken over hun eigen leven, al dan niet met de bedoeling
ze te publiceeren. Het zijn, evenals de portretten, directe documenten. Men leide
daar niet uit af, dat ik iedere zelfbekentenis zonder meer voor oprecht houd; een
dergelijke veronderstelling zou naïef zijn; er zijn auteurs (zooals b.v. Jean Jacques
Rousseau in zijn Confessions), die ook als biechtelingen hun rol uitnemend weten
te arrangeren; trouwens, wie is er niet op gesteld zijn ‘faits et gestes’, al was het
alleen maar tegenover zichzelf, te arrangeeren! Maar dat neemt niet weg, dat de
autobiographie en daaraan verwante genres, zooals b.v. brieven, een directer weerslag
geven van een persoonlijkheid. Of die directheid bijzonder eerlijk dan wel bijzonder
leugenachtig is, staat dan verder nog te bezien.
Het komt vaak voor, dat iemand door zijn persoonlijke, dus officieuze uitingen in
een geheel ander licht verschijnt dan men wel zou vermoeden uit hetgeen er officieel
van hem bekend is. Zoo blijkt de om zijn analytische qualiteiten vermaarde schrijver
Marcel Proust totaal onbelangrijke brieven te hebben nagelaten; terwijl, omgekeerd,
de figuur van D.H. Lawrence, waarop, zuiver litterair gesproken, nogal een en ander
valt af te dingen, enorm wint door de lezing van zijn correspondentie. Uit zulke
dingen kan men belangrijke conclusies trekken, en in geen geval is verachting voor
documenten, die ‘maar’ van particulieren aard zijn, te verdedigen. Wil men den
mensch leeren kennen, dan moet men hem op alle wegen leeren kennen; zooals hij
zich officieel voordoet, zooals hij zich gaarne zou willen voordoen, zooals hij zich
aan het oog der wereld onttrekt. Tusschen de regels doorlezen (een van de dingen,
die men zich tegenover boeken moet aanwennen) behoort dus eigenlijk ook min of
meer tot het zoeken naar de autobiographie van den auteur.
De orthodoxe vertegenwoordigers van het ‘l'art pour l'art’ beweerden (en beweren
nog) weliswaar, dat alleen het werk ter zake doet, en dat de mensch moet doodgaan,
opdat de kunstenaar kan leven; maar daarin schuilt een goed stuk angst voor de
mogelijke ontdekking van eigen zwakheden achter het werk, dat immers ook veel
kan verbergen. Er is geen enkele reden, waarom wij onze belangstelling voor de
menschelijke psyche stop zouden zetten, eer een onoplosbaar raadsel gebiedt halt te
houden. Een van de goede eigenschappen van onzen beruchten tijd, waarvan overal
zooveel kwaad wordt gesproken, is dan ook zeker, dat hij een verhoogde belangstelling
voor deze directe documenten vertoont; men pleegt tenminste niet meer scheel te
zien, wanneer er eens kwaad wordt gesproken van een beroemd man, omdat men
langzamerhand de waarde van zulk kwaadspreken (naast het vele ‘goedspreken’
oftewel lofzingen bij jubilea) gaat begrijpen. Ik behoef hier zeker niet met nadruk te
betoogen, dat ook dit ‘kwaadspreken’ kan ontaarden, en minstens even erg als de
officieele bewondering; want het gaat niet om de colportage van schandaaltjes, maar
om de beteekenis der documenten.
Het is een oude bewering, dat niemand een held is tegenover zijn kamerdienaar.
Als het waar is, bewijst het, dat kamerdienaars uitstekende psychologen zijn, die
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men niet mag verwaarlozen. Wee hem, die meent zijn heldendom te bewijzen door
er geen kamerdienaar op na te houden! Zooiets is struisvogelpolitiek; als men zich
verbeeldt een held te zijn, moet men zich voortdurend door een kamerdienaar doen
vergezellen; heldendom, dat daartegen niet bestand is, heeft niet veel om het lijf. Het
directe document, het portret, de brief, de autobiographie: zij hebben naast en
tegenover de officieele litteratuur een permanent belang; zij vormen een soort
kamerdienaarscontrole op die officieele litteratuur; en op haar beurt controleert die
officieele litteratuur dan weer het document.

Aart van der Leeuw en het document
In den bundel Die van hun Leven Vertelden geeft de nog niet zoo lang geleden
gestorven dichter en prozaïst Aart van der Leeuw een aantal schetsen, die betrekking
hebben op zelfbeschrijvingen van verschillende historische personen; vele lezers van
Het Vaderland zullen zij niet onbekend zijn, want zij zijn als feuilleton in deze courant
verschenen. Hun vorm verraadt dien opzet ook nog eenigszins, maar toch niet in die
mate, dat men de schetsen te journalistiek en de bundeling dus overbodig zou moeten
achten.
Misschien ligt het niet dadelijk voor de hand, dat Van der Leeuw zich tot
autobiographische documenten aangetrokken voelde; men zou van hem op het eerste
gezicht eerder een parti-pris voor de officieele kunst hebben verwacht. Is de poëtische
droomer gewoonlijk niet afkeerig van de nuchtere sfeer, waarin het document pleegt
te brengen? Anthonie Donker heeft het volgende van dezen romanticus gezegd:
‘Al draagt Van der Leeuws kunst het kenmerk van klassieken eenvoud en van
zelfbeheersching, zijn wezen is modern-gecompliceerd. Hij was een idealistisch
gestemd droomer in wiens geest veel oude, klassieke en romantisch-Duitsche
litteratuur alsook middeleeuwsche gewijde historie bezonken lag. Ridderlijk als alle
geestelijke afstammelingen van den landedelman van La Mancha, was hij vervuld
met afschuw van het onbarmhartig materialisme der niets ontziende
mannen-van-de-daad. In de wereld der drieste geslaagden voelde hij, de schuchtere,
zich misplaatst. Men moet wel aannemen, dat hij tengevolge van zijn
levensomstandigheden gekweld werd door een soort van minderwaardigheidsgevoel,
zóó herhaaldelijk heeft hij een mismaakten, vernederden stakker met de ziel van een
wijsgeer en dichter tot den eindelijk zegevierenden held van zijn fantastische verhalen
gemaakt (Ik en mijn speelman, Kleine Rudolf, Opdracht).’
In deze omschrijving van Donker ligt opgesloten, dat en waarom Van der Leeuw
een romanticus moest zijn; maar tevens vindt men er een aanwijzing in (die
ongetwijfeld juist is), dat het autobiographische aan het werk van Van der Leeuw
volstrekt niet zoo vreemd is geweest, als men aanvankelijk geneigd zou zijn aan te
nemen. Dat hij het in zijn werk niet ‘realistisch’ uitspreekt, is geen bewijs van het
tegendeel. Juist de romantische geesten hebben van nature de neiging hun persoonlijke
ervaringen op te nemen in de objectieve sfeer van hun boeken; zij beschouwen die
ervaringen dan ook niet als elementen, die deze sfeer vertroebelen, omdat zij van
alles een ‘verhaal’ kunnen maken; maar wie daaruit zou willen afleiden, dat zij
eigenlijk zelf langs het leven zijn heengegaan, vergist zich. Het is alleen de directheid
van een biecht voor eigen rekening, die hen hindert; de persoonlijke ervaringen zijn
voor hen geen middel tot intellectueele afrekening, maar één van de vele middelen
om het ‘verhaal’ een bepaalde kleur te geven.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

Dat Aart van der Leeuw dus een speciale genegenheid had voor de
levensdocumenten van mystici, roofridders en vaganten, behoeft niemand te verbazen;
evenmin echter is het verbazingwekkend, dat hij de documenten van deze menschen
niet gebruikt om de schrijvers ervan te analyseeren. Het is Van der Leeuw in de eerste
plaats te doen geweest (en daarmee blijft hij geheel in de lijn van zijn talent) om een
romantische sfeer, om het genoegen van de schilderachtige anecdote. De notities van
den struikrover Götz von Berlichingen, die in ‘stotterend soldaten-Duitsch’ geschreven
zijn, zooals Van der Leeuw zegt, krijgen in deze romantische bewerking onwillekeurig
iets liefs en zachts, dat geen afbreuk doet aan de feiten, maar wel die feiten in een
gemoedelijk licht doet verschijnen. Het is duidelijk: de eigenlijke structuur van een
knaap als deze Götz von Berlichingen heeft Van der Leeuw veel minder
geïnteresseerd, dan het schilderachtige verhaal, dat van zijn avontuurlijk leven te
maken was. Alles hangt af van de verteltrant; de episoden van het oorlogsgebeuren,
die in Im Westen nichts Neues afschuwelijk lijken, worden in Le Conscrit de 1813
van Erckmann-Chatrian met een soort smeuïgen humor medegedeeld, waardoor de
operatie van een been (zonder narcose nog wel!) op een grappig intermezzo lijkt. En
iemand als Van der Leeuw, voor wien, zoals Greshoff van hem gezegd heeft, de haat
niet bestond, kan de atmosfeer van den roofridder dan ook alleen benaderen via het
anecdotische en picturale. Ik citeer hier een fragment uit Götz von Berlichingen,
waaruit Van der Leeuws vertelwijze al heel duidelijk blijkt:
‘Niet minder dan vijftien fehden is hij begonnen, en ook in een groot aantal van
die van anderen is hij betrokken geweest. Soms haalde hij een vetten buit binnen,
b.v. toen hij graaf Philipp von Waldeck opgelicht had, hem gevangen gezet had, en
hem eerst tegen een losgeld van 8900 dukaten uitleverde. Ook de Neurenbergers
heeft hij heel wat afgepakt. Eens overvalt hij weer een troep in het Spessartgebergte,
al hun goederen rekent hij in, “en toen”, zegt hij: “deed ik net, of ik ze allemaal eerst
de hand en dan het hoofd wilde afhouwen, maar het was een grapje, en ze moesten
nederknielen, en de hand op het blok leggen, en toen gaf ik er een paar een schop
voor hun achterste, en den anderen een muilpeer, en dat was mijn straf voor ze, en
zoo liet ik ze gaan.” Goedhartig, want vielen de ongelukkige burgers in andere handen,
dan raakten ze bij dergelijke gelegenheden, behalve hun geld en hun have, minstens
ook nog een neus of beide ooren kwijt. Ja, verzot is Götz op een grapje. Met hoeveel
animo vertelt hij het geval van de Zwitsers, in een brandenden toren opgesloten. Eén
van de soldaten springt naar beneden met een kind in de armen; de man valt te pletter,
maar het kind loopt weg. Hé, wat een wonder!’
Men voelt het wel aan dit korte fragment: de stijl van den auteur is er op berekend,
de scherpe kanten af te vijlen, de contrasten en monstruositeiten te verzachten in een
mild tusschenlicht, dat tegelijk door en door verzadigd is van schaduw. De gruwelijke
dingen worden niet weggelaten, maar getemperd door de voordracht; en dit kon Van
der Leeuw doen zonder sentimenteel te worden, omdat de felheid der tegenstellingen
hem werkelijk vreemd was. Opmerkelijk is dan ook, dat hij de levens van de
uiteenloopendste individuen op dezelfde milde, objectieve manier behandelt; zonder
een duidelijke voorkeur voor dezen of genen. Van Heinrich Seuse (Suso) tot Casanova
en Alfieri is een groote afstand, maar Van der Leeuw overbrugt dien gemakkelijk
door zijn wijze van vertellen. De reizende scholier Johannes Butzbach, de renaissancist
Benvenuto Cellini, de arme man van Toggenburg, Restif de la Bretonne, Benjamin
Franklin: aan al deze levens neemt Van der Leeuw waar, zooals hij een grillig
landschap zou waarnemen; het is zijn aristocratische reserve, die hem waarschuwt
voor excessen, die hem tevens bewaart voor een te faciele historische journalistiek.
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De intellectueele autobiographie ontbreekt
Eén ding is zeer karakteristiek voor dit werk van Aart van der Leeuw: in zijn bundel
ontbreken de twee groote intellectueele zelfbeschrijvingen der vorige eeuw: La Vie
de Henri Brulard van Stendhal en Ecce Homo van Nietzsche. Terwijl Van der Leeuw
in een slotwoord nog een overzicht geeft van de vele documenten, die hij heeft moeten
voorbijgaan, noemt hij deze geschriften, die toch zeker tot de allerboeiendste
autobiographieën ooit geschreven behooren, niet eens met een enkel woord.
‘Universeele menschen, zooals Cellini, d'Aubigné en Platter b.v., vinden we niet
meer; we zien, dat alles zich gespecialiseerd heeft, en wie nu een autobiographie
geeft, doet dit van de bijzondere plaats uit, die hij inneemt in de maatschappij. Zoo
worden we overstelpt met bekentenissen van socialisten, anarchisten, terroristen,
politici, artsen, musici, tooneelspelers en -speelsters, danseressen, fabrikanten,
arbeiders, dienstmaagden, paedagogen, zendelingen, generaals, soldaten, croupiers
en fortuinzoekers’, zegt Van der Leeuw op de laatste bladzijde van zijn boek. De
lezing van de genoemde documenten had hem kunnen leeren, dat er uitzonderingen
op dien regel zijn. Maar overigens ligt het zeer voor de hand, dat hij zich voor deze
soort van zelf beschrijving niet heeft geïnteresseerd; de gaven van Aart van der Leeuw
lagen op ander gebied dan dat van de intellectueele afrekening en het zou dwaas zijn
hem daarvan een verwijt te maken.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Waarde van het document in Verzameld werk, deel 5,
pagina 184.

Het geschil inzake Partij Remise
aant.

Commentaar van Jef Last op de beslissing van den eereraad
Gelijk wij onlangs hebben gemeld, heeft een eereraad, bestaande uit de heeren C.
Veth, Johan Luger en Victor E. van Vriesland uitspraak gedaan inzake het geschil
tusschen Jef Last en A.M. de Jong, dat betrof het ‘plagiaat’, waaraan Last zich zou
hebben schuldig gemaakt in zijn roman Partij Remise.
Van verschillende zijden werd ons medegedeeld, dat de heer Last zich bij de
uitspraak van dezen eereraad niet wenschte neer te leggen, aangezien de daarin
vervatte conclusies niet in overeenstemming waren met de feiten. In verband daarmee
hebben wij ons tot den heer Last om inlichtingen gewend; deze zeide ons het volgende:
‘Het is onjuist, dat ik geen genoegen zou nemen met de beslissing van den eereraad;
ik heb in de samenstelling daarvan berust en moet dus ook berusten in de beslissing.
Ik meen echter niet te mogen verzwijgen, dat de wijze, waarop deze eereraad zijn
taak heeft opgevat, mij geenszins juist schijnt. In de eerste plaats doet de uitspraak
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het voorkomen, alsof niet De Jong, maar ik de beschuldigde zou zijn; dat is onjuist,
want de Ned. Vereeniging van Letterkundigen verklaarde zich bereid om een eereraad
te benoemen om mijn schriftelijk geformuleerde aanklacht tegen De Jong te
onderzoeken. Pas veel later heeft de eereraad mij meegedeeld, dat hij zich niet
bevoegd achtte over het optreden van De Jong een oordeel uit te spreken; ik heb
daartegen (tijdens een verblijf te Parijs) schriftelijk geprotesteerd, maar zonder eenig
resultaat.
Inzage van aan den eereraad voorgelegde stukken is mij niet verleend, hoewel
daarbij voor mij zeer belangrijke documenten waren; ik heb om inzage verzocht,
maar nooit stukken ontvangen. Noch De Jong noch ik zijn persoonlijk gehoord,
hoewel ik daarom tal van keeren schriftelijk en telefonisch heb verzocht. Ondanks
de uitdrukkelijke toezegging van een der leden van de eereraad, dat ik het
perscommuniqué van de uitspraak 24 uur voor de publicatie zou ontvangen, ontving
ik het eerst, toen het reeds in het bezit van de pers was, zoodat ik niet meer tegen de
uitspraak kon protesteeren.
Tenslotte: naar de zeer scherpe aanvallen op mijn karakter, die A.M. de Jong in
zijn publicatie openlijk deed, heeft de eereraad geen onderzoek ingesteld, hoewel
deze aanvallen in mijn aanklacht werden genoemd.’
(Hoewel wij ons uiteraard in het geschil tusschen de heeren Last en De Jong niet
willen mengen, meenen wij dezen commentaar van den heer Last te moeten
publiceeren, aangezien ook ons de uitspraak van den eereraad ten zeerste verbaasd
heeft; het Hbl. noemde de uitspraak ‘vaag’, maar deze term lijkt ons te zacht, terwijl
er van De Jongs beschuldigingen ongeveer niets is overgebleven, terwijl deze auteur
zich desondanks eerst niet ontzag zijn tegenpartij van ‘letterdieverij’, van het ‘gappen
van tallooze passages’ te betichten, om van andere qualificaties nog maar te zwijgen,
heeft de eereraad geen termen gevonden, den heer De Jong daarop te wijzen! Het
wil ons voorkomen, dat de eereraad daardoor getoond heeft niet voldoende in te zien,
welk belang er met deze uitspraak was gemoeid: n.l. niet meer of minder dan
zuiverheid van ons publieke litteraire leven. Red.)

De europeesche geest
aant.

Een bijeenkomst van intellectueelen te Parijs
Resultaat thans in boekvorm
L'Avenir de l'Esprit Européen (uitgave van het Institut International de
Coöpération Intellectuelle, Parijs).
Van 16 tot 18 October 1933 heeft er te Parijs een alleszins merkwaardige bijeenkomst
plaats gehad van verschillende bekende personen (meerendeels met een
‘Europeeschen’ naam op wetenschappelijk of artistiek gebied). Deze bijeenkomst
ging uit van het ‘Comité Français de Coöpération Européenne’ en beoogde een
uitvoerige bespreking van het probleem van den ‘Europeeschen geest’ door
intellectueelen van diverse Europeesche staten, benevens de stichting van een
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studiegemeenschap voor dit zoo urgente probleem. Het resultaat van de discussies,
die inderdaad geleid hebben tot de totstandkoming van een Société d'Etudes
Européennes, is thans voor iederen belangstellenden lezer toegankelijk geworden
door een boekuitgave van den tekst der gehouden redevoeringen.
De bijeenkomsten stonden onder presidium van den bekenden Franschen dichter
en essayist Paul Valéry. Nederland was hier vertegenwoordigd door prof. dr. J.
Huizinga en mr. J. Limburg. Verder namen aan de besprekingen deel o.a. Julien
Benda, Léon Brunschvicg, Jean Cantacuzène (Roemenië), Francesco Coppola (Italië),
Georges Duhamel, Aldous Huxley, Graaf Hermann Keyserling, le Rév. Père de la
Brière, Salvador de Madariaga (Spanje), William Martin (Zwitserland), A. de Monzie,
Jules Romains en graaf Teleki (Hongarije). Gelijk men ziet, een tamelijk uiteenlopend
gezelschap, en niet van de geringste qualiteit. Wat deze personen met elkaar hebben
verhandeld, is daarom alleen al (geheel afgezien nog van de waarde, die men aan
zulke conferenties hecht) de moeite van het lezen waard; want ook al ware het zoo
gesteld, dat beroemde personen alleen tot negatieve conclusies kwamen, dan nog
zou de negativiteit op zichzelf een resultaat zijn van bijzondere beteekenis.

Europeesch denken: een belang der intellectueelen
Het onderwerp, de toekomst van den Europeeschen geest, is, men zal het algemeen
toegeven, zoowel van buitengewoon groot belang als buitengewoon moeilijk te
omschrijven. Dat er zooiets als een Europeesche geestesgesteldheid bestaat valt niet
te ontkennen; maar de moeilijkheden beginnen pas, als men zich er rekenschap van
gaat geven, welke concreta nu precies tot dien ‘geest’ behooren, welke symptomen
van het cultuurleven daarbij moeten worden thuisgebracht. De verslagen van de
handelingen der conferentie geven van de heerschende meeningsverschillen een zeer
duidelijk beeld; vrijwel alle deelnemers blijken zich een voorstelling te hebben
gevormd van den Europeeschen geest; maar die voorstellingen, hoeveel
gemeenschappelijke factoren zij ook mogen bevatten, loopen aanzienlijk uiteen, al
naar gelang van de denkbeelden, waarvan de spreker de min of meer toevallige
representant is. Het ligt niet in mijn bedoeling in deze Zondagskroniek, die beperkt
is tot enkele kolommen, een overzicht te geven van de referaten; daarvoor zou ik een
ruimte noodig hebben, die de beschikbare verre te buiten gaat; liever breng ik uit de
besprekingen enkele punten naar voren, die mij bijzonder hebben getroffen, zij het
dan positief of negatief.
In de eerste plaats schijnt mij deze conferentie van belang om het oogenblik,
waarop zij bijeen is gekomen. Niets is tegenwoordig meer in discrediet dan het begrip
Europa; er is bijna geen land, waarin niet het nationalisme (al dan niet in den vorm
van fascisme of nationaal-socialisme) den boventoon voert. Bijna, zou men zoo
zeggen, klinkt het als een indecentie, wanneer iemand er prijs op stelt meer Europeaan
dan Franschman, Zwitser of Nederlander te zijn; het herlevende nationalisme, dat
zich verbindt met de leuzen van bloed en ras, beschouwt ‘Europa’ als een abstractie,
goed voor idealistische salonhelden als graaf Coudenhove-Kalergi, wiens Pan-Europa
reeds tot een onwaarschijnlijk ver verleden schijnt te behooren. Juist daarom is het
meer dan ooit noodzakelijk, dat degenen, die zich ‘goede Europeanen’ voelen,
daarvoor openlijk uitkomen en zich niet laten afschrikken door de booze gezichten
van een aantal heeren, die daarin minstens verraad zien jegens een of ander mystiek
ideaal ‘van eigen bodem’. Het Europeanisme is geen verraad, het is een consequentie
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zelfs van het nationalisme, de vervulling er van; het is een dwingende plicht, in dezen
tijd Europeesch te denken, zich rekenschap te geven van de Europeesche mentaliteit,
die bezig is zich te vormen, alle remmingen ten spijt. Sterker: die Europeesche
geestesgesteldheid bestaat reeds lang, en het is niet meer mogelijk haar te ontkennen.
De vraag is alleen (en daarvoor komt men dan bijeen om te discussieeren), welke
consequenties men daaraan verbindt; de vraag is vooral, of ‘Europa’ van bovenaf
dan wel van onderop ontstaat. De intellectueel legt onwillekeurig den nadruk op het
eerste, te veel wellicht, zooals ook uit deze discussies blijkt.
Op dit moment echter bewijst het meer dan eenige jaren geleden voor 't bestaan
van een Europeeschen geest (men moet dat accentueeren), dat intellectueelen
samenkomen om hun adhaesie te betuigen aan de Europeesche gedachte. Ook de
ouderwetsche Europeesche intellectueel immers wordt door de gebeurtenissen van
den dag bedreigd. Voor intellectueelen is ‘Europa’ in de praktijk al zoo lang een feit,
dat men hun belangen rechtstreeks met dat ‘Europa’ kan identificeeren. Het is een
feit, dat de wetenschap al sedert eeuwen de landsgrenzen heeft overschreden; het is
een feit, dat de humanisten (en met name de Nederlandsche humanist Erasmus moet
hier genoemd worden) reeds in het begin der zestiende eeuw een internationale
‘gemeenschap’ vormden, die men wel zou kunnen beschouwen als een voorstadium
voor de thans opgerichte ‘Société d'Etudes Européennes’; het is, nogmaals, een feit,
dat men zich de Europeesche litteratuur van thans zelfs niet meer kan denken zonder
internationale uitwisseling van gedachten en zelfs gevoelsnuances; een André Gide
is ondenkbaar zonder Nietzsche, een Aldous Huxley en een Thomas Mann behooren
niet louter theoretisch, maar ook de facto tot één cultuur, hoezeer de nationale accenten
hen ook weer van elkander doen verschillen. Een afgesloten nationale cultuur is in
Europa niet meer mogelijk, behalve natuurlijk als kunstmatig provincialisme en
geforceerde romantiek.
Maar ook al zijn dus de intellectueelen de eerste belanghebbenden bij een
Europeesche cultuur, eenvoudig, omdat zij niet meer zonder den Europeeschen band
tusschen de nationale cultuurschakeeringen kunnen leven, er is niettemin reden
genoeg om thans ieder symptoom van ‘Europeanisme’ ook van dezen kant met
instemming te begroeten. Het gevaar voor de Europeesche cultuur is grooter dan
ooit. Dat zelfs op deze conferentie de vlotte cosmopoliet graaf Hermann Keyserling
aan komt dragen met nieuwe mystieke krachten, die hij ‘forces telluriques’ noemt,
is karakteristiek voor de mentaliteit in het hedendaagsche Duitschland, welks
intellectueelen zich met waarlijk ontstellende snelheid hebben ‘aangepast’ bij de van
bovenaf gedecreteerde manier van ‘denken’. Deze ‘forces telluriques’ (waaronder
Keyserling verstaan wil hebben het accent op het ‘niet-geestelijk deel van het
menschelijk wezen’, zoals de Aarde, het Bloed, het Ras, het Milieu, etc.) zijn eigenlijk
niets anders dan de met een frisch metaphysisch verfje aangestreken nationale
gevoelens van vroeger; dat Keyserling thans met een Latijnsch klinkenden naam
opereert, bewijst reeds, met hoeveel révérences de intellectueelen van thans de dingen
waar zij destijds nooit of vluchtig over spraken, ten tooneele voeren. Ook de
intellectueelen zijn bang, dat zij zich vergisten, toen zij Europeesch dachten; en
daarom kan het geen kwaad, dat zij deze bijeenkomst ter onderlinge bemoediging
op touw hebben gezet.

Verhouding van Europa tot natie en wereld
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Eén van de belangrijkste vraagstukken, waarmee men zich te Parijs heeft bezig
gehouden, is (men kan het uit het voorafgaande al raden) de verhouding tusschen de
Europeesche gedachte en het nationale besef. Prof. Huizinga, die voornamelijk den
historischen kant van het probleem heeft behandeld, verdedigde een verzoening van
de nationale tegenstellingen, een soort veredeling der nationale culturen dus door
middel van selectie; daartegen kwam Julien Benda, de bekende schrijver van La
Trahison des Clercs en Discours à la Nation Européenne, in verzet, omdat hij van
meening was, dat de volken hun nationale eigenschappen moeten prijsgeven, als zij
ooit een Europeesche natie willen vormen.
Een andere quaestie, die telkens ter sprake kwam, was die van de juistheid van
het woord ‘Europa’. Ook op deze conferentie heeft het niet ontbroken aan menschen,
die niet over een Europeesche cultuur willen spreken, zonder er ook aanstonds de
heele wereld in te betrekken. ‘In dezen tijd is het onmogelijk de Europeesche quaestie
te behandelen zonder uit te gaan van de totaliteit der mensen; het onmiddellijk contact
tusschen alle punten van de aardbol, dat door de moderne verkeersmiddelen is
geschapen, heeft van alle menschen buren gemaakt, en dientengevolge is de geest
van den tijd een planetaire geest’, zegt Keyserling. Men ziet, dat het aan moeilijkheden
in de definitie allerminst ontbreekt! Eenerzijds is men het niet eens over de verhouding
der naties tot ‘Europa’, anderzijds meent men zich niet voor ‘Europa’ te kunnen
verklaren dan door een beroep op de eenheid der wereld. Zoo zweeft de idee Europa
tusschen nationale welwillendheid en kosmopolitische vaagheid rond; en daaruit kan
men opmaken, dat men onder intellectueelen is. Het lijkt mij, dat vooral Keyserling
de Europeesche gedachte een zeer slechten dienst bewijst, als hij haar samenbrengt
met allerlei universele aspiraties; immers waar Huizinga en Benda het zelfs niet eens
kunnen worden over het aandeel der nationaliteiten in het gewenschte ‘Europa’, doet
het universalisme van graaf Keyserling denken aan de man, die de huid van den beer
verkocht, eer hij hem geschoten had. Niets is onjuister dan zulke transacties; het feit,
dat er een Europeesche gedachte bestaat, en dat er (naast en dwars door alle drastische
verscherping der nationale grenzen!) een nivelleering van nationale tegenstellingen
is waar te nemen, heeft weinig te maken met bespiegelingen over een planetairen
geest; het Europeesche probleem behoort voor alles een nuchter, een practisch
probleem te zijn, en wie zou meenen, dat het woord ‘Europa’ een soort surrogaat is
voor een universeele verzoening van alle tegenstellingen en wrijvingen, behoort thuis
bij de dweepers.

Geen politiek in de discussie
In dit verband doet het ook zonderling aan, dat men op deze bijeenkomst van te voren
besloten heeft de politiek buiten beschouwing te laten. Daarmee heeft men het thema
der discussies op een zeer ongewenschte wijze moeten beperken; want hoe kan men
in vredesnaam over Europa spreken zonder aan allerlei politieke opinies en
vooroordeelen te raken! Nu stuit men in de verslagen op het ietwat komische feit,
dat Paul Valéry, de wellevende, bijna al te wellevende voorzitter, die voor ieder
referaat een charmant woordje weet te bedenken, Aldous Huxley kapittelt, omdat
‘mon cher Huxley’ het politieke terrein heeft aangeraakt, meer niet. Wat Huxley
eigenlijk miszegd heeft, blijkt zelfs nauwelijks uit de tekst; hij heeft hier een scherpe,
zij het wat hautaine rede gehouden tegen het anti-intellectualisme en de toenemende
vulgariteit van den smaak. Maar al had Huxley wél iets miszegd, dan nog ware het
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dwaasheid hem daarvan een verwijt te maken. Door de politiek te vermijden (in
plaats van te veredelen) maakt men zich schuldig aan donquichoterie, en zeker als
het gaat om het probleem Europa, dat aan alle kanten een politiek probleem is; in
deze voorzichtige verbodsbepaling steekt nog de oude angst van de intellectueelen
voor de politiek, die voor den geleerde en den artist ‘te min’ is. Ten onrechte, deze
angst; ook als men de politiek vermijdt, doet men aan politiek! Men is dan zg. neutraal,
d.w.z. een factor in het politieke spel, waarom de anderen hun berekeningen spinnen;
maar aan de politiek doet men mee, of men wil of niet! Wat op deze conferentie aan
‘cultureele beschouwingen’ werd gelanceerd, moest thans door de opgelegde
beperking noodzakelijkerwijs meermalen 'n academisch karakter krijgen. Niet zonder
reden constateert Jules Romains aan het einde der discussies: ‘De motieven voor dit
verbod (om over politiek te spreken) ken ik, en ik acht ze geenszins waardeloos.
Maar volgens mijn gevoel bedreigt juist dit verbod, dat men op dit tijdstip voor
onvermijdelijk houdt, onze debatten met onvruchtbaarheid. Inderdaad is in den loop
van onze gesprekken de politiek ongeveer buiten de deur gebleven. Maar de
academiek is binnengekomen, en heeft haar plaats ingenomen. Ik stel voor, dat men
als academiek qualificeert de kunst van het spreken zonder dat men zich
compromitteert inzake eenig onderwerp, wanneer het op een netelig punt is gekomen.’

Voor- en nadeelen
Het scherpe, maar volkomen rechtvaardige verwijt van Romains karakteriseert niet
alleen de houding inzake de politiek, die dit gezelschap intellectueelen heeft
aangenomen; over het geheel toch maken de debatten den indruk van academische
debatten. Men heeft elkaar te beleefd behandeld (ook dat is mogelijk!), men heeft
elkaar te veel ontzien, men is te welsprekend geweest en te universeel. En dit is dan,
naast de vele voordeelen, die zulk een confrontatie van opinies biedt, het groote
nadeel van de intellectueele uitwisseling, en trouwens van den intellectueel in het
algemeen. Hij wil tot iederen prijs de vulgariteit vermijden, en daardoor komt hij,
als hij niet oppast, terecht bij de academische steriliteit.
Door dit nadeel late men zich overigens niet afschrikken. Voor het oogenblik
kunnen wij wel wat intellectualiteit gebruiken; en daarvan vindt men genoeg in het
bovendien uitstekend uitgegeven boek, dat de voorhof vormt van de ‘Société d'Etudes
Européennes’.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als De Europese geest in Verzameld werk, deel 5, pagina 190.

Buigings-n en ‘cultuurbezit’
aant.

Over den achtergrond van het spellingvraagstuk
Het rouwmisbaar te Nijmegen en Amsterdam
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Na het grondig gedocumenteerde hoofdartikel in het avondblad van gisteren valt er
over de technische zijde van het spellingvraagstuk, dat thans de gemoederen zoozeer
in beroering brengt, niet veel meer te zeggen; het komt mij voor, dat in genoemd
artikel de voor- en nadeelen van de spelling Marchant zoo objectief zijn bekeken,
dat men zich tegen het betoog niet zal kunnen en willen verzetten.
Er is echter nog een kant aan het spellingvraagstuk, die met de spelling als practisch
belang niet direct, maar zeer zeker indirect te maken heeft; en het loont wellicht de
moeite, daarover nog eenige dingen te zeggen. Schrijver dezes behoort in
spellingzaken tot de z.g. ‘indifferenten’, of liever: tot degenen, die een zekere
voorliefde voor de buigings-n hebben... op verkeerde plaatsen; hij plaatst dien te
hooi en te gras, zonder onderscheid des geslachts, en wordt deswegen meermalen
door correctoren betutteld. Zijn indifferentie gaat echter niet zoover, dat hij geen
belangstelling zou hebben voor den psychologischen achtergrond van het
spellingprobleem; en daarover zou hij enkele argumenten in het geding willen brengen.

Nadert het einde der wereld?
Er is n.l. een spellingvraagstuk (een zeer nuchter, bijna droog philologisch en
paedagogisch vraagstuk) en er is daarnaast een spelling-hartstocht. Van dien hartstocht
heeft men in de laatste weken weer enkele staaltjes meegemaakt, die er op wijzen,
dat men het spellingvraagstuk maar niet zoo zonder meer kan identifieeren met de
daaraan annexe oplaaiende passies. Immers: als men op de passies afgaat, zou men
tot de conclusie moeten komen, dat een katastrophe dreigt, wanneer de buigings-n
wordt afgeschaft. Overstroomingen, misgewas, kalveren met twee koppen en vijf
pooten zullen het gevolg zijn van de spellingsramp, die door den onheil ‘spellenden’
komeet Marchant reeds wordt aangekondigd. ‘Appropinquante termino mundi’,
terwijl het einde der wereld nadert, protesteeren dus de hoogleeraren van Nijmegen
en Amsterdam tegen den aanslag op ‘het erfgoed onzer vaderen, een nationale
cultuurschat, en een instrument voor wetenschap en kunst’. Een gevatte inzender
heeft reeds opgemerkt, dat het een weinig zonderling aandoet, de Duitsche
hoogleeraren Drerup en Baader in vurige liefde te zien ontbranden voor een
buigings-n, waarmee zij zelf nooit op de schoolbanken zijn gekweld; maar ook zonder
die aandoenlijke noot zou men zonder moeite kunnen constateeren, dat er hier een
lichtelijk ridicule tweespalt bestaat tusschen het belang van de zaak zelve en de
apocalyptische bewoordingen, waarin het protest is vervat. Prof. Van Ginneken,
waarschijnlijk de auctor intellectualis van het Nijmeegsche document, heeft echter
in deze materie steeds weinig stoïsche zelfbeheersching getoond, zoodat wij met
name over Nijmegen niet al te verbaasd zijn geweest.
Dat neemt niet weg, dat wij ons afvragen: vanwaar deze hartstocht, die door de
buigings-n alleen niet gemotiveerd en verklaard wordt? Het is duidelijk, dat dit
onschuldige letterteeken een masker is, dat wij moeten oplichten.

De taal is een veranderlijk symbool
Vooreerst dan zijn het ‘erfgoed’, de ‘schat’ en het ‘instrument’, waarvan de
hoogleeraren (en met hen anderen) spreken, twijfelachtige bezittingen. Men schijnt
zelfs bij deze koppen der wetenschap steeds weer te moeten stuiten op het zonderlinge
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vooroordeel, dat het cultuurbezit een vaste, min of meer onveranderlijke grootheid
is, die men dus kan bestelen en ‘verarmen’ (het woord ‘taal-verarming’ spreekt in
dezen boekdeelen!). Maar helaas, dit cultuurbezit bestaat niet, althans niet in den
stabielen vorm, die de hoogleeraren meenen te ontdekken; men zal toch niet beweren,
dat de massa's schilderijen, beeldhouwwerken, drukwerken en andere stabiele resten
van historisch cultuurleven iets waard zijn zonder levende interpretatie van het heden?
Om ons ditmaal te beperken tot de taal: de taal is geen bezit, maar hoogstens een
vlottende schuld. De taal is een symbool van klanken, waaraan wij alleen daarom
een zekere constantheid toeschrijven, omdat zij langzaam verandert; maar het berust
op gezichtsbedrog, de taal voor een op zichzelf staand iets te houden, dat men los
van de overige cultuurphaenomenen zou kunnen beoordeelen.
Men kan dus zeggen, dat de ‘rijkdom’ van de taal in de eerste plaats afhangt van
degenen, die haar gebruiken, niet van het aantal woorden of van het bestaan van
bepaalde uitgangen. Een ‘arme’ taal is alleen die taal, die geen representanten vindt
om haar zoo intensief mogelijk te exploiteeren; alle andere ‘rijkdom’ en ‘armoede’
der taal berust op ficties; ficties, die men echter zelfs in hoogleerarenkringen nog
ruimschoots vertegenwoordigd vindt. Waar komen deze ficties vandaan?

Waarop ficties berusten
Een fictie wordt alleen in stand gehouden door hen, die er voordeel bij hebben. De
fictie van de cultuurramp, die ontstaan zou door het vervallen van de buigings-n, de
fictie van het erfgoed der vaderen, dat in gevaar is, de fictie van de verarming van
het cultuurbezit, zij moeten dus wel afstammen van hen, die hun erfgoed, cultuurbezit
etc. etc. aan uiterlijkheden en stabiliteiten willen vastkoppelen, tot iederen prijs, zelfs
tot groot nadeel van de ongelukkige schooljeugd; hier regeert een groepsbelang, niet
de spellingquaestie. In plaats van te vertrouwen op het werkelijke, levende en zich
bestendig ontwikkelende cultuurbezit der natie, bevelen deze representanten van een
niet te handhaven uitgang, die op den duur verdwijnen moet, een carricatuur van het
cultuurbezit aan, dat op het werkelijke bezit lijkt als de brandkast op het kapitaal.
Niet alleen dat zij de taal willen stabiliseeren; ook de spelling, die weer een symbool
is van een symbool, willen zij n.b. ‘verdedigen’ tegen het onvermijdelijke
vernieuwingsproces, waaraan de cultuur, ergo de taal en ergo de spelling, bestendig
onderhevig is. Daarom overdrijft men niet, als men de stelling poneert, dat de
hoogleeraren van Nijmegen en Amsterdam het cultuurbezit bedreigen door vast te
houden aan de schil, die zonder de vrucht tot den vuilnisbak is gedoemd.
Een argument, dat wij in deze bataille ook nogal eens gehoord hebben, is de schade,
die zou kunnen worden toegebracht aan onze poëzie, aan den heerlijken klankval
onzer verzen. Maar (gelijk reeds in het hoofdartikel van gisterenavond is betoogd)
vooreerst zal niemand de dichters, die niet buiten de rhythmische nuances kunnen,
beletten hun gang te gaan; en vervolgens mag men zich met recht afvragen, of de
versgevoeligheid van ons volk zoo intens is, dat het daarvoor nog eenige eeuwen in
de les op de buigings-n moet worden onthaald. Ik voor mij wantrouw deze plotselinge
liefde voor de poëzie, waarvan men anders wonderbaarlijk weinig merkt; men kan
de dichters gerust aan zichzelf overlaten, zoolang er nog geen plannen bestaan om
Lodewijk van Deyssel wegens zijn ‘bloeyen’ in een concentratiekamp te inteerneren.
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De spelling als distinctief
Wijlen Carry van Bruggen heeft op de haar eigen impulsieve wijze in haar boeken
Prometheus en Hedendaagsch Fetichisme zeer wetenswaardige dingen gezegd over
de distinctiedrift der maatschappelijke groepen. Het spellingprobleem mag men
beschouwen als een symptoom van de neiging om zich te onderscheiden van anderen
door groepsdistinctieven, die de ware, persoonlijke distinctie op den achtergrond
brengen. De spellingquaestie is dan ook nooit een zuiver wetenschappelijk probleem
geweest; altijd hebben nevenmotieven, berustend op een verlangen naar
onderscheidingsteekenen, een overheerschende rol gespeeld. De spelling Kollewijn
heeft jaren lang flinkheid, frischheid, vooruitstrevendheid, socialisme,
geheelonthouding en nog vele andere psychische gesteldheden moeten
vertegenwoordigen; men kon die ‘vrolike mensen’ uit de verte al zien aankomen,
eer zij zich nog schriftelijk hadden uitgedrukt. Dat pleit dus niet voor of tegen de
spelling Kollewijn, maar voor of tegen het ‘clubinstinct’, dat zich van die spelling
als distinctief heeft meester gemaakt. In tegenstelling hiermee heeft de spelling De
Vries en Te Winkel aristocratie, conservatisme, aesthetisme, dandyisme,
wetenschappelijkheid en nog zoovele andere dingen gerepresenteerd (en blijkens de
Nijmeegsche en Amsterdamsche protesten representeert zij die nog!); hetgeen alweer
niet voor of tegen deze spellingwijze pleit, maar wel duidelijke psychologische
inlichtingen geeft over een bepaalde mentaliteit en haar distinctieverlangens. Zoo is
het te verklaren, dat zich in de spellingdebatten hartstochten ontladen, die niets
uitstaande hebben met het zeer beperkte, in het geheel niet catastrophale en zeker
niet boven technische belangen uitgaande spellingvraagstuk.

Conclusie
Wil men dus het spellingvraagstuk oplossen op een wijze, die bevredigend genoemd
mag worden, dan geve men zich eerst rekenschap van de vertroebelde factoren, die
het op zichzelf zoo prijzenswaardige initiatief van minister Marchant dreigen te doen
ontaarden in een spiegelgevecht tusschen wetenschappelijke en nationale rhetoren.
Men ga uit van het standpunt, dat de ware distinctieven van de cultuur niet liggen
vastgeroest in uiterlijkheden, maar dat de krachtige cultuur zichzelf uit eigen potenties
vernieuwt, ook zonder hulp van professoren; en dat iedere vereenvoudiging van een
omslachtig uiterlijk taalapparaat, dat de aandacht maar onnoodig afleidt van de
innerlijke problemen van het taalgebruik, in principe als een weldaad moet worden
beschouwd. Over de wijzen waarop en de details kan men dan nog naar hartelust
discussieeren; men spare ons echter het ostentatieve rouwmisbaar om de buigings-n,
dat bovendien te duidelijk pleit voor het feit, dat de patiënt is overleden.
M.t.B.
Dit artikel verscheen als Buigings-n en ‘cultuurbezit’ in Verzameld werk, deel 4,
pagina 289.

Kunstavond ter eere van Willem Kloos
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aant.

Rede van dr P.H. Ritter Jr.
Pulchri Studio
Het Alg. Ned. Verbond, afd. 's-Gravenhage, had gisteren een avond georganiseerd,
om Willem Kloos in persoon en door woord en zang te huldigen. De bijeenkomst,
die zeer goed bezocht was, werd door den voorzitter, den heer Cohen Stuart, geopend,
nadat Kloos en zijn echtgenoote waren binnengeleid. De heer Cohen Stuart legde er
den nadruk op, dat deze avond er een was van heugnis en verheugnis, en dat het Alg.
Ned. Verbond, dat de cultuurgoederen van den Nederlandschen stam tracht te bewaren
en uit te dragen, met groote dankbaarheid den dichter in zijn midden ziet. Vervolgens
droeg mej. Elisabeth Zeeman drie gedichten van Kloos voor.
Daarop nam dr. P.H. Ritter het woord tot het uitspreken van een rede over de
beteekenis van Kloos voor de beweging van '80 en de Nederlandsche letteren. Dr.
Ritter begon met een scherpe veroordeeling van het huidige streven der menigte, die
de nationale eer zoekt in voetbaldoelpunten in plaats van in den geest. Ook ons volk
is aangetast door een voorkeur voor het quantitatieve boven het qualitatieve, maar
toch, wij kunnen nog prat gaan op onzen eerbied voor overtuiging en roeping, die in
de collectieve uniformeering in het buitenland verloren dreigt te gaan. Niet zich
vermenigvuldigen in het gelid, maar zich verdiepen in de schoonheid, leert ons de
figuur van Willem Kloos.
Roeping is een heilig woord, maar niet voor deze eeuw, die de zakelijkheid vereert
en daarmee niet heeft kunnen verhinderen, dat er geen werk is voor talloozen.
Terugkeer tot transcendentale waarden is noodzakelijk. Kloos geeft ons een
manifestatie van de in het transcendentale berustende persoonlijkheid tegenover de
wals der collectiviteit. Het was Kloos zelf, die in zijn essay over Heden, Verleden
en Toekomst een verschil maakte tusschen bedoeling en doel; dit verschil geeft den
afstand aan tusschen den louter materieel en den geestelijk levenden mensch. In de
tachtiger jaren waren er andere dingen te veroveren dan thans, maar het beginsel is
ongewijzigd hetzelfde gebleven.
Men kent, aldus spr., den grooten mensch aan den eenvoud van zijn levensleus.
Kloos' levensleus was de Schoonheid, gebouwd op de onaantastbare Ikheid, die voor
het individu is wat God voor de wereld is; Schoonheid definieerde Kloos als ‘het
leven in zijn fijnste essence’. Vanuit die definitie bezag spr. vervolgens Kloos'
levensleer; hij was een bestrijder van de moraal, maar niet van de ethiek, de innerlijke
stem; het schoone en goede vallen bij Kloos samen; hij is geen verwant van Nietzsche
met zijn ‘Jenseits von Gut und Böse’, maar van Spinoza, volgens wien de schoonheid
de deugd zelve is.
Vervolgens besprak spr. nader Kloos' aesthetisch standpunt en vergeleek het met
Kants definitie der schoonheid als ‘Zweckmässigkeit ohne Zweck’. Hij citeerde
Kayserlings qualificatie van de Nederlandsche cultuur als een ‘Kultur des
Hässlichkeit’ en gaf toe, dat daarin veel waars schuilt, maar een man als Kloos bewijst,
dat er een sterke vitale spanning bestaat onder de Nederlandsche nuchterheid en
platheid, die in de lyriek kan losbarsten.
Spr. besloot zijn rede met een zeer hooggestemde verheerlijking van Kloos als
lyricus, als denker en als leider van de Beweging van Tachtig.
Na de pauze heeft mej. Willy Hora Adema, aan den vleugel begeleid door mej.
Victorine Plattel, enkele door J. Hora Adema getoonzette verzen van Kloos gezongen.
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Jan Hartman sprak ten slotte eenige ‘Binnengedachten’ uit en eindigde met de
declamatie van enkele bekende gedichten van den grooten lyricus van Tachtig.

Japansche assimilatie
aant.

Analogie met de Europeesche civilisatie
Een Japansche arbeidersroman vertaald
Naoshi Tokoenaga, Straat Zonder Zon (vert. v. Ed. Coenraads:
Wereldbibliotheek, A'dam, 1934).
De geschiedenis van Japan sedert het jaar 1868 is een miraculeus voorbeeld van
cultureel aanpassingsvermogen. In dit jaar nam de nieuwe Mikado, Mutsohito, zelf
het bestuur op zich, in een land, dat vrijwel afgesloten van de wereld onder een soort
leenstelsel had geleefd, met een machtigen Sjogoen (hofmeier), daimio's (leenmannen)
en samurai's (ridders); van den Mikado had het publiek alleen bij feestelijke
gelegenheden de voetzolen te zien gekregen. Dit laatste symbool spreekt boekdeelen,
wanneer men het vergelijkt met de moderne symbolen, die de geluidsfilmjournalen
ons te zien geven: Japansche onderwijzers, die, met Europeesche boorden en in
Europeesche colbertjes getooid, hun keizer hulde brengen door een ook al Europeesch
klinkend nasaal gezang aan te heffen: een keizer, wiens lichaam in een militair
costuum van Europeeschen snit is ondergebracht en wiens voetzolen niet eens het
onderwerp van een filmischen close up hebben uitgemaakt.

Europa in den Japanschen spiegel
Het is voor den Westerling moeilijk dit wonderlijke proces van assimilatie op de
juiste waarde te schatten. In hoeverre berust dit accepteeren van Europeesche
oppervlaktecultuur op zuivere imitatie? In hoeverre heeft de assimilatie ook zijn
invloed laten gelden op het karakter van een volk als de Japanners, dat met al zijn
bekende vatbaarheid voor handige navolging toch ook nog beschikt over zooiets als
een particuliere traditie? Om op die vragen antwoord te kunnen geven, moet men
een kenner zijn van de Japansche psyche, liefst uit eigen aanschouwing: wij hebben
ons hier te beperken tot enkele algemeene gezichtspunten, die men ook kan gebruiken
zonder een ethnologische specialiteit te zijn. De imitatiedrift immers is een algemeen
verschijnsel, dat in alle culturen een rol speelt; het naäpen van cultuur, zelfs het zoo
bedrieglijk naäpen, dat de beste toeschouwers door het tafereel worden misleid, is
de uiterst belangrijke factor in het cultuurleven als zoodanig; zonder een uitgebreide
peripherie van menschen, ‘die doen alsof’, zou de cultuur niet eens kunnen bestaan.
Hoeveel menschen, die zeggen van Baudelaire te ‘genieten’, leven werkelijk de
conflicten van Baudelaire na? Ik zou het aantal uit voorzichtige hoffelijkheid jegens
de cultuur maar liever niet willen schatten! Van dezen imitatieven factor hebben de
Japanners een dankbaar gebruik gemaakt; er zijn reizigers, die Japan door en door
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kennen, en van meening zijn, dat dit volk zich van de Westersche cultuur alleen
bedient, zooals het zich bedient van de Westersche techniek en den Westerschen
bolhoed, zonder dat hier die cultuur ook maar in de geringste mate productief wordt,
eigendom van den mensch wordt. Als dat juist is, moet men het ‘gele gevaar’ in de
eerste plaats beschouwen als een economisch en technisch gevaar, dat een
eigenaardige manifestatie te zien geeft van de kracht der cultureele imitatie; de
dreiging in het Verre Oosten lijkt dan bijzonder veel op een godsgericht, dat de
Westersche beschaving houdt over zichzelf; d.w.z. over haar eigen imitatietalent,
dat zij door de Japanners in de perfectie heeft laten uitwerken en als een parodie op
haarzelf door vermomden laat opvoeren. Ik voor mij heb een gevoel van leedvermaak
nooit geheel kunnen onderdrukken, als ik Europeanen met veel minachting hoorde
spreken over de oppervlakkige beschaving der moderne Japanners; immers het is
juist deze soort beschaving, die door de technici in Europa gesteld wordt tegenover
de ‘onpractische’ klassieke opleiding, het is juist deze vorm van cultuur, die, hoewel
imitatie, door hen wordt aangeprezen tegenover ‘boekengeleerdheid’. Het practische
voordeel ligt trouwens voor de hand; in dit zuiver imitatieve stadium ontbreekt nog
alle moeizame verantwoordelijkheid, alle getob met diepzinnige problemen; de
cultuur wordt gebruikt als een technisch apparaat, als een ‘verbaal’ georiënteerd
hulpmiddel in den strijd om het bestaan; zou men, als eerlijk technicus, de Japanners
dus niet moeten benijden, inplaats van hen te betuttelen over hun ‘oppervlakkigheid’?
Het komt mij voor, dat deze conclusie de eenig mogelijke is. Pas voor hen, die ook
in de Europeesche cultuur het technische principe en de doelstelling ‘efficiency’
verwerpen, wordt het Japansche procédé een groot vraagteeken; maar niet zoozeer
om de Japanners, als wel om het procédé, dat op het Japansche tooneel den Europeaan
onthuld wordt zonder de romantische sluiers van zijn eigen werelddeel.
Zij hebben al uw boeken gelezen,
en nooit een geheim vermoed noch
ontsluierd;
ze hebben de eeuwen der jeugd verluierd,
ze zijn verhongerd en oud.
Maar ze hebben al uw boeken gelezen
en hun ziellooze brein, dat den bloesem
verlept
en verdort het zaad, het onthóudt
elke formule en ieder recept.

In een groot gedicht ‘Noodklok’, met het refrein ‘Europa, vernietig Japan!’, heeft de
dichter Jaap van Gelderen eenigen tijd geleden met deze regels de verhouding van
den Japanner tot de hem in wezen volkomen vreemde cultuur aangegeven; maar als
men eerlijk wil zijn, zal men moeten toegeven, dat diezelfde regels evenzeer van
toepassing zijn op de Europeesche civilisatie zelf, waarover Spengler en Ortéga y
Gasset niet zonder reden den staf hebben gebroken! Japan representeert Europa in
een gemummificeerde, en toch gevaarlijke levende realiteit: onze beschavingsformules
en cultuurrecepten kan men daar bewonderen, en het is wat al te gemakkelijk ze te
verloochenen, omdat ze door Japanners worden gehanteerd; het feit, dát onze
beschaving zich in enkele tientallen jaren laat overplanten naar een totaal vreemden
bodem, moge iets bewijzen voor het assimilatievermogen en de oppervlakkigheid
der Japanners, het bewijst minstens evenveel voor de verwarring van formalistische
handigheid en waarachtige cultuur, die onze negentiende eeuw zoo dikwijls parten
heeft gespeeld.
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‘Planetaire’ banaliteit
Ik heb dit punt: de verwantschap tusschen Japansche oppervlakkigheid en Europeesche
oppervlakkigheid, zoo opzettelijk naar voren gebracht, omdat ik geloof, dat er in
dezen misschien een gradueel, maar zeker geen essentieel verschil bestaat tusschen
den gemiddelden Japanner en den gemiddelden homo sapiens in de Europeesche
variëteit. Graaf Keyserling, die, zooals ik in een vorig artikel heb vermeld, met een
zekere voorliefde gewag maakt van een ‘planetairen geest’, waarmee wij op dezen
aardbol en in dit cultuurstadium rekening moeten houden, heeft wellicht gelijk, als
men het iets minder philosopisch uitdrukt: er ontstaat n.l. over de geheele
aardoppervlakte een soort aan alle landen en volken gemeenzame zin voor banaliteit,
die sterk in de hand wordt gewerkt door de verspreiding van gemeenplaatsen per
radio. Het eene volk zal zich sneller assimileeren dan het andere, en de Japanners
hebben in dit opzicht een kampioen-prestatie geleverd; maar het lijkt mij zeer
kortzichtig daaruit af te leiden, dat zij daarom niet, evengoed als de geassimileerde
Europeanen, belangrijke cultureele reacties op dat proces zouden kunnen
voortbrengen. In ieder geval is het onzin, hen terug te verwijzen naar hun sjogoen
en daimio's; Japan kan niet meer terug, zoomin als de geschiedenis kan worden
teruggeschroefd, en wij hebben voortaan rekening te houden met het Japan van de
onderwijzers met boord en colbert; wie zich daartegen verzet en geisha-romantiek
verlangt, toont een te geringe liefde voor de werkelijke pikanterie der historie.

Een Japansche arbeider als auteur
De Wereldbibliotheek heeft daarom een goed werk gedaan door een Japanschen
arbeidersroman van den schrijver Naoshi Tokoenaga in het Nederlandsch te laten
vertalen. Het is jammer, dat die vertaling niet naar het origineel gemaakt kon worden,
maar naar een Duitsche vertaling moest worden bewerkt; dat neemt niet weg, dat de
Nederlandsche tekst van Ed. Coenraads den indruk maakt van conscientieus te zijn
verantwoord. De directie van de W.B. is trouwens zoo oprecht in dezen geheel open
kaart te spelen; ook de inleiding van den vertaler doet niet de minste moeite het boek
als zoodanig te idealiseren. Ik wil dit hier met nadruk vermelden, omdat de ergerlijke
gewoonte, boeken in prospectussen en inleidingen met bombastische termen als
meesterwerken aan te prijzen, hand over hand toeneemt; het gevolg is, dat geen
sterveling meer in al die meesterwerken gelooft. De methode van de W.B. is zakelijk,
sympathiek en volkomen logisch; uit de inleiding komen wij te weten, dat deze
Japansche roman vertaald werd, omdat het van belang kan zijn, dat de Westersche
lezer er kennis mee maakt; het wordt aan dien lezer zelf overgelaten zijn conclusies
omtrent de meesterlijkheid te trekken. De uitgevers van den heer M. Revis mogen
aan deze manier van annonceeren een voorbeeld nemen!
Naoshi Tokoenaga is, zooals de inleiding vermeldt, een boerenzoon uit Koemamoto
in Zuid-West Japan. Hij bezocht de lagere school, werkte vervolgens als typograaf,
later als arbeider in een sigarettenfabriek en in een electrische centrale. Later trok
hij naar Tokio, om er in de Kyodo-drukkerij te gaan werken. Hij werd daar oprichter
van een vakvereeniging en kwam door een werkstaking, die hij in 1926 meemaakte,
tot het schrijven van dezen roman.
Dit schema van 's mans levensloop geeft al eenigszins aan, in welke richting men
moet zoeken om onderwerp en geestesgesteldheid van zijn boek te vinden. Het
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onderwerp is de staking van drieduizend arbeiders van de Daidodrukkerij; een staking
van negentig dagen, die een felle antithese schept tusschen het proletariaat eenerzijds
en het Japansche grootkapitaal (verbonden met de politie en de regeering) anderzijds.
De organisaties van twee werelden botsen op elkaar; in den taaien strijd, die daarvan
het gevolg is, worden de arbeiders steeds meer in het nauw gedreven, totdat een
geënsceneerde brand (wie denkt hier niet aan nabije parallellen?) leidt tot
massa-arrestaties van de leidende persoonlijkheden; daarmee is de overwinning
definitief aan de ondernemers en de staking wordt opgeheven. De roman eindigt met
een bewogen vergadering, waarin het vaandel ten slotte wordt meegevoerd door de
jongeren, die het verder zullen dragen, ondanks alle nederlagen. Met dit
collectivistische thema verbindt de schrijver de geschiedenis van twee zusters,
boekbindsters, Takaë en Okayo; de zwangerschap van Okayo, die telkens als
‘natuur’-motief aan de stakingsgebeurtenissen parallel loopt, de revolutionnaire
energie van Takaë, die ten slotte tot een wraakneming op het kind van den
grootindustrieel Okawa wordt gedreven door den jammerlijken dood van haar zuster,
geven hem gelegenheid een paar eenvoudige menschelijke gegevens met een
historische stof te verweven; hierin openbaart zich het individueele leven van de
‘straat zonder zon’, de trieste arbeidersbuurt van de Japansche metropool.

Geen locale kleur van het oude Japan, maar partijresoluties
De stijl en de compositie, ook de psychologische schematiek van den auteur,
demonstreeren al heel duidelijk, hoever het assimileeringsproces in Japan is gevorderd.
Deze Tokoenaga drukt zich uit in een romanvorm, die vrijwel geheel overeenkomt
met den tegenwoordigen Russischen roman; het zijn dezelfde antithesen, dezelfde
panorama's van de arbeidersmassa tegenover de betrekkelijk kleine groep van
heerschers, die een verbond hebben gesloten om hun macht te handhaven. Het is
werkelijk bijzonder opvallend, zooals in dit boek het milieu van het oude Japan
gereduceerd is tot een poveren achtergrond van wat locale kleur (niet eens
noemenswaardig trouwens!); die enkele resten, een Boeddha-tempel, die als
vergaderplaats dient, een Boeddhapriester, die als ‘heilsoldaat’ optreedt, verzinken
geheel in 't niet tegenover het arbeiders- en industrieelen-milieu op het eerste plan,
waaraan alle specifieke Japansche kleur vreemd is: als men de Japansche namen
verving door Jan, Piet en Klaas en den tempel door een vervallen evangelisatielokaal
zou men niet zoover af zijn van een roman van Jef Last. In het bijzonder de
vrouwefiguur Takaë vertoont tot in details overeenkomsten met haar collega's in de
Russische litteratuur: zij representeert de vrouw, die uit de onmondigheid en het
zuiver particuliere bestaan door de revolutionnaire gebeurtenissen wordt losgemaakt,
en die desondanks meer dan de mannen in haar omgeving, de schakel met die
persoonlijke, particuliere sfeer blijft vormen. Ieder, die zich tot deze lectuur zet met
de verwachting exotische theehuizen te zullen aantreffen, wordt gedesillusionneerd,
want er is bij den in organisatorische categorieën denkenden Tokoenaga geen spoor
van die verblijven te ontdekken. De realiteit, die hij wil verbeelden, is gebaseerd op
een nuchteren ondergrond van partijresoluties en economische conflicten.
De assimilatie aan de westersche denkvormen heeft hier dus ten gevolge gehad,
dat de enorm snelle verindustrialiseering van Japan op den voet werd gevolgd door
den romanvorm, die daarbij onmiddellijk aansluit en die in Sowjet-Rusland zelfs in
het vijfjaren-plan werd opgenomen. Ik ben in het algemeen geen bewonderaar van
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deze soort litteratuur; mengsel van reportage en dikwijls zeer goedkoope psychologie
als zij is, levert zij maar weinig groote verrassingen op; de schematiek speelt er een
te overwegende rol in dan dat men zich anders dan ‘wetenschappelijk’ voor zulk een
werk zou kunnen interesseeren. Ook Straat zonder Zon van Tokoenaga heeft de
slechte eigenschappen van het genre, zooals trouwens de vertaler (alweer: zeer
sympathiek) in zijn voorwoord zelf toegeeft; maar de toon van dezen schrijver getuigt
van een eerlijkheid, die veel vergoedt. Van sommige zijner beschrijvingen gaat een
werkelijk beangstigende suggestie uit; zoo b.v. van het hoofdstuk ‘Aan den
Vooravond’, dat voorafgaat aan het gevecht in de fabriek. De wijze, waarop hij de
reactie van den eigenaar der Daido-drukkerij, Okawa, op de vergiftiging van zijn
dochtertje teekent, is uitstekend; de verhouding tusschen de beide zusters, de bevalling
en dood van Okayo eveneens.
De onhandige compositie van het boek als geheel wijst, ook hier, op een duidelijke
imitatie van een uitheemsch procédé; maar in dit opzicht behoeft het zeker niet onder
te doen voor de Ehrenburg-imitaties, waarmee wij in Nederland doorloopend worden
gezegend. Waarmee men, met alle voorzichtigheid, zou kunnen aantoonen, dat het
‘planetaire’ assimilatieproces in Japan niet noodzakelijkerwijs onder slechter condities
geschiedt dan in Europa.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Japanse assimilatie in Verzameld werk, deel 5, pagina 197.

Dialoog om die ‘Pfeffermühle’
aant.

Observatie achter de coulissen
De reactie van een toeschouwer
Die Pfeffermühle, het litteraire cabaret van Erika Mann en haar kranige collega's, is
bezig Den Haag stormenderhand te veroveren. Eerlijk gezegd, toen ik van dit
enthousiasme in Diligentia vernam, heb ik mij over de Hagenaars verbaasd. Niet,
dat ik hen te laag aansla wat hun smaak voor werkelijk belangrijk tooneel betreft;
maar de Hagenaars hebben den naam hypercritisch en ‘stijf’ te zijn. Gelukkig blijkt
ook die stijfheid haar grenzen te hebben; want Die Pfeffermühle verdient dit succes
ruimschoots. Een cabaret, dat door een levende idee gedragen wordt en dat
desalniettemin vrij is van alle vulgaire, goedkoope rhetoriek, is meer dan een Blauwe
Vogel; het is een witte raaf.
Ik heb echter een goede kennis, die zich niet zoo spoedig overtuigen laat. Hij
wantrouwt alles, wat ‘kleinkunst’ heet, hij wantrouwt bovendien alles, wat tooneel
heet. Comedianten kan hij niet uitstaan, omdat hij al comedie genoeg in zijn omgeving
ziet, zegt hij. Deze vrij banale, maar op zichzelf nog niet zoo onjuiste meening, heb
ik hem altijd met plezier gelaten, want men kan niet genoeg op zijn hoede zijn ten
opzichte van acteurs. Het zijn nu eenmaal lieden, die zich te vaak Hamlet wanen en
het vrijwel nooit zijn.
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Maar ditmaal wilde ik genoemden kennis met alle geweld naar Die Pfeffermühle
loodsen.
‘Je kunt daar gerust heengaan’, zei ik. ‘Denk eens aan, jongen, een cabaret door
een idee gedragen! Watertand je niet, oude Hegeliaan?’
Maar hij watertandde nog in het geheel niet. ‘Ik heb je critiek gelezen’, zei hij
norsch. ‘Het is een combinatie van ernst en amusement, als ik wel begrepen heb.
Daarvan moet ik niets hebben. Ik wil geen ernst met een amusant laagje er over heen’.
‘Pardon’, repliceerde ik, ‘Je hebt een dwaze opvatting van den ernst op de planken.
Ik voor mij maak geen principieel verschil tusschen ernst en amusement, waar het
de kunst betreft; alle kunst, maar speciaal de tooneelkunst. Weet je, dat Nietzsche
de comedie verre boven de tragedie placht te stellen? En wel, omdat de comedie de
hoogste “Lebensbejahrung” is, die dus de tragedie als ondergeschikt moment bevat.
Me dunkt, die opvatting moet jou, als goed Hegeliaan, toch ook wel iets zeggen! Wil
je soms, dat de ernst van den kunstenaar speciaal vervelend is? Of opdringerig
propagandistisch? Of larmoyant van verteederende sentimentaliteit?
Neen, mijn waarde, er is geen andere ernst in de kunst mogelijk, of er is een kant
van amusement aan; anders zouden wij niet eens luisteren of toeschouwen’.
‘Hm’, zei hij, nog weinig opgewekt, ‘ik merk wel, dat je weer een formule
gevonden hebt. Alleraardigst, werkelijk aller-, alleraardigst klinkt het. Maar het zijn
toch acteurs. Die huichelen alles, ernst en amusement bij elkaar. Zij trekken ernstige
gezichten, omdat zij daarover later hun kinderachtige memoires kunnen schrijven,
en zij zijn amusant, omdat zij een kudde willekeurlingen in een willekeurige zaal
genoegen willen doen, want daarmee vleien zij hun eigen ijdelheid weer. Ik ga niet’.
Zoo is hij, deze heer, en aangezien hij lang niet dom is, is het moeilijk hem te
overreden. Maar ik probeer het nog eens:
‘Wat je zegt, is in 90% van de gevallen waar, maar op dit punt zul je jezelf ook
wel iets te verwijten hebben? Ben jij vrij van acteursinstincten, in den slechten zin
van het woord? Bied jij je naakt aan iederen nieuwsgierige aan zonder eenige pose,
zonder eenige geveinsde waardigheid en glimlachjes pour le besoin de la cause?
Foei, jij bent hier de hypocriet! Neem van mij aan, dat dit cabaret een idee
vertegenwoordigt. Ik vraag je immers niet aan te nemen, dat de medewerkenden vrij
van ijdelheid zijn. Maar de idee, de Idee!’
Ik geloof, dat hij, toen hij dan eindelijk brommend opbelde om een plaats, alleen
bezweken is voor den klank van het woord ‘idee’. Hij is immers een Hegeliaan van
den ouden stempel, en bovendien is hij ook niet vrij van eenige nieuwsgierigheid.
Dien avond heb ik mij, met goedvinden van het ensemble, achter de coulissen
verborgen om zijn reacties te bespionneeren. Voor de variatie verberg ik mij graag
zoo nu en dan eens achter de coulissen. Ik ben dan altijd blij, dat ik zelf die zacht
murmelende menschenmenigte achter een dreigend gesloten doek niet behoef te
trotseeren. De gedachte alleen al, dat die massa straks gehypnotiseerd moet worden,
zou mij volkomen van mijn stuk brengen. Niets heb ik in mij van den hypnotiseur.
Met een zeker leedvermaak volg ik dus het gehol en geren, dat aan den eersten
gongslag voorafgaat.
Natuurlijk ben ik over verschillende dingen gestruikeld, eer ik mijn goeden
Hegeliaan in het vizier had; over de tralies van den ‘Hungerkünstler’, die gelukkig
van een slappe, lintachtige substantie bleken te zijn, en over een pop, toebehorend
aan ‘Das Grausame Weib’. Ook heb ik mijn hoofd door de ‘Kitschpostkarte’ gestoken,
in de hoop, dat iemand daar een opmerking over zou maken; maar iedereen had het
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te druk. Ik ben toen in den fauteuil van ‘Frau X’ gaan zitten en heb mijn slachtoffer
in de zaal ontdekt.
Hij zat volkomen onbewogen voor zich uit te kijken. Ik nam mij voor hem
gedurende de geheele voorstelling geen moment uit het oog te verliezen.
Eenige seconden voor den eersten, fatalen gongslag vestigde zich een groote,
imposante dame voor hem. Ik heb niets meer van hem kunnen waarnemen, behalve
zoo nu en dan den top van zijn schedeldak. Zoo gaat het met de meeste, zelfs de
exactst uitgevoerde psychologische experimenten: op het critieke moment onttrekt
zich de realiteit aan onzen te beperkten blik...
Maar toch: éénmaal heb ik hem nog duidelijk gezien. Het was na het lied van den
kok, den dictatorialen tyran, die den mensch dwingt te slikken, wat hij uit eigen
beweging nooit zou slikken:
‘Serviert von oben frisst er 's doch!
Ich bin der Koch!’

Toen zag ik hem plotseling opstaan en als een razende applaudisseeren, met een voor
hem ongewoon gebrek aan zelfbeheersching...
Na afloop trof ik hem aan den uitgang. Hij was kennelijk verbaasd mij te zien, maar
hij vergat mij te vragen, wat ik daar deed en hoe ik daar kwam.
‘Wat is je opinie?’ vroeg ik.
Eenigszins afwezig keek hij mij aan.
‘Es ist eine sehr saubere Sache’, zei hij kort. ‘Adieu, ik heb haast’. Hij gaf mij een
hand en verdween in het Voorhout.
Maar ik ken hem langer dan vandaag. Als hij zijn geestdrift wil verbergen, spreekt
hij altijd Duitsch.
M.t.B.
Dit artikel verscheen als Dialoog om Die Pfeffermühle in De artikelen over
emigrantenliteratuur 1933-1940, pagina 123.

Le chemin des dames
aant.

De schrijvende vrouw en haar genre
Mogelijkheden en grenzen
Marie Schmitz, Als een Bloem in den Wind (Wereldbiblioth., A'dam 1934).
Josine Reuling, Intermezzo met Ernst (Nijgh en van Ditmar, Rotterdam
1934).
Eva Raedt-de Canter, Ons Anneke (A.W. Bruna en Zn., Utrecht z.j.).
Taï Aagen-Moro, Onmondig Genie (van Holkema en Warendorf, A'dam
1934).
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Laat ik ditmaal mogen beginnen met U, lezer van deze Zondagsbeschouwingen,
gerust te stellen, als ik U soms mocht hebben laten huiveren: de titel van deze kroniek
is onschuldig. Het gaat hier niet om den weg tusschen Aisne en Ailette, die in den
wereldoorlog zooveel menschenlevens heeft gekost, het gaat hier slechts om een zeer
‘oneigenlijke’ toespeling op een weg, dien de Nederlandsche litteraire criticus
tweemaal per jaar, in de lente en in den herfst, heeft af te leggen; ook dikwijls,
inderdaad, een lijdensweg, maar dan toch van een buitengewoon onschadelijke soort.
‘Le Chemin des Dames’, de Nederlandsche dan, is slechts bezaaid met zeker soort
publicaties, die talrijk zijn als het zand der zee en zich vermenigvuldigen als de
sprinkhanen. Maar ik wil niet langer in vage symbolen spreken en klaren wijn
schenken. Ik kan dat niet doen, weliswaar, zonder een zekere bitterheid in mijn stem,
omdat ik nog te zeer onder den indruk ben van de laatste étappe, die ik, als de eeuwige
Wandelende Jood, op dien eindeloozen weg heb afgelegd; edoch, ik hoop objectief
te kunnen blijven, en ook de hoffelijkheid niet uit het oog te verliezen.
Tweemaal per jaar, ik zinspeelde er reeds op, verschijnen er zondvloeden romans.
Dat is een verschijnsel, dat samenhangt met de periodiciteit in het uitgeversbedrijf
en het is dus op zichzelf niet anders dan een economische aangelegenheid; maar ook
de economie verraadt soms dingen, waarover de poëtische instanties zwijgen. Zoo
is het een onloochenbaar feit, dat de halfjaarlijkse zondvloed altijd een verbijsterend
groot aantal boeken van vrouwelijke auteurs meesleept. Het percentage vrouwen
onder de regelmatig produceerende romanciers is zoo groot, dat het onmogelijk op
een toeval kan berusten; het is bovendien zeer constant. Er schijnt zich dus in
Nederland een categorie schrijfsters te hebben gevormd, die hardnekkig voortarbeidt
aan den bloei der Nederlandsche fraaie letteren, zich door geen slechte critieken laat
ontmoedigen en blijkbaar niet het minste besef heeft van de wanhoopsaanvallen,
waartoe zij den criticus brengen. Want als de jonge, teere blaadjes aan de takken zich
beginnen te ontvouwen, en evenzeer, als die inmiddels seniel geworden blaadjes in
purpergewaad ter aarde zinken, heeft deze criticus der Nederlandsche letteren geen
rustpooze over, om zich in al dat schoons van ontwakende en verwelkende natuur
te vermeien; hem wacht de stoere dagtaak, hem wacht de plank met damesromans.

‘Vrouw’ en ‘dame’
Ik leg hier den nadruk op het woord dame. Van de vrouw in de litteratuur wil ik niets
onaangenaams zeggen, en van de dames buiten de litteratuur natuurlijk al evenmin.
Ik geloof niet, dat Schopenhauer, en in zijn voetspoor Nietzsche, gelijk hadden toen
zij de vrouw practisch het recht op den ‘geest’ ontzegden, en ondanks zijn
onmiskenbaar geniale eigenschappen geloof ik ook niet meer in Otto Weininger, den
schrijver van Geschlecht und Charakter. Maar dat er door de emancipatie der vrouw
een soort tusschenvorm van cultuur is ontstaan, die uit den booze is: dat geloof ik
met een aan verhardheid grenzende stelligheid; en ik noodig ieder ongeloovige uit,
ter nadere documenteering een kijkje te komen nemen op de ‘damesplank’ in mijn
boekenkast.
Niet in alle landen heeft zich het verschijnsel ‘schrijvende vrouw’, die meestal uit
dameskringen voortkomt, zoo sterk (onevenredig sterk, mag ik wel zeggen)
ontwikkeld als in ons land. In Engeland is het proces misschien te vergelijken met
dat bij ons, maar in Duitschland en Frankrijk is het stellig heel anders. Blijkbaar
hangt het kolossale overwicht van gematigd-realistische schrijfsters in den litteratuur
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dus samen met een gematigd-realistischen cultuurvorm, dien men dan ook werkelijk
zoowel in Nederland als in Engeland domineerend aantreft. Er is een atmosfeer
waarin dit type schrijfster bijzonder welig tiert; dat is de atmosfeer van het huiselijke,
van de bezwaren, die de wisselvalligheid der liefde zoo met zich meebrengt, van de
zorgen om gade en kind, van alles, kortom, wat in den uitgebreidsten zin tot de
moeilijkheden des dagenlijkschen levens behoort. Als nevenvariant vinden wij ook
de ontspoorde moeder en vrouw, die zich plotseling gaat inbeelden, dat de wereld
van de ijselijkste hartstochten aan elkaar hangt en dat de walgelijkste zonden door
de walgelijkste hypocrisie permanent worden bedekt (Edith Werkendam was
specialiteit in dit genre, mevr. Van Wijhe-Smeding heeft het tijdelijk met succes
beoefend, Taï Aagen-Moro, die ik vandaag bespreek, behoort eveneens tot dit genus).
Ik wil allerminst generaliseeren, en alle boeken, die uit deze bepaalde onmiddellijk
op den reuk en den tast af te herkennen sfeer stammen, over een kam scheren; dat
zou hoogst onbillijk zijn tegenover Marie Schmitz, die tenslotte een schrijfster van
distinctie is, en die er in zekeren zin recht op heeft, dat men haar niet klakkeloos
verwisselt met een producente van aanstellerige vodden als mevr. Taï Aagen-Moro.
Maar, met erkenning van alle mogelijke qualiteitsverschillen, moet ik er den nadruk
op leggen, dat een gemeenschappelijke bevangenheid in een zeker soort
huiskamerproblemen hier het hoogste met het laagste verbindt; en dit zou ik dan
willen betitelen als het dameselement in onze litteratuur.
Er zijn betrekkelijk weinig vrouwen in deze onze letterkunde, die zich volkomen
aan deze sfeer hebben weten onttrekken. Wij missen ten onzent een Virginia Woolf,
een Katherine Mansfield, een Annette Kolb, een Vera Figner, zelfs een Marie
Baskirtsjeff. Een schrijfster van zoo bijzondere gaven als Carry van Bruggen is toch
in vele opzichten (en zeker als Justine Abbing) blijven steken in de eeuwige
problematiek van het damesgenre; bij een dichteres, waarvoor men als dichteres niet
anders dan groote bewondering kan koesteren, Henriëtte Roland Holst, ontbreekt het
al evenmin aan zekere gevoelsverteederingen in de richting van Ina Boudier-Bakker.
Deze mevr. Boudier-Bakker representeert wellicht het best (ook qualitatief bedoeld),
wat de ‘dame’ in de litteratuur wel en niet kan bereiken: een roman als Armoede is
in dit opzicht klassiek te noemen. Het familieleven als het leven, de tragedies van
het Nederlandsche burgerlijke milieu voorgesteld als de groote tragedie der
menschheid: ziedaar de mogelijkheden en de grenzen van den damesroman, dien
men vooral niet moet verwarren met het vrouwelijk accent in het algemeen in de
litteratuur! Er is gelukkig nog een ander vrouwelijk accent; men leze daar de romans
van Virginia Woolf (Mrs. Dalloway; To the Lighthouse) maar eens op na. Trouwens,
zowel Eva van Carry van Bruggen als De Straat van Ina Boudier-Bakker hebben
qualiteiten, die buiten den damesroman liggen.

Het genre op zijn best
De nieuwe roman van Marie Schmitz, die zeker in het kader van het genre goed
geschreven mag heeten (het best geschreven van de vier boeken, die ik hierboven
heb aangekondigd), is een goed voorbeeld van een probleemstelling, die volkomen
gebonden is aan de voorwaarden, waardoor de damesroman in het algemeen
gekenmerkt wordt. De titel: Als een Bloem in den Wind is dus zeer karakteristiek
voor den inhoud. Een jonge vrouw heeft haar leven geofferd aan haar zieke moeder:
na het sterven van die moeder beleeft zij met een vriend van haar vader, Peter Jesse
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(de naam Peter is zeer in zwang bij deze schrijfsters; men moet zulke kleine
uiterlijkheden niet voorbijzien), een geluksepisode. Die episode is echter geen blijvend
bezit, want de man wordt geruïneerd en overlijdt aan een hartkwaal, die door het
bericht plotseling katastrophaal wordt; dan keert Carla, of Line, zooals zij eigenlijk
heet, terug uit den vreemde, om in Nederland weer terug te vallen in de oude misère.
Alles is een illusie geweest; er is geen blijvend geluk, gelijk het gras is ons kortstondig
leven, gelijk de bloem...
Men ziet: dit thema behoort tot de klassieke gegevens van het repertoire. Bij Marie
Schmitz wordt het met fijne distinctie en zonder eenige overdrijving of vergroving
behandeld, vooral met een zeer zuiver gevoel voor het lyrische en de
natuurbeschrijving. Dat desondanks dit boek absoluut thuis hoort bij het beperkte
‘huiselijke’ genre, kan men dan ook in dit geval volstrekt niet aanvoeren als een
bezwaar tegen de schrijfster zelf; als men haar wil afwijzen (en dat doe ik in laatste
instantie) moet men haar afwijzen op grond van dit soort romans in het algemeen.
Nooit zijn hier de menschen tragisch, omdat zij de goden hebben verzocht gelijk
Oedipus; zij zijn alleen tragisch, omdat zij te wankel zijn, om zich los te maken van
lichtelijk geïdealiseerde liefdesaangelegenheden. Hun leven ‘begint pas’ met de
liefdesidylle; wat daarbuiten ligt, ziet de schrijfster niet of nauwelijks. Het ligt dus
voor de hand, dat het falen van de idylle vanzelf omslaat in een pessimistische visie
op het leven. Altijd gaat het om het geluk en aangezien het geluk nooit bestendig is,
is het leven slecht. Aanvaardt men deze visie, dan kan men ook den roman van Marie
Schmitz aanvaarden, want zij heeft het valsche pathos steeds vermeden en zich,
binnen de grenzen van het onvermijdelijk bestek, met eerlijkheid van haar taak
gekweten.

Intermezzo met grapjes
Josine Reuling heeft een geheel andere geaardheid dan Marie Schmitz. Men merkt
aan haar stijl, dat zij moeite doet, anders te zijn dan andere romancières. Maar wat
wil men? Ook al is de geest gewillig, het vleesch is zwak en zoo komen wij tenslotte
toch weer terecht bij een boek, dat alle eigenschappen van den damesroman in zich
draagt. Ik moet zeggen, dat de historie mij maar zeer matig heeft kunnen boeien. Dat
een zelfstandige vrouw, genaamd Bep, en een lastig, maar eigenlijk nogal onbenullig
jongmensch, luisterend naar den naam Ernst, samenleven zonder getrouwd te zijn;
dat zij verhuizen naar een raar mensch, wier conversatie van een uiterst bedenkelijke
quasi-grappigheid is; dat er tusschen deze Bep en dezen Ernst natuurlijk allerlei
conflicten en spanningen ontstaan, die uitloopen op een afscheid met tranen, is een
zaak, waarvan men met een groote dosis talent zeker wel iets kan maken. Ook Josine
Reuling maakt er wel iets van; met name in de interpretatie der moederlijke
verhouding van Bep tot Ernst (waarbij ik aanneem, dat zij in Bep veel van zichzelf
en dus reëele ervaring heeft neergelegd) weet zij vaak den juisten toon te treffen.
Zoodra het om vrouwelijke inmenging in de levens van romanpersonages gaat, komt
de vrouw er altijd het best af; de man, in dit geval dus de onpractische, dwingerige
artist Ernst; wordt dan echter niet veel meer dan de projectie van de vrouw. Dit laatste
zou men de schrijfster overigens wel willen vergeven, want ieder stijlprocédé heeft
zijn noodzakelijke beperktheid; niet te vergeven alleen is haar enorme
breedsprakigheid, haar wegzwemmen in de peuterigste détails, die dan bovendien
nog vaak meegedeeld worden (b.v. als het over het dwaze mensch Coba gaat) in een
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onuitstaanbaar ‘leuk’ patois. Die akelige ‘leukheid’ maakt ons al lezende nijdig; als
men Malle Gevallen geslikt heeft, weet men wel ongeveer, waar de schoen wringt.
Dit is geen spontane humor, noch sprankelend geestigheid; het is alleen maar
zouteloos en quasi-quasi. Wat in zekeren zin jammer is van het boek, omdat de intrige
er door wordt verduisterd en vertraagd en wat zuiver had kunnen zijn door pretentieuze
bokkesprongen wordt bedorven.

Teruggang
Bij Eva Raedt-de Canter vindt men weer een andere nuance. Deze schrijfster deed
in haar boek Internaat verwachten, dat zij in staat zou zijn, de boeien van het
damesgenre te verbreken. Het heeft blijkbaar niet zoo mogen zijn; Ons Anneke is
doodgewone provinciale ‘Kleinmalerei’. Het simpele verhaaltje speelt zich af in een
groot Roomsch gezin (dialect verhoogt de attractie) met een stugge, teruggetrokken
moeder; de oudste dochter Anneke vervangt daarom tegenover de andere kinderen
de moeder. Er komt een vrijer op de proppen; die vrijer gaat met een vriendin; maar
dit is slechts schijn, want de vrijer heeft alleen haar jalouzie maar willen opwekken.
Eind goed, al goed. Enkele zuivere reacties herinneren aan de beste elementen van
Internaat; maar overigens beteekent dit boek een sterke daling. Het is eigenlijk
volkomen onpersoonlijk en zou evengoed door iemand anders geschreven kunnen
zijn, die met dialect en anecdotische gevalletjes kan omgaan. Voor de leesportefeuille
van minder gehalte is zulk een werk natuurlijk sterk aan te bevelen.

De ‘sterk bekorende verschijning’
Dit laatste durf ik niet eens met een gerust geweten zeggen van het meesterwerk van
een dame, die zich noemt Taï Aagen-Moro en die door Frans Coenen in
Groot-Nederland aangesproken wordt als ‘een sterk bekorende, heel bijzonder
belangrijke nieuwe verschijning in de Nederlandsche litteratuur’. Wat Coenen
bewogen kan hebben om in dezen semipornographischen, snobistischen, artiesterigen
nonsens ook maar een oogenblik iets bekorends te zien, is mij een compleet raadsel.
Taï Aagen-Moro behoort tot dat soort vrouwen, die het enorm interessant vinden,
dat zij losgebroken zijn uit de slavernij en die nu permanent op zoek zijn naar
cocktails, mooie mannen en scheeve verhoudingen in de kunstenaarswereld.
Nederlandsch schrijft deze dame met haar exotischen naam als volgt: ‘Hij had haar
voor het heel hartstochtelijke, perverse typ gehouden, wat hij zoo aantrekkelijk vond’;
met dezen zin zijn én de taal én de bekoorlijke belangrijkheid van de schrijfster in
quaestie voor mijn gevoel afdoende gevonnisd. Het onmondige genie, waar de titel
van spreekt, is een muziekgenie van de ergste magazine-banaliteit; en een vrouwelijk
persoontje, dat Sara heet, maar Billy genoemd wordt naar William Shakespeare (is
't niet allersnedigst gevonden, zeg?), speelt naast den virtuoos de hoofdrol op een
wijze, die het geschrift voor de hééle kleintjes minder geschikt maakt. Ik zal er verder
maar niets van zeggen en zou er in het geheel niets van gezegd hebben, als ik de
boven geciteerde uitspraak van Frans Coenen niet had gelezen.
Menno ter Braak
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Dit artikel verscheen als Le chemin des dames in Verzameld werk, deel 5, pagina
204.

De prijzen van gisteren
aant.

De Maatschappij heeft haar best gedaan
Over een gehalveerden koning
Het heeft dikwijls aan critiek op de prijsuitdeelingen van de aloude Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde niet ontbroken; laten wij dus ditmaal in de eerste
plaats royaal zijn met lof en grif erkennen, dat de bekroning van Henriëtte Roland
Holst-van der Schalk en J. Slauerhoff blijk geeft van een werkelijk gevoel voor
litteraire prijssymboliek.

De Meesterprijs volkomen op zijn plaats
De Commissie voor Schoone Letteren heeft in haar advies gezegd, dat de grootheid
van Henriëtte Roland Holst een feit is, dat door geestelijke mede- en tegenstanders
eenstemmig wordt erkend. Daarin heeft zij gelijk; men kan mevr. Roland Holst thans
reeds zien als een figuur, die zich onderscheidt van alle andere verschijningen in de
Nederlandsche letteren; terwijl haar beteekenis dus reeds min of meer historisch te
waardeeren is, staat zij, zooals uit haar laatsten, uitstekenden bundel Tusschen Tijd
en Eeuwigheid reeds afdoende blijkt, nochtans midden in een productief leven. Als
dichteres weet mevr. Roland Holst de bewondering te wekken ook van hen, die haar
ideologie afwijzen; zij is (als men van dergelijke metaphoren houdt) een dichteres
bij de genade Gods. Ook van haar theoretische geschriften kan men zeggen, dat zij
altijd getuigen van een helder en constructief denkvermogen, al wordt dat
denkvermogen dan ook doorgaans sterk beïnvloed door vooropgezette dogmatische
overwegingen, waarover verder geen discussie mogelijk is. Maar ook als socialiste
heeft deze schrijfster alle recht op zoo algemeen mogelijke appreciatie; zij heeft nooit
haar heil gezocht in het goedkoope argument en steeds getracht uit de politieke en
economische factoren het heil der menschheid af te lezen, dat haar zoo na aan het
hart ligt.
De meesterprijs geeft dus volkomen zinrijk aan, welke plaats Henriëtte Roland
Holst ten onzent inneemt.

Slauerhoff ‘voorwaardelijk bevorderd’
De uitverkiezing van Slauerhoff voor den Van der Hoogh-prijs is niet minder gelukkig;
dat de Commissie den nadruk legt op zijn geheele oeuvre, bewijst, dat zij voor de
totaliteit van dat oeuvre oog heeft. Slauerhoff is een figuur, wiens dichtbundels en
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proza-verhalen even zooveel documenten zijn van een merkwaardige en bijna altijd
sterk boeiende persoonlijkheid. ‘Het feit’, heb ik onlangs in deze courant over hem
geschreven, ‘dat Slauerhoffs poëzie en persoonlijkheid zich in den loop van tien jaar
betrekkelijk gelijk zijn gebleven, zonder dat daardoor zijn poëtische inspiratie is
verslapt en zijn vormkracht is verschaald, bewijst alleen al, dat wij in Slauerhoff in
den volsten zin des woords een groot dichter bezitten. Geen groot denker, geen
belangrijk theoreticus, geen revolutionnair der ideeën; niets meer, maar ook niets
minder dan een groot dichter.’
In dit verband wil ik er aanstonds op wijzen, dat de motiveering der commissie
een bijzonder schoolmeesterachtigen indruk maakt, waar men het heeft over de bij
uitstek ‘onverzorgdheid’ van zijn werk; reden waarom ‘de commissie lang geaarzeld
heeft alvorens door een bekroning ook de schaduwzijde van dit werk een fiat te
verleenen’. Uit dezen tekst spreekt weer eens het onverwoestbare paedagogische
instinct, dat nooit nalaten kan groote mannen op hun onverzorgde nagels te wijzen.
Terzijde: met die ‘onverzorgdheid’ valt het bij Slauerhoff nogal mee, als men het
woord niet in den allerbekrompensten zin neemt.
Dat Slauerhoff ‘zich afficheert als rusteloos zwerver’ lijkt mij ook weinig juist
gezien. Slauerhoff behoeft zicht niet als zoodanig te afficheeren, omdat hij één van
de weinigen onder de dichters is, die werkelijk die zwerversnatuur in zich heeft. Ook
eenige andere betuttelingen maken een tamelijk dwazen indruk in het advies der
commissie; maar Schwamm drüber, de keuze, hoe angstig becommentarieerd ook,
was hier volkomen verantwoord.

De verdeelde Mei-prijs
Over de prijzen, toegekend aan A. den Doolaard en Jan Engelman, zal men natuurlijk
veel meer van meening verschillen. Den Doolaard heeft daarbij ditmaal zelf gezorgd
voor een éclatant relletje in den stijl de Malissoren, waarover dadelijk nog iets, wat
zijn werk betreft: het komt mij voor, dat het meer gemeen heeft (ook in de beste
specimina ervan, zooals De Druivenplukkers) met journalistieke vaardigheid dan
met reëele persoonlijke waarden. Als de commissie dus beweert, dat Den Doolaard
er naar streeft ‘het leven nauwkeurig en in al zijn schakeeringen uit te beelden’
overdrijft zij, terwijl zij daarentegen volkomen in haar recht is, als zij er aan toevoegt,
dat hij ook zijn best doet ‘de persoonlijkheid van den schrijver op den achtergrond
te stellen’. Dit laatste beaam ik volmondig, en het is daarom, dat men De Herberg
met het Hoefijzer vergeleken heeft met de verhalen van dr. Karl May.
Wat Jan Engelman aangaat: de commissie heeft hier weer zeer veel paedagogische
reserves. ‘Jan Engelmans onbezorgde, doch fijn verzorgde woordkunst zingt letterlijk
gelijk een vogel dat doet,’ zegt de commissie hoogst poëtisch. ‘Wij zijn echter niet
blind voor de tekortkomingen van een talent, dat zich met zijn enkele ontplooiïng
vergenoegt (? M.t.B.) en dat weigert tot instrument te worden voor dieper
bewogenheden, die thans, als het ware door een wiegelied in slaap gezongen, niet
aan het woord kunnen komen.’ Oef, na dit brok lyrisch proza moet men wel even
uitblazen. Om de ‘dieper bewogenheden’ dus verder te activeeren stelt men Jan
Engelman 500 gulden ter hand. Gelukkig legt de commissie ook nog den nadruk op
de ‘dichterlijke vaardigheid’ van Engelman, want daarin moet men toch ongetwijfeld
de reden zoeken, dat de schrijver van ‘Ambrosia wat vloeit mij aan’ tot de hooge,
zij het dan gehalveerde eer geroepen is.
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Het intermezzo Den Doolaard
Deze halveering heeft aanleiding gegeven tot een niet onvermakelijk incident, gelijk
men gisteren in het avondblad heeft kunnen lezen. Den Doolaard is opgestaan en
heeft gezegd, dat hij zich geen koning kan voorstellen, halverwege met hermelijn
bekleed en met de andere helft van het lichaam in colbert, met links van zijn schedel
de helft van de in tweeën gekapte kroon en rechts enkel doodgewoon haar; daarom
weigerde hij den prijs. Op zichzelf nu pleit het al niet voor de fantasie van Den
Doolaard, dat hij zich zulk een koning niet kan voorstellen, want daarover zou een
roman te schrijven zijn; maar erger is, dat hier als motief van de weigering zeer
duidelijk gekwetste ijdelheid naar voren komt. Als men een letterkundigen prijs wil
weigeren, kan men dat doen op grond van het feit, dat men de Maatschappij der Ned.
Letterkunde incompetent acht uit te maken, wat verdienstelijk is en wat niet; dat zou
althans een standpunt zijn, waarvoor men met eenig goed recht als martelaar zou
kunnen optreden. Maar het opponeeren van Den Doolaard tegen de bekroning van
zijn collega Jan Engelman, zijn edelmoedig partij kiezen voor den schenker van den
prijs tegen de Maatschappij, gevoegd bij de werkelijk zotte rhetoriek over zijn
voorkeur voor het brood en de uien van de Malissoren, ‘waar eer het hoogste goed
is’, maken deze heroïsche episode wel wat belachelijk. Zij heeft echter het voordeel,
dat het monotone rhythme der 168ste bijeenkomst er door gebroken werd; en zou
men daarvoor niet dankbaar zijn, nu de commissie voor het boerenhuis ten gronde
is gegaan en de Friesche commissie bot heeft gevangen bij bijna alle Friezen? Er
was wel wat vuurwerk noodig, en daarvoor heeft A. den Doolaard met lofwaardigen
ernst zorg gedragen.
M.t.B.

De simpele taak
aant.

En hoe zij wordt toegepast.
B. Stroman, René François Aristide N.N.
[Artikel niet toegankelijk op de krantenpagina in Het Vaderland]
Dit artikel verscheen als De simpele taak in Verzameld Werk, deel 5, pagina 211.

Philologen over de spelling
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aant.

Een speciaal nummer van Onze Taaltuin
Prof. Van Ginneken bedroefd om Gorter
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Anna van Gogh-Kaulbach. Wij zoeken. (N.V. Leidsche Uitgevers-Mij.,
Leiden, 1934).
Een nieuwe roman van Anna van Gogh-Kaulbach is geen ongewone gebeurtenis
meer in onze litteratuur. Ook Wij zoeken brengt ons weinig nieuws. Het probleem
der rijpere jeugd schijnt inspireerend te werken op een groot deel van onze schrijfsters.
Het verhaal geeft het leven weer van Dora de Lee, een gescheiden vrouw, die met
haar drie kinderen, twee meisjes en een jongen, een pension gaat houden, hetgeen
haar eindelooze zorgen en moeite geeft en geen gelegenheid om naar wensch van
haar leven te genieten.
De jongste dochter Lily wordt ons aardig getypeerd voorgezet en wij hebben hoop,
dat hieruit nog verrassingen zullen voortkomen. Misschien heeft de schrijfster met
deze schepping geen raad geweten, want Lily verdwijnt, door een zenuwziekte, van
het tooneel. De oudste dochter, het zoogenaamde ‘moderne meisje’, gaat zelfstandig
haar weg en debiteert vele moderne theorieën tegenover haar moeder, waaruit ook
haar moeilijkheden blijken. De zoon raakt door zijn zwak karakter in nog grooter
perikelen. Verder verschijnen eenige pensiongasten ten tooneele, waaronder enkele
ideale romanfiguren (Ina en Peter).
Deze roman is geenszins minder dan mevrouw Van Goghs andere boeken. Haar
lezers zullen dit meer dan ik weten te waardeeren.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Fré Dommisse, Waren wij kinderen? (Brusse N.V. Rotterdam, 1933).
Het probleem der rijpere jeugd wordt door Fré Dommisse in ieder geval op een eigen
manier behandeld. Deze schrijfster heeft oog voor de realiteit en werkt niet met een
caricatuur der puberteit. Het is in zooverre wel het beste boek, dat ik over deze stof
gelezen heb.
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De hoofdpersoon, Agnes, is een kind uit een normaal gezin, waarin normale
omstandigheden heerschen, hetgeen in dit soort boeken wel als een bijzonderheid
genoemd mag worden. De hoofdpersoon komt psychologisch goed naar voren, al
wordt de overgevoeligheid wel wat aangedikt en wordt er zelfs met gaven van
helderziendheid gewerkt, waarvan we trouwens later niets meer te hooren krijgen.
Vooral het tweede gedeelte riekt sterk naar sentimentaliteit en verraadt een lang niet
volmaakte stofbeheersching.
Maar wat het geheel betreft: Deze roman van Fré Dommisse heeft ontegenzeggelijk
qualiteiten. Vooral in het middengedeelte komen bladzijden voor, die suggestief zijn.
Het verwerken van problemen als sexueele verhoudingen in deze puberteitsjaren,
twijfel aan het bestaan van een God, het tijdelijk vervreemden van de ouders e.a:, al
deze dingen worden met een eigen toon behandeld.
Als zij haar sentimentaliteit weet te verwerken, kan men zeker iets van deze
schrijfster, tenminste op dit gebied, verwachten.
M.t.B.

Den gulden winckel
aant.

Hoe Bakhuizen van den Brink over de Duitschers oordeelde
Slappe scheidsrechters
Het Juninummer opent met een interessant artikel van dr W. van Ravesteyn over
Bakhuizen van den Brink en zijn uitlatingen over de Duitsche psyche. Te beginnen
met April 1844 heeft Bakhuizen uit Duitschland een aantal brieven geschreven aan
zijn Nederlandsche vrienden, die merkwaardig veel gemeen hebben met de
karakteristieken van Heinrich Heine. Bakhuizen was in Duitschland (met name in
Bonn) uitmuntend ontvangen en van persoonlijke gekrenktheid was dus geen sprake.
Volgens Karl Marx steekt de minste Hollander nog ver uit boven den besten
Duitscher!, en dit oordeel wordt door Bakhuizen van den Brink met scherpe woorden
ondersteund.
Bakhuizen beklaagt zich al spoedig over de ‘vele kleur- en vormlooze abstractieën
der Moffen’, die hem ‘om de ooren zwermen’. Jacob Geel, anders zoo correct en
beheerscht in zijn terminologie, antwoordt daarop, sprekende over Bakhuizens
geschiedschrijving, het volgende:
‘Gij hebt gelijk, dat gij er de Bonnsche moffen maar niets van vertelt. Zij zouden
U niet verstaan. Die zielen kunnen ook, in hunne “Germaansche algemeenheid”,
onze liefde voor onze geschiedenis niet begrijpen. Ik heb wel eens gedacht, of hunne
nationale eenheid iets anders is, dan een onafzienbare verwaandheid, die zich, bij
gebrek aan concreetheid, in de speculatie gewikkeld tot de wolken verheft, en die
op ons en anderen uit de hoogte nederziet’.
Dr van Ravessteyn geeft dan nog vele voorbeelden van Bakhuizens antipathie
tegen de Duitsche cultuur. ‘De moffen gelooven in ernst, dat de Vlaamsche litteratuur
de Hollandsche beschaving vooruit is’, constateert Bakhuizen vol afkeer, hij veracht
de veel bewonderde frescos van Cornelius en leest in Duitschland ‘Tom Jones’.
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Ook ten opzichte van het rassenvraagstuk is de brief van Bakhuizen uit Breslau
(5 Febr. 1845) aan prof. Bake van belang, hij schrijft daar:
‘De echt Noordduitsche aangezichten begonnen mij tegen te staan, en de Poolsche
en Boheemsche physionomieën zijn mij welkom. Het is zoo, er schuilt iets van het
wild gedierte in, maar zij missen het osachtige der Noord-Duitschers. Wanneer een
echte zoon van Germanie zijn lompe vuisten op de tafel steunt en dan met zijn grove
lichaam overleunende een scherpe hoek met zijn armen beschrijft (het is een attitude,
die zich alle middagen aan tafel reproduceert), dan is de familietrek met het hoornvee
onmiskenbaar’.
Deze typeering van het uitverkoren ras moge ietwat partijdig geïnspireerd zijn,
opmerkelijk is zij wel bij een cultureel hoogstaand man als Bakhuizen.
De redacteur W.A. Kramers spreekt in hetzelfde nummer zijn verontwaardiging uit
over de behandeling van het geschil inzake Partij Remise, onder den titel ‘Slappe
Scheidsrechters’. Hij gaat ongeveer accoord met de opvatting, die wij hier destijds
verdedigd hebben en besluit zijn artikel aldus:
‘Men kan verder het geval laten voor wat het is. Gebleken is, dat de procedure op
slordige wijze heeft plaats gehad in strijd met verschillende persoonlijk gedane
beloften en gespeend was van het meest elementaire besef van wat het onderzoek
voor de beslechting van een voorgelegd geschil meebrengt. Als men te lui of te
gemakzuchtig is het werk verbonden aan de taak van een eereraad te doen, dan
behoort men zulk een functie niet te aanvaarden. Voor den betrokkene staat altijd
teveel op het spel dan dat men deze het slachtoffer mag laten worden van een
oppervlakkige procedure, waarbij de beschuldigde door een vertrouwensman zelf
partij is in een eereraad, terwijl de aanklager daarbuiten wordt gehouden. Dat is een
aanfluiting van het begrip eereraad.
Indien niet duidelijk bewezen is, dat “talloze passages” – let wel “talloze!” – zijn
“gegapt”, behoort voor de goede orde en hygiëne in de letteren, iemand, die dergelijke
beschuldigingen met veel bombarie uit, nadrukkelijk op zijn plicht te worden gewezen
op zijn woorden terug te nemen en verontschuldigingen aan te bieden. En het is de
plicht van een eereraad die taak van terechtwijzing te vervullen, want men weet
nimmer waar in de toekomst anderen aan bloot staan bij zulk een lasteraar. Een
eereraad behoort scherp te oordeelen, maar geenszins bij een duidelijk en apart schaak
met een remise te fingeeren. Dat is geen fair play’.
Giacomo Antonini behandelt de belangrijkste Fransche romans.
M.t.B.

Roman en toneelbewerking - Dostojefski
aant.

Een brief van Dostojefski over ‘Schuld en Boete’
Origineel en afgietsel
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.
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Poëzie in tabellen
aant.

De Tachtigers op de sectietafel
Bloemlezing van Jong-Protestanten
Dr. G. Stuiveling, Versbouw en Ritme in de Tijd van '80 (Wolters,
Groningen 1934).
Het Derde Reveil, Honderd Verzen van Jong-Protestantsche Dichters,
ingeleid door K. Heeroma (Uit. Mij. Holland, Amsterdam z.j.).
De dichter Garmt Stuiveling is onlangs cum laude gepromoveerd op een lijvig
proefschrift, dat thans ook in den handel is gebracht. Het is een boek, dat om zijn
onderwerp sterk de aandacht trekt, maar het is een zeer wonderlijk boek. Het staat
vol met getallen, tabellen en noten, en wie het eens ter hand neemt en doorbladert,
wordt uit het veld geslagen door de becijferingen, die door een ijverigen doctor over
de dichters van '80 worden uitgespreid; men betrapt zich zelfs op de bange vraag, of
men er ooit weer in zal slagen die dichters als een naieve leek te lezen, alsof geen
Stuiveling hen in stukken had gehakt en tot tafels van vermenigvuldiging had
omgerekend. Want wat Stuiveling in zijn verhandeling bewerkstelligt, lijkt, zoals
het daar met de exacte vormen der wetenschap bekleed voor ons ligt, meer op
mathematiek dan op poëzie; en inderdaad, zelfs bij nadere beschouwing komt men
tot de conclusie dat hier de taalwetenschap zich langzamerhand beweegt in de richting
van een statistisch bureau. Heeft zulk een statistiek der poëzie waarde? Komt men
iets nader tot de psyche der Tachtigers door hen rhythmisch te analyseeren?

Wetenschap der poëzie en ‘het poëtische’ zelf
Men dient, wil men zich aan de beantwoording van die vraag wagen, voorop te
stellen, dat alle ‘wetenschap der poëzie’ in laatste instantie zinneloos is. Men kan
zeer veel over dichters vertellen, zij zijn aan alle kanten toegankelijk voor de
verstandelijke, tabellarische analyse; men kan den dichter psychologisch te lijf gaan
en hem als menschelijke verschijning ‘verklaren’; men kan zijn taalgebruik vergelijken
met het taalgebruik der niet-dichters en daaruit conclusies trekken, die iets opleveren
voor de kennis van poëtische aandoeningen; men kan hem litterair-historisch
attaqueeren en trachten den dichter te zien als een product van het verleden en als
beïnvloed door allerlei stroomingen, die in zijn persoonlijkheid op een bijzondere
wijze zijn geschift. Maar hoeveel wetenswaardigs uit zulke onderzoekingen ook kan
voortkomen, er blijft één factor ongeanalyseerd: het dichterlijke zelf. Hoe ijverig
men het ook omschrijft, hoe intens snuffelend men het ook benadert, men komt steeds
weer tot dezelfde ontdekking terug: dat er voor de poëzie geen formule te vinden is.
Of liever: zoodra men meent de poëzie tot een formule te hebben gereduceerd, is de
poëzie geen poëzie meer.
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Dit is voor mij geen reden om de poëzie speciaal heilig of goddelijk te gaan
verklaren; zelfs het woord ‘poésie pure’, dat door den abbé Henri Brémond in de
mode is gebracht, is een allerbedenkelijkste concessie aan de wonderdoenerij,
waarmee vele dichters gaarne opereeren. Stuiveling citeert een uitspraak van dezen
Brémond: ‘Tout poème doit son caractère proprement poétique à la présence, au
rayonnement, à l'action transformante et unifiante d'une réalité mystérieuse que nous
appellons “poésie pure”.’ Men zou zich met die uitspraak zeer goed kunnen
vereenigen, ware het niet, dat men op den achtergrond de verzwegen neiging ontdekte
uit die ‘réalité mystérieuse’ voor de dichtkunst zijde te spinnen. Er zijn te veel mooie
woorden in de definitie van Henri Brémond en men zou het heel wat eenvoudiger
zóó kunnen zeggen: de poëzie is, als alle andere waardeeringen die met ons
gevoelsleven samenhangen, volkomen afhankelijk ván dat gevoelsleven, en aangezien
zich de realiteit van het gevoelsleven onttrekt aan onze verstandelijke formules,
onttrekt ook de poëzie zich daaraan. Vandaar ook, dat er vele menschen van
onbesproken karakter zijn, die ‘niets voelen’ voor poëzie; vandaar, dat anderen er
alleen het logische element, het verhaaltje, of het concrete feit, in waardeeren, en
nog anderen alleen het rollen van de r's; en deze menschen hebben niet minder
bestaansrecht dan de dichters, die ieder poëtisch raffinement als een sidderaal
registreeren, hun gevoelsleven is alleen anders ingesteld op de taal, die zij meer om
haar bruikbaarheid apprecieeren dan om haar functie in dienst van bepaalde verfijnde
associaties. Aan den anderen kant (en dat wil ik hier speciaal onderstrepen!) heeft
het dan ook het geringste nut, zulke niet- ‘versgevoelige’ menschen langs welken
logischen omweg dan ook aan het verstand te brengen ‘wat poëzie is’; want de
uitdrukking ‘aan het verstand brengen’ zegt hier al duidelijk genoeg dan men het
gevoel voor poëzie toch niet beïnvloeden kan; men kan het hoogstens eenigszins
ontwikkelen door eruditie bij te brengen, maar alleen dan, wanneer de aanleg aanwezig
is.

1.324.800 variaties
Daarmee is aangeduid, dat een ‘wetenschap der poëzie’ nooit anders dan secundaire
waarde hebben kan. Sectie doen op versregels leidt hoogstens tot de conclusie, dat
de versregels bestaan uit een aantal doode voeten, het zij hier met anatomische
boosaardigheid gezegd. Garmt Stuiveling nu wil prosector zijn in de snijzaal der
poëzie; hij heeft zich met grooten ijver toegelegd op de fijne trucs, is allerminst van
zins halt te houden bij de grove snijmethoden der dorpsslagers, en hij is bovendien
zelf dichter, hetgeen hem een zekere autoriteit kan verleenen tegenover de lijken,
die hij tot object heeft gekozen. Lijken: want helaas, iedere dichter dien hij onder 't
mes krijgt (‘rhythmisch analyseert’, heet zooiets officieel) is onmiddellijk een kind
des doods; hij valt uiteen in enjambementen, over- en onderbetoningen en wat er op
dit gebied meer aan verstandelijke abstracties te koop is. Zeer grondig en zonder een
zweem van humor heeft Stuiveling zijn poëtische slachtoffers aan zijn methode
blootgesteld; de faculteit heeft hem dankbaarheid betoond (overbetoond, had ik haast
gezegd in het jargon der versontleders) door het praedicaat cum laude;
wetenschappelijk zal deze stoere arbeid ongetwijfeld zeer te prijzen zijn. Maar hier
past de nuchtere vraag: wat heeft men eraan? Staat een figuur als Gorter ons helderder
voor den geest, nu wij werkelijk uit den treure zijn voorgelicht over zijn
enjambementen? Zijn wij wijzer, gelukkiger, beter, nu dr. Stuiveling ons heeft
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voorgerekend, dat voor een strikt normale vijfvoetige jambe met hoogstens 2
onderbrekingen en al of niet enjambement 2 x 46 x 14400 = 1.324.800 variaties
denkbaar zijn, terwijl iedere metrische wijziging opnieuw 1.324.800 mogelijkheden
oplevert? Het blijkt m.i. uit de zeer magere eindresultaten van Stuivelings
onderzoekingen, dat het antwoord ontkennend moet luiden. Dat in de tachtiger poëzie
‘de tendentie gaat van metrische gebondenheid naar ritmiese vrijheid’, dat Verweij
en Gorter de groote vernieuwers van het vers zijn, verbaast ons nu juist niet
bovenmatig; wat hier moeizaam en conscientieus werd becijferd, had wellicht
menigeen op leekenmanier ook reeds geconstateerd. In Stuivelings boek komen
gelukkig ook interessanter gedeelten voor, waarin b.v. de persoonlijkheid van Perk,
Kloos en Gorter van een litterair-historisch standpunt wordt bezien; maar zij staan
los van de cijferoefeningen en zijn kennelijk in het werk opgenomen om er het
karakter van een hooger kruideniersboekje eenigszins aan te ontnemen. Stimuleerend
zou b.v. Stuivelings onderscheiding van ‘Tachtigers’ en ‘Nieuwe Gids-ers’ kunnen
werken (‘Terwijl de Nieuwe Gids-ers de Nederlandsche cultuur blijvend hebben
beïnvloed, zijn de Tachtigers weinig meer dan curieuze gestalten, die hoogstens een
korte phase van onze litteratuur vormen. De catastrophe van de Nieuwe Gids was
een gevolg van de innerlijke breuk tussen de Tachtiger-mentaliteit en Nieuwe
Gids-mentaliteit.’); maar juist deze en andere aperçu's zijn veel te veel nevenmotief
gebleven en vrijwel opgeslokt door de steriele cijfermethode. Dat Stuiveling
bovendien naast zijn tabellen toch steeds weer suggestieve aanduidingen noodig
heeft (‘strakke contouren’, ‘klare, koele tinten’, ‘het sferische schemer-glanzende
halfduister’ e.d.) is op zichzelf al weer een bewijs voor de ontoereikendheid van die
tabellen. Na het wetenschappelijke monnikenwerk komt men alsof er niets gebeurd
was weer terug tot de gebruikelijke beeldende vergelijkingen, die ook door de
cijferloozen bij gebrek aan beter worden toegepast om aan te duiden wat zich niet
aanduiden láát...
Wanneer komt nu de man, die ons voorrekent, dat er in Willem Kloos precies
4.389.112 mogelijkheden zijn verloren gegaan, en die ons de zielegang der Tachtigers
verklaart uit hun maagstoornissen? Vooral dit laatste zou ongetwijfeld belangrijke
perspectieven openen.

Organisatie parool
‘Er zijn vitalistische, socialistische en Roomsche dichters en zij zijn allemaal
afzonderlijk georganiseerd. Waarom zouden er geen Christelijke dichters zijn, waarom
zouden ze zich niet organiseeren? Er is plaats genoeg, er wordt op ze gewacht, er
wordt naar ze uitgekeken, waar ze toch wel mogen blijven.’
Aldus schrijft de heer K. Heeroma in zijn inleiding bij de honderd verzen van
Jong-Protestantsche dichters, die hij met veel talent heeft verzameld tot een zeer
bruikbare bloemlezing en met iets minder talent heeft bevoorwoord. Ik haal dezen
zin aan, omdat daaruit onmiskenbaar spreekt de noodzakelijkheid van wat de heer
Heeroma noemt ‘het derde Réveil’. Er zijn, zoo meent de heer Herooma, overal
gezellige clubs, dus wij Protestanten mogen ook een club vormen. ‘Dit leven is niet
uitzichtloos en de kultuur gaat niet naar de bliksem, hoe aardig dat ook klinkt, want
God wil het niet’, geeft de inleider elders te kennen, en wij kunnen ons levendig
begrijpen, dat men onder dit vitale motto graag een vereeniging sticht. ‘Wat mijn
plaats nu verder mag zijn in de litteratuur van het derde réveil, mogen anderen
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uitmaken, ik heb hiermee alleen willen zeggen, dat ik mij er erg op mijn plaats voel’,
voegt de heer Heeroma, die als dichter Muus Jacobse heet, er weer op een andere
plaats nog aan toe, en ook dit versterkt nog ons vertrouwen in de beweging als
zoodanig. Dat het groeie en bloeie, dit Réveil, en dat men den gezelligen toon beware,
dien de heer Heeroma bij dit eerste manifest der jonge garde zoo allerinnemendst
heeft weten aan te slaan!
‘Het eerste réveil was dat van Da Costa en Groen van Prinsterer, voorafgegaan
door Bilderdijk. Het tweede was dat van Kuyper en De Savornin Lohman. Het derde
réveil zijn wij.’ Dat is kort en krachtig uitgedrukt; of het veel zegt, is een andere
vraag. In ieder geval maakt de bundel verzen, die hier wordt aangeboden, den indruk
van een goede keuze uit dichters, die zich in niets van andere hedendaagsche dichters
onderscheiden dan door een ietwat veelvuldiger gebruik van het woord ‘God’; verder
zijn zij geschoold bij de z.g. ‘individualisten’ en een werkelijk simpel vroom geluid
is tamelijk zeldzaam. Is het niet wat voorbarig op grond van deze poëzie alleen al
dadelijk aan zooiets als een réveil te gelooven? Eer bewijst deze bundel de volledige
afhankelijkheid der Jong-Protestantsche dichters, naar den geest en den vorm, van
de ‘individualisten’, die zij meenen achter zich gelaten te hebben. Een belangrijke
plaats is bovendien ingeruimd aan den ouderen Willem de Mérode, dien men
bezwaarlijk bij de generatie van het tijdschrift Opwaartsche Wegen kan rekenen, al
zal hij daar ideologisch wel bij aansluiten.

Een goede bloemlezing
Met dat al heeft de heer Heeroma eer van zijn werk, wat de keuze betreft. Zijn
verzameling is, zij het dan geen duidelijk teeken van een réveil, een collectie poëzie,
die de aandacht verdient. De deelnemers zijn, behalve de Mérode: Roel Houwink,
H. de Bruin, Jan H. Eekhout (zeker een der begaafdsten), Jan H. de Groot, W.A.P.
Smit (een van de weinigen, die werkelijk een directe godsdienstige inspiratie doen
vermoeden), Willem Hessels, Muus Jacobse, H.M. van Randwijk en Jan Ietswaart
(wiens naam eens een recensent deed zeggen, dat hij met moeite zijn neiging tot het
maken van een woordspeling bedwong). Dat het den meesten aan talent voor
versificatie ontbreekt, mag men zeker niet zeggen; een teveel aan talent en vaardigheid
komt hier meer in aanmerking dan een tekort. Zou een werkelijk réveil eigenlijk niet
minder talent en meer kracht vertoonen dan deze poëeten? Men vergelijke slechts
de bloemlezing der expressionisten in Duitschland, die een vijftien jaar geleden een
‘réveil’ verkondigde: Menschheitsdämmerung.
In navolging van Dirk Coster heeft de bloemlezer aan zijn inleidende
beschouwingen uitvoerige karakteristieken toegevoegd, die voor buitenstaanders wel
wat erg grootsprakig en volumineus aandoen. De neiging om dichters op grond van
een paar verzen maar aanstonds een levensbeschouwing toe te kennen, waaraan zij
in de verste verte niet toe zijn, schijnt aan het vak van bloemlezen nauw verwant te
zijn. Met iets discreter omschrijvingen zou de collectie zeker gediend zijn geweest;
maar de heer Heeroma houdt nu eenmaal van het geweldige, zooals ons reeds uit
zijn krachtdadig beslagleggen op den term ‘réveil’ is gebleken.
Als een van de beste verzen uit Het Derde Réveil volge hier een gedicht van Jan
H. Eekhout, De Waanzinnige:
'k Heb hard om God gebeden en Hij kwam -
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Drong plots zich driftig in mijn felle zinnen
Als wilde Hij in mij opnieuw beginnen
Zichzelf, nu het al losbrak uit den ban
Van een zoo groot, roofzuchtig haast, beminnen Sindsdien laait onophoudelijk in mij van
Zijn vreemd Bestaan de folterende vlam,
Doch kan Hij mij, noch ik Hem overwinnen...
Eén was, die zag hoe Hij in mij ging wijken
En daarom bracht men God en mij te samen
In dit grafnauw en beendernaakt vertrek
Hier zullen wij tot wij bezwijken,
Gillend verward dooreen elkanders namen,
Scheldend elkander schaamteloos voor gek.

Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Poëzie in tabellen in Verzameld Werk, deel 5, pagina 218.

Maurits Wagenvoort 75 jaar
aant.

Een schrijver met reislust
De Nederlandse schrijvers, die lust gevoelen om zich buiten eigen land te begeven
en daarvan in hun werken getuigenis af te leggen, zijn nog altijd betrekkelijk
zeldzaam. Onze litteratuur is in het algemeen met andere dingen bezig, zoodat figuren
als Louis Couperus en A. den Doolaard (die, hoe weinig zij verder ook gemeen
hebben, toch beide tot de typische reizigers behooren) uitzonderingen blijven.
Tot die uitzonderingen behoort ook Maurits Wagenvoort die heden zijn
vijfenzeventigste verjaardag viert. Hij heeft een aanzienlijk stuk van de wereld bereisd
en in zijn uitmuntende reportage daarvan boeiende getuigenissen gegeven. Zooals
hij eens in een interview in Den Gulden Winckel heeft gezegd, wilde hij reeds als
kind schrijver worden, zonder overigens te weten, wat de consequenties van die
roeping zouden zijn; en later, verklaarde hij in datzelfde interview, zou ik liever
schoenmaker geweest zijn. Zoo gaat het nu eenmaal in de wereld; zelfs voor den
rusteloozen reiziger verdwijnt de romantiek, die om het schrijven hangt,
langzamerhand.
Maurits Wagenvoort werd in 1859 te Amsterdam geboren. Van 1882 tot 1892 was
hij aldaar werkzaam als journalist. Maar hij kon zich niet tevreden stellen met het
journalistieke beroep met een vaste standplaats. Hij gaf gehoor aan een innerlijke
stem en trok op avontuur uit. Het was hem er om te doen de globe te verkennen, waar
andere menschen haar meestal niet kunnen verkennen; en zoo kwam Wagenvoort,
na in de Vereenigde Staten, Italië, Griekenland, Spanje, en den Balkan te zijn geweest,
tot in Klein-Azië, Perzië, Hindoestan, Ceylon, Noord-Afrika. Ook leerde hij Ned.
Indië kennen door een reis, die hem in vrijwel alle uithoeken van ons koloniale rijk
bracht. Pas door het uitbreken van den oorlog in 1914 werd de reislustige gedwongen

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

zich weer neer te laten in zijn vaderland; hij vestigde zich in den Haag, waar hij thans
nog woont.
Behalve als journalist was Maurits Wagenvoort werkzaam als romanschrijver.
Zijn eerste roman, Een Passie, verscheen onder het pseudoniem Vosmeer de Spie,
en maakte in Tachtigerskringen nogal opgang. Verder: Felicia Beveridge (eveneens
onder pseudoniem), Maria van Magdala, De Droomers e.a. Novellen en afzonderlijk
uitgegeven reisverhalen: Karavaanreis door Zuid-Perzië; Oostersche momenten aan
den Nijl; In het Voetspoor der Vaderen; Eros in het Oosten etc. Ook voor het tooneel
schreef de veelzijdige auteur (Huwelijk van een Oranje-prinses; Casanova in
Amsterdam; De jaloerschheid van mrs. Pepys) en van zijn belangstelling voor het
tooneel heeft hij vaak getuigd.
Deze vijfenzeventig-jarige heeft dus een veelbewogen en rijk geschakeerd leven
achter zich. Moge hij nog vele jaren van zijn rust kunnen genieten!

Bernard Shaw in ‘shorts’
aant.

Het genie van den tweeden rang
Duel met Frank Harris
Bernard Shaw, Short Stories, Scraps and Shavings. With wood engravings
bij John Farleigh (Constable, London, 1934).
Het overkomt mij dikwijls, dat ik menschen ontmoet, voor wie Bernard Shaw vrijwel
niets anders is dan een reizende vulkaan van paradoxen. Van tijd tot tijd zien zij dien
vulkaan in hun dagblad ergens spuwen, nu eens in Amerika, dan weer in Rusland;
en wat hij uitbraakt, is dan gewoonlijk juist het tegendeel van datgene, wat zij
verwacht hadden. Vandaar, dat de naam Shaw bij hen het visioen oproept van een
schrijver, die het zoover heeft gebracht, dat hij zich alle litteraire poses kan
veroorloven en overal wordt opgewacht door journalisten, die hem gelegenheid
verschaffen zich weer eens in zulk een onverwachte pose te laten bezichtigen.

Tegenover Shakespeare
Inderdaad, het is zeker een unicum, deze krampachtige populariteit van een auteur,
die werkelijk nog wel iets meer in zijn mars heeft dan anecdotes voor reporters; het
is een unicum, dat een schrijver van beteekenis zoozeer identiek kan worden met
den voorgevel, die het huis verbergt. Verbergt, dat moet men Shaw tot zijn eer dadelijk
nageven. Maar aangezien de voorgevel toch ook een onderdeel is van de geheele
architectuur van het huis, zou men ten onrechte den Shaw der kwistig rondgestrooide
interviews geheel scheiden van den Shaw, die Candida en Pygmalion kon schrijven.
Het is eenvoudig ondenkbaar, dat b.v. Dostojefski aldus door de wereld zou reizen
en zich zoo zou laten ventileeren door persmuskieten; deze voorgevelallures van
Bernard Shaw karakteriseeren wel degelijk zijn persoonlijkheid, die uit een
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zonderlinge mixtuur van Fabian-socialisme, Ibsen, Darwin en nog enkele andere
elementen is gevormd. De democratische gemeenschap en de neiging tot
wereldverbetering hebben zich in dezen merkwaardigen man gemengd met een
belangrijk aantal sceptische reserves en kwaadaardige stekels; maar – zooals hij zelf
heeft toegegeven in zijn commentaar op zijn biograaf Frank Harris – de
‘Weltverbesserungswahn’ is altijd een van zijn geliefkoosde hobby's gebleven;
waaruit men weer mag concludeeren, dat hij, zelfs als hij voor de afwisseling
dictatoren platonisch bewondert, altijd een onverbeterlijke democraat blijft en wel
tot zijn dood blijven zál. Wat men is, hangt minder van de intellectueele gezindheid
dan van de geheele persoonlijkheid af; en met hoeveel scherpte Shaw zich ook steeds
geweerd heeft tegen de caricaturen, die uit de democratie (evenals trouwens uit de
aristocratie) zijn voortgekomen, hij was nooit anders dan de democraat par exellence.
Dat is zijn groote charme, want juist als democraat verstond hij de kunst zichzelf te
blijven, en zich te onderscheiden van andere democraten; hij pleitte in vrijwel al zijn
tooneelstukken, hij had nooit iets van den ‘l'art pour l'art’-auteur, hij achtte zich zelfs
verheven boven Shakespeare, hij ontworstelde zich nooit geheel aan den invloed,
dien de politieke spreekbeurten uit zijn socialistische periode op hem hadden; en
toch werd hij... Shaw, een figuur, een eigenheid, het genie van den tweeden rang,
als men wil, maar dan met een speciaal accent vol genegenheid op het woord ‘genie’.
Shaw bewijst door zijn werk, dat het genie zich overal kan openbaren, dat de ‘tweede
rang’ evengoed zijn genialiteit heeft als de eerste (en misschien ook de derde); want
als men Shaw geniaal wil noemen (waartegen, dunkt mij, niet het geringste bezwaar
bestaat), dan is het niet noodig, dat men daarom zijn duidelijke
tweederangs-eigenschappen gaat idealiseeren; mét al zijn typische banale kanten,
mét zijn voorgrond van gretige geestigheden en zijn achtergrond van angelsaksisch
vertrouwen in ‘Life Force’ of ‘Creative Evolution’, heeft Shaw iets onnavolgbaars,
dat menig stoer auteur van onaantastbare eersterangs middelmatigheden (ook die
bestaan zoowaar!) hem onderhands geweldig zal benijden.
Zijn leven lang was Shaw een polemist, ook waar hij zich schijnbaar buiten de
directe polemiek bewoog; als zoodanig is hij wellicht voor de representanten van het
‘l'art pour l'art’, voor de officieele wijsgeeren, voor de cultuurmenschen, kortom,
van een zekere deftigheid, al spoedig afgedaan met eenzelfde gebaar, waarmee zij
ook Ibsen plegen af te doen. Deze auteurs, zoo zegt men, zijn een tijd lang aan de
orde, omdat zij zich bezig houden met de problemen van den dag, maar zij zijn dan
ook spoedig verouderd en zijn niet te vergelijken met de auteurs, die ‘voor de
eeuwigheid’ geschreven hebben. Niets heeft men dan ook Shaw meer kwalijk
genomen, dan dat hij zich met Shakespeare dorst vergelijken en zich zelfs boven
Shakespeare waagde te plaatsen; een pamflettist, die een ‘eeuwigen auteur’ aanrandde,
was toch al te ridicuul! Maar het komt mij voor, dat de tegenstelling tusschen Shaw
en Shakespeare zoo wel wat al te gemakkelijk wordt afgedaan. Shaw heeft geen
Hamlet geschapen, dat is waar, en ik ken zelfs geen personage uit zijn omvangrijke
oeuvre, die het ook maar een oogenblik tegen Hamlet zou kunnen opnemen; maar
is 't niet bijzonder onvruchtbaar de quaestie aldus te stellen? Moet men Multatuli
gaan verwijten, dat zijn Havelaar geen Faust is geworden? Van oneindig meer belang
lijkt mij, dat Shaw de mogelijkheden die in hem waren met een meesterschap heeft
gerealiseerd, waaraan alleen een kortzichtige (en doorgaans lichtelijk jaloersche)
critiek den naam ‘goedkoop’ kan geven. En dat de werken van Shaw voor de
zooveelste generatie (laat ons zeggen die van 1980) weinig of geen beteekenis meer
zullen hebben, lijkt mij allerminst zoo zeker. Er zal veel afvallen, en er zal met name
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veel actueele toespeling en shaweske geestigheid afvallen; leest of speelt men echter
den geheelen Shakespeare? Zonder ook maar iets te willen verdoezelen van het
diepgaande verschil tusschen beide schrijverstypen: ik zou die laatste bewering toch
niet gaarne voor mijn rekening nemen!

Twee auteurs, die elkaar ‘door’ hebben
Er zijn speciale genoegens op leesgebied, die men zich vooral niet moet onthouden.
Daartoe behoort ook de lectuur van Frank Harris' unauthorised biography van Bernard
Shaw, die in 1931, kort na den dood van Harris, verscheen met het postscriptum van
Shaw zelf. Harris is ten onzent misschien meer bekend door zijn uitmuntende
biographie van Oscar Wilde en door het schandaal, dat destijds zijn voor pornographie
uitgemaakte My Life and Loves veroorzaakten, maar zijn boek over Shaw is zeker
niet minder de moeite waard dan dat over Wilde. Het is geschreven zonder eenig
ontzag voor den officieelen Shaw en de officieele litteraire traditie, die door de jaren
om Shaw is geweven; de stijl is die van een nieuwsgierigen, soms indiscreten vriend,
die geen andere bedoelingen heeft dan ‘achter de waarheid’ te komen, achter de
schermen te kijken; men behoeft niet door overgenomen waardeeringen van anderen
te waden, men behoeft zich evenmin door een rijstenbrijberg van gewichtige termen
en -ismen heen te eten; de Shaw, waarover Harris handelt, is familiaar nabij en blijft
desondanks (dat pleit voor Harris' intelligentie én voor de beteekenis van Shaw)
onmiskenbaar een figuur.
Wat de lezing van dit boek zoo bijzonder aantrekkelijk maakt, is, dat de mensch
en schrijver Harris voortdurend verbaasd is over een zoo ‘onmogelijk iemand’ als
de mensch en schrijver Shaw. Harris, groot bewonderaar van Shakespeare en
vrouwenkenner, is eigenlijk constant polemisch tegen zijn vriend, die het gewaagd
heeft Bunyan boven Shakespeare te verkiezen en zich op het gebied van de sexe
puriteinsch te gedragen; het is een vriendschappelijke vorm van polemiek, maar
daarom niet minder principieel. In zijn postscriptum reageert Shaw daarop op een
wijze, die geen twijfel overlaat, of hij heeft Harris ‘door’, meer nog wellicht dan
Harris Shaw ‘door’ had; op zijn beurt acht hij Harris weer een ‘impossible man’ en
hij omschrijft dat met redenen. Zoo wordt het boek als geheel veel meer dan een
gewone biographie van de soort, die tegenwoordig in de mode is; het wordt een
krachtmeting tusschen twee persoonlijkheden, die elkaar van zeer nabij hebben
gekend, brieven hebben gewisseld, gesprekken hebben gevoerd... en elkaar in laatste
instantie toch volkomen vreemd zijn gebleven. Het is een boeiend duel, waarbij men
nu eens voor Shaw, dan weer voor Harris partij kiest.
Wil men Shaw leeren kennen, dan moet men natuurlijk in de eerste plaats zijn
werken lezen; maar aangezien werken weer veel verbergen, dat aan de oogen van
een vriend niet ontgaat, heeft men in de biographie van Harris een uitmuntende
aanvulling. Al wijst Harris' manier van leven die van Shaw instinctief af, zijn geest
is scherp genoeg om achter de shaweske clownerie motieven te speuren, waarvan
ook Shaw zelf de waarde moet erkennen. Een van de zeer juiste dingen, die Harris
heeft opgemerkt, is, dat Shaw, hoewel hij over een onuitputtelijken voorraad
geestigheid beschikt, eigenlijk geen gevoel voor humor heeft. Dit lijkt mij geen
toeval; er is te veel systeem in Shaws geestigheid, omdat hij in wezen een religieus
en zelfs paedagogisch man is, een pleiter voor een ‘goede zaak’, een overtuigende
wereldverbeteraar; zijn overvloed van geest is een reactieverschijnsel op de in veel
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opzichten zoo kromgetrokken Engelsche samenleving, waartegen Shaw voortdurend
in het geweer is geweest, en dit reactieverschijnsel is hem tenslotte tot een tweede
natuur geworden.
Engeland heeft een eigenaardig effect op zijn onafhankelijkste schrijvers, dat kan
men duidelijk constateeren zoowel aan Shaw als aan D.H. Lawrence; van den
weeromstuit trekken zij zelf naar den anderen kant krom, zij krijgen een hobby of
een tic, die tegen de conventioneele Engelsche hobby's en tics ingaat. Daardoor
herkent men hen op het continent toch altijd weer als typische Britsche staatsburgers,
mét al hun negativiteit, mét al hun fel verzet. Shaw, ‘the funny man in a
boarding-house’, zooals iemand hem genoemd heeft, is, van dit standpunt bekeken
en ondanks zijn Iersch aangelengd bloed, toch weer een auteur, die nergens anders
dan in Engeland mogelijk zou zijn.

Deugden en fouten door elkaar
De verzameling short stories en ander ‘kleingoed’, die thans bij Constable verschenen
is, geeft in miniatuurdimensies een overzicht over verschillende tientallen jaren van
Shaws litteraire leven. Men vindt hier de ups en downs van Shaws talent zorgeloos
door elkaar; men vindt er zijn altijd ietwat gewilde en sterk theoretische
persoonsbeschrijvingen, zijn bekenden satyrischen toon, die nu eens precies raak is
en dan weer goedkoop aandoet, men vindt er alles, waaraan zijn tegenstanders, die
meer voor het ‘l'art pour l'art’ zijn, zich terecht of ten onrechte ergeren. Het
meerdendeel van deze verhalen getuigt van de nuchtere fantasie, waarover Shaw
beschikt; zijn ingrediënten hebben bijna altijd iets onwerkelijks, maar de nuchterheid
van zijn steeds observeerend critisch verstand maakt, dat de onwerkelijkheid der
situatie direct gecompenseerd wordt door talrijke satyrieke elementen. Het eerste
verhaal b.v. (Aerial Football: the New Game) brengt een overreden juffrouw en een
bisschop, die zijn nek gebroken heeft, voor de Hemelpoort, het tweede (The Emperor
and the Little Girl) den Duitschen keizer en een meisje op het slagveld van den
wereldoorlog; in The Miraculous Revenge krijgt de lezer de geschiedenis van een
wonder te hooren, maar het is een wonder à la Shaw; het eigenlijke middelpunt van
de novelle is de man, die het wonder bespionneert, rationaliseert, kortom: tot een
detectiveverhaal van het verstand omwerkt. Zoo gaat het in de meeste schetsen, die
dit boek vullen; de bizarre situatie, waarvan een geboren romanticus zou hebben
geprofiteerd ten bate van het gevoel, dient Shaw uitsluitend om zijn polemische
driften vrij spel te laten; hij heeft die situaties noodig, omdat ze scherpe contrasten
opleveren, en de scherpe contrasten leveren hem het beste materiaal voor zijn satyre.
Men moet deze short stories liever niet vergelijken, met die van zijn landgenoot
Aldous Huxley, die een erkend meester is op dit terrein. Bij Shaw blijft de satyre
veel meer aan de oppervlakte dan bij Huxley; zijn menschen blijven mager, omdat
zij speelsche uitvindingen van een begaafd brochureschrijver zijn, die hen in dienst
neemt voor zijn paradoxalen geest.

Shaw achter de negerin
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In dezen bundel is voorts nog afgedrukt de reeds eerder afzonderlijk verschenen
groote novelle The Adventures of the Black Girl in her Search for God (met de aardige
houtsneden van John Farleigh). De reacties van deze ‘black girl’ op de verschillende
Godsconcepties, die zij, gewapend met haar ‘knobkerry’, tegenkomt op haar expeditie,
zijn zoo typisch en compleet Shaw, dat men van tijd tot tijd geneigd is in deze negerin
een verjongde, poëtische schaduw van hemzelf te zien. Ook hier liggen Shaws goede
en minder goede eigenschappen door elkaar heen; zijn grillige, maar altijd
verstandelijke gecontroleerde fantasie brengt de zonderlingste phaenomenen bijeen
om het directe en (volgens Shaw) primitief-spontane inzicht van het zwarte meisje
een tegenwicht aan menschelijke cultuurdocumenten te geven. Het zou bij ieder
ander auteur onherstelbaar goedkoop zijn geworden; bij Shaw heeft het altijd nog
charme genoeg om den lezer voortdurend te boeien. Eigenlijk is ook in deze
geschiedenis weer de pamflettist aan het woord, die zich achter een negerin verschuilt
om zijn ideeën te verkondigen; trouwens, Shaw heeft niet kunnen nalaten er een
explicatieven commentaar bij te schrijven, die de avonturen van zijn heldin nader
toelicht.
Ten slotte trouwt het zwarte meisje in den tuin van Voltaire een ‘Irishman’, die
ook in de houtsneden van Farleigh, verdacht veel op Shaw zelf lijkt. Met deze
mogelijkheid heeft Frank Harris, die een geheel hoofdstuk aan Shaws ‘sex-credo’
wijdt, toch nog geen rekening gehouden...
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Bernard Shaw in ‘shorts’ in Verzameld Werk, deel 5,
pagina 226.

De eeuwige jeugd
aant.

Geproclameerd door ‘De Nieuwe Gemeenschap’
Tragedie van het gezag
De Spaansche wijsgeer Ortéga y Gasset heeft in zijn hier reeds meer genoemde boek
De Opstand der Horden gesproken over het deels belachelijke, ‘deels ergerlijke feit,
dat men in onze dagen van de jeugd als zoodanig een politiek programma heeft
gemaakt’. ‘De menschen’, zegt hij, ‘verklaren te behooren tot “de jongeren”, alleen
omdat zij hebben hooren zeggen dat de jeugd meer rechten dan verplichtingen heeft,
daar zij de vervulling van haar verplichtingen kan uitstellen ad calendas Graecas der
mannelijke rijpheid. De jongeling heeft zich altijd - als zoodanig - vrijgesteld
beschouwd van het doen of gedaan hebben van grootsche daden. Hij heeft altijd van
crediet geleefd. Dit ligt in de menschelijke natuur. Dat was een onjuist recht, dat zij,
die niet jong waren, half ironisch, half verteederd aan de jongeren toekenden. Het is
echter ontstellend, dat zij dit recht nu zelf nemen, als een effectief recht, juist om
zich daardoor alle andere rechten toe te kennen, welke slechts behooren aan dengene,

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

die reeds iets heeft verricht. Het lijkt een leugen en toch is het de waarheid, dat men
er toe gekomen is van de jeugd een chantagemiddel te maken.’
Het woord ‘chantage’ klinkt hard, maar het is hier inderdaad niet misplaatst. Dat
de natuurlijke verteedering voor de jeugd over is gegaan in een leuze: de jeugd om
de jeugd, is een even belachelijk als ergerlijk feit. In Nederland zijn wij weliswaar
nog maar beginnelingen in de leer en voor de werkelijk bigotte jeugdvereering moet
men zich buiten onze grenzen begeven; hetgeen echter niet wegneemt, dat zich ook
ten onzent analoge symptomen voordoen, die ook in andere opzichten de aandacht
trekken. Het parool: ‘Keep that schoolgirl complexion’ hangt o.a. samen met de vrees
voor oud te worden aangezien; en daarom forceert men liever de eeuwige puberteit
dan dat men (wat in andere kringen weer het geval is) zich neerlegt bij het gezag en
bezadigd wordt.

‘Arrivisme’ en ‘negativisme’
Om tot de zaak te komen: er speelt zich thans in onze tijdschriftenwereld een kleine
comedie of tragedie af, die men ten onrechte geheel en bagatelle zou behandelen.
Eenige maanden geleden maakten wij melding van een schisma, dat zich had
voltrokken in den boezem van het tijdschrift De Gemeenschap. Een deel van redactie
en medewerkers, onder leiding van Albert Kuyle, scheidde zich af stichtte een eigen
orgaan, De Nieuwe Gemeenschap. Wij teekenden daarbij destijds aan, dat persoonlijke
motieven hierbij een rol hadden gespeeld en dat de situatie in dit kamp voorloopig
nog weinig duidelijk was, gegeven de neiging van beide partijen om zich in vage,
grootsprakige algemeenheden uit te drukken; voorts, dat de uitgetreden redacteuren
waarschijnlijk een radicale strooming vertegenwoordigen, terwijl in de oude
Gemeenschap het meer behoudende element geconcentreerd bleef. Dit viel o.a. op
te maken uit de invectieven uit het kamp der Nieuwe Gemeenschap aan het adres der
‘conservatieven’, ‘arrivisten’ en ‘indifferenten’, terwijl de oude Gemeenschap zich
in beginsel uitsprak ‘voor de katholieke levensaanvaarding’ en ‘tegen het moordend
negativisme’. ‘Die angst voor het negativisme’, voegden wij er aan toe, ‘is in dit
kamp een bewijs voor het langzaam maar zeker officieel worden van de “jongere”,
eens zoo rebelsche en vechtlustige katholieken.’
Er zou geen aanleiding zijn om nog eens op de quaestie terug te komen (waar de
eerste helft van de beide jaargangen deze meening vrijwel heeft bevestigd), als het
geschil zich niet zoo typisch ook naar den anderen kant (de geforceerde
jeugdvereering) had toegespitst. Men krijgt n.l., dankzij dit conflict tusschen
levensaanvaarders en negativisten, een curieuzen kijk op de verhouding van individu
(persoonlijke vrijheid) en collectiviteit (autoritair gezag) in katholieke kringen; een
verhouding, die ons als psychologisch materiaal welkom moet zijn, ook al
interesseeren ons de gevechten voor het Museum voor Nieuwe Religieuse Kunst,
waarvan met name De Nieuwe Gemeenschap davert, slechts anecdotisch.

De tijd van het compromis is voorbij
Wie van den beginne af (1925) de jaargangen van het tijdschrift De Gemeenschap
heeft gevolgd, zal weten, dat het conflict tusschen de persoonlijke vrijheid en het
kerkgezag hier permanent bestaan heeft en dat er even permanent is geschipperd om
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jeugdige vitaliteit en kerkelijke autoriteit zoo ongeveer in balans te houden. De vraag,
of men zich al dan niet de kerkelijke censuur moest laten welgevallen, is voor de
auteurs, die zich in deze beweging hadden vereenigd steeds weer actueel geweest,
maar steeds weer diplomatiek verdrongen, en met reden. Dat een werkelijke oplossing
hier niet mogelijk was, ligt voor de hand. Het katholieke individu, dat het leergezag
niet over de geheele linie erkent, kan tijdelijke compromissen sluiten met den censor:
op den duur zal het kleur moeten bekennen en óf buigen óf de permanente oppositie
proclameeren. De tijd der compromissen nu heeft hier tamelijk lang geduurd; deze
groep katholieke schrijvers was, toen zij werkelijk jong van jaren was, nu eens in
conflict met de autoriteiten, dan weer geneigd bakzeil te halen, zonder dat een
principieele houding viel te ontdekken; er bestond wel een sterk aesthetische
strooming (het best gepersonifieerd in den onlangs door de Maatschappij der
Letterkunde bekroonden Jan Engelman), die de paganistische verfijningen eerder
zocht dan het geloofsbelang, naast een meer ‘volkstümliche’ richting, waarvan Albert
Kuyle de voornaamste representant was, maar de gemeenschappelijkheid van het
jong zijn maakt veel verschil goed. Dat er later toch conflicten ontstonden over de
te volgen gedragslijn tegenover het kerkgezag, spreekt echter vanzelf; hoe meer de
binding van het jong-zijn verdwijnt, hoe duidelijker de werkelijk persoonlijke
verschillen aan het licht komen; en het heeft dan, ook reeds voor dit schisma,
geenszins aan paleisrevoluties ontbroken. Tenslotte is de ‘krach’ gekomen, omdat
men niet eeuwig met het compromissysteem kan blijven voortgaan. De groep
Engelman-van Duinkerken heeft ‘afstand gedaan van de jeugd’, als men het zoo
noemen mag; de groep Albert Kuyle (verrijkt met A.den Doolaard) heeft zich hongerig
geworpen op een verlenging van het jeugdige tot een tijdstip, dat waarschijnlijk in
de buurt van het seniliteitsstadium zal liggen.

Jeugd als moraalpredikatie
Uiterst karakteristiek voor deze kleine tragedie van het gezag is nu, hoe zich in de
splitsing der tijdschriften de troebelheid van het compromis en het gebrek aan
werkelijk doordenken over deze problemen wreken.
Plotseling n.l. zijn de beide tendenties volkomen uiteengevallen. Aan de eene zijde
(de oude Gemeenschap) heeft het conformisme gezegevierd; men zal dat hier alleen
niet aanstonds toegeven en vandaar, dat de inhoud van De Gemeenschap mat,
kleurloos, vaag en algemeen is geworden. Bij de Nieuwe Gemeenschap daarentegen
is alle zelfbeheersching verdwenen; men proclameert hier zooiets als de polemiek
tegen alles en allen en het recht op de permanente ‘schoolgirl complexion’ (De
Nieuwe Gemeenschap, het blad dat ‘een generatie jonger is’, luidt letterlijk de formule
van aanbeveling!), men besteedt halve en driekwart afleveringen aan het door het
slijk sleuren van de vroegere collega's, op grond van het feit, dat zij als dandy poseeren
of graag professor willen worden; men zwelgt in de dolzinnigste manifesten en
snorkende advertenties. Hoe funest de atmosfeer van het onopgeloste compromis
tusschen gezag en individu op deze groep heeft gewerkt, ziet men in dit stadium, nu
eenerzijds de stilzwijgende onderwerping aan het gezag op fletse neutraliteit uitloopt,
anderzijds de ‘jeugdige’ verheerlijking van het individu op een apologie van den
losgebroken stier blijkt neer te komen. Dit schisma bezegelt de troebelheid en
tweeslachtigheid van een beweging, die verzuimde definitief af te rekenen met het
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probleem van enkeling en maatschappij en nu het weinig verkwikkelijke tafereel te
zien geeft van een ongeëvenaard heftige familieveete.
Nog doorzichtiger van troebelheid wordt het geval, als men constateeren moet,
dat het niet de bezadigd geworden oude Gemeenschap, maar de ‘jeugdige’, naar links
en rechts blazende en spuwende Nieuwe Gemeenschap is, die... opkomt voor een
sterk gezag. Deze nuance is te onthullend om haar niet met nadruk te vermelden, als
het belangrijkste psychologische (zoo niet psycho-analytische) document in dit
merkwaardige geding. In haar laatste aflevering begint de redactie een campagne
tegen de onzedelijkheid, tegen onwelvoegelijke kleeding, tegen ‘slijtage van het
schaamtegevoel’, tegen boeken als Naakte Waarheid en Bed en Sofa (dit is een film,
maar op zulke kleinigheden moet men hier niet letten) en tegen nog meer verderfelijks,
om tenslotte o.a. het volgende imperatief te eischen:
‘Staat, Kerk, en erkende openbare lichamen dienen voor te gaan in de practische
erkenning van de waarde der kunst en amusementskunst voor de waarde van de
cultuur.
Voor zoover een vrije ontwikkeling van de kunst schadelijk is voor het ware
cultuurleven van staat en gemeenschap, hebben de staat en de gemeenschap den
plicht zich hiertegen afdoende te weren. Film-import, filmvertooning, film-aanmaak
en filmcritiek dienen aan strenge banden te worden gelegd, waarbij de gezondheid
van staat en natie een voldoende criterium vormt.
Tooneel- en cabaretvertooningen dienen te komen onder een strenge staatscensuur
die zich ten doel stelt kijkers en toehoorders te beschermen tegen de gevolgen van
de verkeerd gebruikte menschelijke vrijheid, en zich zelf te vrijwaren voor het bederf
dat hem, in de persoon van het volk, beschadigen zou.
De amusementslectuur en de totale inhoud van de kiosken dient, na gezuiverd te
zijn volgens de normen hierboven voor andere gebieden van soortgelijke
werkzaamheid gesteld; te werken aan den positieven opbouw van het goede
volkskarakter, van het nationaal zedelijk bewustzijn...
De radio-omroep worde geheel onttrokken aan de particuliere propaganda,
voorzoover deze in strijd is met de werkelijke belangen van de staat.
Alles wat zich niet kan of wil voegen naar de te scheppen wetten en besluiten, dient
te verdwijnen. En met al datgene, het critisch monster eener onbestemde
volwassenheid.
Opdat mede op dit terrein de dag der nationale verheffing aanstaande zij.’

De eeuwige onvolwassenheid moet regel worden
Dit is, men beseffe het wel, niet het programma van een extreem-calvinistische of
fascistische partij, maar van een groep katholieke jongeren! Jongeren bovendien, die
er hevig prijs op stellen jong te zijn en zelf tegen iederen vorm van gezag te
opponeeren! Pikanter kan het al niet, doorzichtiger evenmin; en als men de door mij
gecursiveerde zinnen met aandacht leest, zal men tot de conclusie moeten komen,
dat Ortéga y Gasset niet ten onrechte heeft uitgevaren tegen den tegenwoordig overal
bedreven ‘zwendel met de jeugd’. Het toeval wil, dat men in dezen nu eens helder
kan aantoonen, hoe zich de gezagswellust ontwikkelt: n.l. als vrucht van een
onopgelost puberteitsconflict. Omdat deze ‘jeugd’ aan de volwassenheid niet toe kan
komen, omdat zij volwassenheid identificeert met de doode onderwerping aan het
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gezag, zal zij ook de rest van de wereld dwingen zich met huid en haar over te geven
aan moralistische dictatuur van de eeuwige onvolwassenheid.
En nu zegge men niet, dat de holle rhetoriek er te dik opligt of dat het hier ‘maar’
tijdschriftpolemieken tusschen katholieke belangen betreft, die ons niet aangaan;
immers deze historie zou als parabel kunnen dienen van wat zich in het groot elders
reeds voltrokken heeft. Deze rhetoriek is, men moge het aangenaam vinden of niet,
hopeloos aan de orde.
M.t.B.

Lion Feuchtwanger 50 jaar
aant.

Door ‘Jud Süss’ over de heele wereld bekend
Chroniquer van het na-oorlogsche Duitschland
De Duitse roman- en toneelschrijver Lion Feuchtwanger wordt a.s. zaterdag 50 jaar.
Het is een halve-eeuw feest dat niet in de rooskleurigste omstandigheden wordt
gevierd; want Feuchtwanger behoort tot degenen die als een der eersten door het
nazi-regime uit Duitsland werd gebannen, terwijl zijn papieren door S.A.-mannen
werden verbrand en zijn bezittingen in beslag genomen. Feuchtwanger (het is
psychologisch maar al te verklaarbaar) was bij de nazi's bijzonder gehaat; reeds voor
de gebeurtenissen van 1933 kwam hij als Jood herhaaldelijk in conflict met de
nationalistische stromingen. Zo werd zijn toneelstuk Jud Süss (naar een gegeven van
Wilhelm Hauff) aanvankelijk in München verboden, terwijl een opvoering van Der
holländische Kaufmann in dezelfde stad in 1923 wegens een nationaal-socialistische
partijdag niet door mocht gaan. In zijn grote roman Erfolg heeft Lion Feuchtwanger
bovendien een weinig vleiend beeld gegeven van de gebeurtenissen die samenhangen
met de Hitler-Putsch en ook de Führer zelf, zij het onder pseudoniem, scherp gehekeld.
Het is dus duidelijk dat Feuchtwanger voor het nieuwe regime een onmogelijk man
was; als hij tijdens de nationale revolutie niet toevallig in Amerika had vertoefd,
waar hij een serie lezingen heeft gehouden, zou zijn leven zonder twijfel ernstig
gevaar hebben gelopen. In zijn laatste roman Die Geschwister Oppenheim (bij de
Nederlandse uitgever Querido verschenen en onlangs in ons blad besproken) vergunt
Feuchtwanger de lezer een blik op de lotgevallen ener Joodse familie die door de
antisemitische actie uit elkaar wordt geslagen en rechteloos gemaakt.
Een schrijver van de allereerste rang kan men Feuchtwanger niet noemen; daarvoor
is hij te zeer een man van breedvoerige gedegenheid. Zijn betekenis ligt meer in het
feit dat hij historische episoden met talent weet te beschrijven; Jud Süss, dat hij in
1922 tot roman omwerkte (nadat vele Duitse uitgevers het boek geweigerd hadden,
verscheen het eerst in Engeland, waar het een enorm succes had), heeft een groot
publiek geboeid door juist dat beschrijvende talent. Als auteur van het ook tamelijk
langademige, maar om de beschreven gebeurtenissen zeer merkwaardige Erfolg
(1930) werd hij de kroniekschrijver van het na-oorlogse Duitsland, meer speciaal
van München. Ook van deze roman, als van enige andere boeken, verschenen in
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verschillende landen vertalingen; Anthonie Donker bezorgde de Nederlandse vertaling
onder de titel Succes.
Lion Feuchtwanger is in het buitenland altijd meer gelezen dan in Duitsland zelf;
dat bewijzen o.a. de oplagecijfers van zijn werken, waarvan die van het buitenland
de Duitse verre overtreffen. Hoewel hij in de oorlog debuteerde, heeft hij zelf
verklaard van die oorlog geen noemenswaardige invloed te hebben ondergaan; hij
deed overigens actieve dienst, werd zelfs gevangen genomen, maar wist te ontsnappen
en Duitsland weer te bereiken. Aan deze uiterlijke levensfeiten kent hij echter
eveneens weinig belang voor zijn oeuvre toe; het belangrijkste motief in zijn boeken
noemt hij de mens tussen doen en niet-doen, tussen macht en kennis. Invloed op zijn
stijl hadden, meent hij, vooral Heinrich Mann, Alfred Döblin en Bert Brecht.
Feuchtwanger werd 7 juli 1884 te München geboren. Hij studeerde te München
en Berlijn, huwde in 1912, was tijdens en na de oorlog aanvankelijk als toneelschrijver
werkzaam; hij dramatiseerde verschillende bekende gegevens (Julia Farnese;
Vasamtasena; Leben Eduard II; Jud Süss, e.a.) en was ook als regisseur verbonden
aan het Volkstheater te München. Er verschenen eveneens dramatische bewerkingen
van zijn hand van werken van Aristophanes, Aeschylus en Calderon, en drie
‘Angelsaksische stukken’. Later wijdde Feuchtwanger zich hoofdzakelijk aan de
roman. Zijn Jud Süss en Erfolg noemde ik reeds. In 1923 verscheen Die hässliche
Herzogin, de geschiedenis van de 14e eeuwse hertogin van Tyrol, ‘Margarete
Maultasch’. In 1925 verhuisde Feuchtwanger naar Berlijn, waar hij Erfolg schreef.
In 1932 verscheen Der jüdische Krieg, het laatste boek dat nog in Duitsland kon
worden uitgegeven, maar dat na de boekenverbranding in Nederland werd herdrukt.
In mijn kroniek van a.s. zondag kom ik nog op Feuchtwanger terug, speciaal op
zijn verhouding tot Dostojewski.

Lida Vergouw, Alarm (C.A.J. van Dishoeck. Bussum 1934).
aant.

De verhouding tusschen een zwakken, maar gepatenteerden puber en een mama, die
nog jong en actief genoeg is om te hertrouwen met een zakenman, is het thema van
dit alleszins cliché-achtige damesboek. Alle gemeenplaatsen, van de thee tot het
Meisje (met een Hoofdletter) komen er braaf in voor; dat moeder en zoon elkaar na
veel strubbelingen weer vinden, nadat de zoon een geweldig artistiek jong mensch
is gebleken, spreekt ook haast vanzelf. Natuurlijk zijn de narigheden niet van de
lucht, en die narigheden zullen menig gemoed ernstig bezig houden. Waarmee ik
wil zeggen, dat deze roman vol malle pretenties, spoedig in geen leesbibliotheek zal
ontbreken. Als klassieke, schoon ongewilde parodie op het werkelijke leven, kan
men zulk een Alarm trouwens ook best genieten.
M.t.B.

Courths-Mahler op de barricaden
aant.

De gevolgen van een ‘grootschen opzet’
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Een dichter, die proza met fouten schrijft
Theun de Vries, Eroica (Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1934)
Theun de Vries, Aardgeest (Rozenbeek & Venemans, Hilversum, 1934).
Dit artikel verscheen als Courths-Mahler op de barricaden in Verzameld Werk,
deel 5, pagina 233. De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op
de krantenpagina te lezen.

De spellingstrijd
aant.

Reactie van prof. Van Ginneken en Overdiep
De schrijftaal tegenover ‘den spreker’
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Willy Corsari, Het mysterie van de Mondschein-Sonate (Leopold's
Uitg.-Mij., 's-Gravenhage, 1934).
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Urbain van de Voorde, Essay over Karel van de Woestijne (C.A. Mees,
Santpoort, 1934).
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

De dichter van Pan
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aant.

Een dissertatie over Herman Gorter
Is Gorter na Mei en Verzen ‘doodgegaan’?
J.C. Brandt Corstius, Herman Gorter, Een bijdrage tot de kennis van zijn
leven en werk. (Uitg.-Mij. Contact, Amsterdam, 1934).
Naarmate de afstand tusschen de Beweging van Tachtig en ons toeneemt, worden
de Tachtigers en hun oeuvre meer en meer ‘dissertatierijp’. Aan dezen
ontwikkelingsgang is niets te verhelpen; alles, wat eens vitaal was, wordt historie,
wordt geaccepteerd, wordt verworpen, wordt her-ontdekt... en wordt ook
onverbiddelijk dissertatie. Zoo zag men voor eenige jaren Anthonie Donker in een
proefschrift De Episode van de Vernieuwing onzer Poëzie (1880-1894) een vlot,
maar niet zeer wetenschappelijk panorama ontwerpen van alle dichters van Tachtig
bij elkaar, terwijl nog zeer onlangs Garmt Stuiveling het rhythmische sectiemes
hanteerde op de poëzie van hen, die ons door onze leermeesters van het M.O. eens
als heilig waren aangeprezen. Thans vraagt dr. J.C. Brandt Corstius de aandacht voor
een lijvig boek over Herman Gorter, waarmee hij voornamelijk de vroeger verschenen
geschriften van dr. W. van Ravensteyn (Herman Gorter, de Dichter van ‘Pan’,
Rotterdam, 1928) en van Henriëtte Roland Holst (Herman Gorter, Amsterdam, 1933)
wil aanvullen.
De litterair-historische dissertatie is meestal het symbool van een half litterairen,
half historischen aanleg, zooals het adjectief al zegt. Ik leg hier echter den nadruk
op half. Reeds in mijn bespreking van Stuivelings proefschrift over versbouw en
rhythme heb ik er op gewezen, dat zelfs de meest exacte onderzoekingen er den
experimentator met litterair materiaal niet voor kunnen vrijwaren, dat hij in laatste
instantie toch telkens weer terug moet komen tot de gevoelsqualificaties van den
onwetenschappelijken lezer; en dit ligt in de eerste plaats aan den aard van het
materiaal dat men nu eenmaal niet kan vergelijken met het materiaal van physica en
chemie. Het gevoelselement speelt ook bij de wetenschappelijke beschouwing der
poëzie een veel dubbelzinniger rol dan in de exacte wetenschappen, waar men het
methodisch kan uitschakelen.

Een boek uit het grensgebied
Het proefschrift van dr. Brandt Corstius is een typisch voorbeeld van zulk een
litterair-historisch, nu eens refereerend, dan weer critiseerend, soms suggestief
beschrijvend, een andermaal exact argumenteerend boek. Waar de wetenschap en
de litteraire suggestie in elkaar overgaan, is dikwijls moeilijk uit te maken; een boek
als dit wijst er op, dat de litteratuurwetenschap in een grensgebied werkt, waarin van
een doelbewuste methode eigenlijk niet gesproken mag worden. Terwijl het etiket
wetenschap den inhoud moet waarborgen, kan zelfs een leek bij een vluchtige lezing
constateeren, dat zonder ‘smaak’, ‘intuïtie’, ‘aanvoelen’ of hoe men het noemen wil,
een dissertatie als die van dr. Brandt Corstius nooit zou kunnen worden geschreven;
een principieel onderscheid tusschen het boekje van Henriette Roland Holst b.v. (dat
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geen wetenschappelijk watermerk draagt) en dit geschrift is niet vast te stellen, al
zijn er verschillen genoeg in de wijze, waarop het onderwerp wordt behandeld. De
biographie van Henriette Roland Holst is veel strakker gehouden, geeft een veel
duidelijker beeld van Gorter, is ook veel beter geschreven. ‘Als men staat voor het
laatste deel van de triptiek Pan, straalt daaraf een goud licht, rijk en overdadig, soms
verblindend, soms diep-goud glanzend’, schrijft dr. Brandt Corstius op p. 140 van
zijn boek. Is dit wetenschap? Neen. Is het kunst? Het lijkt er op, maar het is wat al
te fraai uitgedrukt. Wat is het dan wel? Een amphibie, waarvan de beteekenis gezocht
dient te worden in het feit, dat het noch het een, noch het ander en van alles wat is.
Men zou ook kunnen zeggen, dat zulke lyrische passages in een proefschrift de
grenzen der wetenschap niet onaardig aangeven. Maar een gebrek aan methode
spreekt uit dit soort onderzoekingen wel heel duidelijk. Men weet zich niet te
beperken, en daardoor vervalt men in het overdadige pathos van
het-nog-mooier-te-willen-zeggen-dan-de-dichter-het-al-gezegd-heeft. Als eindresultaat
blijft dan voor den lezer, ondanks alle overdadigheid, toch een gevoel van leegte
over; men is aan twee kanten tegelijk bewerkt en daardoor aan beide kanten
onbevredigd gebleven.

De muzikale verhouding tot het leven
Hoeveel interessante gegevens en conclusies omtrent Gorter men dus ook in het boek
van dr. Brandt Corstius moge aantreffen, in één opzicht schiet het te kort en blijft
het ook beneden het peil van de zoo sympathieke persoonlijke aanteekeningen van
Henriette Roland Holst: het is niet boven de stof uitgekomen, het geeft geen homogeen
beeld van den dichter, het waagt zich niet aan een psychologische analyse van dezen
wonderlijken begaafden impressionist en idealist, die zeker de belangrijkste en
oorspronkelijkste is geweest van de mannen van Tachtig. En hier was juist een taak
geweest voor een biograaf, ...maar misschien is dat van een dissertatie te veel gevergd.
Men zou zich aan de psychologie van het impressionisme en idealisme in het algemeen
moeten wagen, men zou niet bij de gewone litterair-historische geschilpunten over
Gorters impressionistische en socialistische poëzie moeten blijven stilstaan, men zou
dit geheele conflict als van ondergeschikt belang moeten behandelen, om den mensch
Gorter te ontdekken, die (zooals duidelijk uit zijn poëzie van het eerste tot het laatste
stadium blijkt) één verhouding tot het leven had: de muzikale. Ik geef dezen term
niet als een panacee, waarmee de figuur van Gorter is ‘verklaard’, maar als een
gezichtspunt, van waaruit men zoowel zijn zeldzame impressionistische gevoeligheid
als zijn naar hoofdletter en dogmatiek neigende ‘levensleer’ kan begrijpen. Tot het
type van den ‘muziekmensch’ behooren beide eigenschappen, en zelden zag men ze
zoo treffend gecombineerd als in Gorter, dezen ‘Musiker auf Abwegen’.
Dit aperçu is niet zoo bijzonder origineel, als men bedenkt, dat Gorter muzikaal
was en in zijn dichtwerken voortdurend door het probleem der muziek werd
beziggehouden; als 'n echte ‘musicus’ zocht hij het daarbij altijd in het speculatieve
en metaphysische; zijn combinatie van de Menschheid en den Geest der Muziek is
hiervoor al zeer karakteristiek. Anthonie Donker oppert de veronderstelling ‘dat
Gorter in aanleg tot musicus was voorbestemd en door een merkwaardige lotsspeling
het talent van dichten ontving’. Die formule lijkt mij niet geheel juist; Gorter was
niet to musicus voorbestemd, hij was een muziekmensch, en als zoodanig uiterst
gevoelig en afwezig-dogmatisch tegelijk; het ‘talent van dichter’ is hier dus geen
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‘merkwaardige lotsspeling’, maar een surrogaat-uiting, evenals het
hoofdletter-idealisme. De muziekmensch die geen vak-musicus wordt, die alleen
maar ‘muziek in zich heeft’ is daarom nog niet minder dan een muziekmensch; alles
in Gorter, met name ook zijn gebrek aan psychologie en zijn voorliefde voor het
allegorische en mythologische als speciale onderscheidingsteekenen van den ‘geest’,
stempelt hem tot zulk een muziekmensch.
Gevoelig en dogmatisch tegelijk: bestaat er dan eigenlijk nog een tegenstelling
tusschen den Gorter van Mei en die van Pan? Is het sensitivisme der Verzen niet
evenzeer een bewijs van ‘muzikaliteit’ als het idealistisch Marxisme, dat hier, ondanks
alle heftige activiteit in het leven, toch naast het leven staat? De muziek als het
tegendeel van de psychologie, als de abstracte afwezigheid tegenover de concrete
menschenkennis (denk ook aan Gorters liefde voor den geometrischen Spinoza!);
de muziekmensch, die, hoewel hij van nature volstrekt geen menschenhater is, eer
een sterk zinnelijk wezen en zelfs een fanatiek profeet van de Menschheid, toch
vereenzamen moet, omdat het contact met anderen zich niet vereenigen laat met de
abstracte zuiverheid der Idee... het komt mij voor, dat hier aanknopingspunten genoeg
zijn voor een studie over de geheele persoonlijkheid van Gorter. Wat Henriette Roland
Holst, die Gorter van zeer nabij gekend heeft, over zijn lotgevallen meedeelt, versterkt
mij in de meening, dat men in deze uitgesproken muzikale houding tegenover het
leven een sleutel zou kunnen vinden tot het probleem Gorter. Natuurlijk moet men
zich eerst losmaken van de populaire gedachte als zou de muziekmensch in de eerste
plaats worden getypeerd door zijn uitingen in muziek; en voorts zal men nader dienen
in te gaan op de karaktereigenschappen die met de muzikale verhouding tot het leven
correspondeeren.

Geen ‘gedeeltelijke’ Gorter!
Ik heb dit eene gezichtspunt naar voren gebracht niet om het iemand op te dringen,
maar omdat het mij voorkomt, dat dr. Brandt Corstius eigenlijk geen interpretatie
geeft, die verder brengt dan wat dr. Van Ravesteyn en Henriette Roland Holst reeds
hebben uiteengezet; de discussie met Van Ravesteyn b.v. gaat in deze dissertatie
over tamelijk ondergeschikte punten. ‘Dit werk’, zegt de heer Brandt Corstius, ‘is
in de eerste plaats een poging aan te toonen, dat men den dichter Gorter zeer te kort
doet door nauwelijks tien jaren van zijn veertigjarige poëtische waakzaamheid in het
volle licht te plaatsen en hem na dien tijd als dichter min of meer dood te verklaren’.
Dit standpunt is natuurlijk volkomen juist, maar het lijkt mij, na het boek van dr.
Van Ravesteyn, niet revolutionnair. ‘Men moet aannemen,’ schreef in 1929 ook reeds
Arthur Müller Lehning in de Internationale Revue i/10, ‘dat degenen, die vreemd of
vijandig staan tegenover een bepaalde wereldbeschouwing, minder openstaan voor
een kunst, die deze vertolkt. Het is waarschijnlijk, dat de onredelijke en vijandige
afkeer van Gorters poëzie in de eerste plaats haar karakter geldt en dat eenvoudig
degenen, die psychisch en mentaal de daarin weergegeven wereldbeschouwing
afwijzen, de grootheid en de schoonheid ervan niet kunnen benaderen.’
Het ligt voor de hand, dat een interpretatie van Gorter in zijn z.g. aesthetische
periode alleen op een verminking moet uitloopen en door niets wordt gemotiveerd.
Of het ook niet mogelijk is, de poëzie van den socialistischen Gorter door politieke
preoccupaties te overschatten, is een andere vraag. Dr. Brandt Corstius vertoont
zeker die neiging tot overschatting, d.w.z. tot onvoldoende critiek op Gorters
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theoretische basis; hij geeft een uitvoerig overzicht van Gorters levensbeschouwing,
maar laat zich te zeer meeslepen door die levensbeschouwing, om tot een werkelijk
critische waardeering te komen. De schrijver vereenzelvigt zich vaak met Gorter, en
hij vertoont dan een (voor een wetenschappelijk onderzoeker) niet onbedenkelijke
neiging om lyrisch te worden. Men kan een geestverwant zijn, en toch critisch, maar
dr. Brandt Corstius is wel geestverwant, maar lang niet altijd critisch. Zijn werk heeft
m.i. voornamelijk waarde door de toegewijde commentarieering van Pan, die
overigens de grootere nuchterheid van dr. Van Ravesteyn als aanvulling behoeft, en
door de afbakening van Gorters plaats tegenover de tachtiger principes, vooral tegen
over die van Kloos. Zeer terecht zegt schr., dat de bewering: in Mei leeft de ziel van
de beweging van Tachtig, een halve waarheid is. ‘Want in Mei liggen reeds in kiem
bijeen de verschillen tussen Gorter en de andere tachtigers. Mei bevat zooveel nieuwe
en eigen momenten, staat evenzeer zelfstandig, naast de andere tachtiger poëzie als
het ertoe behoort.’
Het is hier niet de plaats om de wetenschappelijke waarde van deze bijdrage tot
kennis van Gorters leven en werk (de auteur wijst zelf bescheiden op de
onvolledigheid van die bijdrage) te beoordeelen, of nader te treden in de
meeningsverschillen tusschen dr. Brandt Corstius en dr. Van Ravesteyn. Ik heb hier
uiteengezet, wat mij de principieele tekortkoming van het werk lijkt en wil het verder
in de belangstelling aanbevelen van een ieder, die zich voor de persoonlijkheid Gorter
interesseert. Men zal hier genoeg vinden, dat opwekt tot belangstelling in deze nog
te weinig in zijn geheel gekende figuur. Het kan bovendien zeker geen kwaad, dat
nog een nadrukkelijk wordt gewezen op den Gorter van Pan (wiens werk, volgens
de oppervlakkige en onhoudbare theorie van prof. Prinsen, ‘stamelen is geworden
als het gepraat van een schooljongen onder den dreigenden vinger van den meester’)
dien men als complement van den Gorter, die Mei schreef, zeker niet kan missen.
M.t.B.

Frankrijk-Rusland
aant.

Sowjet-Russisch panorama van de Fransche letteren
André Gide en het Communisme
Ilya Ehrenbourg, Vus par un Ecrivain d'U.R.S.S. (Gallimard, Paris, 1934).
André Gide, Pages de Journal (1929-1932) (Gallimard, Paris, 1934).
Dit artikel verscheen als Frankrijk-Rusland in Verzameld Werk, deel 5, pagina 241.
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.
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Anarchie in Kürschners Literatur-kalender
aant.

Waar zijn de maatstaven?
Sedert jaren verschijnt in Duitsland een boekwerk dat men zich in deze vorm ook
alleen maar in Duitsland denken kan: Kürschners deutscher Literatur-Kalender
(Walter de Gruyter & Co). Deze kalender bevat alle mogelijke bijzonderheden over
de uiterlijke omstandigheden der literaire samenleving; gegevens over uitgevers,
antiquariaten, toneelgezelschappen, tijdschriften, verenigingen, etc. Last not least:
een ‘Verzeichnis deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen’, waarin men
ongeveer alles wat de pen voert met naam en adres vertegenwoordigd kan vinden.
Kürschner is al eerbiedwaardig door zijn ouderdom; in 1931 verscheen de 46ste
jaargang. Thans, in 1934, ligt de 47ste voor ons, met gegevens over meer dan 10.000
auteurs. Welk een land, welk een cultuur! Maar... onder deze 10.000 ontbreken enige
namen. Het zijn namen die onder de 10.000 enige betekenis hebben, meer betekenis
zelfs dan 9500 andere wel genoemde schrijvers. Er heeft nl. ook in Kürschners
deutscher Literatur-Kalender een kleine revolutie plaats gehad, met zeer zonderlinge
gevolgen. Het is echter hoogst merkwaardig dat men in het voorwoord van deze
omwenteling niets vindt vermeld. Integendeel! De bewerker van deze jaargang, Dr
Gerhard Lüdtke, legt er de nadruk op, ‘dass sich die Registrierung nicht nach
Werturteilen richten kann’. Of schuilt hier wellicht toch een addertje onder het gras:
‘Gleichwohl glaube ich den Erfordernissen des neuen Aufbruchs deutschen Lebens
Rechnung getragen zu haben’? Hoe het ook zij, er hebben wonderlijke dingen plaats
gehad in de boezem van deze eerbiedwaardige almanak. Vergeefs zoekt men bv.
Emil Ludwig, even vergeefs Erich Maria Remarque. Lion Feuchtwanger blijkt niet
meer te bestaan voor het literaire kalenderjaar. De familie Zweig schijnt toch door
een of ander ‘Werturteil’ getroffen; althans Stefan is gehandhaafd, terwijl Arnold
spoorloos verdwenen is. Een andere Duitse familie is nog zonderlinger aangepakt.
Thomas Mann is nl. vertegenwoordigd, en men kan aan zijn adres zien dat hij in
Zwitserland woont; Heinrich Mann is lucht geworden, hij is geschrapt uit de lijst der
10.000. Maar Klaus Mann, de leider van het emigrantentijdschrift die sammlung?
Hij is opgenomen, zij het dan ook met een ‘Adresse unbekannt’! Als Dr Gerhard
Lüdtke ons verzekert dat hij geen ‘Werturteile’ heeft laten gelden, moet men hem
natuurlijk nooit op zijn woord geloven; men kan dan alleen maar zeggen dat in
Kürschners Literatur-Kalender de anarchie tot systeem is geworden! Hermann
Kesten, Alfred Döblin en Georg Hermann zijn bv. weer present; waarom zij wel, en
Heinrich Mann niet?
Enige ongewilde, maar daarom niet minder wrange ironie heeft het deftige
jaarboekje ditmaal ook meegebracht. Opgenomen is nl. de schrijver Erich Mühsam,
die zichzelf van kant heeft gemaakt om aan de kwellingen van zijn belagers te
ontkomen. Achter zijn naam vindt men ook zijn adres: Innstrasse 4, Berlin-Neukölln.
Kürschner, de welingelichte, schijnt niet te weten dat Mühsam sedert anderhalf jaar
‘verhuisd’ was...

Nieuwe uitgaven
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aant.

Caroline van Dommelen, Voor alles moeder (Andries Blitz, Amsterdam,
z.j.).
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

In Memoriam Herman Poort (W. de Haan, Utrecht, z.j.)
aant.

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

M. Mok, Badseizoen (Korenbeek & Venemans, Hilversum 1934).
aant.

Dit romandebuut van M. Mok, dien men totnogtoe alleen kende uit losse gedichten
in de tijdschriften, heeft de verdienste, dat het niet meer geeft dan de auteur in dit
stadium van zijn leven geven kan. Het boek handelt in een eenvoudigen, nergens
opgeblazen of getruqueerden stijl over het bestaan van enkele eenvoudige menschen
in de badplaats Duinwijk (die bij mij onder sterke verdenking staat op Zandvoort te
zijn geïnspireerd); het is wel eenigszins in den geest van het ‘simultaneïsme’ opgezet,
maar vertoont niet de hinderlijke eigenschappen van dit modegenre. De hoofdpersoon,
Frans Doornbos, is een melancholicus, die in zijn eenzaamheid en levensonlust door
Mok zonder veel diepgang, maar met sympathieke middelen geteekend is, zoodat
men in zijn existentie kan gelooven. Ook de andere personages, die om den
langzamerhand ondergaanden Doornbos zijn gegroepeerd, zijn aanvaardbaar, al zijn
de heeren uit de hoogere standen minder geslaagd dan de rest.
Een boekje, dat men voor zijn genoegen leest, en dat gunstig afsteekt bij de vele
romans, waarvan de schrijvers hun eigen dimensies niet kennen.
M.t.B.

Greshoffs verzamelde gedichten
aant.

De strijder in den tuin van Epicurus
Volzin en beeldspraak
J. Greshoff, Gedichten, 1907-1934 (Folemprise, 's-Gravenhage 1934).
Maurits Uyldert, De Gletscher (Em. Querido's Uitg. Mij., Amsterdam
1934).
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Men kan niet zeggen, dat de schrijver J. Greshoff in Nederland een onbekende is;
maar er is een soort bekendheid, die den persoon in quaestie weinig recht laat
wedervaren. In het algemeen kent men Greshoff als een tegen-draadsch polemist,
die snel in het geweer komt, als iets hem tot protesteeren drijft; hij heeft in die qualiteit
tallooze salvo's afgegeven, die menigeen ontstelden door het felle geknetter; zijn
polemieken hebben Greshoff een uitgezochte collectie vijanden en vrienden bezorgd.
Een tusschenweg kan men tegenover dezen auteur bezwaarlijk kiezen; hij noopt tot
heftige sympathie en even heftige antipathie, omdat zijn polemische toon op den
man af gaat en geen twijfel over laat aan de gezindheid, waarmee hij op een bepaald
moment geladen is.

De polemist en theoreticus
Het is echter onjuist, dat men Greshoff uitsluitend beoordeelt naar deze dikwijls rake
en bijna altijd onbevangen aanvallen op gevestigde bolwerken der publieke opinie.
Zeker behooren ook deze polemieken bij hem en zou hij zonder zulk een permanente
uitlaatklep moeilijk kunnen leven; maar men zou Greshoff onrecht doen door hem
in de eerste plaats als essayist te zien. Immers, hoe voortreffelijk hij soms ook in den
roos kan schieten, hij is geen theoreticus van den allereersten rang; daarvoor is hij
te eenzijdig gemoedsmensch en wordt zijn theorie te zeer bepaald door het sentiment,
dat hem in het oogenblik van genegenheid of woede voor een of ander phaenomeen
tot schrijven jaagt. Men heeft Greshoff wel eens verweten, dat hij met de stroomingen
meedeinde en met hetzelfde vuur verdedigde wat hij eenige jaren geleden
gepassionneerd verwierp; dit verwijt is dan alleen in zooverre gegrond, dat Greshoffs
geest uiterst beweeglijk en gevoelig voor nieuwe motieven is, en dat hem de noodige
intellectueele continuïteit ontbreekt om de overgangen steeds logisch te
verantwoorden. Men doet er echter goed aan, hen die met dit verwijt aan komen
dragen eerst eens goed in de oogen te zien; want maar al te vaak neemt men Greshoff
kwalijk, dat hij zich niet heeft gerangeerd, dat hij geen genoegen heeft genomen met
een vaste fauteuil in de Nederlandsche letterkunde; en het is juist dit mobiele, vitale
moment, waaraan men Greshoff herkent als een schrijver van formaat. Dat hij als
theoreticus vaak geïnspireerd wordt door de ideeën van anderen, is niet het gevolg
van een epigonen-mentaliteit; dat hij zich door zijn sentimenten vaak zoozeer laat
meeslepen, dat van de weeromstuit de tegenpartij van het door hem gehate met een
wat ongepermitteerden nimbus wordt uitgedost, komt voort uit de poëtische houding,
die hem ook in de polemiek niet verlaat. Het theoretiseeren moet voor Greshoff nauw
verwant zijn aan 't schrijven van een politiek hekeldicht; zijn argumenten vloeien
voort uit de poëtische inspiratie, die van het onderwerp uitgaat. Als dat onderwerp
hem rustig vertrouwd is, harmonieert de argumentatie dan ook dikwijls volkomen
met het gevoel; men leze ten bewijze daarvoor b.v. de beide uitstekende boekjes, die
Greshoff aan den door hem zoo gemotiveerd bewonderden Van Schendel heeft
gewijd. In den stormachtigen aanval echter ziet men Greshoff vaak overdrijven; het
sentiment wil dan radicale uitdrukkingsmiddelen, zwart en wit worden fel tegen
elkaar afgezet; de theoreticus Greshoff gaat dan schuil achter den pamflettist, die
ook het goedkooper effect niet schuwt als het in de gegeven situatie dienstig kan zijn
voor de ‘goede zaak’. In zulke gevallen blijkt duidelijk, dat Greshoff zijn vereering
en verontwaardiging alleen dan langs den weg der redelijke argumentatie baas kan
blijven, als het hem vergund wordt zoo nu en dan ‘vulgair’ te zijn. Ik bedoel hier
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met ‘vulgair’, dat de argumentatie, bewust of onbewust, steun zoekt bij den
‘volkstoon’; het is dan, of Greshoff zich ook in zijn toon verweert tegen de vele
soorten valsche salon-superioriteit, die zoowel in Nederland als daarbuiten plegen
door te gaan voor ware aristocratie; met welbehagen luistert men dan naar den humor
van het gezond verstand, waarop Greshoff zich zo uitnemend verstaat. ‘Vulgariteit’
is dus in dezen meer een eeretitel dan een scheldwoord; de critiek, die in den term
als zoodanig ligt opgesloten, keert zich dan ook alleen tegen een zekere
onevenredigheid der middelen, niet tegen de geestesgesteldheid, die via deze middelen
uitgesproken wordt.

Ontwikkelingsgang, ‘Le bonheur de vivre’
Uit deze opmerkingen over den polemist Greshoff volgt, dat men het eigenlijk centrum
van den mensch Greshoff niet moet zoeken in die amusante, pamflettistische
uitlaatklep van het korte essay, maar in zijn gedichten; en daarom is de verschijning
van Greshoffs complete poëtische oeuvre (met dien verstande dan, dat hij het zelf
geschift en omgewerkt heeft) een bijzonder verheugend feit. Deze gedichten lagen
verspreid in een groot aantal kleine bundels, die meerendeels moeilijk of niet te
krijgen waren; in 1909 verscheen Greshoffs eerste bundel, Aan den Verlaten Vijver,
in 1933 zijn laatste, Pro Domo; tusschen 1907 en 1933 ligt een periode van intens
poëtische werkzaamheid (met een onderbreking van 1910 tot 1924), die haar
uitdrukking heeft gevonden in bundels als De Ceder, Aardsch en Hemelsch, Oud
Zeer, Confetti, Janus Bifrons, Mirliton e.a. In het kloeke deel, dat thans in de serie
Folemprise het licht ziet, vindt men nu alles bij elkaar, voorzoover de dichter zelf
het niet uit deze uitgave verbande. Het is een uitmuntende keuze, die door de
meesterlijke typographische verzorging van A.A.M. Stols, het ideale papier, den
voornamen band en een in hout gesneden portret van J. Buckland Wright bovendien
een prachtig voorbeeld geeft van wat de Nederlandsche boekdrukkunst tegenwoordig
(en zelfs voor een matigen prijs!) weet te bereiken; een korte inleidende beschouwing
van J.C. Bloem en een conscientieuze bibliographie van G.H. 's-Gravesande dragen
er toe bij aan dit boek het karakter te geven van een volledige verantwoording van
de persoonlijkheid J. Greshoff, zooals die zich in de poëzie van een kleine dertig jaar
heeft uitgedrukt.
Wat al dadelijk bij een oppervlakkig doorlezen van deze Gedichten de aandacht
trekt, is de ontwikkeling, die Greshoff heeft doorgemaakt. Langzaam zich bevrijdend
uit de aesthetische preoccupaties, geleidelijk aan zich los makend van de verleidelijke
invloeden der ‘zoetgevooisdheid’, die zijn temperament in wezen vreemd zijn, ziet
men hier Greshoff op weg naar de poëzie van zijn gerijpte jaren, die den bundel niet
alleen chronologisch, maar ook qualitatief bekroont. Aan deze poëtische ontwikkeling
kan men reeds afdoend demonstreeren, hoe onzinnig de bewering is, als zou Greshoff
met alle winden meewaaien; zulk een bewering kan slechts afkomstig zijn van iemand,
die zijn poëzie onvoldoende kent. De ontwikkeling van dezen auteur (dat is, waar
het op aan komt!) voltrekt zich alleen niet in den vorm van een logisch procédé, maar
in de poëzie. Het motto, dat hier onder den titel staat, en dat (merkwaardig teruggrijpen
over Tachtig heen!) van den ouden Beets stamt
Geen orgeltoon
Maar uw persoon!
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heeft Greshoff niet in een handomdraai tot zijn persoonlijk eigendom kunnen maken;
eerst in zijn laatste cycli, Najaarsopruiming, Examen de Conscience, Janus Bifrons,
Pro Domo en Jean Jacques in 1933 heeft de dichter zichzelf geheel gevonden; daarin
vindt men poëtisch zonder omwegen geformuleerd, wat Greshoff onder ‘orgeltoon’
en ‘persoon’ verstaat en waarom hij juist aan deze antithese de voorkeur geeft. Achter
den ‘orgeltoon’ verbergt zich voor Greshoff het gansche apparaat van phrasen en
dikken ernst zonder ‘persoonlijk’ gehalte; de ‘persoon’ is voor hem een strijdlustig
leven vol doorleefde waardeeringen in den tuin van Epicurus, soms ook in de
gelagkamer van een landelijk café of aan den haard van zijn vrienden. Er is een
schijnbare tegenstelling in de conceptie van het ‘persoonlijke’: het strijdlustige van
den geboren moralist naast het epicureïsche van den zorgeloozen levensgenieter,
maar het is een schijnbare tegenstelling, die men gemakkelijk herleiden kan tot één
domineerend sentiment; immers Greshoffs strijd geldt juist die elementen van het
leven, die den mensch bedreigen in zijn persoonlijk, eenvoudig geluk, die hem willen
stempelen tot een nummer en hem het genot van Leidsche kaas, vriendschap en een
zoen willen ontnemen. Hij is individualist à tort et à travers, maar vooral, omdat hij
gehecht is aan de ‘vulgaire’ schatten van het bestaan. Als er iets uit deze poëzie
spreekt, dan is het ‘le bonheur de vivre’, niet om dit of om dat, niet om den hemel
te beërven zelfs; in Janus Bifrons duelleeren voor de laatste maal Greshoffs aardsche
Ego en metaphysisch Alter Ego om de levensformule, tot het Alter Ego moet aan
het Ego bekennen:
Gij hebt mij 't fruit, de wijn, de nieuwe haring
Doen proeven en dat was een openbaring:
'k Had god miskend in 't beste van zijn werk.
Ik heb u tot het groot geloof verheven
In een oneindig eeuwig stroomend leven
Dat niet gestuit wordt door de zwaarste zerk!

Dit epicuristisch pantheïsme (als men een naam noodig heeft voor Greshoffs
levenswaardeering), dat gepaard gaat met een onverzoenlijke afkeer van alles, wat
zich met hypocriete argumenten tegen deze levenswaardeering richt, krijgt in de
poëzie van dezen dichter een volkomen eigen, directen en van mensch tot mensch
‘gesproken’ accent; er is geen twijfel aan, of ‘le bonheur de vivre’ is Greshoffs
persoonlijkste waarde, en er is geen andere dichter in Nederland, die daarvan op deze
eenvoudige en toch uiterst individueele wijze heeft getuigd. Juist het feit, dat ‘le
bonheur de vivre’ in deze sfeer van nieuwe haring een onmiskenbare verwantschap
heeft met vulgariteit en sentimentaliteit, treft in deze gedichten het meest; want terwijl
die beide elementen Greshoff als essayist vaak parten spelen, heeft hij ze als dichter
geheel in bedwang; zij maken zelfs een van de voornaamste bekoringen van zijn
dichterschap uit, en het pleit voor de echtheid van zijn talent, dat hij zich aan de
ietwat gekunstelde donjuanerie der zwakke aestheten heeft kunnen ontworstelen om
dit spel met vulgariteit en sentimentaliteit openhartig te kunnen spelen! Neem het
laatste vers van den cyclus Pro Domo:
En de olifant komt met zijn langen snuit
Hij blaast naar overouden trant
't Vertelsel en het kleine leven uit.
Dag lieve zon, ik ga in de kajuit.
Bespaar mij snotterstukjes in de krant,
Den spreker aan de groeve, hol en luid;
Stop me maar stiekum ergens onder 't zand:
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Geen kransen en geen uitgehouwen zerken,
Geen commentaren, geen complete werken,
Alléén een vrouw die snikt achter haar hand.

Ik zou niet graag willen beweren, dat deze regels verstoken waren van eenig vulgair
en sentimenteel effect, en er is zelfs iets, dat mij hier aan het effect van een orgeltoon
herinnert; en toch, wanneer men den geheelen cyclus gelezen heeft en met dit vers
besluit, geeft men zich gewonnen, omdat orgeltoon en persoon ditmaal geen
tegenstellingen waren...
De verleiding om veel te citeeren is ditmaal groot; De Ballade der Zielige Makkers
en Een Bezoeker Afgewezen, resp. met het felle refrein tegen Querido en de
gemoedelijke toespraak tot den dood, zou ik b.v. willen afschrijven als uitstekende
voorbeelden van Greshoffs strijdbaren en epicureïschen kant. Maar deze kroniek
heeft haar grenzen, en er moet nog één ding met nadruk gezegd worden: dat wij in
dezen voortreffelijk uitgegeven bundel verzen thans een poëtisch document bezitten
van een persoonlijkheid, die zich tusschen Speenhoff en de poésie pure een volkomen
eigen gebied heeft veroverd.

Op den gletscher
Bloem zet in zijn inleiding tot de Gedichten uiteen, dat ook Greshoff behoorde tot
de dichters, die, min of meer onder het vaandel van Albert Verwey en in tegenstelling
tot de ‘echte’ Tachtigers (Herman Gorter als beste vertegenwoordiger), weer aandacht
gingen schenken aan den volzin. Formeel is deze ‘indeeling’ van Greshoff bij andere
figuren van zijn generatie natuurlijk in den haak, maar verder is de beteekenis van
die verwantschap-door-den-volzin al zeer gering. Vergelijkt men b.v. met de poëzie
van Greshoff het laatste bundeltje verzen van Maurits Uyldert, De Gletscher, dan is
de overeenkomst gelijk nul, terwijl Uyldert toch één der trouwste volgelingen van
Verwey en den geproclameerden volzin mag worden genoemd. Zoo concreet en
persoonlijk Greshoff is, zoo abstract en theoretisch is Uyldert. Als hij dicht:
Pluk den dag en grijp het uur,
't Eeuwig Nu in alle harten.
't Bloeit, een bloem van bloed en vuur,
Wiegend boven vreugde en smarten.
Laat den tijd in terend sloopen
Wat zal zijn, wat is geweest:
Onberoerd door vreeze en hopen
Gloeit één eeuw'ge roos: de geest.

dan neemt hij ongeveer hetzelfde thema op, dat ook Greshoff zoo vaak heeft geboeid;
maar door de vale, dorre rhetoriek van de litteraire beeldspraak en de
plichtmatig-fraaie vergelijkingen glijdt het over ons heen zonder één indruk achter
te laten. De ‘eeuwge roos’, de geest, bloeit onverwelkbaar op de gletscher van Uylderts
poëzie, zou men in deze taal wel kunnen zeggen; maar het is zelfs een abstracte
gletscher, waarop de abstracte roos bloeit:
Volken zwerven, steden storten
En de gletscher voert het steen
In de diepte en nieuwe dorte
Dekt het zaailand van voorheen.
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Zoo is het bundeltje van Uyldert een product van den grooten, killen gletscher, die
op zijn best Beeldspraak en op zijn slechtst Bedenksel heet. Mogelijk is het
geïnspireerd, maar het is mij niet gelukt de inspiratie na te voelen. Ik ben echter een
prul van een alpinist in de regionen der Hoogere Rhetorica en met name op
academische gletschers weinig thuis, zoodat men van mij geen vakkundig oordeel
over details mag verwachten. De schrale wind belet trouwens alle andere criteria om
aan het woord te komen.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Greshoffs verzamelde gedichten in In gesprek met de
onzen, pagina 26.

Het Oera Linda Boek
aant.

Arthur Hübner contra Herman Wirth
De nieuwe ‘Germanenbijbel’ tot zijn ware proporties teruggebracht
Arthur Hübner, Herman Wirth und die Ura-Linda-Chronik (Walter de
Gruyter & Co., Berlin und Leipzig 1934).
Wij hebben reeds enkele malen de belangstelling onzer lezers gevraagd voor de
wederopstanding van de vermaarde 19e-eeuwsche vervalsching, het Oera Linda
Boek. Eenige maanden geleden verscheen, gelijk men zich zal herinneren, in
Duitschland een nieuwe uitgave van dit werk met een uitvoerig commentaar van den
pangermanist Herman Wirth, die daarbij het door hem sedert jaren zonder eenig
succes verdedigde standpunt: het Oera Linda Boek is in de kern echt, plotseling
opnieuw naar voren bracht, aangemoedigd door de politieke gebeurtenissen van
1933. En merkwaardig genoeg: terwijl voor 1933 geen mensch notitie nam van deze
opinies, die al te duidelijk berusten op monomane warhoofdigheid van een tot razernij
gebrachte geleerde, veranderde nu eensklaps de situatie geheel. Het Oera Linda Boek,
sinds de onderzoekingen van dr. J. Beckering Vinckers door ieder denkend mensch
bijgezet gewaand in het panopticum der sensationeele bedriegerijen, herleefde als
bijbel van het Germaansche ras en als bewijsstuk voor de speciale relaties van dit
ras met het monotheïsme. Van een probleem voor de wetenschap scheen het Oera
Linda Boek te zullen evolueeren tot de noodzakelijke, want door oeroudheid
gewaarborgde volmaking van een drieluik, waarvan de beide andere paneelen worden
gevormd door Hitlers Mein Kampf en Rosenbergs Mythus des 20. Jahrhunderts.

Verzet tegen de echtheid
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Het heeft echter niet zoo mogen zijn. Hoewel het Oera Linda Boek reeds op de
scholen zijn intrede had gedaan, hoewel de golf van mythische goedgeloovigheid de
evolutie in quaestie in alle opzichten scheen te bevorderen, ontstond er toch verzet.
Deels was dat verzet even komisch als de plotselinge hausse, door Herman Wirth
bewerkstelligd. In het avondblad van 5 April j.l. hebben wij reeds meegedeeld, dat
b.v. de Völkische Beobachter de echtheid van het Oera Linda Boek niet van harte
wilde accepteeren, omdat de Slaven er te veel in naar voren werden gebracht ten
koste van de Duitschers. Wij hebben er toen op gewezen, dat de strijd hier op een
geheel ander plan was gekomen dan vroeger; niet meer de wetenschappelijke vraag
naar de echtheid, maar uitsluitend de practische vraag: kunnen wij wel genoeg
voordeel hebben van een echt Oera Linda Boek, bepaalde hier de discussie. Het blad,
dat zich zoo bekommerd toonde over die eventueele inferioriteit der Germanen,
adviseerde in hetzelfde artikel tot een ‘fachmännische Prüfung’ van het materiaal;
alsof die ‘Prüfung’ niet reeds uit den treure ware verricht! De valschheid van het
Oera Linda Boek staat al tientallen jaren als een paal boven water en de strijd der
geleerden ging nog uitsluitend om den persoon van den vervalscher; alleen in 't brein
van een Herman Wirth kon nog de absurde gedachte aan echtheid opkomen.
(Desalniettemin vond Wirth ook wetenschappelijke steun, b.v. bij den Sanskritist
prof. Walter Wüst en den ‘Religionswissenschaftler’ dr. Otto Huth).
Er kwam echter ook oppositie uit een anderen hoek. Op 4 Mei 1934 had in de
nieuwe aula der Berlijnsche universiteit een discussie plaats, waarbij de echtheid van
het Oera Linda Boek scherp werd bestreden door professor Gustav Neckel, professor
dr. A. Hübner, professor Jakob-Friesen en dr. Theodoor Stecke, en wel thans op
zuiver wetenschappelijke gronden. Blijkbaar had de Duitsche wetenschap nog moed
genoeg om met zulke absurditeiten als 't Oera Linda Boek geen genoegen te nemen.
De heer Hübner, een van de deelnemers aan de discussie, heeft nu een brochure het
licht doen zien, waarin hij zonder omwegen en op een (voor het huidige Duitschland
althans) radicale en felle wijze de dwaze thesen van Wirth ontrafelt tot er niets meer
van overblijft. Het is van belang, dat deze stelling door de Duitsche wetenschap
openlijk wordt betrokken; haar gezag zal er weer eenigszins door stijgen, al blijven
zulke geschriften als die van Hübner helaas uitzonderingen, en al is het op zichzelf
reeds een bewijs van wetenschappelijke malaise, dat aan een reeds zoo definitief
geclasseerd onderwerp als deze in het oog loopende vervalsching een zitting in de
Berlijnsche universiteit moet worden gewijd. Het is zoo ongeveer, als zou in
Nederland een wetenschappelijke bijeenkomst van astronomen georganiseerd worden
om de uitspraken van den Enkhuizer Almanak te weerleggen.

Geschiedenis eener falsificatie
Intusschen is de triomf van den vervalscher, wie hij dan ook moge zijn, groot genoeg;
jammer voor hem, dat hij dood is en deze episode van zijn falsificatie niet meer kan
meemaken. Het Oera Linda Boek immers heeft geen andere bedoeling gehad, dan
de Friesche taalwetenschap van de vorige eeuw te verschalken; aan de mogelijkheid
van een misleiding onze Oostelijke buren kan de schrijver zelfs in zijn stoutste
fantasieën niet hebben gedacht. Resumeeren wij de feiten, die boeiender zijn dan
een detectiveroman.
In 1867 duikt het Oera Linda Boek in Den Helder op bij den eersten meesterknecht
van 's Rijks Marinewerf, een zekeren Cornelis Over de Linden; door bemiddeling
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van den archivaris Eelco Verwijs wordt de aandacht van Friesche
taalwetenschappelijke kringen op het handschrift gevestigd, dat zeer oude gegevens
omtrent de historie der Friezen moet bevatten. In 1872 wordt 't Oera Linda Boek met
geleerde aanteekeningen uitgegeven door dr. J.G. Ottema, conrector van het
gymnasium te Leeuwarden, die zich met een waren geleerdenhartstocht voor de
echtheid op de bres stelt. In 1876 verschijnt dan de geruchtmakende studie van dr.
J. Beckering Vinckers: De onechtheid van het Oera Linda Boek (in 1877 gevolgd
door: Wie heeft het Oera Linda Boek geschreven?). Sedert dien is het lot van het
Oera Linda Boek, en van de wetenschappelijke reputatie van dr. Ottema beslist. Niet
alleen het onderzoek van het papier, maar ook de critiek op den inhoud laten geen
twijfel meer over aan het feit, dat dr. Ottema het slachtoffer is geworden van een
historische vervalsching.
De roman van het Oera Linda Boek is daarmee echter niet ten einde. Tot op den
dag van heden is men het er over oneens, wie deze vervalscher geweest is en welke
zijn bedoelingen konden zijn. Terwijl gewoonlijk vermoed werd, dat Cornelis Over
de Linden zelf de mystificatie had bewerkstelligd (een vermoeden, dat thans nog met
hand en tand verdedigd wordt door mr. P.C.J.A. Boeles van het Friesch Genootschap),
heeft in 1927 dr. M. de Jong door een zeer lezenswaardige en overtuigende
onderzoeking Het Geheim van het Oera Linda Boek, trachten te bewijzen, dat Cornelis
Over de Linden slechts het werktuig was van den philologisch geschoolden Eelco
Verwijs, wiens bedoeling het was een ‘verlichte’ liberalistische critiek op het
priesterschap te leveren, in den vorm van een parodistische spotternij. Het betoog
van dr. de Jong staat vooral sterk op psychologische gronden; waar hij aannemelijk
maakt, dat Verwijs juist de man was, die over de noodige talenten beschikte, waarvan
Over de Linden (een autodidact met groote lacunes in zijn ontwikkeling) zeker was
gespeend, is men geneigd hem onvoorwaardelijk gelijk te geven. Men kan dat echter
nog in het midden laten. Het is in ieder geval uiterst merkwaardig, dat men niet eens
zeker weet, of het Oera Linda Boek als staaltje van frisiomanie (Over de Linden)
dan wel als parodie op die frisiomanie (Verwijs) is bedoeld! Als de Jong gelijk heeft
in zijn veronderstelling, dat de spotter en papenhater Verwijs het Oera Linda Boek
heeft geschreven om de Friesche taalwetenschap met haar eigen soort argumenten
beet te nemen, dan heeft zijn raffinement in de vervalschingskunst zelfs in de 20e
eeuw nog weerlooze slachtoffers gemaakt, nu een in vrijheidslievendheid, liberalisme
en vrijmetselaarsgeest gedrenkt document als evangelie van bloed en ras is geslikt
door den argeloozen Herman Wirth en consorten!
Dit is voor de hedendaagsche gedupeerden wel de allerpijnlijkste kant van het
geval, en men moet dr. Hübner de eer niet onthouden, dat hij daar rond voor uitkomt:
dat een vervalsching (laat het een manie of een parodie zijn), geïnspireerd door den
liberalistischen, rationalistischen Nederlandschen geest der 19e eeuw, in Duitschland
als ‘Germanenbijbel’ opnieuw tot aanzien is gekomen!

Wat men wel eens ‘wetenschap’ noemt...
Hübners brochure geeft overigens een zeer geserreerde samenvatting van den stand
van het probleem. Dat hij niets naar voren brengt, dat in wezen nieuw is en uitgaat
boven hetgeen de Nederlandsche onderzoekers sedert jaar en dag hebben vastgelegd,
is niet zijn schuld; het doel was een rehabilitatie van den Duitschen
wetenschappelijken geest, die ook in dit bijzonder geval broodnodig was; maar juist
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daarom heeft het boekje het voordeel, dat het voor den leek een zeer handig overzicht
geeft van deze detective-historie. In den strijd om het auteurschap van Over de Linden
en Verwijs kiest Hübner geen partij; hij meent, dat de Hollanders dat maar moeten
uitvechten. Des te positiever is zijn conclusie ten opzichte van de al dan niet echtheid:
‘Het Oera Linda Boek is een vervalsching, zonder eenige restrictie, van de eerste tot
de laatste bladzijde. En deze vervalsching getuigt van den geest van een
geprononceerd liberale Nederlandsche bourgeoisie in het begin van de tweede helft
der vorige eeuw.’ Deze verklaring is helder en ondubbelzinnig en heeft niets gemeen
met de these van Wirth: ‘Die Ura-Linda-Chronik gibt dem deutschen Volke sein
geistiges Ahnenerbe wieder in einder Zeit, die reif wurde für solche Offenbarung.’
Wirth had, om zijn dwanggedachte te kunnen volhouden, reeds zijn toevlucht
moeten nemen tot verschillende ‘bewerkingen van den oertekst’; want dat het papier
van het Oera Linda Boek uit een Maastrichtsche, 19e-eeuwsche papierfabriek bleek
te komen en dat het geheele geschrift wemelt van aperte historische nonsens en
volksetymologische zotternij (Neptunus = Neef teunis e.d.), kan zelfs een maniak
niet ontkennen. Hij onderscheidde daarom een codex A (het oerhandschrift van Liko
Ovira Linda, 803 n. Chr.), een codex B (geschreven door Hidde Oera Linda, 1256
n. Chr.), en codex C (afkomstig van een ‘humanist’ uit de 17e eeuw), en een codex
D (geschreven door iemand, die rationalistische ideeën had, begin 19e eeuw). Wat
men al niet uit zijn duim kan zuigen, als het er om gaat een volk een roemrijk verleden
te verschaffen! Helaas voor dr. Wirth: Hübner wijst nadrukkelijk op den alles
beheerschenden duim. Voor al deze welluidende supposities bestaat n.l. schijn noch
schaduw van bewijs. Niet alleen, dat de vervalsching een eenheid van conceptie
vertoont, die onloochenbaar is; maar zelfs de laatste troeven (de arische opvatting
van de godheid, die in het Oera Linda Boek verkondigd zou zijn) worden Wirth uit
de hand geslagen; De Jong heeft n.l. al aangetoond, dat de vervalscher de heele z.g.
arische namencollectie geput heeft uit... Die deutschen Volksfeste, Jahres- und
Familienfeste van een zekeren Montanus, uit 1854. Tableau voor den heer Wirth!
Zoo soliede is zijn ‘archaeologisch’ bewijs!
Bijzonder scherp is ook Hübners commentaar op Wirths aanmatigende houding
tegenover de volgens hem verouderde, ‘liberalistische’ wetenschap. Wirth meent n.l.
een geheel nieuwen vorm van wetenschap te representeeren. ‘De nieuwe geest der
wetenschap’ teekent Hübner hierbij aan, ‘dien hij meent te vertegenwoordigen, is
nu niet bepaald zoo erg nieuw. Wij kennen hem goed als den geest van de romantische
wetenschap van ongeveer 120 jaar geleden’. En verderop spreekt Hübner het
vermoeden uit, dat de geheele levensbeschouwing van Wirth een product is van het
(verkeerd begrepen) Oera Linda Boek!
Niet onvermakelijk is ook, dat Hübner in het voorbijgaan even aantoont, dat het
Duitsche volk volgens den schrijver van het Oera Linda Boek eigenlijk een ‘verbasterd
rooversvolk’ is. Bij deze plaats heeft Wirth het excuus van niet minder dan drie
codices noodig gehad om de ‘goede zaak’ te redden.

Paedagogische waarde van het Oera Linda Boek
Vermoedelijk zal de heer Wirth na de scherpe terechtwijzingen van dr. A. Hübner
in wetenschappelijke kringen althans het pleit nu wel voorgoed verloren hebben. Of
de lagere instanties hun pas verworven ‘Bijbel’ zoo spoedig zullen loslaten, moet
echter worden afgewacht. Er kan nog veel gebeuren met dit wonderlijke document
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van een fantastischen geest, eer het bewijs is overgelegd, waaruit de naam en de
motieven van den vervalscher onomstootelijk blijken. In ieder geval gaat nu reeds
het belang van de lotgevallen van het Oera Linda Boek het incidenteele belang van
een historische curiositeit verre te boven; het werk van Over de Linden of Verwijs
is een ‘document humain’ van den eersten rang geworden, waaruit men een en ander
kan leeren omtrent de menschelijke (niet alleen Friesche en hedendaagsch-Duitsche)
behoefte aan een zaligmakend bedrog. Ieder geschrift is in bepaalde omstandigheden
goed genoeg om aan die behoefte te voldoen... als die omstandigheden maar suggestief
zijn en die behoefte dwingend is. Dat men het Oera Linda Boek in een goede vertaling
en met een paedagogisch commentaar in het programma van het M.O. opneme, ter
voorlichting van de jeugd!
M.t.B.

Nieuwe middeleeuwen gevraagd
aant.

De Oppositie der Aristocraten
Voor legerdictatuur en het Heilige Roomsche Rijk
Baron Julius Evola, Heidnischer Imperialismus. Deutsch von Friedrich
Bauer. (Armanen-Verlag, Leipzig 1933).
Verleden jaar verscheen in Duitsland het eerste deel van een nieuw boek van Oswald
Spengler, destijds ook in deze courant besproken: Jahre der Entscheidung. Het bericht
van die verschijning op zichzelf was voldoende om dadelijk de belangstelling gaande
te maken, omdat men kon verwachten, dat de philosoof van den Untergang des
Abendlandes zich hier zou moeten uitspreken over zijn houding ten opzichte van de
nationale ‘revolutie’ in Duitschland. Inderdaad is men niet zonder reden nieuwsgierig
geweest; Spengler bleef niet alleen zijn beginselverklaring allerminst schuldig, maar
hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om een felle aanval te richten tegen het
nationaal-socialisme, die hem, als hij Spengler niet geweest ware, zonder twijfel in
het concentratiekamp, en zijn boek op de index van het Derde Rijk zou hebben
gebracht. Hoewel Spengler zich natuurlijk ingenomen toonde met de val van het
régime van Weimar, dat hij immers steeds bestreden had, gaf hij zonder omslag te
kennen, dat het lawaai van de feestvieringen der overwinnaars hem een bedenkelijk
symptoom leek. ‘Elementen komen aan de macht, die het genieten van die macht als
resultaat beschouwen en de toestand, die slechts voor oogenblikken te verdragen is,
zouden willen bestendigen. Juiste gedachten worden door fanatici tot in het onzinnige
opgejaagd. Wat als beginstadium groote dingen beloofde, eindigt in tragedie of
comedie.’ En verder: ‘Duitsland is in gevaar... De overwinning van Maart was te
gemakkelijk om den overwinnaars omtrent den omvang van het gevaar, zijn oorsprong
en zijn duur de oogen te openen.’ De scherpste uitlatingen over de autarkie, het
anti-individualisme (‘de apotheose van het kudde-instinct’), de rassenleer (‘Wie te
veel over ras spreekt, die heeft geen ras meer... Rassenzuiverheid is een grotesk
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woord’) en de ‘hysterie van programma's en idealen’ vormden het accompagnement
van dezen aanval. In plaats van den nationaal-socialistischen ‘Führer’ stelde Spengler
tenslotte den legerdictator, steunend op een sterk en geoefend beroepsleger, zulks
op grond van een vergelijking met het verloop van zaken in de antieke cultuur. ‘Legers
en niet partijen zijn de toekomstige vorm van macht’; de officieren zijn de dragers
der voorname tradities; in de toekomst zijn de groote beslissingen van de militairen,
niet van de politici met hun overschatting van de economie, te verwachten. Mij
baseerend op deze en dergelijke formuleeringen noemde ik in een opstel in de N.R.C.
van 20 September 1933 Spenglers laatste boek ‘het boek van de Rijksweer’; en ik
vroeg mij af, ‘of en in hoeverre de autoriteiten van het beroepsleger achter de
publicatie van dit betoog staan, dat het Hitleriaansche regime aanklaagt met een
vrijmoedigheid, die zelfs een botte censuur nauwelijks kan zijn ontgaan’.
De gebeurtenissen van Juni j.l. hebben bewezen, dat mijn toenmalige hypothese
zeker niet geheel uit de lucht was gegrepen; het is zeer wel mogelijk, dat de
ongehinderde verschijning van Jahre der Entscheidung te danken is geweest aan het
patronaat van machten, die zelden genoemd, maar des te meer geteld worden; hoewel
het boek sedertdien van nationaal-socialistische zijde fel is becritiseerd (o.a. door dr.
Johann von Leers in zijn brochure Spenglers Weltpolitisches System und der
Nationalsozialismus) is het niet verboden, terwijl het toch werkelijk vrij wat
gevaarlijker is voor de nationaal-socialistische levensbeschouwing dan b.v. het
toneelstuk Men in white, dat wél door een verbod is getroffen. Immers: het feit, dat
de wegen van Spengler en het nationaal-socialisme even parallel moesten loopen,
waar het den gemeenschappelijken strijd tegen de republiek van Weimar betrof, kan
ons niet blind maken voor het even onomstotelijke feit, dat de aristocraat Spengler
en het ‘omgekeerd-democratische’ nationaal-socialisme in de kern van de zaak
doodsvijanden zijn; volgens de begrippen van Johann von Leers is Spengler dan ook
een volbloed reactionnair van de ergste soort: een ‘Miesmacher’, zoals dat heet.

Philosophie van den baron
Een analoog geval doet zich in Italië voor; de nuance is hier anders, maar de
verhouding tusschen het standpunt van den aristocratischen denker en de ideologie
van de massa vertoont treffende overeenkomsten. Ik doel hier op den als antimodern,
reactionnair en aristocratisch gequalificeerden philosoof baron Julius Evola, die in
zijn tijdschrift La Torre en in vele geschriften een campagne heeft gevoerd, waarop
sedert kort ook in het buitenland de aandacht is gevallen. Een van Evola's voornaamste
boeken, Imperialismo Pagano, is enkele maanden geleden onder de titel Heidnischer
Imperialismus in een Duitsche vertaling verschenen, die het ook voor hen, die geen
Italiaansch kennen, mogelijk maakt op zijn ideeën in te gaan. Het is zeker een
buitengewoon merkwaardig boek, juist omdat het consequent reactionnair en
aristocratisch is; en het is deze ijzeren consequentie, die Evola tot een geestverwant
van Spengler maakt. In de practijk loopen hun theorieën aanmerkelijk uiteen; maar
in hun verheerlijking van het aristocratische individu boven en tegenover de massa,
in hun relatie tot Nietzsche, in hun conceptie van de politiek als een idee en hun
afkeer van de politiek als slavin der economie hebben zij een gemeenschappelijk
uitgangspunt, dat voor het juiste begrip van hun leer van groot belang is. Philosophen
als Spengler en Evola hebben in de aristocratische levenshouding een fundamenteele
idee gevonden, die men, als men er minder vriendelijk over denkt, een ‘idée fixe’
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kan noemen; bij Spengler leidde dat tot het Pruisisch pessimisme van de soldaat, die
de ondergang ziet en toch op zijn post blijft, bij Evola werd de ‘idée fixe’ een
terugkeer tot een middeleeuwsche formatie, het Heilige Roomsche Rijk. Voor beide
philosophen geldt een aristocratische onverschilligheid voor de eischen der kleine
‘Realpolitik’, die volgens hen ook in het fascisme de overhand heeft. Als men Evola
leest, moet men dus ook geen last hebben van duizeligheid; want deze theoreticus
construeert op de torentrans en stoort zich niet aan de ongeloovige critiek van
sceptische geesten; over hoeveel scepsis Evola zelf ook moge beschikken, hij is voor
alles een architectonische persoonlijkheid (evenals Spengler trouwens), die de
suggestiviteit van zijn ontwerpen dankt aan de grote lijn. ‘Wij hebben de macht van
nieuwe middeleeuwen noodig’, beweert baron Julius Evola; en ook al gelooft men
dat nu volstrekt niet, men bewondert toch de aesthetische vormen, waarin hij zijn
reactionnair geloof weet onder te brengen. Bovendien is Evola in zijn critiek op de
zwakheden van tegenstanders dikwijls op zijn best; hij weet ons door de scherpte,
waarmee hij zijn idee afbakent tegenover andere ideeën dikwijls te doen vergeten,
dat zijn gansche architectuur staat en valt met een vrij faciel vertrouwen op de z.g.
‘solare’ traditie van zijn ‘nordisch-arisch’ bloed. Als ik dat sprookjesachtige
vertrouwen maar deelen kon, zou ik misschien hals over kop Evoleaan (Evolaïst, als
men wil) worden.

Wolf, adelaar en bijl
De politieke en philosophische conceptie van Evola concentreert zich op zijn
geboortestad Rome, die voor hem de groote idee Rome symboliseert. Voor Evola is
Rome het centrale punt van de ‘arische’ gedachte, die (altijd volgens de meer
architectonische dan psychologische, meer construerende dan analyserende
redeneringen van deze denker) de tradities van een oude ‘nordische’ oerbeschaving
bewaart; in deze oerbeschaving was transcendente, buiten-menschelijke geestelijkheid
nauw verbonden met het heroïsche, koninklijke, triomphale element. De laatste groote
creatieve daad van die ‘arische’ geest was het heidensche Romeinsche Rijk, dat stond
in het teeken van de wolf, de adelaar en de bijl, dat wil zeggen van een strijdbare
aristocratie, een mannelijke hiërarchie. Dit groote rijk is door semietische invloeden
gesloopt; tot die semietische invloeden rekent Evola ook het Christendom, dat de
onderste lagen der Romeinsche samenleving in opstand bracht tegen de heersende
groepen en de aan hen onverbrekelijk verbonden hiërarchie. Maar, constateert Evola,
het is deze semietische invloeden niet gelukt de arische idee geheel te doden; in de
katholieke kerk heeft ‘Rome’ zich, zij het dan in de verzwakte vorm van het
priesterschap, en ondanks het Christendom, weten te handhaven, terwijl de
middeleeuwen in ‘das Heilige Römische Reich Deutscher Nation’ en de riddercultuur
een officieus tegenwicht schiepen tegen de semietische ontaarding. Pas de Hervorming
en de daaruit voortgekomen moderne beschaving hebben de diepste val van de
‘nordische’ mensheid veroorzaakt, want in deze beweging werd het laatste restje
aristocratische hiërarchie, dat van de kerk van Rome, vernietigd. Het gansche
ontwikkelingsproces, dat daarop gevolgd is en dat door de negentiende eeuw voor
een ‘evolutie’ werd aangezien, is niets anders dan een semietisch ontbindingsproces.
Wat wij noodig hebben, is een ‘waarachtige contrareformatie’, een contrareformatie
dus, die teruggrijpt op de idee van het Romeinse imperium en het arische heidendom,
dat zijn hoogste symbool heeft in de zon.
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Dat is in groote trekken de wereldconceptie van de arischen baron Julius Evola;
ik wil ten minste voor hem hopen, dat hij geen niet-arische grootmoeder heeft, want
daarmee ligt zijn conceptie voor een groot deel in puin: immers de grondslag van dit
suggestieve systeem is een onbewezen en onbewijsbare mythe van bloedzuiverheid
en het ‘goddelijk karakter’ van het ‘nordische’ ras tegenover andere. Het
antisemietisme van Evola verschilt echter principieel van dat van Hitler c.s., omdat
het consequent is en zich ook richt tegen het Christendom; als men het semietische
element bestrijdt, aldus de redeneering van Evola, moet men ook en vooral de grootste
schepping van de semietische geest bestrijden, n.l. het Christendom. Ik ben het met
deze rassentheorie volkomen oneens, maar ik wil toch niet nalaten er op te wijzen,
dat hier open kaart wordt gespeeld en niet halverwege om der wille van het lieve
compromis rechtsomkeert gemaakt. Evola komt er rond voor uit, dat hij het
katholicisme uitsluitend waardeert en in zijn conceptie van de arische geest gebruiken
kan, omdat het in zijn ‘militaire’ organisatie heidensch is gebleven, officieus getrouw
aan wat officieel verworpen werd; maar de katholieke kerk is hem, zoals hij het
uitdrukt, ‘te weinig’. In den middeleeuwschen strijd tussen keizer en paus, d.w.z.
tusschen de wereldlijke en de geestelijke macht om de opperheerschappij in het
Heilige Roomsche (arische) Rijk, is Evola met hart en ziel gibellijn, aanhanger van
de keizer, van ‘den adelaar boven het kruis’. De kerk is middel, de arische
wereldbeschouwing en wereldordening doel.

Evola en Bismarck
Behalve met de katholieke kerk, die hij gebruiken wil voor ‘heidense’ doeleinden,
komt Evola's theorie ook in botsing met de fascistischen staat. De staat en het
nationalisme zijn voor Evola slechts ondergeschikte belangen; met dezelfde felheid,
die Spenglers uitvallen tegen de feestvierders kenmerkt, polemiseert ook Evola tegen
de zelfgenoegzaamheid der staatsaanbidders; nationalisme noemt hij een terugkeer
tot het totemisme; de absolute staat effent de weg voor de demagogie en bevordert
de collectiviteit in plaats van de persoonlijkheid. Evenals Spengler is Evola
individualist, al is het dan ook allerminst in de zin, die de liberale negentiende eeuw
daaraan hechtte; het gaat bij hem om de autoriteit van de persoonlijkheid, die de
rangorde in zich belichaamt, niet om de autoriteit van den dictator; het gezag kan,
aldus Evola, het geweld noodig hebben, maar het berust niet op geweld. Als Evola
over gezag en rang spreekt, denkt hij aan de kastenindeeling van het oude Indië, een
kostbare Arische erfenis, waarvan hij natuurlijk graag zijn deel ook voor deze tijd
zou willen hebben; en als hij spreekt over een maatschappelijke orde, dan denkt hij
niet aan de moderne staat, maar aan een hogere orde (hoger volgens zijn opvatting),
die den arischen geest zal symboliseren: aan het Heilige Roomsche Rijk. Het ‘ware
Pan-Europa’ is niet dat van graaf Coudenhove-Kalergi, dat op ‘semietische’ beginselen
berust, maar de Romeinsch-Germaansche eenheid van Italië, Duitschland en
Oostenrijk; een supra-nationaal ideaal, evengoed als de Volkenbond, maar gefundeerd
op de arische geestelijke tradities.
Merkwaardig genoeg wil Evola dus in de practijk een herstel van de in Italië zo
impopulaire Triple Alliantie en blijkt hij hier, ironie van het lot, de erfgenaam van
de ‘Realpolitiker’ Bismarck! Dat zijn conceptie verder op die diplomatieke formatie
weinig lijkt, even weinig trouwens als op het krukkige Heilige Roomsche Rijk in
zijn nadagen, waarvan Voltaire zei, dat het noch heilig, noch Roomsch, noch een
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rijk was, is natuurlijk volkomen waar; maar niet minder blijft het een van Evola's
uiterst zwakke punten, dat hij zich de toekomst niet anders construeeren kan dan
met de symbolen van het verleden! Waarom die hardnekkige droom van arische
zonnigheid en goddelijke rassen? Wijst zulk een romantiseering van het verleden
niet op een gebrek aan werkelijk initiatief voor de toekomst? Het komt mij voor, dat
de waarde voor ons van figuren als de aristocraten Spengler en Evola voornamelijk
bestaat in hun verzet tegen alles, wat naar nivelleering zweemt, zowel in een
democratische als in een fascistische maatschappij; maar met name in een fascistische
maatschappij is hun waarde als oppositiefiguren groot, omdat zij genoeg houdingen
met haar gemeen hebben om door haar geduld te kunnen worden, terwijl zij haar
tóch in haar essentieele fouten kunnen aantasten. Wat zij daar aan eigen positiviteit
tegenover stellen, riekt dikwijls naar de costuumkast, die, zooals men weet, ook een
aspect vertegenwoordigt van de aristocratie... in den voltooid verleden tijd.
Hetgeen niet wegneemt, dat ik het costuum van de Graalridder baron Julius Evola
liever zie dan zeker uniform hemd.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Nieuwe middeleeuwen gevraagd in Verzameld Werk, deel
5, pagina 255.

Nieuwe uitgaven
aant.

H.U.J. Maas, De Hamerslagen (A.G. Schoonderbeek, Laren, z.j.)
Deze lijvige roman beveelt zich aan met een vers van Nijhoff: ‘De soldaat die Jezus
kruisigde’. Hoe de auteur op het idee is gekomen de symboliek van de hamerslagen,
die in dat gedicht voorkomen, te gebruiken als motief voor zijn boek, is moeilijk te
verklaren. Wel worden eenige bladzijden aan kruis en hamer gewijd, maar zij doen
onrecht aan in het geheel, om niet te zeggen, dat zij er met de haren zijn bijgesleept.
De heer Maas beschrijft n.l. in dezen roman de avonturen met ontelbare dames
van den timmermanszoon Frits Verhagen, mobilisatie- en inflatiesfeer zijn tevens
ruimschoots benut voor de vereischte couleur locale. Dat deze Frits na veel
brandend-hartstochtelijke ontmoetingen met brandend-hartstochtelijke minnaressen
ten slotte met en ideale Duitsche Frida huwt, stemt tot voldoening.
Het is een dik boek in den realistischen stijl van groote uitvoerigheid. De heer
Maas gebruikt de uitvoerigheid echter bij voorkeur voor duidelijke, zij het nogal
cliché-achtige liefdestafereelen, die overigens aan temperament niet te wenschen
overlaten. In dit opzicht is De Hamerslagen dan ook voor kinderen volmaakt
ongeschikt. De fantasie van den heer Maas moge voortaan wat meer variatie weten
te bereiken.
M.t.B.
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Nieuwe uitgaven
aant.

Mia Cevanu, Batavia-Singapore (A.W. Bruna en Zn, Utrecht z.j.)
‘Een voorwoord in een roman is ouderwetsch en toch heeft dit persoonlijk contact
iets nuttigs. Het is de kennismaking tusschen auteur en lezerskring, opdat deze laatste
bij het beoordeelen van de “genotene” lectuur, zijn oordeel juister zal kunnen stellen.
Zal er ergenis van zeden over de ietwat rauwe schildering van zeden in Nederlands
tropische gewesten, het eerste zal men de waarheidsliefde van den auteur in twijfel
trekken of hem boos ter verantwoording roepen. Helaas... hier is slechts
neergeschreven wat werkelijkheid was, toestanden van zeer kort nog geleden... Zijn
er, die den auteur van partijdigheid beschuldigen willen, omdat de bewoners van het
Britsche schiereiland als zooveel beter worden geschilderd dan hun naburen op Java,
dan kan de auteur echter de geruststellende(?) verzekering geven, dat het ook daar
niet altijd even heilig toegaat, maar dat in dit geval de belichting anders móést worden,
n.l. gezien door de oogen van den hoofdpersoon, die hier een ander leven vond.
Deze jonge vrouw is geen éénling temidden van duizenden anderen. Zij is een
tijdsverschijnsel in de Indische maatschappij. De sfeer die om hen broeit is voor
velen gelijk, slechts de loop der levens is verschillend zoovele menschen er zijn.’
Gelijk men uit dit serieuze voorwoord kan opmaken: wij hebben hier voor de
zooveelste maal weer eens met een zedenschildering van de koloniale milieus te
doen. Hoewel schrijfster dus geen voorkeur heeft voor ‘de bewoners van het Britsche
schiereiland’, moet zij toch verklaren, dat de suikerzoete joggies van Singapore haar
geschikter gezelschap lijken voor de dolle Lona, hoofdpersoon van dezen roman,
dan de opiumschuivende en met andermans gaden dartelende kolonialen van Batavia...
Mia Cevanu schildert in Batavia-Singapore het leven van een jonge vrouw, die
als handschoentje in het huwelijk geloodst, langzaam haar reinheid verliest, d.w.z.
zij komt in hoogst precaire situaties, zooals alleen een vrouwelijk auteur die met
verbijsterende fantasie kan uitbeelden. Of het Indische Sodom-en-Gomorra van Mia
Cevanu werkelijk zoo bestaat, wil ik niet beoordeelen; het lijkt mij voldoende te
constateeren, dat de schrijfster er uitvoerig aandacht aan wijdt en iedere zonde
minstens effleureert. Ook de reine Lona wordt meegesleurd in natuurlijke en
tegennatuurlijke passies, totdat zij kordaat van haar meer en meer verloopen Jules
gaat scheiden en een droom doorleeft met een correcten Engelschen boy. Ook in
Singapore echter vervolgt haar de zonde in den vorm van een satanischen arts, zoodat
de vlucht in het ‘gezonde, normale’ nog maar net lukt.
Het boek is geschreven ‘Europa, 1933’ en doorvlochten met citaten van Shelley,
Verlaine en andere groote auteurs, wier reputatie die van Mia Cevanu aanmerkelijk
zal moeten ondersteunen, als haar zedenschildering voor het critisch gerecht komt.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.
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Eline van Stuwe. De tiara van de Hertogin van Berwick. Het Mysterie van
Berwick-House. (Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, N.V.)
Dit boek biedt een heerlijk tijdverdrijf voor een regenachtigen middag in een pension
van een kleine badplaats. Het is boeiend verteld, prettig leesbaar en heeft met literatuur
niets uitstaande. (Ik hoop tenminste, dat de schrijfster in deze richting ook geen
illusies heeft.) Geen psychologische uiteenzetting van de realiteit, die wij zoo dagelijks
om ons heen in zakformaat kunnen waarnemen en waarvoor men nu eenmaal niet
naar een badplaats trekt!
Neen, de lezer wordt hier in hooge kringen gevoerd, verkeert zelfs tijdelijk aan
het hof, bezoekt in schoone japonnen de Ascott-races. De hoofdpersoon is nl. de
mooie moderne kleindochter van de hertogin Van Berwick, Rosamond Hoare, een
heerscheresje in den dop. We zien haar stevenen naar Buckingham Palace, voor de
voorstelling aan het Hof, in witte crêpe satin. We beleven met haar de dwaze liefde
voor Lord Henry Douro, wiens levenswandel niet altijd even degelijk is en door
wiens invloed zij zelf ook aan den boemel geraakt, zeer tot schrik van vader en
grootmoeder. Door hen wordt dan ook een hoogstaande Mr. Melchett uitgezocht om
met Rosamond te trouwen en zoo haar ‘schreden te leiden’. Maar het huwelijk moet
worden uitgesteld, omdat de Tiara, de kostbare diadeem van de hertogin, die ook
Rosamond bij haar huwelijk zou moeten dragen, gestolen wordt. Hieraan knoopt
zich nu een spannende detective story vast. Alles komt tenslotte terecht en Rosamond
trouwt met Gordon Melchett, dien zij, dank zij deze heele historie, hartstochtelijk
lief heeft gekregen.
Wat wil men dus meer! De mooiste romantiek doorvlochten met detectiveverhaal!
Maar... men moet er natuurlijk van houden!
M.t.B.

De roman-secretaris
aant.

Een conceptie van de trieste wereld
Twee tooneelgeneraties
Maurits Dekker, De Menschen meenen het goed met de Menschen (Em.
Querido, A'dam 1934).
Louis Saalborn, De Vader en de Zoon (Em. Querido, A'dam 1934).
Henr. van Eijk en Ed. de Nève, Aan den Loopenden Band (Em. Querido,
A'dam 1934).
Het was, meen ik, Paul Valéry, die ergens gezegd heeft, dat hij nog nooit een roman
had kunnen schrijven, omdat hij het niet van zich zou kunnen verkrijgen een zin te
vormen als: ‘Mevrouw de markiezin kwam de deur binnen en begaf zich naar de
tafel, waaraan het overige gezelschap reeds gezeten was.’ Het kan ook een andere
zin geweest zijn, maar de bedoeling is waarschijnlijk duidelijk. Men moet over een
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ruim schrijversgeweten beschikken, als men zich aan het gebruikelijke genre roman
waagt; men moet er niet tegen opzien, telkens dingen neer te schrijven, waarvan men
van te voren weet, dat zij uitsluitend noodig zijn voor de enscèneering, om den lezer
in te lichten over de plaats waar de ‘held’ stond, ging staan en gisteren gestaan had;
en het pleit dus voor Valéry, dat hij zich daarvan steeds verre heeft gehouden, al zou
men ook hem kunnen verwijten, dat hij niet getracht heeft een roman te schrijven,
waaraan iedere overbodige mededeeling vreemd is. Maar het is mogelijk, dat zulk
een roman niet kan bestaan, m.a.w. dat het litteraire genre roman fataal geketend is
aan die groote hoeveelheid onbenulligheden, die men tot een minimum kan
reduceeren, maar niet volkomen uitschakelen.. Wellicht denkt men hier ook aan de
verzuchting van Stendhal, dat hij een gansch ander romancier zou zijn geworden als
hij een secretaris had gehad voor de beschrijvingen, zooals b.v. Walter Scott! Er zijn
immers romans, die voor een groot deel door een secretaris geschreven zouden kunnen
zijn; het zijn dikwijls nog niet eens zulke abominabel slechte romans, zij zijn alleen
niet zoo bijster oorspronkelijk en noodzakelijk; want men heeft zeer bekwame en
zeer geroutineerde secretarissen, die uit een ‘kern’ van laat ons zeggen 50 pagina's
met vlot gemak een verkoopbaar leesartikel van 400 bladzijden bereiden door
toevoeging van landschapsschildering, atmosfeer, mindere bijfiguren, dialogen over
het weer, de zeden en de buren, enz. enz. Menige roman (vooral menige
Nederlandsche roman) ziet er uit, alsof hij op deze wijze duchtig bewerkt is, alvorens
de etalage van den boekhandel te sieren. Men voelt bij lezing wel ongeveer, wat de
‘kern’ geweest is, wat de auteur oorspronkelijk heeft willen (en ook had kunnen)
zeggen, maar men kan ook duidelijk waarnemen, op welke punten het secretariaat
heeft ingegrepen, of (want de meeste Nederlandsche schrijvers kunnen zich de luxe
van zulk een apparaat niet veroorloven) waar de schrijver zijn eigen secretaris is
geworden, waar hij de economische noodzaak voelde om de ‘kern’ te laten uitdijen.
Het lijkt mij zelfs niet bovenmatig gewaagd de romans te verdeelen in twee soorten:
de secretarislooze en de secretarieele romans. De eerste zijn de goede romans, die
zelfs Valéry wellicht had kunnen schrijven, de andere zijn de romans, die, al naar
gelang de qualiteiten van den secretaris, meer of minder leesbaar en belangrijk zijn
uitgevallen. Hoewel er dus ook onder de tweede kategorie boeken met qualiteiten
kunnen voorkomen, blijft er toch een volstrekt verschil tusschen de eerste en de
tweede kategorie bestaan. Van de tweede kategorie kan men, hoe leesbaar de roman
in quaestie ook moge zijn b.v. altijd gerust eenige alinea's, zoo niet bladzijden
overslaan; de bladzijden n.l., waar de secretaris aan het werk is getogen. Bij de eerste
is dat volstrekt onmogelijk, zonder dat men het gevoel krijgt een zonde tegenover
den auteur te begaan. Ik geloof, dat men aan dit criterium veel kan hebben; en het
getuigt waarlijk niet van minachting voor de noeste vlijt der begaafde en arbeidzame
secretarissen, als ik verklaar in laatste instantie toch eigenlijk uitsluitend de eerste
soort zuiver voor mijn genoegen te lezen.

Hoe het naturalisme aanklaagt
Neem nu Maurits Dekker. ‘Een van de bekwaamsten onder de jongeren van heden,
die bezig is met een ijzeren volharding zijn naam te vestigen’, zooals het in zijn
laatsten roman aanwezig prospectus van hem zegt. Ik neem aan, dat iemand graag
wil zijn, wat hij op een prospectus van zichzelf laat zeggen; welnu, uit deze
terminologie spreekt voor mijn gevoel de man, die óf een secretaris heeft óf er straks
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zeker een noodig zal hebben. ‘Bezig zijn met ijzeren volharding een naam te vestigen’:
behoeft men daarvoor soms geen ijverigen adjunct, geen geschoolden assistent? De
roman, die het prospectus omsluit, bevestigt deze gissing. Maurits Dekker heeft al
een aanzienlijk aantal boeken achter den rug, van zeer ongelijke qualiteit, maar alle
lijvig en met een kennelijk teveel; ook nu weer, in De Menschen meenen het goed
met de Menschen, geeft hij blijk van een groote voorliefde voor de onevenredige
zwelling. Het boek maakt den indruk geïnspireerd te zijn op de Philips-fabrieken te
Eindhoven, al is het zeker geenszins een kroniek daarvan; het zijn de lotgevallen van
een paar individuen (een tooneelspeler, die uit de gevangenis komt, zijn broer, die
als dertigduizendste in de gloeilampenindustrie is tewerkgesteld, een schrijver, die
slachtoffer wordt van de gifgasfabricage, de grootindustrieel, door de crisis in den
zelfmoord gedreven, het meisje, dat een kind moet krijgen), waarin Dekker volgens
de op deze plaats meermalen behandelde ‘simultaanmethode’ (Dos Passos, Ehrenburg,
teg. tijdstijl) het collectieve drama belichaamt. Als zoodanig sluit deze roman zich
dus geheel aan bij de andere werken van de soort; hij is zeker niet de minste in dat
soort, dat moet men er dadelijk bij zeggen. Voor Dekker is de wereld van thans een
nat, triest en smerig iets, en hij heeft zijn boek kennelijk geschreven om den lezer
vooral de smerigheid tastbaar, ruikbaar en voelbaar te maken. Ondanks zijn
Ehrenburg-methode is Dekker een regelrechte voortzetter van het oude naturalisme
van Zola; dit naturalisme klaagt aan door te beschrijven, en het klaagt steeds weer
aan door steeds weer te beschrijven. Op den duur mist dit procédé, ten minste zooals
het bij Dekker wordt toegepast, het beoogde effect, omdat het afstompt door zijn
herhalingen. De ‘ijzeren volharding’ van den secretaris kan ten slotte niet doen
vergeten, dat de auteur zelf eigenlijk maar één ding te zeggen heeft: n.l. hoe smerig
en hoe triest hij de wereld wel vindt. Daaraan worden alle andere gezichtspunten
opgeofferd, daaraan wordt ook de lezer min of meer opgeofferd. Een brochure van
tien pagina's zou daarom feller treffen dan dit rijkelijk litteraire verhaal, waarvan
men de echte kern wel ziet, maar bedolven onder uitweidingen, die ten slotte niets
toevoegen aan het ééne gezichtspunt. De wijze, waarop Dekker de misère van zijn
personages naar een grooten climax toe componeert, is ook al niet vrij van een ietwat
goedkoop effectbejag. Het best treft hij de eenvoudige zielen; de industrieel Anton
Brand daarentegen is letterlijk overgenomen uit de Ehrenburg-litteratuur. Maar in
de eerste plaats ontbreekt het Maurits Dekker aan ‘selectiviteit’; hij schijnt niet in te
zien, dat hij zijn ééne gezichtspunt schaadt door het zoo te laten uitdijen in den vorm.
Ook al zet hij onder het relaas van een onsmakelijken wedstrijd in het ‘paalzitten’
met eenigszins komischen nadruk: ‘Historisch, Fransche Rivièra 1932’ (alsof men
niet zou gelooven, dat zulke absurditeiten gebeuren konden!), zijn naturalisme wordt
er niet schrijnender door. Het geheim schuilt niet in het al dan niet ‘historisch’, maar
in de verhouding van den schrijver tot zulk een historiciteit; immers een gewoon
historicus wil Dekker niet zijn, hij wil de wereld een spiegel voorhouden, een
moraalspiegel. De moralist nu, die zijn publiek het best bereikt, is hij, die zich beperkt
tot enkele vernietigende feiten en daaruit zijn conclusies trekt; daarvoor is Dekker
echter nog te veel ‘artiest’, te verlekkerd op uitvoerigheid. Hij schaffe zijn secretariaat
af! Ten minste als de ijzeren volharding bij het naam maken hem niet dwingt het aan
te houden.

Een tooneelspeler over den tooneelspeler
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Met bijzonder genoegen heb ik den ook al niet mageren roman van den acteur Louis
Saalborn gelezen. Niet iederen dag stuiten wij op een roman van een tooneelspeler,
zij het dan ook een roman van het secretarieele type. De heer Saalborn was echter,
behalve een ‘populair en geliefd acteur’, ook reeds ‘een zeer gewaardeerd schilder’
(alweer volgens het prospectus), zoodat men zich gemakkelijk voorstellen kan, hoe
hij de behoefte heeft gevoeld zijn levenservaringen (of liever: zijn tooneelervaringen,
want het gaat toch altijd om tooneel) af te conterfeiten. Daarvoor koos hij zich als
schema de tegenstelling tusschen een vader-acteur en een zoon-acteur; en het is om
deze tegenstelling, dat ik het boek met zooveel genoegen las. De vader-acteur is hier
een zekere Sascha Waldmann, een naar Nederland gekomen Rus, gehuwd met een
Amsterdamsch jodinnetje; het type van den ouderwetschen, nog van zeer nabij aan
den potsenmaker verwanten tooneelspeler, behept met een liefde voor zijn kunst,
zooals men die alleen maar bij acteurs aantreft, een impulsieve, primitieve en tegelijk
door en door comedianterige natuur, voor wien echte sentimenten en complete
aanstellerij eigenlijk synoniemen zijn geworden. Het is Saalborn, hoe gebrekkig zijn
roman overigens ook moge zijn gecomponeerd, wel gelukt dezen Sascha
aanschouwelijk te maken; men heeft zelfs een zekere sympathie voor dit acteurstype,
dat zoo argeloos opgaat in zijn rol van artiest en, met al zijn evoluties op het slappe
koord van de ‘groote kunst’, zoo geheel en al kermisklant is gebleven. Maar deze
spontane soort sterft uit; daarvoor in de plaats komt meer en meer de ‘bewuste’ acteur,
die de problemen van zijn métier wil ‘doorgronden’, de tooneelspeler, die een
philosophische verantwoordelijkheid voelt voor alles en nog wat; en deze nieuwe
soort tracht Saalborn te teekenen in den zoon, Willy Waldmann. Het is een
afschuwelijk model geworden van een geidealiseerden nieuwlichter op tooneelgebied,
dat bij deze gelegenheid aan Saalborns verbeelding is ontsprongen; met een
verbazingwekkende naïveteit zijn hier de groote, holle woorden en de kleine intriges,
die moeten dienen om het tooneelleven belangwekkend te maken, voorgesteld als
uiterst gewichtige phaenomenen. Carrière maken, leiding geven, Royaards opvolgen:
dat zijn de ambities, waarop het leven van Willy Waldmann is gericht; en wat bij
Sascha, den vader, de sympathieke primitiviteit van het aangeboren comediantendom
had, dat gaat bij den zoon schuil achter de zelfvoldaanheid van den man, die zich
een kenner van Shakespeare waant, omdat hij zoo vaak Shakespeare heeft gespeeld.
Duizendmaal liever de oude kermisklant, die speelt omdat hij het niet laten kan, dan
de poseur die betoogt: ‘Toch eischt onze tijd meer innerlijke rust en een sterkere
beelding van de schoonheid, Vader...en dat voelt Royaards zoo prachtig...’ ‘Worte,
mein Junge...Worte...Bilde Künstler, rede nicht...... Natur, Gemüt, soll der
Schauspieler haben...dan geef ik jou al die mooie coulissen cadeau...en dieses blöde
ademgehaal, und falsche klemtoon’, antwoordt Sascha, en ik applaudisseer van
ganscher harte. Maar Saalborn vindt, dat papa niet inziet, ‘dat de jongeren de leiding
moesten nemen’ en gaat voort ons zijn Willy te schilderen als den stralenden jongen
theoreticus van het Nieuwe Toneel na Royaards. Men behoeft niet te vragen, hoe
innig deze Willy Waldmann aan Louis Saalborn verwant is; hier ligt het complete
zelfportret voor ons van den acteur, die zijn ‘zelf’ uitsluitend ziet als een opeenvolging
van rollen, die dat ‘zelf’ of op de planken of in het gewone leven heeft ten beste
gegeven. ‘Terpie Kazak, ataman boudiesj’ (duld Kozak en gij zult Hetman worden)
beitelde men op het graf van Sascha Waldmann; het is het Leitmotiv van Saalborns
boek, als men kozak door Saalborn en Hetman door Royaards vervangt.
Voor de psychologie van twee acteursgeneraties is De Vader en de Zoon kostelijk
materiaal. Als roman behoort ook dit werk thuis bij het beschrijvende genre; het staat
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vol conversatie (die van Sascha is dikwijls buitengewoon vermakelijk) en vol puntjes.
‘Dat lieg je... ik heb die vrouw lief... en jij hebt geen recht...!’ De psychologische
beteekenis dier puntjes voor ons realisme te doorgronden, is wellicht ook nog eens
een geschikt onderwerp voor een dissertatie; men lette dan vooral op de rol van den
secretaris!

Twee ongelijksoortige talenten aan één loopenden band
Voor vacantiegangers, die in den trein en daarbuiten korte verhalen willen lezen,
wijs ik nog even op den bundel van Henriëtte van Eijk en Ed. de Nève. Die van de
Nève staan voorop, ten onrechte, wat de litteraire waarde betreft; het zijn schetsen,
die voor een courant waren bestemd en in dat genre ook volkomen geslaagd zijn.
Het is echter de vraag, of men er goed aan gedaan heeft deze vlotte journalistieke
vertellingen te combineeren met 't bizarre proza van Henriëtte van Eijk, dat er
hoegenaamd niets mee gemeen heeft en (daarom zou men voornamelijk bezwaar
moeten hebben tegen de combinatie) op een ander plan staat. Deze schrijfster
cultiveert bij voorkeur den sprookjestoon, en zij doet dat dikwijls zeer verdienstelijk.
Het doet soms aan Andersen denken, aan een Andersen met moderne effecten. Hier
en daar glipt de grappigheid wel eens uit naar de flauwiteit, en mej. Van Eijk maakt
vaak den indruk, dat zij al te gemakkelijk in dezen stijl kan werken; in zulke gevallen
is de humor nogal eens ‘overdone’. Het verhaal van de Donkerte b.v. is in dezen stijl
zeer geslaagd, al is het iets te lang; maar Het Slippertje van St. Nicolaas lijkt
geforceerd en, ondanks de wijze moraal, lichtelijk ‘quasi’.
Laten wij voor deze novellistiek aan den loopenden band echter niet al te critisch
zijn; zij is ten slotte bestemd voor een lezerskring, die niet te veel van een boek vraagt
en die in de verhalen van de Nève het gewenschte ‘luchtige genre’ zal vinden; dat
daardoor de fantasie van Henriëtte van Eijk een niet geheel zuiver relief krijgt, is het
gevolg van de zonderlinge bundeling.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als De roman-secretaris in Verzameld Werk, deel 5, pagina
262.

Het Berner Oberland
aant.

Vreedzame kolonisatie door Hollanders
Wat men wel en wat men niet ziet
Er gaat geen jaar voorbij, waarin ik mij niet heilig voorneem een of ander oord te
bezoeken, dat buiten het gewone toeristenverkeer ligt. Zoo heb ik altijd een
hardnekkige voorliefde gehad voor de kloosters op den Athos-berg (om niet al te ver
van huis te zijn; want eigenlijk zou ik Tibet nog verre prefereeren!), maar ik heb die
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kloosters nooit te zien gekregen, eenvoudig omdat een zekere gemakzucht mij op
het beslissende moment verhindert mijn plannen ten uitvoer te brengen. Mijn Den
Doolaard-instincten leggen het af tegen mijn gehechtheid aan geciviliseerde hotels;
bovendien is mijn eerzucht in ruimtelijken zin niet groot en ik heb niet eens den
vereischten afschuw van de Hollanders, die men in de geëxploiteerde toeristenlanden
altijd tegenkomt. Niet, dat ik hen bij voorkeur opzoek; maar hun aanwezigheid brengt
mij volstrekt niet tot tragische wanhoop, zooals blijkbaar velen mijner landgenooten.
Men onderscheidt hen immers reeds van verre en geniet ook van de schoonheid
hunner harmonische bewegingen, die geen ander volk hen kan nadoen. Waarom zou
men deze schoonheid speciaal uit den weg gaan?
Kortom, als avonturier ben ik te dilettantisch om mijn verstrekkende plannen ten
uitvoer te brengen; en dus vormt het reëele vacantieverblijf, dat ik opzoek, altijd een
komisch contrast met het gedroomde. Van Tibet droomen en in Harzburgerhof terecht
komen: dat is het noodlot der gemankeerde avonturiers. Stel u voor, dat ik dit jaar
in IJsland had willen gaan hooien; dat schijnt namelijk bijzonder genoeglijk te zijn.
De IJslanders zijn zeer intelligente menschen (nergens zijn zoo weinig analphabeten,
zegt men, al pleit dat op zichzelf nog niet voor de intelligentie), en de combinatie
van hooi en heete geysers trekt mij extra aan, vooral omdat ik er geen voorstelling
van heb hoe het hooi en de geysers zich tot elkaar verhouden. En dan: Reykjavik!
Een tamelijk onbekend Nederlandsch auteur (het was dus niet Den Doolaard) heeft
een boek geschreven, getiteld Eros in Reykjavik. Deze man wist wat hij deed toen
hij zijn titel koos. Dus: op naar Reykjavik! Op naar de Sneffels, waarin de helden
van Jules Verne's Naar het Middelpunt der Aarde afdaalden om hun griezelige
avonturen te beleven! Op!...
Zoo komt het dan, dat ik thans in het Berner Oberland zit, terwijl de bekende, al
te bekende bergtoppen door regenwolken worden bedekt. Dat is nu wat men de
tragedie van de twijfel noemt. En met dat al heb ik geen spijt.
Zij die beweren, dat Nederland en Zwitserland door een zilveren lint, n.l. den Rijn,
worden verbonden in een soort vriendschap, hebben groot gelijk. Dat merkt men in
den D-trein naar Bazel al, waarin gansche reisgezelschappen worden samengedreven
om den volgenden dag de bergen te worden ingejaagd. De deelnemers hebben
driekleurige kaarten aan hun koffers en zijn permanent geagiteerd om wat komen
gaat: de voedering ‘en masse’ in den restauratiewagen en de schoonheden van het
Berner Oberland. Straks zullen de twee kleine onafhankelijke naties zich verbroederen
en hun zoo ijzigwekkend groote geographische meeningsverschillen over wat eigenlijk
land is, vergeten in een gemeenschappelijken trots op vroeg bevochten
onafhankelijkheid en uitmuntend georganiseerd vreemdelingenverkeer. Men vindt
de zindelijkste hotels en de vriendelijkste hoteliers in Nederland en Zwitserland; de
keerzijde van de medaille is de met hartstocht hooggehouden gouden standaard.
Zij, die beweren, dat er veel Hollanders in het Berner Oberland zijn, hebben óók
gelijk, maar zij drukken zich veel te gematigd uit; het Berner Oberland is een amicaal
verworven Nederlandsche kolonie, in den zomer althans, met de hoofdstad Interlaken.
In Interlaken stelt men hoogen prijs op de aanwezigheid in grooten getale van de
kleine onafhankelijke broeders; men heeft er b.v. Karel I in voorraad, en mijn
reisgenoot bemerkte met voldoening, dat hij de 10 ct. soort voor den civielen prijs
van 40 centimes kon machtig worden. Nu is daarin natuurlijk het vervoer en de
etalage verdisconteerd; maar hoofdzaak is toch, dat men prijs blijkt te stellen op zijn
gasten.
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Men herkent de Hollanders in Interlaken op het eerste gezicht; ten eerste door hun
verbijsterend groot getal en ten tweede door de wijze, waarop zij bijeengroepen en
weer uit elkaar gedreven worden door lachstuipen. Geen natie (behalve de Italianen
misschien) lacht op reis zooveel als de Nederlandsche. En zoo onstuimig! Vooral
onder het briefkaarten verzenden heeft men groote pret. De deftige Hollanders herkent
men dan weer automatisch aan het feit, dat zij met stille woede om deze lachende
groepen heenloopen en zich ergeren.
Toch verzendt ook deze categorie Ansichten. Van den Jungfrau, den Mönch en
den Eiger, die men nu maar niet te zien krijgt door de wolken.
Interlaken is een stad, die ik voortaan vermijd. Men heeft er van die enorme hotels,
waar alleen Engelschen en enkele Hollanders inloopen (dit woord bewust in dubbele
beteekenis gebruikt). Aan het station staan de dwaze autobussen van deze hotels als
arrogante negentiende-eeuwsche rijtuigen zonder paard te wachten op deze Engelschen
en enkele Hollanders. Gelukkig is Interlaken het Berner Oberland niet. Het Thuner
meer heeft een kust met liefelijke plaatsjes, die ook geëxploiteerd worden, zeker, en
niets op Tibet lijken, maar bijzonder geschikt zijn voor hen, wier lust tot avonturen
het altijd weer aflegt tegen aangename kamers met stroomend water. Op den
achtergrond behoort men zijn sneeuwbergen te zien te krijgen. Het meer is groen en
helder; alleen de raderbooten laten er wat stinkende petroleumkringen achter. Verder
is het water ongerept en uiterst geschikt om in te zwemmen.
Soms komt men de Hollanders tegen, die hier hun intrek hebben genomen. Zij
loopen hier echter niet in groote groepen, zooals in Interlaken, maar voelen zich
thuis, omdat hun kamermeisje ‘smakelijk eten’ kan zeggen. Vaak mopperen zij over
de betrokken lucht, zooals zij dat ook in hun vaderland plegen te doen.
Het zijn de stille Hollanders, die men in Hilterfingen, Oberhofen, Gunten
tegenkomt; zij genieten er van een wijde stilte en een verrukkelijke ruimte. Ansichten
verzenden zij 's avonds in de hall van het hotel, dat tevens Bondshotel is.
Beter symbool van het leven dan een familiehotel is misschien niet denkbaar; men
ervaart er het rhythme van geboorte, groei, volwassenheid en dood. Den eersten dag
dwaalt men er rond als een vreemde, een nieuweling, die een plaats aangewezen
krijgt aan een willekeurige tafel: men is geboren, maar nog onwennig, nog geïsoleerd.
Dan komen de dagen van aanpassing, de puberteit van den hotelgast, die eindigt in
een volwassen hotelbestaan. Men kent dan alle tafeltjes in de eetzaal, men is burger
van de republiek geworden, men leeft in een toestand van schijnbare stabiliteit. Tot
men hier en daar gezelschappen ziet afbrokkelen; een eeuwig gewaand kaal hoofd
van een Duitscher verdwijnt, een magere miss blijkt op een morgen ingerukt te zijn,
er duiken nieuwe generaties op, die men met de geïrriteerdheid van den gezeten
bourgeois dulden moet. Dit stabiele leven blijkt steeds meer en meer van de
verandering en het afsterven doortrokken; tenslotte is de heele eetzaal verjongd en
voelt men zich de vereenzaamde grijsaard, die alleen nog maar heengaan kan, omwolkt
van herinneringen.
Het leven is als de eetzaal van een familiehotel.
Als ik naar IJsland was gaan hooien, zou ik ongetwijfeld onbekende
menschensoorten hebben ontmoet. Helaas, daarvan is in mijn hotel aan het Thuner
meer geen sprake. Hier is alleen het overbekende dier hotelgast, dat in ontelbare
variaties altijd weer neerkomt op:
a. Het groote gezelschap, dat zich altijd op den voorgrond dringt door getal en
geluid; bestaande uit een bezending mannen en vrouwen met vele kinderen, wier
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onderlinge relaties men pas na dagen studie leert onderscheiden; alleen een
grootmoeder teekent zich aanstonds onverbiddelijk af in den chaos. In alle gangen
en zalen zijn zij permanent aanwezig en vooral hoorbaar. Het hotelpersoneel schijnt
hen van de wieg af gekend te hebben.
b. de eenzame heer op leeftijd, die verdwaald schijnt en in een roman van Vicki
Baum zou kunnen worden ondergebracht als baron of schijnbaron. Hij vermijdt groep
a zooveel mogelijk en vertelt 's avonds anecdoten aan een doove Engelsche dame.
Zijn grootste belangstelling geldt de kranten, die hij op alle tijden van den dag leest.
Tegen middernacht ontmoet ik hem aan het meer in de bekende melancholieke
houding van ‘Man naast het leven’. Misschien is hij dat ook wel.
c. de twee Engelschen, die ik nooit anders qualificeer dan als ‘de boys’.
Vermoedelijk in patria procuratiehouders in spe, maar giechelig als kinderen.
Nauwelijks is er zon, of zij liggen in het water en bakken vervolgens bruin met een
slechte novel onder het hoofd. Zij trachten kennis te maken met iedereen die Engelsch
kan spreken en de eene boy tracteert alle kinderen van groep a op taart als hij jarig
is (negentien of negenentwintig, beide is mogelijk bij dit soort geest). Soms zitten
zij in een kano, maar aan bergsport schijnen zij niet te doen; des te heftiger biljarten
zij met slecht weer. De heer b vermijdt hen, maar met a onderhouden zij, ook langs
andere wegen dan taart, intieme relaties. Van zooiets als bewust denken, pessimisme
of aanverwante zaken schijnt bij deze wezens geen spoor aanwezig te zijn. Misschien
zijn zij de onschuldigste hypocrieten van het heele hotel.
d....
Maar waarom verder te gaan? Natuurlijk is er ook een lezer van Het Vaderland
onder de gasten. Dat verder een ieder aanvulle wat hij zelf in dergelijke hotels als
het mijne gezien heeft. Het leven houdt zich hier aan vaste schema's, die
onuitputtelijke stof opleveren voor onze dames-auteurs: Menschen im Hotel, Night
in the Hotel... Misschien is Interlaken interessanter voor de hooge kringen; dat is
echter een quaestie van materiaal.
Hugo Eckener, de commandant van het luchtschip ‘Graf Zeppelin’, schijnt gezegd
te hebben, dat men in Zwitserland het weer niet voorspellen kan. Daarom
waarschijnlijk tracht iedereen, die met slecht weer in Zwitserland is, maniakaal het
weer te voorspellen, van den hotelhouder af tot den hotelgast toe, die tot razernij
gebracht door lage, suffe wolken om de hem toegezegde sneeuwtoppen zijn toevlucht
neemt tot de onzinnigste meteorologische redeneeringen. Evenmin als Eckener weet
hij iets, maar des te meer moeite doet hij om zich als denkend mensch boven de
natuur in ere te houden.
De Alpen met permanente bewolking zijn niets anders dan steile Ardennen. Juist
die gedachte verdraagt de Nederlander het slechtst, omdat hij er een visioen van een
te duur reisbiljet aan verbindt. Dus trachten zijn hersens door te dringen tot die hooge
regionen, die zijn oogen niet vermogen te bereiken; hij werkt met de begrippen
‘mansbroek’, ‘opklaring’ en ‘betere vooruitzichten’, tot de laatste dag van zijn verblijf
is aangebroken. Alsdan is hij een ervaring inzake de macht der logica rijker geworden
en als hij op zijn terugreis door de Ardennen naar huis spoort, kijkt hij mechanisch
naar boven... naar dezelfde soort lage wolken, die in Zwitserland iets verbergen, dat
er logisch gesproken wel moet zijn, maar er toch evenmin is als hier, waar het ook
logisch gesproken, niet is.
Wanneer zal de techniek zoo ver zijn gevorderd, dat men van zijn Zwitserschen
hoteleigenaar schoongezogen sneeuwtoppen kan eischen? Ik zeg dit niet om mijn
hoteleigenaar te krenken, want hij is waarlijk meer dan voortreffelijk in het troosten,
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maar ter meerdere eere van den mensch als veroveraar van den kosmos, die thans
nog met al zijn bergbaantjes en gletchercafé's een jammerlijk figuur slaat tegenover
wat eigenzinnigen waterdamp om Jungfrau, Mönch en Eiger.
Menno ter Braak
Hilterfingen, Aug. '34
Dit artikel verscheen als Het Berner Oberland in Reinaert op reis I, pagina 11.

Meyerhold aan het woord
aant.

Zijn opvattingen over het Nieuwe Tooneel
Othello's jalouzie in tapijtvorm
De Russische regisseur Aug. Vsevolod E. Meyerhold, ook in West-Europa algemeen
bekend als een der voornaamste figuren van het nieuwe Russische Theater, heeft
gedurende eenigen tijd verblijf gehouden te Karlsbad voor het ondergaan van een
kuur. Bij die gelegenheid bracht hij ook een bezoek aan Praag, waar hij een
medewerker van de Prager Presse te woord stond. Meyerhold deelde interessante
bijzonderheden mee over zijn program en zijn ideëen over tooneel, waaraan wij een
en ander willen ontleenen.
Naar aanleiding van het woord ‘socialistisch realisme’, dat onlangs op het congres
van Sowjetschrijvers als postulaat voor de litteraire en dramatische activiteit der
Russische ‘hoofdarbeiders’ werd gesteld, zeide Meyerhold:
‘In de practijk der dramaturgie benaderden wij dit postulaat reeds van het eerste
begin af. Dadelijk na de Octoberdagen stelde het tooneel zich in dienst van de nieuwe
staatsorde en streefde er naar de realistische tooneelkunst te grondvesten. Natuurlijk
kon men in de eerste dagen der nieuwe evolutie een zekere simpliciteit in de
reproductie der werkelijkheid niet vermijden en zoo kwam men tot een soort
agitatorisch schematisme. Het milieu van den burgeroorlog en van de alomvattende
revolutie eischte van het tooneel kategorisch propagandistische diensten. Dat was
voor ons allen iets vanzelf sprekends. Nu echter zijn wij zoo ver gekomen, dat wij
ons tegen het schematisme kunnen verzetten en aan werk van grooter formaat
beginnen.’

Recht op den droom; nieuwe romantiek
‘Ik zeide, dat wij het socialistisch realisme benaderden; welnu, wij zullen het ook
realiseeren. In de rede van Maxim Gorki, waarin hij de ontwikkeling der Russische
litteratuur voor de toekomst projecteerde, hoorden wij met groote belangstelling de
uitspraak over het nieuwe detail. Gorki noemde nl. onze taak “de realiseering der
revolutionnaire romantiek”. Dat beteekent, dat wij niet alleen realisten moeten zijn,
maar dat wij onze kunst in revolutionnaire romantiek moeten drenken. Wij moeten
niet slechts ideologische prognoses opstellen, maar wij moeten, zooals Lenin zeide,
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ook het recht op den droom bezitten. Natuurlijk op een droom, die met de
werkelijkheid te coördineren is. Onze taak is dus: socialistisch realisme plus
revolutionnaire romantiek.’
Men zou hier tegen Meyerhold kunnen aanvoeren, dat zulk een met de
werkelijkheid overeenstemmende droom van de gebruikelijke opvatting van den
droom als iets, dat juist niet met de werkelijkheid te coördineren is, tamelijk ver
afwijkt. En deze bewuste, programmatische toepassing van de romantiek komt ons
ook eenigszins apocrief voor.

Terug naar het antieke tooneel!
Over de technische mogelijkheden van het Russische tooneel sprak Meyerhold ook
uitvoerig; hij legde er den nadruk op, dat het technische peil van het Russische tooneel
thans een verbetering der qualiteit van het gebodene eischte.
‘Ik ben overtuigd, dat de tegenwoordige “rarekiekvorm” van het tooneel verouderd
is. Verouderd is ook de traditioneele ruimte voor de toeschouwers, die van het
voormalige hoftheater afkomstig is, waarin de bezoekers naar hun socialen rang
waren ingedeeld en tusschen zaal en tooneel een afgrond gaapte. Wij willen naar het
tooneel der Antieken terug. De toeschouwers zullen amphitheatersgewijze zitten en
naar hun optisch vermogen hun plaatsen aangewezen krijgen. In het amphitheater is
de mogelijkheid gegeven op de gebeurtenissen van het tooneel collectief te reageeren;
men zit er in een intiemen kring en voelt zich zoo verwant, alsof men elkaar de hand
zou willen geven. Onze architecten lossen dit probleem tegenwoordig op; velen
zoeken nog een compromis met het oude tooneel en zoeken mogelijkheden voor
massa-scènes in het theater van den ouden stempel.’

Hoe Meyerhold zijn tooneel wil
‘Ik verzet mij tegen iedere oplossing, die op een compromis berust. Mijn schouwburg,
die nu wordt verbouwd, zal in alle opzichten het nieuwe type vertoonen. Van het
voormalige “Teatr Meiercholda” zijn slechts de muren blijven staan; de zaal is in
een amphitheater veranderd en het tooneel is weggebroken. Het podium ligt in een
segment van het amphitheater, daar waar de ellips in een hoefijzervorm is gebroken
en waar zich dus eens in het antieke theater de orchestra bevond. Bijzondere
installaties maken het mogelijk, dat de toeschouwer het gebeuren niet alleen beneden
op de orchestra, maar ook frontaal kunnen waarnemen. Door een speciale inrichting
van het tooneel op den achtergrond, dat hoog opgebouwd kan worden, zal de
toeschouwer ook een verticale impressie krijgen.
Mijn tooneel zal zich in hooge mate orienteeren als muzikaal tooneel en de regie
zal zich richten naar de wetten van muziek en rhythme. Om de rhythmische eenheid
van het drama ook in de practijk der techniek vast te houden, zullen de kleedkamers,
waarin de tooneelspelers zich schminken en verkleeden, in de uitloopers van het
hoefijzervormige amphitheater worden aangebracht. De acteur, die voor eenigen tijd
het tooneel verlaten heeft, zal daar de muziek en het spel onafgebroken kunnen
hooren, zoodat hij innerlijk voorbereid op het tooneel terug komt en niet, zooals tot
nog toe, uit zijn afgelegen hokje, midden in het drama ploft. De musici zullen niet
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onder of op dezelfde hoogte als het tooneel zitten, maar er boven, boven de hoofden
dus van acteurs en zangers, worden ondergebracht, zoodat het voor deze laatsten niet
noodig zal zijn het welbekende “muzikale gordijn”, dat het orkest in de tegenwoordige
opera vormt, met hun stem te doorbreken. De individueele stem zal op deze wijze
als een component van het muzikale geheel en niet als afzonderlijke prestatie
uitkomen.’
Men ziet hieruit, dat het Sowjettooneel zich ernstig bekommert om de aesthetische
effecten, ook al geschiedt dit dan niet in naam van het ‘l'art pour l'art’. Van de
weelderige decors der Reinhardt-enscêneering wil Meyerhold echter niets weten.

Weg met de decors! Maar wel een gevoelige vloer!
‘Ik brak met het decor’, zeide Meyerhold tot zijn interviewer; ‘en ook met de meer
moderne constructie. Op het tooneel geldt slechts de gestalte van den acteur in haar
plastische beteekenis en dan zijn er verder nog slechts lichteffecten. Zooals op een
schilderij van Rubens bepaalde plaatsen belicht worden en andere in pittoresk duister
gehuld blijven, zoo zal bij mij het lichteffect een artistieke functie worden. Niet
echter als aesthetisch bijwerk, maar als actieve dramatische kracht. Ook het licht zal
mee-ageeren.
Een bijzondere rol heeft de tooneelvloer, hij zal naar gelang van den inhoud van
het tooneel met kleurige tapijten worden bedekt, zooals bij de Japanners. De kleur
van den vloer zal het gevoelselement accentueeren; strijd- en oorlogsscènes bv.
bloedrood, of, om een ander voorbeeld te noemen, in Othello; een zwart of
donker-violet kleed, op het tapijt van Desdemona lapjes in helwit reflectorenlicht.
Het kleed ligt gedurende een geheele acte op den grond als waarschuwing, als
vermaning en langzaam ontwikkelt zich om dit kleed de tragedie der jalouzie. Dus
niet als symbool, maar als medespeler.’
Of deze tapijten principieel verschillen van de decors der Europeesche regisseurs
en van de kamers eener anthroposophische kliniek? Het lijkt ons twijfelachtig; het
verschil komt neer op een verschil tusschen horizontaal en verticaal, dat echter op
zichzelf belangrijk genoeg kan zijn voor het effect.

Conclusie
Meyerhold besloot zijn exposé met de volgende woorden: ‘Wij zullen dus een
acteurstooneel hebben. Wij zullen echter het tooneelgebeuren om ideeën groepeeren.
Het oude tooneel was het tooneel van amusement, van verstrooiing. Ook wij willen
een ontspanning sui generis, maar omdat ook in den droom de mensch niet ophoudt
met denken, moet ook de gerealiseerde droom, het nieuwe tooneel, de denkfuncties
van den toeschouwer in beslag nemen. Dat is hetgeen men van ons eischt: ideologie
en helderheid.’
Uit de woorden van Meyerhold spreekt een groote mate van activiteit. Blijkbaar
is men in Sowjet-Rusland ver verwijderd geraakt van de strikt zakelijke, strikt
collectivistische theorieën, die de eerste jaren der revolutieperiode beheerschten;
want hoewel aan het collectivisme wordt vastgehouden, voorzoover het den opbouw
van het geheel betreft, komen de leuzen der ‘pure’ aesthetica langs achterdeurtjes
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toch binnen! Met belangstelling mag men afwachten, hoe een regisseur van de eerste
grootte als Meyerhold zich in deze evolutie van tooneelbegrippen zal weten te
handhaven.
M.t.B.

Tijdelijk analphabetisme
aant.

Het belang van niet-lezen
Geen algemeene recepten, maar persoonlijk contact
Volgens de gangbare en in de behoeften des levens gefundeerde begrippen pleegt
men in zijn vacantie datgene te laten, wat men buiten zijn vacantie pleegt te doen;
de klerk laat zijn kasboeken liggen en beoefent de hengelsport, de zeeman verlaat
het schip en beklimt een 3000 meter hoogen bergtop. Voor velen is die tijdelijke
verandering echter niet veel meer dan een wisseling van uiterlijk décor. Zij kunnen
zichzelf niet kwijt en hengelen cijfers uit het water of voelen deining op een gletscher.
Men is nu eenmaal de slaaf van zijn beroep en heeft aan een paar weken niet genoeg
om een ander te worden.
Het vacantiehouden is dus ook een kunst, waarvoor een zekere mate van artistieke
strategie noodzakelijk is. Men moet zich een vacantie scheppen: alleen aan de
permissie om eenigen tijd geen betrekking waar te nemen heeft men niet veel. Soms
is men ‘vacantie-rijp’, soms tuimelt men in zijn vacantie als een dronkaard, nu eens
rolt men door zijn vacantie heen zonder eenige besef van tijd, dan weer schijnt een
vacantie een gelede duizendpoot van momenten, kortom: het begrip ‘vacantie’ is
slechts een dor schema, dat door ieder individu op zijn manier met de realiteit moet
worden gevuld. Een van de eerste vereischten daarvoor is, dat men zich los kan
maken van zijn maatschappelijken dubbelganger, van het bespottelijk officieele
mannetje of wijfje X, dat zichzelf bijna niet meer kan zien als een afstammeling van
de kraaiende baby die men toch eens was; zelfs de deftigste burgervader was eens
zulk een poezelig phaenomeentje, zonder ambtsketting, maar mèt een rammelaar.
De vacantie moet den mensch in leven houden, en daarvoor is het volstrekt noodig,
dat hij zijn Ik her-ontdekt onder de opperhuid der conventies. Hij moet daarvoor veel
vergeten, dat niet ter zake doet; dat dit niet zoo gemakkelijk is, beseft nog lang niet
iedereen, die zich bij Lissone een reisbiljet heeft aangeschaft.

Een beschavingsmonstrum: de ‘leesmensch’
Zoo zal de criticus, wiens taak het is wekelijks minstens één en vaak drie tot vijf
boeken te lezen, zich in zijn vacantie met hartstocht moeten werpen op het
analphabetisme; en schrijver dezer regelen heeft dan ook strategische pogingen in
die richting gedaan. Het lezen, genomen als: consumptie van letters, heeft een
buitengewoon gevaarlijken kant. Het is een opium, eenerzijds, en een aanwensel,
anderzijds. Aan het opium raakt men op den duur verslaafd, door het aanwensel
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wordt men een zonderling met een tic, als men niet op zijn hoede is. Men kan sommige
menschen aanzien, dat zij het leven vrijwel nog uitsluitend benaderen via papier en
drukinkt; de caricaturen, die ‘Punch’ van den professor geeft, spreken in dit opzicht...
boekdeelen. Onze samenleving kent den leesmensch, die in een samenleving van
nomaden zou worden weggehoond, omdat hij noch kan paardrijden, noch kan vissen,
noch kan melken; hij is dus het product van een maatschappij, waarin de
arbeidsverdeeling uiterst ver is doorgevoerd, zoo ver, dat van de oorspronkelijke
universaliteit niets meer is overgebleven dan wat abstract weten van alles en nog
wat. De leesmensch leeft ver van de bron des levens; in de bibliotheken ademt hij in
geurig stof van incunabelen, in zijn verhouding tot den medemensch is hij
langzamerhand aangewezen geraakt op de conventioneele clichés, die de boeken aan
hem overleveren. Een soort droge pedanterie vergezelt hem waar hij komt; zijn
oordeel is steeds gebaseerd op een autoriteit van de derde plank rechts boven; de
leesdrift is bij hem ontaard, zoodat van de verrassing, die een boek kan brengen,
nimmer meer iets over hem komt. De leesmensch (dit ter voorkoming van
misverstand) is niet in de eerste plaats de mensch, die veel leest, maar de mensch,
die op verkeerde wijze veel leest. Men kan buitengewoon veel boeken verslinden,
en toch geen leesmensch worden; alles hangt er van af, of men op zijn hoede is voor
de slavernij, die de abstracties meebrengen. En daarom: hoezeer men ook van het
lezen afhankelijk is geworden, hoe innig men met zijn boeken is vergroeid, men kan
er niet buiten zich zoo nu en dan radicaal op rantsoen te stellen; te doen, alsof er geen
boeken bestonden, te leven als een nomade in de ‘geestelijke’ wereld. Het is een
merkwaardige sensatie, dit als vrijgezel opduiken uit het boekenhuwelijk; het is ook
een verheugende sensatie, dit besef van nog-niet-verslaafd-te-zijn, nog weg te kunnen
loopen, nog op zichzelf te kunnen leven zonder de ideeënmarkt en de luidruchtigheid,
die daarvan nu eenmaal niet geheel is los te maken. Als analphabeet krijgt men
eindelijk de kans de waarde van het alphabet volledig te schatten; want men geniet
nooit meer van een boek, dan wanneer het (men vergeve mij het aan de veeteelt
ontleende beeld!) herkauwd terugkomt. Het meerendeel der modeboeken passeert...
en is verdwenen; het laat misschien nog een paar absurde sporen achter, dat is alles.
Dit soort litteratuur is na één seizoen volkomen vervluchtigd; zij heeft geen
herkauwers nodig en brengt het stellig niet tot de analphabetische periode. Goddank
trouwens, dat wij het verrukkelijke apparaat van het vergeten hebben meegekregen,
dat deze harmonische spijsvertering der hersenen, die ik zelfs niet voor een ijzeren
geheugen zou willen ruilen!

In welk opzicht lezen een gevaar kan zijn
Men leest in de geciviliseerde wereld zooveel, dat men er gewoonlijk niet meer aan
denkt zich af te vragen, of het lezen een deugd dan wel een zonde is. Door Openbare
Leeszalen en Volksuniversiteiten heeft men het publiek gewend aan het lezen, alsof
bij voorbaat voor ieder individu vaststond, dat door lezen zijn persoonlijkheid zou
zijn gebaat. Het kan daarom geen kwaad op de keerzijde van de medaille te wijzen;
want het is niet voldoende het peil der lectuur te verbeteren, de leeskunst der
twintigste-eeuwers (die nu eenmaal onverzadiglijk is) door selectie te leiden; men
moet ook de principieele nadeelen van een lezend menschdom onder oogen durven
zien. Ik sprak reeds over den leesmensch, die een product is van onze cultuur, zich
met den afval van het leven voedt en verleerd heeft ‘nomadisch’ te zijn. Hij is de
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consequentie van het ongelimiteerde lees-evangelie, men zie dat niet voorbij! Zoodra
men uitgaat van dat standpunt, dat ‘het’ lezen van ‘de’ goede boeken op zichzelf al
een adelbrief voor den mensch beteekent, moet men als verschrikkelijke consequentie
aanvaarden, dat de mensch die de meeste goede boeken leest de ideale mensch is.
Waar deze ideale mensch in de practijk op neerkomt: men behoeft er de humoristische
tijdschriften maar over te raadplegen! Hier blijkt duidelijk, dat het niet alleen om ‘de
goede boeken’ gaat, maar ook om de wijze, waarop men die ‘goede boeken’ verwerkt.
Laten wij dus de gevaren van het lezen niet wegmoffelen, maar ze nauwkeurig
afwegen tegen de voordeelen. Ik geef hier geen systematische tabel dier gevaren,
maar doe slechts een greep:
1e. Het lezen maakt oppervlakkig; het stelt den mensch in staat te oordeelen zonder
eigen ervaring, op gezag van een autoriteit.
2e. Het lezen verlamt de verbeeldingskracht; het went den mensch aan bepaalde
stijlformules, aan de conventioneele litteratuurverzinsels, die de modeschrijvers
elkaar napraten.
3e. Het lezen maakt arrogant; het bevordert het vellen van stellige oordelen over
Kant op grond van bv. de Geschiedenis der Wijsbegeerte van prof. Casimir; het heeft
den ‘algemeen-ontwikkelde’ op zijn geweten, d.w.z. den mensch, die zooveel weet,
dat hij kunstmatige ademhaling toepast op een drie weken in staat van ontbinding
verkeerend lijk.
4e. Het lezen kweekt snobisme; het geeft het aanzijn van een valschen cultus van
den schrijver, den dichter, den geleerde.
Enzoovoort. Men kan er nog aan toevoegen, dat het lezen de oogen bederft, maar
dat valt buiten de lijn dezer beschouwingen, al is ook die factor niet te verwaarloozen.
Wat volgt hieruit? In de eerste plaats, naar mijn meening, dat men uiterste voorzichtig
moet zijn met algemeene conclusies over de waarde van ‘het’ lezen. Het feit, dat
lezen tegenwoordig voor den beschaafden mensch onmisbaar is, mag niet verleiden
tot de gevolgtrekking, dat het voor iedereen ook in alle omstandigheden heilzaam
is. In de middeleeuwen, toen het lezen nog het privilege was van een betrekkelijk
kleine groep, de geestelijkheid, en het analphabetisme dus regel op een uitgestrekt
maatschappelijk terrein, kon men ook leven! Met de maatschappelijke vormen zijn
ook deze verhoudingen veranderd en het blijve den verstokten romantici voorbehouden
naar de middeleeuwen terug te verlangen; maar zooveel kan met uit de historie leeren,
dat de lezende twintigste eeuw niet vereenzelvigd mag worden met de cultuur in het
algemeen. Het lezen als eigendom van iedereen is zelfs als een uitzonderingstoestand
te beschouwen; dat het blanke ras daarvan voordeel heeft gehad, terwijl het de wereld
veroverde, zal niemand ontkennen, of dat voordeel op den duur zal opwegen tegen
de nadeelen, is een andere vraag.

Het waterhoofd; welke therapie?
Het is duidelijk, dat men, als men aan de griezelige consequentie van den volmaakten
leesmensch wil ontkomen, op een of andere manier het lezen dienstbaar moet maken
aan het leven. De leesmensch heeft een waterhoofd; zulk een waterhoofd moet tot
biologische ongelukken leiden.
De man van de practijk heeft voor dit geval natuurlijk een zeer eenvoudig recept;
hij adviseert kort en goed: ‘Minder lezen!’ Die leuze klinkt Amerikaansch en zal
ongetwijfeld te zijner tijd in Amerika wel eens ergens als ‘slogan’ worden gebruikt;
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‘minder lezen’, zooals: ‘eet meer fruit’, ‘tijd is geld’, ‘Alle sagen Ja’. Het is inderdaad
een soort oplossing, maar helaas alleen goed voor hen, die bij voorbaat al op een
simplistische wijze plegen te lezen; het is een middel om leesverstopping te
voorkomen, voor hen, die mallotig het eene boek na het andere inzwelgen; in
gecompliceerder gevallen is dit middel oneindig veel erger dan de kwaal. Het gaat
immers (ik wees er boven al op) niet om de hoeveelheid, maar om de wijze waarop
de lezer zich tot zijn lectuur verhoudt. Beperking van de quantiteit heeft dus niets
uitstaande met het probleem in quaestie, en de man van de practijk brengt maatstaven
van de rubberrestrictie over op een gebied, waar zij niet meer opgaan.
Algemeene recepten zullen hier van geen nut zijn. Het is juist zaak minder algemeen
over lezen en boeken te spreken, dan tegenwoordig meestal pleegt te geschieden. Er
zijn geen goede boeken in den zin van: boeken, die voor A, B en C goed zijn; er zijn
evenmin ‘litterair hoogstaande boeken’ in tegenstelling tot lager- en laagstaande; al
deze abstracte en gestandardiseerde termen trachten het lezen aan voorschriften te
koppelen, alsof iets zoo persoonlijks als lezen zich aan welk generaliseerend
voorschrift ook zou laten binden! ... In mijn vacantieverblijf zag ik dagelijks twee
Engelse jongelingen bezig hun dag op zoo genoeglijk mogelijke wijze door te brengen
(ik noemde hen terloops in een feuilleton, eenige weken geleden); zij namen
zonnebaden, schertsten met de dochter van den hotelier, dansten, speelden biljart,
namen weer zonnebaden, schertsten weer, dansten nogmaals... en ook lazen zij.
Werkelijk, zij lazen! Als zij zich zoo verveelden, dat zij geen enkel amusement meer
konden verzinnen, namen zij een boek en amuseerden zich door letters op te slorpen.
Meestal duurde het niet langer dan een minuut of tien, maar in dien tijd waren zij
blijkbaar volkomen tevreden. Het waren allerminst goede of litterair hoogstaande
boeken, waarin zij zich verdiepten; volgens den maatstaf der ernstige critiek waren
het ronduit prullen; en het kwam mij voor, dat zij nooit iets anders lazen dan prullen,
te oordelen naar de gretigheid waarmee zij ieder voorwendsel aangrepen om het
lezen te kunnen staken ten behoeve van iets nog amusanters.
Zou men nu wreeder, naïever en anorganischer te werk kunnen gaan dan door
deze jongelingen aan te raden zich tot Keats en Shelley te bekeeren? Toch zou de
algemeenheid van onze schoonheidsleer (gesteld, dat men haar in de practijk eens
consequent wilde doorvoeren) zulk een anorganisme eischen; ‘het goede boek voor
iedereen!’ ..., dus ook voor deze beide Engelsche jongelingen! Gelukkig is de natuur
altijd minder consequent dan de leer: hetgeen echter niet wegneemt, dat de algemeene
leer bestaat, gepropageerd wordt, als basis dient voor allerhande cultureele
instellingen!

Eén boek en één mensch!
Men gunne, royaal en ook theoretisch, den zonnebaders hun lectuur, die goed voor
hen is en hen behoedt voor de nadeelen van het lezen, die onmiddellijk kracht krijgen,
wanneer men een algemeenen maatstaf aanlegt voor iets, dat alleen in persoonlijk
contact bestaat. Daarmee is allerminst gezegd, dat men zijn eigen eischen moet
ombuigen naar die van de zonnebaders; ook dat zou weer een gevolg zijn van de
verkeerde algemeenheid van het oordeel. Men kan juist zijn persoonlijke inzichten
het scherpst handhaven en het doelmatigst verdedigen, als men er zich van bewust
is, dat het om een persoonlijk inzicht gaat: niet meer, maar ook geenszins minder!
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De beslissing over de waarde van een boek valt altijd tusschen dat boek en één
mensch, niet ‘den’ mensch. Als men met dat feit meer rekening hield, zou de
nivelleerende invloed, die thans dikwijls van het lezen uitgaat, verminderen; en
wellicht zou de van letters overloopende, aan eruditie-hoofdpijn lijdende, in een
conventioneele wereld levende leesmensch het weer aandurven enkele oogenblikken
zonder boeken te zijn, met vacantie...
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als Tijdelijk analphabetisme in Reinaert op reis, pagina 26.

Nieuwe uitgaven
aant.

René Berghen, De Overjas (De Sikkel, Antwerpen 1934).
De naam van dezen schrijver was mij geheel onbekend. Des te aangenamer de
verrassing van de ontmoeting! De Overjas is een weliswaar kleine, maar uitstekend
geschreven en belangrijke novelle, waarin Berghen zichzelf ontpopt als iemand met
een eigen accent. Het thema is de invloed van een kleedingstuk, een dood en toch
angstwekkend levend ding dus, op den mensch, die er zijns ondanks door gevormd
wordt, in dit geval (het betreft de vermaakte overjas van een gestorven vader, die de
zoon moet afdragen) vernederd. Het zou sentimenteel en kleinburgerlijk kunnen zijn,
maar het is dat allerminst; daarvoor bezit Berghen een te scherpe opmerkingsgave,
een te precies gevoel voor den humor ook van het tragische. Ten onrechte zal men
deze sobere manier van beschrijven wel weer gevoelloos of cynisch noemen. Berghens
verteltrans herinnert aan dat van Willem Elsschot, wien men ook cynisme in de
schoenen heeft geschoven, omdat hij juist op het moment, dat de sentimenteele lezer
gaarne een uitweiding zou hebben, met een sarcasme afbreekt; en toch is ook Elsschot
eer het type van een overgevoelig, dan van een ongevoelig mensch!
Deze novelle eindigt in een beklemmenden droom, waarin de overjas in een luguber
visioen terug komt. Als Berghen meer werk op deze hoogte zal kunnen geven, mag
men groote verwachtingen van hem koesteren. Maar De Overjas is op zichzelf reeds
een schriftuur van beteekenis, die men vooral niet ongelezen moet laten.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Dr. Catharina Ypes, Petrarca in de Nederlandsche Letterkunde (De
Spieghel, A'dam 1934).
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Het denkbeeld om doctorale draden te spannen tusschen een of andere figuur uit de
buitenlandsche litteratuur en onze eigen letterkunde is niet van mej. Ypes afkomstig;
het behoort sinds jaar en dag tot de gebruikelijke wetenschappelijke patenten. Invloed
van het ééne op het andere na te gaan geeft gelegenheid tot uitvoerige bronnenstudie;
en bovendien, de Nederlandsche litteratuur is zoozeer afhankelijk van die der andere
Europeesche volken, dat het voor de hand ligt haar onder internationalistischen
gezichtshoek te bezien. Niet altijd valt dit in ons voordeel uit. De imitatie van vreemde
modellen heeft te allen tijde onze auteurs met ‘tweederangs-heid’ bedreigd; in het
navolgen en zelfs inferieur copieeren hebben wij dikwijls uitgemunt, evenzeer in het
langdurig nakaarten over buitenlandsche evenementen. Het evenement Petrarca
behoort daaronder; vaak ten ongunste en soms ten gunste van onze litteratuur zien
wij dezen dichter in allerlei verhollandschingen optreden.
Dat de invloed van Petrarca ten onzent groot is geweest, mag bekend worden
verondersteld; Petrarca is doorgedrongen tot de leerboeken van het M.O. en over
zijn Laura weet ieder gymnasiast wel iets te vertellen. Mej. Ypes heeft zich door dit
feit echter niet laten afschrikken en een zorgvuldige studie van de relaties tusschen
beide partijen ondernomen. Als wetenschappelijk werkstuk lijkt mij haar boek
voortreffelijk geslaagd. Overal heeft zij naar Petrarca gespeurd en hem verschalkt
waar hij zelfs maar in de geringste dosis bij onze schrijvers te vinden was; ik twijfel
er aan, of men na dit lijvige boek gelezen te hebben, nog veel mogelijkheden zal zien
tot eigen nasporingen op dit gebied (althans voor zover het de volledigheid der
documentatie betreft). Het nadeel van deze volledigheid en accuratesse is echter een
weinig soepele vorm, een teveel aan dikwijls onbelangrijke namen van inferieure
Nederlandsche penvoerders; men zal waarschijnlijk het boek ven mej. Ypes in de
toekomst meer als nasla-werk dan als voordracht kunnen waardeeren. Immers: het
feit, dat honderd en één auteurs motieven aan Petrarca hebben ontleend, schept een
slechts zeer los verband, vooral waar de ontleening vaak maar oppervlakkig is
geweest. Als zoo dikwijls heeft ook hier de stof den vorm overwoekerd; de zucht
om het materiaal tot in de kleinste details te geven doet de lijn van het betoog verloren
gaan. Men zou bv. gaarne een psychologische analyse van de ‘platonische liefde’
hebben aangetroffen, die echter ontbreekt; het werk is zuiver litteratuurhistorie
gebleven, met alle verdiensten en eenzijdigheden van dien.
Dat neemt niet weg, dat mej. Ypes bij momenten, (waar zij niet met den rompslomp
van de door Petrarca geïnfecteerde mindere Nederlanders te doen heeft) ook stilistisch
beter voor den dag komt. Haar uiteenzetting over het ‘Petrarquisme’ bv. is zeer
leesbaar, eveneens haar hoofdstuk over Hooft en Huygens. Wat Hooft betreft, mej.
Ypes wil Petrarca's invloed op hem niet overschatten. ‘De vrienden-tijdgenooten
hebben den Muider Drost wel gaarne als een Petrarca vereerd, en hijzelf liet zich die
hulde welgevallen, maar de verschillen tusschen beider aard en in den geest van hun
werk zijn te markant, dan dat niet de uiterste voorzichtigheid geraden is, wanneer
men parallel tusschen de twee groote sonnettendichters opstelt en Hooft zonder meer
als den Nederlandschen Petrarca beschouwt.’ Vondel schijnt vrijwel geen invloed
van Petrarca te hebben ondergaan; het is zelfs zeer de vraag, of hij hem gekend heeft.
Curieus is wat mej. Ypes uit Busken Huet citeert. Huet is ongevoelig voor den
platonischen nimbus en tracht Petrarca ‘psychologisch’ te doorgronden... op zijn
manier weliswaar, maar hoeveel Nederlandsche schrijvers hebben überhaupt critiek
gehad in dit opzicht? Als Huet dus de befaamde dichterkroning van Petrarca op het
capitool ‘een meesterstuk van grooter en kleiner intriges’ noemt, ‘niet ongelijk aan
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het jagt maken op ridderorden in onze demokratischer dagen’, roert hij een snaar
aan, die in het ensemble zelden klinkt. Of Huet gelijk heeft, laat ik daar.
Uitvoerig behandelt mej. Ypes ook Couperus, wiens voorliefde voor Petrarca een
uitzondering is in de nieuwere litteratuur. Zelfs de tachtigers, concludeert meg. Ypes,
hebben niet zooveel aan Petrarca te danken als men wel gemeend heeft; Perk b.v.
heeft hem door een Duitsche vertaling leeren kennen!
Dat de jongeren geen belangstelling hebben voor den dichter van haar keuze,
verklaart mej. Ypes uit hun andere verhouding tot het leven; ‘de drang het leven in
al zijn felheid te grijpen, de “kosmische”, “dynamische” “heroïsche” inspiraties – al
deze verlangens vinden geen voedsel in de verzen van Petrarca’. Ik twijfel aan de
juistheid (of liever aan de algemeen-geldigheid) van deze verklaring, bv. ten opzichte
van Roland Holst of Bloem!
De Spieghel heeft dit boek voortreffelijk en vooral uiterst royaal uitgegeven; het
is een model van een wetenschappelijke en toch smaakvolle editie.
M.t.B.

De objectieve critiek
aant.

Dr. P.H. Ritter Jr. verdedigt haar tegen de subjectiviteit
Een pleidooi voor de middelmatigheid
In het Utrechtsch Dagblad van 1 Sept. j.l. heeft men een opstel kunnen aantreffen
van de hand van den litterairen criticus van dat blad, dr. P.H. Ritter Jr.; het is getiteld
Over de kunst der Boekbespreking en bevat niet meer of minder dan een
beginselverklaring van den door zijn radio-toespraken en anderszins vermaarden
essayist. Dit opstel lokt mij daarom tot eenig commentaar, omdat het op het gebied
der ‘boekbespreking’ een theorie voorstaat, die vrijwel in alle opzichten (en zeker
op de essentieele punten) het tegendeel is van mijn eigen critische principes. Men
zou zelfs kunnen gelooven, dat het artikel van dr. Ritter een soort repliek was op de
door mij in deze courant gepubliceerde beschouwingen De plaats van den
Dagbladcriticus (7 Jan. 1934), en Tijdelijk Analphabetisme (2 Sept. 1934), ware het
niet, dat het eene artikel te ver in het verleden lag om dr. Ritter nog te heugen en het
tweede na dat van dr. Ritter zelf is verschenen. Direct verband is echter van bijkomstig
belang; wat uit de beschouwing in het U.D. zeer duidelijk blijkt, is het bestaan van
een standpunt tegenovergesteld aan het mijne. Of (om het geval los te maken van
den persoon van dr. Ritter en mijzelf): er bestaan twee richtingen in de dagbladcritiek,
die gebaseerd zijn op twee verschillende opvattingen over de verhouding van
litteratuur en publiek. Om voor die richtingen een voorloopige aanduiding te vinden,
zou ik willen spreken van de objectieve tegenover de subjectieve richting; al zal bij
nadere beschouwing uitkomen, dat het contrast minder eenvoudig is dan het op het
eerste gezicht lijkt, gegeven de neiging der objectieve richting om juist zooveel van
de subjectiviteit en passant mee te nemen als in haar kraam te pas komt.
Men mag gerust zeggen, dat deze twee critische richtingen tevens twee
levenshoudingen symboliseeren. Daarom blijkt in laatste instantie deze tegenstelling
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niet in een compromis op te lossen, tenzij een wonderdoener er in zou slagen vuur
en water met elkaar te verzoenen. Maar aangezien wonderdoenerij gewoonlijk op
goocheltrucs berust, mag men daar nauwelijks op hopen.

Wat is ‘beschrijven’?
Dr. Ritter begint met te zeggen, dat de beschrijvende functie van de critiek voor haar
vruchtbare werking van het grootste belang is, en dat zij maar al te vaak wordt
verwaarloosd. Dit zij dadelijk in zijn algemeenheid toegegeven. Een critiek, die in
het wilde weg van eigen standpunt begint te getuigen, zonder dat de lezer weet wat
hij voorheeft, schiet haar doel ten eenenmale voorbij. ‘Een boekbespreking mag nog
zoo schitterend zijn... indien zij niet evenzeer uitlegt als critiseert, dan mist zij haar
doel’, voegt dr. Ritter er nog aan toe. Ook dit kan men als practische leefregel
accepteeren.
Er is echter dadelijk één bedenking, die niet zonder belang is voor de zaak, waar
het om gaat, en wel deze: is dr. Ritter er zoo zeker van, dat hij zijn ‘beschrijving’
van een boek steeds kan onderscheiden van zijn ‘critiek’? Het is een bekend feit, dat
een criticus, die een boek ‘beschrijft’ (den inhoud refereert), daarbij selectief te werk
moet gaan; hij kan niet alles ‘beschrijven’ en brengt dus datgene naar voren, wat
hem belangrijk voorkomt. Daarin – dr. Ritter zal het waarschijnlijk toegeven – steekt
al een aanzienlijk element subjectiviteit, keuze, richting, kortom: critiek!
Ik heb meermalen een ‘beschrijving’ van een boek gelezen, waardoor mij bereids
de lust verging de ‘echte’ critiek ook nog te lezen: zoozeer had de criticus mij door
zijn wijze van ‘beschrijven’ van het boek in quaestie afgeschrikt. Het omgekeerde
is mij ook niet zelden overkomen. Er zijn inderdaad gevallen denkbaar van een zoo
dorre, redelooze opsomming van feiten, dat men van subjectiviteit bij den ‘beschrijver’
met den besten wil niets zou kunnen ontdekken. Maar die uitersten zijn zeer zeldzaam
en, zooals ik reeds zei, dor en redeloos. Aan de ‘beschrijving’ van een boek door dr.
Ritter b.v. kan ik doorgaans dadelijk bespeuren, hoe hoog hij straks in zijn ‘critiek’
dat boek zal verheffen.
Wij moeten dus beginnen met vast te stellen, dat het door dr. Ritter gemaakte
onderscheid niet bestaat; dat wij gemakshalve in veel gevallen toch maar gebruik
maken van dat onderscheid vloeit voort uit de grofheid van onze
omgangstaal-begrippen. Niemand heeft er last van, als men in den omgang
‘beschrijving’ en ‘critiek’ als afzonderlijke kategorieën gebruikt; maar bij een zoo
principieel betoog als een beginselverklaring mag men er toch wel rekening mee
houden.
Dr. Ritter geeft er blijk van daarvan niet geheel onkundig te zijn, als hij aan deze
passage toevoegt, dat de ‘beschrijver’ niet de kleinste bijzonderheden moet
oververtellen, maar ‘het wezen van het besproken boek’ moet kenschetsen. Volkomen
terecht; maar voelt de heer Ritter niet, dat hij door dat nonchalante toevoegsel zijn
heele onderscheiding van ‘beschrijving’ en ‘critiek’ zelf al vernietigt? Immers hij,
die het ‘wezen’ naar voren haalt uit een collectie typographische teekens, brengt
zichzelf als subject, d.w.z. als criticus, in het spel! Wat voor dr. Ritter het ‘wezen’
van een boek is, is voor mij vaak het onwezenlijke, en vice-versa.

45 pct. subjectiviteit
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Wij vinden dr. Ritter dus aanstonds in een begripsverwarring, die voor de grondslagen
van zijn objectieve critische richting niet veel goeds belooft; laten wij hem echter
behoedzaam volgen. Dr. Ritter is thans ‘genaderd tot het critische gedeelte van zijn
taak’ (een in strikten zin dus geheel onjuiste uitdrukking, gelijk wij gezien hebben).
De kernbedoeling dier taak is, dat de criticus ‘de brug vorme tusschen schrijver en
lezer’. Met die brug ga ik accoord. ‘Daarom’, vervolt dr. Ritter, ‘is een te groote
subjectiviteit (ik cursiveer, M.t.B.) in dagbladcritiek te vermijden’.
Hier voelt men het pleidooi voor de z.g. objectiviteit aankomen; maar met welke
zonderlinge praeludiën wordt het geannonceerd! Niet ‘subjectiviteit’ is te vermijden,
niet ‘grootte subjectiviteit’ zelfs, maar ‘te groote subjectiviteit’? Hoe groot mag de
subjectiviteit dan zijn om voor de dagbladcritiek te deugen? 10 pct.? 80 pct.? Geen
100 pct. in ieder geval, want dan komt men bij de door dr. Ritter verfoeide subjectieve
critische richting terecht! Laten wij het eens worden over 45 pct., dat is beneden de
helft. En scheutje subjectiviteit is wel piquant, maar alles moet met mate geschonken
worden. Wij komen voor de critieken van dr. Ritter dus op 55 pct. objectiviteit,
aangelengd met 45 pct. subjectiviteit. Hetgeen dr. Ritter zelf als volgt formuleert:
‘Een rechtvaardige critiek houdt rekening met de bedoeling en karakter van het
besproken boek, waardeert het in het kader, waarbinnen het is geschreven en
veroordeelt nimmer uit hoofde van persoonlijke voorkeur of richting’.
Voortreffelijk. Passen wij deze rechtvaardigheid op een concreet voorbeeld toe,
b.v. Roode Rozen van Hedwig Courths-Mahler. Houden wij rekening met ‘bedoeling
en karakter’ van dit boek, ‘waardeeren’ wij het voorts ‘in het kader waarbinnen het
is geschreven’ en ‘veroordeelen wij het nimmer uit hoofde van persoonlijke voorkeur
of richting’, dan komen wij volgens het systeem van dr. Ritter automatisch tot de
conclusie, dat er met Roode Rozen een meesterwerk werd geboren. Immers: te zeggen,
dat het voor de bijkeuken geschreven is, zou strijdig zijn met de reserves over
‘bedoeling en karakter’ en met de ‘waardeering binnen het kader’, terwijl wij ons
evenmin mogen laten leiden door onze persoonlijke voorkeur of richting, die ons
(misschien ook dr. Ritter?) zegt, dat Roode Rozen tot de prullen behoort. Men ziet
dus, dat dr. Ritter, als men hem ten minste aan zijn woord mag houden, het patent
heeft ontdekt om van alle boeken via zijn objectief-critische methode meesterwerken
te maken: ‘der Geist is der stets bejaht’! De groote vraag wordt dus: mag men dr.
Ritter aan zijn woord houden?

Geen wrevel en geen breidellooze bewondering
In het vervolg van zijn opstel verklaart dr. Ritter, dat hij ten gevolge van deze critische
methode ‘in conflict (moet) komen met de critische methode, zooals zij zich hier te
lande heeft ontwikkeld’.
Wij kunnen dit slechts hopen. Dr. Ritter constateert dan de aanwezigheid in de
Nederlandsche critiek van een ‘min of meer apodictisch oordeel’ en ‘een bij voorbaat
aanwezig afgrijzen van sommige boeken’, dat sommige critici tot weliswaar ‘levende,
tintelende, persoonlijke’, maar voor een dagblad ongeschikte litteratuurbeschouwing
brengt. Moeten wij daaruit dus opmaken, dat dr. Ritter aan zijn eigen, hierboven
nader beschouwd systeem de voorkeur geeft? Dr. Ritter begint hier echter, in plaats
van dat ronduit toe te geven, een nieuwen dans op het objectiviteitskoord. ‘De opinie
heeft’, volgens dr. Ritter, ‘in het dagblad een informatorischen oorsprong en een
voorlichtende bedoeling. Men mag in een dagblad, ook over kunst niet, schrijven
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van een subjectief gevoel uit, noch van een gevoel van wrevel, noch van een gevoel
van breidellooze bewondering’.
De 45 pct. toegelaten subjectiviteit van straks zijn krachtens deze nieuwe definitie
plotseling tot 0 pct. gedaald, want men mag nu ‘nooit schrijven van een subjectief
gevoel uit’, en wel omdat ‘de opinie in het dagblad een informatorischen oorsprong
heeft’. (Ook dit is onjuist: het dagblad heeft een informatorischen oorsprong!).
Daarbij worden door dr. Ritter in het bijzonder nog ‘wrevel’ en ‘breidellooze
bewondering’ als critische temperatuur verworpen. Tegenover Courths-Mahler en
Dostojefski beiden voegt dus (al weer, als men dr. Ritter aan zijn woord wil houden)
dezelfde serene rust, dezelfde bovenaardsche, objectieve verhevenheid van den
critischen geest; de een mag men niet wrevelig verwerpen, den ander niet breidelloos
bewonderen, neen: alles gaat bij dr. Ritter in denzelfden ontwikkelingsbak, onderen overbelicht wordt door hem met dezelfde patentmethode op hetzelfde glanzend
papier afgedrukt. Men zou haast verwachten, dat de litteratuur als geheel daardoor
een wat monotoon aanzien zou krijgen, maar gelukkig herinneren wij ons juist bijtijds,
dat hetzelfde patent ook toestaat om de geheele litteratuur tot meesterwerk te
proclameeren. Eenheid van tegendeelen!

De onsterfelijkheid voor de tijdschriften
Voortgaande verklaart dr. Ritter nog, dat de courant het niet zoo nauw behoeft te
nemen met de waardeering als een tijdschrift, dat zich volgens hem (merkwaardige
ontdekking!) bezig schijnt te houden met de vraag, welke litteratuur ‘onsterfelijk is’.
‘Een courant houdt zich bezig met het sterfelijke. De courant kan ruimer zijn in hare
waardeering van litteraire kunst dan b.v. een litterair tijdschrift’. Men zou met deze
definitie in de hand wellicht kunnen verklaren, waarom de journalist dr. Ritter het
erg sterfelijke Eroïca van Theun de Vries zoo meesterlijk vindt; als men zulks al niet
met een vorige definitie had verklaard...
Deze bijzondere voorliefde der dagbladen voor het ‘sterfelijke’, in onderscheid met
de tijdschriften vol ‘onsterfelijkheid’, komt dr. Ritter in ieder geval zeer goed van
pas; men kan wat ‘ruimer’ zijn, als men van te voren heeft gecontroleerd, dat het
becritiseerde eens dood zal gaan. En bovendien is er een extra voordeel: men kan
een boek, dat men eerst onder den gezichtshoek der sterfelijkheid in de courant heeft
bewierookt, een maand later, maar nu onder den gezichtshoek der onsterfelijkheid,
in een tijdschrift nog eens ‘afmaken’, zonder van dubbelzinnigheid te kunnen worden
verdacht! Alles in het belang der objectieve critiek.

De middelmaat als critische norm
De courant, zegt dr. Ritter verder, ‘bemoeit zich slechts met de actualiteit, en zij heeft
in haar kunstcritiek de vraag te beantwoorden, welke waarde een boek heeft in de
sfeer der actualiteit.’ M.a.w.: hier wordt de leer van ‘het nieuwste is het beste, want
voor andere criteria hebben wij geen tijd’ gepredikt. ‘De courant heeft vooral te
vragen, wat het belangwekkend, wat dragelijk is in het Nu’.
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Ik heb deze laatste woorden gecursiveerd; want hier verklaart dr Ritter eindelijk
ronduit, waar het hem om te doen is: het proclameeren van de middelmaat als norm
van litteratuurcritiek. Het ‘dragelijke’ wordt het hoogst bereikbare; dat is de ware
formule voor een critiek, die gaarne wil pronken met het epitheton ‘objectief’! Als
dr. Ritter dat eerder en duidelijker had gezegd zou deze commentaar op zijn
beschouwingen overbodig zijn geweest. Tegen deze cultus van de middelmatige
middelmatigheid heeft eens de Beweging van Tachtig den strijd aangeboden... naar
het schijnt geheel te vergeefs. Dat deze verkondiging der ideale middelmatigheid
door dr. Ritter bij voorkeur als de groote taak van de dagbladcritiek wordt
aangewezen, lijkt mij voor de dagbladpers een twijfelachtige eer.
En wat de onderscheiding in objectieve en subjectieve critiek betreft, hier zou men
(in iets gewijzigden vorm) een gevleugeld woord van Victor E. van Vriesland willen
toepassen: ‘Er zijn twee soorten critiek; de eene soort bestaat niet.’
M.t.B.
Dit artikel verscheen als De objectieve critiek in Verzameld Werk, deel 4, pagina
294.

Nieuwe uitgaven
aant.

Josef Cohen, Een Vrouw zoekt Liefde (Em. Querido's Uitg.-Mij, Amsterdam
1934).
Josef Cohen laat in dezen zijn roman iemand het volgende peinzen:
‘Kon ik het maar beschrijven, niemand kan dit beschrijven, niemand kan dit
teekenen, alle grondstof is voor menschen te zwak, om dit te beschrijven. Woorden
zijn te arm, verf is te arm, zelfs muziek is te arm. En ik was nog wel zoo pendant,
om te denken, dat ik iets met woorden en klanken en rhythme kon doen’.
Als Josef Cohen, in plaats van deze overwegingen aan een fictieven journalist toe
te dichten, zelf eens wat meer in deze richting had gedacht, alvorens aan zijn roman
van een straatmeid te beginnen, het ware hem wellicht ten goede gekomen. Nu is
zijn boek met den onmogelijke banalen titel een draak-met-goede-bedoelingen
geworden, waarin van een moord op een hotelhouder wordt verteld in een nu eens
pathetischen, dan weer ‘realistischen’ stijl. Cohens kijk op pooiers, straatmeiden,
advocaten, violisten en inspecteurs van politie getuigt van zoo weinig nuchtere,
practische menschenkennis, dat men zich er alleen nog over kan verbazen, dat hij
zich tot zulke onderwerpen als dit aangetrokken voelt.
Ik herhaal, het is alles goed bedoeld en daardoor nog wel sympathiek, maar verder
toch wel erg mislukt.
M.t.B.
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Het nieuwe succesboek
aant.

Een tusschenproduct
Ferenc Körmendi, Erfgenamen. Uit het Hongaarsch door M.H.
Székely-Lulofs (H.J.W. Becht, Amsterdam, z.j.).
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Freud en adler
aant.

Psychoanalyse en ‘individualpsychologie’
Hoe een theorie gepopulariseerd wordt
Dr P.H. Ronge, Individualpsychologie. Een Systematische Uiteenzetting.
(Erven J. Bijleveld, Utrecht 1934).
In de eerste zijner Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse heeft Freud
met de nuchtere, exacte duidelijkheid, die kenmerkend is voor zijn stijl, uiteengezet,
waarom de psychoanalyse bij veel menschen, wetenschappelijk georiënteerden
zoowel als leeken, op tegenstand moest stuiten. ‘Met twee van haar thesen’, zegt
Freud terecht, ‘kwetst de psychoanalyse de geheele wereld en haalt zij zich den afkeer
van die wereld op den hals; de eene these komt in botsing met een intellectueel, de
andere met een aesthetisch-moreel vooroordeel. Men moet niet te geringschattend
over deze vooroordeelen denken; het zijn machtige dingen, die den neerslag vormen
van nuttige, ja noodzakelijke evoluties der menschheid. Zij worden door affectieve
krachten gedragen en het is moeilijk tegen hen te strijden’.
Met deze beide thesen bedoelt Freud ten eerste de stelling door de psychoanalyse
als ‘grondwaarheid’ beschouwd, te weten: de psychische processen ‘an und für sich’
zijn onbewust, en de bewuste processen zijn slechts afzonderlijke onderdeelen van
het zieleleven als totaliteit; ten tweede de stelling, die uit de eerste vanzelf voortvloeit:
dat de sexualiteit niet alleen in de geestesziekten, maar ook in de hoogste cultureele,
artistieke en sociale prestaties der menschen een buitengewoon belangrijke rol speelt.
Het ligt voor de hand, dat zulke theorieën den overwinnaar mensch, die met de
technische triomfen van de negentiende eeuw achter zich meende den kosmos op de
knieën te kunnen brengen voor zijn intellect, zeer onaangenaam in de ooren hebben
geklonken; het ligt evenzeer voor de hand, dat hij geen moeite heeft gespaard om
zich te verdedigen tegen een leer, die hem van zijn privileges als rationeel wezen
dreigde te berooven. Men laat nu eenmaal niet gaarne varen wat men met goed gevolg
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heeft gebruikt; dus zette de negentiende-eeuwsche mensch, die in dit opzicht aarzelde
de twintigste binnen te gaan, zich schrap om met alle beschikbare middelen af te
weren wat hem in zijn intellectueele zelfgenoegzaamheid zou kunnen storen. Het
behoeft hier wel geen betoog, dat men nog geen aanhanger van de psychoanalyse
behoeft te zijn om in te zien, dat de strijd tegen de psychoanalyse dikwijls met de
domste wapenen is gevoerd; en dat de psychoanalytici zich tegenwoordig nog altijd
(hoewel hun aandeelen zeer belangrijk gestegen zijn en hun leer in gepopulariseerden
vorm overal ingang begint te vinden) met een martelaarsgezicht plegen te
rechtvaardigen, is werkelijk voor een groot deel het gevolg van de wijze van
bestrijding. Men heeft geen verdachtmakingen gespaard en geen goedkope uitvluchten
versmaad om zich te bevrijden van het monster, dat het heilige aantastte; en als er
één argument is, dat voor de ‘waarheid’ van Freud en de psychoanalyse pleit, dan is
het wel dit soort instinctief verzet, gedragen door de ‘affectieve krachten’, waarvan
Freud in zijn Vorlesungen heeft gewaagd.

De wereldoorlog als argument voor het onbewuste
Met dat al: er is zooiets geweest als een wereldoorlog. Het is zelfs voor den
consequentsten rationalist bezwaarlijk dezen collectieven waanzin te verklaren uit
een samenstel van redelijke motieven. De eenige verklaring, die zich hier vanzelf
opdrong, was: het cultureele oppervlak van den geciviliseerden mensch mag niet
geïdentificeerd worden met den geheelen mensch; het is hoogstens de schoon
gestyleerde vorm, de apollinische gestalte, die de vormelooze driften, de dionysische
lava, in bedwang houdt. Het is een van de opmerkelijkste verschijnselen van den
oorlog, dat geen van de belligerenten zich intellectueel verantwoordelijk wil stellen
voor de ramp; er worden onmiddellijk pogingen in het werk gesteld om die
verantwoordelijkheid op de tegenpartij af te schuiven, waarop door die tegenpartij
met dezelfde argumenten wordt gereageerd, zoodat de neutrale toeschouwer, die van
dit spel getuige is, wel tot de conclusie moet komen, dat het phaenomeen oorlog, dat
men elkaar toekaatst, ‘uit de lucht is gevallen’! Rationeel is er geen oorlog, want
niemand heeft hem ‘gewild’; en toch is de massale slachting een concreet feit! M.a.w.:
de oorlog ontsnapt den mensch en zijn beschaving en werpt alle verstandelijke normen
overhoop, alsof zij nooit hadden bestaan.
Het is dus geen wonder, dat na afloop van den wereldoorlog de cultus van het
onbewuste een tijdlang hoogtij vierde, in de vormen b.v. van Dada en surréalisme.
Het surréalisme wierp zich op Freud; in hem vond het den apostel van het irrationeele,
dien het noodig had; men mag wel zeggen, dat de psychoanalyse in den wereldoorlog
voor haar leerstuk van de onbewuste psychische processen de massale bewijskracht
heeft gevonden en dat de surréalisten zich gehaast hebben om daarvan de
consequenties te trekken voor het cultuurleven. Het gevolg is geweest, dat de publieke
opinie zich langzaam maar zeker wijzigde. De populaire boekjes over de
psychoanalyse begonnen zich te vermenigvuldigen; Freud werd als thema van gesprek
‘interessant’; het motief ‘sexualiteit’ liet niet na eenige pikante effecten op de
litteratuur te sorteeren; de oude mechanistische psychologie geraakte op den
achtergrond; het psychoanalytisch jargon liet (zooals ieder dialect voor ingewijden,
waarvan het een en ander uitlekt) zijn aantrekkingskracht gelden; en zoo treft men
omstreeks het jaar 1930 de psychoanalyse in lang niet ongunstige condities aan. Het
heftigste verzet van de zijde der rationalisten is gebroken, terwijl de kunstenaars (van
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wier symbolen Freud trouwens altijd dankbaar gebruik had gemaakt ter staving van
zijn theorieën; de eene dienst is den anderen waard) er het hunne toe hebben
bijgedragen om de nieuwe ‘leer’ in den suggestieven vorm der verbeelding door te
geven aan het ‘volk’.
Wie schetst dus mijn verbazing, toen ik eenigen tijd geleden een heer ontmoette
die mij vroeg: ‘Wie is toch die Fruit, waar je tegenwoordig zooveel over hoort praten?’
Want inderdaad, zulke mensen zijn zeldzaam geworden, en daarom eerlijk gezegd
ook wel een weinig verfrisschend, nu iedereen ‘ingelicht’ is, zooals dat heet, over
‘verdringen’, ‘sublimeeren’ en het Oedipus-complex...

Adler als ‘afronder’
Ik wil er, na deze kleine uitweiding over het populair-worden der psychoanalytische
thesen, echter dadelijk den nadruk op leggen, dat de werkelijk ‘gevaarlijke’ elementen
in de leer van Freud van die populariteit uitgesloten zijn gebleven en dat Freud zelf
aan dezen lichtelijk belachelijken cultus van zijn geprofaneerde ideeën weinig of
geen schuld heeft. Freud is steeds gebleven wat hij van den beginne af was: een
zakelijk, nuchter onderzoeker uit de natuur-wetenschappelijke school, die de
psychoanalyse bij voorkeur beschouwde als een aequivalent van de
‘Infinitesimalrechnung’ (deze vergelijking maakt hij in Die Zukunft einer Illusion).
Als Freud de populariteit van zijn ‘leer’ dan desondanks toch in de hand mag hebben
gewerkt, dan komt dit alleen, omdat ieder man van de wetenschap gelooft in de
waarheid van zijn vondsten en dus de verbreiding van die waarheid ook zeker niet
in den weg zal staan; voor de rest heeft hij zich eer te voorzichtig dan te voortvarend
betoond (ook al verwijt men hem op sommige punten fantastische interpretatie) en
zeker nooit aan wonderdoenerij gedaan om de goegemeente in zijn tent te lokken.
Ook heeft hij nooit trachten te suggereeren, dat de psychoanalyse geschikt was om
de menschen te stichten of een ‘ersatz’ te bieden voor den godsdienst. Populair werd
dus eigenlijk niet de strenge theorie van Freud, maar het tamelijk willekeurige
bezinksel daarvan in de ‘algemeen-begrijpelijke’ boekjes; en populair zou vooral
diegene worden, die er in slaagde Freud te ontdoen van zijn kwetsende nuchterheid
en de psychoanalyse om wist te vormen tot een verzoenend, ongevaarlijk, zorgvuldig
afgerond element, waarvan niemand zich meer zou kunnen stooten.
Die man was Alfred Adler, de schepper der z.g. ‘Individualpsychologie’; in zijn
gevolg schreed de nog populairder Künkel. Aan Alfred Adler en zijn theorieën heeft
de Utrechtse arts dr. P.H. Ronge thans een boek gewijd, dat een zeer helder en op
de essentieele punten compleet overzicht geeft van die verzoeningspogingen. Ik wil
deze verdiensten van het boek voorop stellen, omdat ik Adlers gedachtengang, juist
op die essentieele punten, vergelijken moet met dien van Freud; zulke een vergelijking
houdt een waardering in, die niet ten gunste van Adler uitvalt. Het zou onbillijk zijn,
als het zakelijk gestelde overzicht van dr. Ronge daar onder moest lijden. Wat dr.
Ronge doet is niets anders dan Adler en de ‘Individualspsychologie’ (met
begrijpelijken voorkeur) samenvatten; na dus vastgesteld te hebben, dat deze
samenvatting een goed beeld geeft van Adlers leer, is de recensent gedwongen zich
te richten tot Adler zelf, over het hoofd van dr. Ronge heen, die het intusschen met
Adler wel eens zal blijven. Ik ben mij daarbij zeer wel bewust, dat ik daarbij
meeningen zal verkondigen, die voor velen ketterij zijn, en ik moet diegenen dus
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verzoeken mijn persoonlijk inzicht, dat geen andere bedoeling heeft dan persoonlijk
te zijn, aan het hunne te toetsen.

Van pessimisme tot optimisme
Zooals Adler uit het boek van dr. Ronge naar voren komt (en, naar het mij toeschijnt,
geheel terecht), verhoudt hij zich tot Freud als het talent tot het genie. Ik neem deze
woorden niet als starre grootheden, alsof ik daarmee zou willen zeggen, dat de geheele
Freud geniaal en de geheele Adler van genialiteit verstoken zou zijn; wat men voor
geniaal houdt, is trouwens altijd betrekkelijk en mijn vergelijking bedoelt dus slechts
een accent te geven. In de toepassing zal blijken, wat ik met dit accent bedoel.
Ook het genie valt niet uit de lucht; maar hoeveel geestelijke voorouders men ook
zal kunnen aanwijzen om Freud en zijn psychoanalyse te ‘verklaren’, men zal er niet
in slagen aannemelijk te maken, dat Freuds groote ideeën, die zijn werk beheerschen,
de ideeën van een epigoon zijn. Het onbewuste en de sexualiteit bestonden ook vóór
Freud in de wetenschap; maar de wijze, waarop Freud deze elementen samenvatte
tot een geheel, zoodat zij, als geheel, een revolutioneerende werking konden hebben
op het wetenschappelijk wereldbeeld, is daarmee allerminst ‘verklaard’. Het geniale
moment kan men niet over het hoofd zien zonder tot de schromelijkste verdraaiingen
van Freuds prestaties te komen. Wat is daarentegen de beteekenis van Adler? Adler
had talent genoeg om in te zien, dat de psychoanalyse niet te bestrijden was met de
ouderwetsche middelen van het rationalisme; hij had ook talent genoeg om in te zien,
dat men de geniale ontdekkingen der psychoanalyse moest annexeeren, eer men
behoedzaam ‘den Weg zurück’ kon inslaan; en ook had hij talent genoeg om met
onfeilbare zekerheid die punten te vinden, waarop de psychoanalyse nooit tot volledige
populariteit zou kunnen geraken, en daar, in de plaats van het hoekige, scherpe en
steile, het ronde, verzoenende en gematigde aan te brengen. Adler, de talentvolle,
begon dus met de psychoanalyse te ontdoen van haar pessimisme, ‘dat in strijd is
met het wezen van den gezonden, natuurlijken mensch’, gelijk dr. Ronge zegt (hij
schijnt dit voor een bewijs te houden); daarom verving Adler de prozaïsche, nuchtere
principes ‘honger’ (Ich-Triebe) en ‘liefde’ (Sexual-triebe), waarmee Freud opereerde,
door de veel hoopvoller klinkende termen ‘ik-gevoel’ en ‘gemeenschapsgevoel’.
Hier ligt het andere cardinale verschilpunt tusschen Freud en Adler, niet, zooals men
wel eens hoort beweren, in het feit, dat Freud alles tot sexualiteit herleidt en Adler
ook andere factoren laat meespreken; dit laatste is slechts het gevolg van Adlers
optimistische, verzoenende, populariseerende omwerking van Freud. Voorop staat
de bedoeling – men heeft bewijzen te over, wanneer men Adlers geheele
‘Individualspsychologie’ overziet – om die elementen uit de psychoanalyse te
verwijderen, die haar succes bij het ‘groote publiek’ in den weg staan. Het woord
‘gemeenschapsgevoel’ zet de deur open voor alles, wat door Freud met zijn
onkreukbare wetenschappelijkheid werd geweerd; het is welbewuste berekening, dat
hier het zooveel oncomplimenteuzer woord ‘kudde-instinct’ vermeden wordt. Immers:
het individu moet zich, volgens Adler, aanpassen, steeds maar aanpassen; hoe beter
passend het ‘levensplan’ van het individu voor de hem geboden omstandigheden is,
des te meer zal het gemeenschapsgevoel den boventoon bij hem voeren. (Men denkt
hier onwillekeurig aan Napoleon, die toch ook een soort ‘levensplan’ had, maar van
gemeenschapsgevoel weinig last had...). Het minderwaardigheidsgevoel (het centrale
en aantrekkelijkste punt van Adlers systeem), dat bij het kind ontstaat door zijn besef

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

van hulpbehoevendheid en zwakte tegenover de wereld en dat gecompenseerd wordt
door een naar-boven-willen, een sterker-willen-zijn, moet in de banen van het
‘gemeenschapsgevoel’ worden geleid; en hoe onaangenaam zou het niet klinken, als
men hier sprak van ‘kudde-instinct’!

Het ‘levensplan’
Het ‘gemeenschapsgevoel’ mag in de Individualspsychologie dus geen probleem
worden; want men mocht eens tot de conclusie komen, dat onze cultuur zelf tot de
neurotische verschijnselen behoort (aldus August Stärke in zijn belangrijke brochure
Psychoanalyse und Psychiatrie)! Om aan zulke consequenties te ontsnappen, wendt
Adler zich af van Freuds analytische methode en komt tot het fabelen over ‘een
regelend principe, dat de oorzaken verbindt en ze alle richt op het zelfde doel, dat in
het resultaat, het zinvol werkend systeem, belichaamd is’ (Ronge, p. 45). Dat regelend
principe, dat ‘levensplan’, waaraan elk menschenleven onderworpen is, heeft de
nuchtere Freud, volgens de ‘Individualpsychologen’, over het hoofd gezien! Freud
is volgens Adler geheel bevangen gebleven in de natuur-wetenschappelijke denkwijze
en Adler geeft zich dus veel moeite om aan te toonen, dat zijn ‘dynamisch’ methode
verre de voorkeur verdient. Ik zal de laatste zijn om te ontkennen, dat Freud aan de
natuurwetenschappelijke denkwijze is blijven vastkleven; is dat echter een reden om
langs een ‘dynamischen’ omweg een ‘levensplan’ in de wetenschap binnen te
smokkelen? Maar ik wees er boven al op: Adler is er op uit, de psychoanalyse om
te zetten in een optimistisch, eenvoudig, voor iedereen gemakkelijk te begrijpen
denkwijze; en daarbij kan een ‘levensplan’ en een doel niet gemist worden. Dr. Ronge
stelt het dan ook zoo voor, als zou Adler door zijn ‘levensplan’ c.a. in te voeren een
minstens even belangrijken stap hebben gedaan als Freud, toen hij de grondslagen
der psychoanalyse formuleerde. Het tegendeel is waar: door de
exact-wetenschappelijke methode in den steek te laten, heeft Adler de wetenschap
op het peil gebracht van een stichtelijk tractaatje, waar zij voortaan weer zal moeten
gehoorzamen aan het ‘doel’, dat Adler voor haar heeft uitgezocht.
Het behoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat de ‘Individualspsychologie’ van
een groot aantal termen gebruik maakt, die meer stichtelijk dan wetenschappelijk
zijn. De ethische strekking ligt er duimendik bovenop. ‘Uitgaande van twee
fundamenteele, biologisch noodzakelijke, schijnbaar tegenstrijdige gevoelens, die
echter in werkelijkheid synthetisch samenwerken, komt zij door logische redeneering,
steunend op de ervaring bij zieken en gezonden, tot de slotsom, dat de zin van het
leven het bindende, het religieuse, de liefde is’, zegt dr. Ronge op p. 161 van zijn
boek. Ziehier de vage speculaties, die Freud altijd in de wetenschap wist te vermijden,
omdat zij met wetenschap niets uitstaande hebben! In de middeleeuwen placht men
naar logische bewijzen voor het bestaan van God te zoeken; op precies dezelfde wijze
construeert Adler wat hij noemt ‘eine wissenschaftliche Ueberzeugung vom Sinn
des Lebens’. Maar (typeerend voor dit soort schijnwetenschap!) met hetzelfde gemak
is men in dit kamp bereid dezen ‘zin des levens’ als niet meer dan een hulpmiddeltje
te beschouwen; ‘het is er ons immers niet om te doen of onze theorieën waar, maar
alleen of zij bruikbaar zijn.’ (Ronge, p. 220). Waar is nu die ‘zin des levens’?
Blijkbaar in de bruikbaarheid; en dat de ‘zin des levens’ een zeer bruikbaar hulpmiddel
voor bepaalde doeleinden kon zijn, wist de gesmade Freud ook al lang...
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Een ander afvallig discipel van Freud, de thans in Duitschland in koers gestegen
Jung (Freud en Adler zijn Joden), heeft eens gezegd, dat Adler schreef voor ‘Lehrer
und Geistliche’. Dit was prijzend bedoeld; wij willen hopen, dat hij daarmee niet
bedoelde, dat Adler zich daarom mocht onttrekken aan de verantwoordelijkheid, die
de wetenschap als zoodanig oplegt.

Theorie en practijk
Van de bruikbaarheid van Adlers ‘Individualpsychologie’ geeft het boek van dr
Ronge verschillende voorbeelden; aangezien zij thuisbehooren bij de practische
psychologie en de psychiatrie, terreinen die ik aan bevoegden overlaat, vermeld ik
deze lezenswaardige hoofdstukken slechts pro memorie. Ik zou er alleen dit van
willen zeggen, dat een theoretisch zwakke basis practische bruikbaarheid natuurlijk
in het geheel niet uitsluit; met name het minderwaardigheidsgevoel, dat in Adlers
psychologie zulk een groote rol speelt en dat tevens gemakkelijk te begrijpen is voor
de talloozen, die zich in hun verhouding tot de wereld om hen onveilig voelen, heeft
in de practijk dikwijls bewezen een handig hulpmiddel te zijn. In bovenstaande
beschouwing ging het echter slechts om Adler als theoreticus, en als theoreticus moet
ik hem den mindere noemen van zijn leermeester Freud.
Op het heldere overzicht van dr Ronge zou ik verder slechts een kleinigheid af
willen dingen. De schrijver schijnt soms n.l. niet precies te weten, wat Nederlandsch
en wat Duitsch is. ‘Een andere wortel heeft het in het gevoel van het kind wanneer
het meent niet geliefd te worden’ (p. 84) lijkt mij b.v. een wel wat al te letterlijke
vertaling van ‘nicht geliebt zu werden’. En eigenlijk mocht dr. Ronge ook wel een
woord zien te vinden voor ‘Individualpsychologie’ en ‘individualpsychologisch
geschoolde onderzoekers’. Het klakkeloos overnemen van deze termen uit het Duitsch
maakt den indruk van slaafsche gehoorzaamheid aan andermans (in casu: Adlers)
systeem.
Menno ter Braak
Buig voor intelligentie, kniel voor de goedheid!
Dit artikel verscheen als Freud en Adler in Verzameld Werk, deel 5, pagina 274.

Het goedkope boek
aant.

De ‘Salamander’-reeks van Querido
Een loffelijk initiatief
Het ligt in het algemeen niet op den weg van de critiek om zich bezig te houden met
den economischen kant van het boek; haar gaat de inhoud en niet het handelsobject
van uitgever, drukker, binder en papierfabrikant aan. Een enkele maal pleegt zij een
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uitzondering te maken: als het boek bizonder fraai is uitgevoerd. In dat geval raakt
de techniek onmiddellijk het lezen zelf, dat de criticus er wel eens extra op mag
wijzen.
Ditmaal betreft het echter een economisch-technische aangelegenheid van anderen
aard: het goedkoope boek. Wij zijn in dezen al bizonder weinig verwend, waar het
de Nederlandsche litteratuur betreft. Zonder iets af te doen aan de verdiensten van
instellingen als bijv. de Wereldbibliotheek, mogen wij wel zeggen, dat het
Nederlandsche boek van betere kwaliteit in het algemeen duur is. De schuld ligt niet
alleen bij bepaalde personen of organisaties, maar zeker ook bij het publiek zelf. Het
Nederlandsche taalgebied is klein (zelfs wanneer men er Zuid-Afrika bij wil rekenen,
hetgeen bovendien nog een euphemistische onjuistheid is) en de afzet van een uitgave
qua tal is al gering, terwijl bovendien de gemiddelde Nederlander voor boeken weinig
geld over heeft. Eer leest men het driedubbel beduimeld exemplaar van een bibliotheek
aan flarden of belaagt men zijn verder onbekenden, zoo niet gehaten buur om den
roman, dien deze weer van zijn oudtante ter inzage had, te leenen, dan dat men
overgaat tot den aankoop van iets zoo weinig rendabels als een boek. Ik zie niet
voorbij, dat voor velen het boek werkelijk een onbetaalbare luxe is; maar het staat
nu eenmaal vast, dat ook voor menigeen, die zich niet bovenmatig hoeft te bekrimpen,
de aankoop van een boek tot de extravagante handelingen behoort. Het leenen wordt
hier te lande niet als een schande beschouwd; zijn lepels en vorken, ondergoed en
pyjama's leent men niet, zijn boeken leent men wel uit.
Dezelfde menschen, die aldus handelen, klagen vaak steen en been over het
Nederlandsche boek. Hebben zij recht tot klagen? Misschien wel; dat neemt echter
niet weg, dat de mogelijkheid van een goedkoop Nederlandsch boek in de eerste en
laatste instantie afhankelijk is van de zeden van het lezend publiek. Wanneer de
uitgevers het initiatief nemen tot het aanbieden van een goedkoop boek, hebben zij
af te wachten, of dit goedkoope boek ook weer van de buurman naar oudtante zal
gaan. Geschiedt dit, dan is de goedkoope editie in Nederland al bij voorbaat ten
doode opgeschreven. Zij heeft alleen zin en bestaansrecht, als het publiek het boek
koopt om het te bezitten.
Em. Querido's Uitgeversmaatschappij zendt ons de eerste zes nummers van een
goedkoope reeks van oorspronkelijke en vertaalde romans, die zij De Salamander
heeft gedoopt. Ziehier een begin, dat toejuiching verdient en navolging.
De prijs van deze boeken is f. 1,25 per deel; men kan onmogelijk zeggen, dat zulks
teveel is, wanneer men dit bedrag vergelijkt met de prijzen van buitenlandsche
populaire edities. Het uiterlijk doet denken aan de bekende Albatross-serie; gebonden
in een glad cartonnen omslag, in een duidelijke letter gedrukt op zeer behoorlijk
papier, voldoen deze eerste Salamanders aan de eischen, die men aan een leesboek
mag stellen. De uitgever heeft deze proefneming in het groot gewaagd door met zes
boeken tegelijk aan de markt te komen; en op grond van deze zes romans kan men
oordeelen. Aan de koopers dit initiatief en wat er eventueel bij andere uitgevers op
volgen mag, te waardeeren!
Men kan van meening verschillen over de rechtmatigheid van deze eerste keuze.
Of Op den Drempel vol Geheim van Anna van Gogh-Kaulbach zoo noodzakelijk
goedkoop herdrukt moest worden, of De Martelgang van Kromme Lindert van A.M.
de Jong nu bepaald schreeuwde om een nieuwe oplaag, wil ik bij deze gelegenheid
in het midden laten, daar ik de reeks als geheel en als economisch object beschouw.
Men mag verwachten, dat juist in deze uitgave het peil opgevoerd zal kunnen worden,
als de koopers er zich voor interesseeren. In de toekomst zal de critiek de keuze der
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uitgevers met evenveel strengheid hebben te volgen als dat bij andere boeken het
geval is; voor het oogenblik echter mag een woord van lof voor de poging als zoodanig
niet ontbreken.
Behalve de beide genoemde romans zijn in ‘De Salamander’ reeds thans
verschenen:
Johan de Meester, Carmen; Herman Heyermans, Joeps Wonderlijke Avonturen;
Henri Barbusse, Het Vuur; Georg Hermann, Kubinke.
M.t.B.

Het ‘geval’ Wagner
aant.

Het tooneelspelersgenie beheerscht de 19de eeuw
Als de zaal leegloopt...
Gedenkboek der Wagnervereeniging (1884-1934). Uitgegeven door het
bestuur naar aanleiding van het 50-jarig bestaan.
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

De ‘individualpsychologie’
aant.

Pro en contra
Freud en Adler
(Ingezonden)
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

De objectieve kritiek
aant.

Repliek van dr. P.H. Ritter in het U.D.
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Edouard Bouquin weet het beter
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nogmaals Freud en Adler
aant.

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Lodewijk van Deyssel 70 jaar
aant.

Een persoonlijkheid in dienst van de schoonheid
Zijn beteekenis als criticus
Lodewijk van Deyssel (Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm) wordt morgen, 22
September, zeventig jaar.
Men zal hem en zijn werk op vele plaatsen gedenken; men heeft zelfs hier en daar
al uitvoerig over hem geschreven; en het ligt voor de hand waarom. Nergens ligt de
Beweging van Tachtig zoo open en persoonlijk voor ons als in deze figuur. Als men
met recht van Herman Gorter kan zeggen, dat hij de nobelste en zuiverste van de
Mannen van Tachtig is geweest, dan mag men met hetzelfde recht van Lodewijk van
Deyssel zeggen, dat hij de talentvolste vertegenwoordiger van de Nieuwe Gids-periode
was. Zijn gansche leven en zijn gansche oeuvre leveren één bewijs voor een rijk
talent, dat gemakkelijk tot zijn hoogsten bloei kwam en, in zekeren zin, in dien bloei
ook bleef steken. Kenmerkend voor dit soort talent is het overvloedige, de improvisatie
naast de genegen aandacht voor den vorm, de liefde voor het precieuze: passie en
schoonheid, twee dingen, die men in het critisch brevier van dezen Tachtiger
herhaaldelijk tegenkomt.

‘Ducdalf van het persoonlijkheidsbegrip’
Er is nog één reden, waarom men Van Deyssel als een bijzonder karakteristieken
representant van zijn periode kan beschouwen: hij brandde nl. werkelijk volkomen
op in de vlam van zijn talent. Er zijn natuurlijk ook in het werk van Van Deyssel
sporen aan te wijzen van een neiging, tot philosophische bespiegeling en mystieke
overpeinzing; maar deze tendenties blijven onuitgewerkt. Van Deyssels talent
bestemde hem voor om den grootmeester der aestheten te zijn, en in de aesthetische
visie op het leven werd hij zichzelf en bleef hij zichzelf. Zijn voorkeur voor de
Persoonlijkheid is gebaseerd op zijn voorkeur voor verfijning en nuance, die nu
eenmaal voor de massa als massa ontoegankelijk blijven, zijn strijd tegen de
Hollandsche dufheid en sufheid werd gevoerd in naam van een aesthetisch ideaal en
om aan het trage polderland, dat zijn vaderland was, een kunstbloei te ontlokken, die
den kunstbloei van andere landen zou evenaren.
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‘Als ik, in Holland staande, de eenige ducdalf van het Persoonlijkheidsbegrip was,
die nog te zien was boven den vloed der gemeenschapsideeën die de heele wereld
overstroomen, zou ik kunnen denken, dat ik toch nog eenigszins mijn oud verlangen
verwezenlijkt had om het land van mijn taal en mijn ziel eenig te doen zijn boven
de landen’, heeft Van Deyssel geschreven in zijn opstel over ‘Gedachten, Kunst,
Socialisme’. Dit individualisme typeert den dienst der persoonlijkheid, zooals de
schoonheidsminnaar dien denkt. Het stuk, waarin deze zin voorkomt, is een ‘betoog
voor het beginsel der enkele rijken en vele armen’, en als zoodanig een pleidooi van
den kunst-aristocraat, die aan de hiërarchie van de kunstenaarswereld gelooft en
daaraan zijn waardenstelsel ontleent. Eenerzijds is dus Van Deyssels individualisme
een luxe-individualisme en een product van een tijd, die zich zulk een luxe nog kon
permitteeren; anderzijds heeft dat individualisme in zijn beste momenten zulk een
meesleepende, meezuigende kracht ontwikkeld, dat het ook bij ons nog telkens
weerklank vindt. Waar het temperament over den aestheet Van Deyssel zegeviert,
spreekt hij zoo direct en persoonlijk over de dingen, die hij (vaak, naar het schijnt,
bijna toevallig) als onderwerp heeft gekozen, dat men zich aan zijn leiding
toevertrouwt, omdat hij alle tusschenwegen van vernuftige abstractie weet te
vermijden. In die oogenblikken is Van Deyssel nog een inspireerend auteur, als had
hij gisteren geschreven en gevochten voor objecten die ons heden ten dage aangaan.

Voor alles een kunstenaar
Men kan over Van Deyssel niet anders dan partijdig schrijven. Hij zelf, de partijdige
bij uitnemendheid, die de critiek beschouwd heeft als een stormaanval, en met een
zeer bepaald doel dien aanval inzette, heeft een front tegenover zich gevonden en
dat doorbroken met zijn trommelvuur; pas toen de strijd was beslecht en de schoonheid
had getriomfeerd moest Van Deyssel ergens, op een of andere manier, de
‘objectiviteit’ zoeken. Maar hij bleef bij de objectiviteit van het naturalisme staan;
na het winnen van den slag trad er een soort litterair-politieke windstilte in, waardoor
ook Van Deyssels schitterende talenten werden verlamd. Zijn beste bladzijden schreef
deze strijdbare virtuoos in den tijd, toen een oud evenwicht was verstoord en een
nieuw nog niet bereikt. Toen het eenmaal bereikt was vond Van Deyssel geen nieuwe
mogelijkheden. Hij schreef omstreeks 1924 zijn Gedenkschriften. Dat boek kan men
niet zonder een glimlach lezen. Het is een precieus, uiterst gedetailleerd verslag van
een bestaan, dat werkelijk volkomen verleden is geworden. ‘In 1880 was de eetkamer,
waar de Thijmen ook des avonds verbleven, wanneer er geen of weinig bezoekers
waren, aldus: De vorm was langwerpig. De afmetingen schat ik op 5½ bij 8.’ etc. Er
is nog een zeer ingehouden ironie en hier en daar een stuk lyriek van den jongen Van
Deyssel over, maar verder voelt men zich in een wereld opgenomen, waarin de wind
volkomen is gaan liggen. Het naturalisme met zijn opteekeningsdrift viert hier bruiloft
met een exact familiegeheugen.
Men vindt in verschillende litteratuurgeschiedenissen als 'n beslissend moment in
Van Deyssels leven genoemd, het oogenblik (pl.m. 1890) waarop hij Zola den rug
toedraaide en zich in meer ‘sensitivistisch-mystische’ richting ging bewegen. Maar
terecht is daartegen ingebracht, dat die onderscheiding niet streng is door te voeren
en dat zij voor het geheel van Van Deyssels persoonlijkheid ook weinig beteekent.
Er is één idee, die de gansche figuur Van Deyssel domineert, en die zichzelf gelijk
blijft zoowel in de naturalistische als in de sensitivistische facetten: de idee van de
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kunst als de aristocratische functie van den geest bij uitnemendheid. Want de
kunstenaar, die zich steeds meer in die kunst en haar nuances verbijzondert en zonder
haar charmes zich geen leven van beteekenis kan voorstellen, zal zich nu eens
objectief-noteerend en dan weer subjectief-sensitief kunnen instellen, zonder dat
daarvoor een ‘bekeering’ of zelfs maar een principieele verandering van doelstelling
noodzakelijk is. Ik voor mij zie dan ook tusschen den nuchteren Van Deyssel van
Een Liefde en den sensitieven Van Deyssel van de Prozagedichten geen tegenstelling
van fundamenteel belang. Als ik een onderscheiding zou willen beproeven op dezen
auteur, die zoo ‘einheitlich’ het aesthetisme en het artistieke talent representeert, dan
zou ik willen nagaan, waar de vlam van het temperament allen tegenstand weet te
verteren en waar die vlam wel brandt, maar uitsluitend als een siermotiefje op een
sierlijken kandelaar.

Van Deyssels critisch credo
Resumeert men het werk van Van Deyssel, dan blijkt toch als het belangrijkste en
ook voor na hem gekomen generaties waardevolste het critische oeuvre. Er is in de
overige werken van Van Deyssel veel, dat dateert, dat nu reeds zijn fraicheur voor
ons heeft verloren. Het illustreert een bepaald litterair streven en men wil het nog
gaarne hanteeren als een kostbare curiositeit; maar juist ten opzichte van dit ‘creatieve’
werk heeft dr. P.H. Ritter Jr. gelijk, als hij (in zijn boekje over Lodewijk van Deyssel)
verwantschap constateert tusschen den ouden en den jongen Alberdingk Thijm, en
heeft ook Willem Paap gelijk, als hij in zijn satyrischen roman Vincent Haman (wiens
titelheld Van Deyssel zelf is) een grotesk verbroederingsfeest laat vieren tusschen
de eens zo gesmade voor-Tachtigers en de Nieuwe Gids-ers. Een Liefde, De Kleine
Republiek, ook de Prozagedichten, zij zullen meer en meer gaan behooren tot het
domein der litteratuurgeschiedenis en als demonstratiemateriaal voor de kennis van
een verleden periode worden gebruikt. Maar op den criticus Van Deyssel, dezen
Multatuliaanschen geest zonder Multatuli, concentreert zich bij dezen zeventigsten
verjaardag onze volle belangstelling.
De heer Ritter heeft in zijn onlangs geciteerde beschouwing over de objectieve
critiek gezegd, dat hij de critische methode van Van Deyssel voor dezen tijd afwees.
Hij koos daarmee partij, en het feit, dat dit partijkiezen kon gebeuren, bewijst, dat
Van Deyssels critiek onder ons nog steeds problematisch, d.w.z. levend is.
De critische methode van Van Deyssel is geen critiek, heeft men gezegd; het is
een critieklooze verheerlijking of een critiekloos schelden; het verheerlijken of het
schelden kan op zichzelf wel mooi zijn, maar met critiek heeft dit alles niets te maken.
Ik ben het met die redeneering niet eens. Zij gaat uit van de veronderstelling, dat de
waarde van de critiek ligt in haar algemeen-geldigheid, terwijl men ten opzichte van
Van Deyssels critiek alleen van waarde kan spreken, als men den nadruk legt op de
verhouding van beoordeelaar en beoordeelde. En in dit opzicht schijnt mij Van
Deyssel nog steeds een meester in zijn vak. Hij is onbeleefd, hij is zelfs onbeschaamd,
hij is driemaal aanmatigender dan alle aanmatigende critici, die na hem kwamen bij
elkaar; maar hij was persoonlijk, hij durfde de critiek ronduit erkennen als een pleidooi
voor dit en tegen dat, hij wist, dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Ik
concludeer daaruit niet, dat men deze critische methode moet navolgen, want uit
zulke Van Deyssel-imitaties zijn reeds de vreeselijkste dingen voortgevloeid; ik
concludeer daaruit evenmin, dat de doelstelling van Van Deyssel perse de onze moet
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zijn, of dat persoonlijk critiseeren zich steeds moet uiten in hymnen zingen of
schelden. Mijn bewondering voor Van Deyssel als criticus berust op bewondering
voor de openlijke keuze van zijn temperament, dat desondanks in de vernietigendste
scheldpartij de ironie van den afstand wist te bewaren. In zijn beste periode wilde
Van Deyssel niet een overeenstemming van alle opinies over schoonheid, maar een
aristocratische zuivering der geesten door de schoonheid; daarom ruimde hij op,
schold hij op de elementen, die daarvan niet gediend waren, was hij geweldig grof
en geweldig pathetisch. Behalve Multatuli en Huet respecteerde hij niemand in het
Nederland, dat voor hem geweest was. ‘Maar wat al de overigen betreft, wij schudden
de handen van ons af, die zij op onze schouders mochten leggen, en schoppen er
tegen zoo zij ze ons wilden reiken en spuwen op hun gedachten en lachen met hun
begeestering.’ (Nieuw-Holland).
Dat alles is niet mild, het is zelfs positief verwaten, en misschien zelfs door niets
anders gemotiveerd dan een kunstenaarshallucinatie. En toch erkent men tegenwoordig
alom, dat deze subjectiviteit komen moest, dat zij absoluut noodzakelijk was en dat
men haar niet kan wegdenken uit de geschiedenis van onze litteratuur!
Van Deyssels polemische belijdenis vindt men duidelijk uitgesproken in datzelfde
essay Nieuw-Holland:
‘Over manieren van polemiseeren, over de wijze, waarop men litteratuurstrijd zal
voeren, denk ik zoo: er zijn drie graden of trappen te insinueeren, iemands karakter
als mensch er bij te pas te brengen, banaal te schelden, is de laagste graad of trap;
dan volgt: het voorzichtig, bedaard, beredeneerd, gemotiveerd te kennen geven zijner
meening, dit laatste is zeer aan te bevelen om terstond overtuigingen te vestigen;
maar de hoogste trap is weer het schelden, met geestig, nieuw, levend gebeelde
scheldwoorden, het schelden zóó, dat de scheldbladzijde tot de zwiepende geeseling
der satyre, of tot een massief stuk verontwaardiging-toornproza wordt. Men moet
zóó schelden, dat de daarmee volgeschreven bladzijde zelf het “uitmuntend werk”
is, dat ons tot streng-zijn bevoegd maakt.’
Ik weiger deze hiërarchie van de critiek: schelden – formuleeren – hooger schelden,
letterlijk te aanvaarden; deze ordening, der begrippen is een ordening uit een
noodsituatie geboren en alleen voor een bepaald temperament (en dan nog tijdelijk)
geschikt. Maar ik neem er met beide handen van over de plaatsbepaling van het
‘voorzichtig, bedaard, beredeneerd, gemotiveerd te kennen geven zijner meening’
als een typische tusschenfunctie. Hier voelt Van Deyssel volkomen juist aan, dat de
‘objectiviteit’ aan alle kanten gebed ligt in de ‘subjectiviteit’, en als hij het subjectieve,
in een opwelling van zijn artistentemperament en midden in het offensief tegen door
hem gehate waarden, klakkeloos vereenzelvigt met ‘schelden’, dan zal toch de goede
verstaander zijn voordeel kunnen doen met de verhouding, waarin hier objectiviteit
en subjectiviteit tegenover elkaar worden gesteld.

Waarom Van Deyssel levend blijft
In den zeer ten onrechte vrijwel vergeten roman Vincent Haman van den ex-Nieuwe
Gids-redacteur Paap vindt men eigenlijk een heel goed beeld van de qualiteiten en
tevens van de grenzen van het groote talent van Van Deyssel. Men mag over de
juistheid van die satyre denken zooals men wil: één ding staat vast, en wel, dat Paap
zijn ‘slachtoffer’ niet boosaardig van zijn talenten heeft beroofd. Al treedt uiteraard
bij Paap het bankroet van het aesthetisme op den voorgrond, met niet minder
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eerlijkheid laat hij den lezer in de stormachtige opvaart van den virtuozen Haman–Van
Deyssel meeleven.
Wij kunnen het voorbeeld van Paap in dit opzicht volgen. Nu wij Van Deyssel
duidelijk voor ons zien als den man van zijn generatie, met al de noodzakelijke
begrenzingen van zijn talent, nu zien wij hem ook des te duidelijker in zijn
onvergelijkelijke beteekenis als baanbreker voor een nieuwe schoonheidsleer en,
meer nog, als de sterkste, levendste verpersoonlijking in Nederland van een critische
richting, waarvoor in laatste instantie alleen de verhouding van mensch tot mensch
geldt.
M.t.B.
Dit artikel verscheen als Lodewijk van Deyssel 70 jaar in Verzameld Werk, deel 4,
pagina 304.

De antichrist
aant.

Teekenen, waardoor zijn komst wordt aangekondigd
Moderne versie van een oud motief
Josef Roth, Der Antichrist (Verlag Allert de Lange, Amsterdam, 1934).
Dit artikel verscheen als De antichrist in Verzameld Werk, deel 5, pagina 289. De
oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.

De ‘Blubo’-litteratuur
aant.

Wordt zij in Nederland doodgezwegen?
In de literaire gids van deze maand vindt men (met commentaar van de redactie)
overgenomen een fragment uit een artikel van de Nederlander M.J.E. Ypelaar, dat
in Duitsland in het tijdschrift Die neue Literatur is verschenen. In dit fragment heet
het:
‘Die Emigranten-Bücher, alle gedruckt in dem verjüdeten Amsterdam bei den
holländischen, jedoch meist jüdischen Verlegern Querido, Allert de Lange, Van
Kampen, beherrschen hier fast vollständig den deutschen Büchermarkt, und die
wirklich dichterischen deutschen Bücher des neuen Deutschland werden sozusagen
totgeschwiegen (wie ehemals in Deutschland während der Judenherrschaft)’.
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Ik wil ervan afzien dat de schrijver van deze regelen, hoewel Nederlander, er reeds
bijzonder aardig in geslaagd is zich het weinig aristocratische antisemitische dialect
van onze Oostelijke buren eigen te maken. Want hoofdzaak is dat de heer Ypelaar
in Duitsland de onware voorstelling tracht te verbreiden, als zouden de kunstredacties
der Nederlandse dagbladen er bewust op uit zijn, de Duitse ‘blubo’ (Blut und
Boden)-literatuur dood te zwijgen; een soort complot dus als in Duitsland bestond
tijdens de ‘Judenherrschaft’. Jammer genoeg voor de auteur van deze insinuerende
beweringen is de situatie enigszins anders. Een literatuur die zich instelt op een
mystiek van ras en bloed, gelijk de Duitse van tegenwoordig, is nu eenmaal krachtens
haar wezen voor minstens 90% niet bestemd voor export; en wat wel voor
buitenlandse lezers belang heeft zullen wij niet doodzwijgen. Ik wil er speciaal op
wijzen dat ikzelf indertijd een gehele zondagskroniek heb gewijd aan een van de
weinige toonbare ‘Blubo’-auteurs, de ook voor ons bijzonder belangrijke Ernst von
Salomon, en geen woorden heb gespaard om de betekenis van deze
eersterangsschrijver naar voren te brengen. Voorzover mij bekend is er onder de
literaire critici der grote dagbladen overigens maar één Jood, die men bovendien niet
verdenken kan van enige onwelgevoeglijke transactie.
Het lijkt mij niet zonder belang dat in de Nederlandse pers tegen een onbewezen,
onbewijsbare en oorzaak met gevolg verwisselende voorstelling van zaken, die n.b.
door een Nederlander aan het buitenland wordt opgedist, met kracht wordt
geprotesteerd.
Dit artikel verscheen als De ‘Blubo’-literatuur in Artikelen over emigrantenliteratuur,
1933-1940, pagina 132.

Bij de marionetten
aant.

Achter de schermen en in den Hades
Duistere machten trekken aan de touwtjes
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Antoon Koolen, Zegen der goedheid (Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1934).
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.
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De poëzie in cijfers
aant.

Open Brief van Garmt Stuiveling over zijn stylistische methode
Tegen den bakkersknecht in de letterkunde
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

‘Volksmond’ en dichter
aant.

De waarde en onwaarde van populaire wijsheid
Marsman – Breero
H. Marsman, Porta Nigra (De Gemeenschap, Utrecht 1934).
De zg. ‘volksmond’ is een autoriteit, waarop men in veel opzichten perse niet en in
andere opzichten dikwijls wél kan vertrouwen. Hoe dat te verklaren? De ‘volksmond’
is eenerzijds de grootste gemeene deeler van alle praatjes, die er alzoo in omloop
zijn, en dus wel allerminst een critisch oordeel, waarop men bouwen kan voor
individueele onderzoekingen; ‘zooals het in den volksmond heet’ is daarom dikwijls
gelijk te stellen met: ‘zooals de grootst-mogelijke gemeenplaats zegt’; en wanneer
men dus van den ‘volksmond’ persoonlijk genuanceerde waardeering verwacht, komt
men doorgaans bedrogen uit. Maar anderzijds: de ‘volksmond’ is evenmin een
officieel persbureau, dat gelijkluidende berichten over de geheele wereld (of het
geheele land) uitzendt; men komt onder die schijnbaar zoo ordeloos verspreid liggende
en nonchalant uitgesproken opmerkingen van den ‘volksmond’ dikwijls
karakteristieken van personen en zaken tegen, die verrassen door hun gehalte aan
gezond verstand en humor; en juist in dit opzicht is dit anonieme oordeel van ‘jan
en alleman’ goud en meer dan goud waard. Men moet immers niet vergeten, dat in
diverse gespecialiseerde belangengroepen, waarin de maatschappij nu eenmaal
noodzakelijkerwijs is onderverdeeld, het gevoel voor humor en proporties steeds
dreigt verloren te gaan; de musici hebben hun muziekbelangen, de biljarters hebben
hun biljartbelangen, de politici nemen alleen de politiek au sérieux, de philatelisten
leven tusschen postzegels, de doktoren tusschen gezwellen en angina's; en met die
specialiseering op bepaalde belangen, die zich o.a. ook openbaart in het ontstaan van
een eigen groepstaal, gaat niet zelden het besef van de betrekkelijke waarde dier
groepsbelangen ten onder. Men is niet meer in staat buiten zijn eigen belangensector
te treden en men begint zich steeds meer uitsluitend te denken in de begrippen van
zijn nauwbegrensd gebied. Natuurlijk is een dergelijke specialisatie een noodzakelijk
gevolg van de arbeidsverdeeling, die een gecompliceerde samenleving als de onze
met zich meebrengt; maar dat neemt niet weg, dat de nadeelen in zekere gevallen de
voordeelen dier specialiseering wel eens ongedaan dreigen te maken.
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In zulke gevallen nu is het dikwijls de beroemde ‘volksmond’, die een levend
kapitaal van humor bewaart en telkens weer productief maakt; de ‘volksmond’ kan
als correctief optreden, omdat in die ‘volkswijsheid’ allerlei stroomingen
samenkomen, die in het officieele leven allang zijn gescheiden. Het is daarom
meermalen voorgekomen, dat een origineel denker, die wat dieper had doorgedacht
over de levensproblemen dan in de hermetisch afgesloten groepssectoren wel pleegt
te geschieden, tot zijn eigen groote verbazing tot de conclusie kwam, dat alles wat
hij aan origineels der menschheid wilde verkondigen, reeds gereed lag in een oud
gezegde of een overal gangbaar, maar nergens nagevolgd spreekwoord. De
‘volksmond’ had vastgehouden, wat in de gespecialiseerde groepen in vergetelheid
was geraakt en zelfs tot dwaasheid verklaard.

Marsman als lyricus en romancier
Het geval, waarop ik in deze kroniek wil betrekken, is het geval van den dichter H.
Marsman. Zijn werk mag ik wel als algemeen bekend veronderstellen, al wil dat
natuurlijk niet zeggen, dat ik al zijn werk ook als gelezen veronderstel; maar Marsman
is een van die dichters (hun aantal is niet zoo bijzonder groot), die het in Nederland
tot een zekere beroemdheid hebben gebracht. Marsman was in zekeren zin al beroemd
toen hij twintig was; hij is zelfs min of meer het type van den beroemden twintiger
geworden. Zijn eerste bundel Verzen, die in 1923 verscheenen, vol reminiscenzen
aan het Duitsche expressionisme van na den wereldoorlog, was dan ook inderdaad
in het Nederlandsche cultuurmilieu een gebeurtenis; niet eens zoozeer vanwege de
poëtische qualiteiten van dien bundel, als wel om de onverwachtheid van het geluid.
Sindsdien heeft Marsman zich van de expressionistische invloeden meer en meer
losgemaakt en schreef hij verzen (zijn beste, naar mijn meening), die de vaart van
een vrij, maar aan de intenties van den dichter volkomen gehoorzaam rhythme
combineerden met een in wezen sterk romantisch verlangen naar een wereld achter
de wereld der verschijning; in Paradise Regained (1927) vooral zijn die verzen te
vinden. Witte vrouwen (1930), waarin ook enkele gedichten staan, die mij na aan het
hart liggen, bracht daarna geen vernieuwing: men voelde aan dit dunne boekje met
poëzie, dat de dichter niet dood was, maar wel vergeefs zocht naar een weg voor zijn
temperament, dat langzamerhand van het eerste jeugd-élan begon te bekomen. Na
Witte Vrouwen zag men Marsman romancier worden; eerst publiceerde hij in het
tijdschrift De Vrije Bladen een groot verhaal met een vrouw afkomstig uit des dichters
poëtische voorraadschuur als centraal punt: Vera; in boekvorm is dit prozawerk nooit
verschenen. Daarna kwam De Dood van Angèle Degroux (1933), waarover verleden
jaar reeds in deze courant werd geschreven; zoo volkomen de roman van een dichter,
dat men gerust kan zeggen, dat het in dezen vorm gegoten een mislukking werd.
Vooral in dit boek bleek, hoezeer Marsmans levensbeschouwing onder invloed was
gebleven van den door hem bewonderden A. Roland Holst; maar tevens, helaas,
hoezeer zijn romancierstalenten tekort schoten om diens dichterlijke metaphysica te
verzoenen met de nuchterheid (psychologische verantwoording) die een roman nu
eenmaal eischt. Voor Angèle Degroux kan men sympathie hebben, omdat het een
zeer eerlijke mislukking is, want een oprechte poging van een dichter om buiten de
concentratie van de poëzie (in engeren zin) om een wereld der verbeelding op te
roepen, die in geen enkel opzicht verwant zou mogen zijn aan de huiskamerromans
van het familjare realisme. Angèle Degroux had een poëtische roman moeten worden,

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

en het werd de roman van een poëet; het had een roman met groote gestalten moeten
worden, en het werd een roman met heroïsche, maar holle omtrekken; alleen daar,
waar de dichter zich kon laten gaan, zonder gehinderd te worden door de nuchtere
eischen van een op menschenkennis gebaseerd waarnemingsvermogen, kwamen
zuivere bladzijden te voorschijn.
Zoo werd de roman door zijn zwakheden een even onmiskenbare apologie voor
Marsmans dichterschap als zijn verzen het geweescht waren door hun qualiteiten.
En de zooeven verschenen nieuwe bundel verzen, Porta Nigra, de oogst van wat
Marsman aan poëzie na Witte Vrouwen schreef, bewijst al weer even duidelijk als
zijn vorige werk, dat hij, die als dichter in de Nederlandsche litteratuur is
binnengestormd, ook thans nog in ieder opzicht een dichter is gebleven.

De vurige jongeling
Hier kom ik terug op wat ik boven over den ‘volksmond’ heb opgemerkt. Als ik n.l.
zeg, dat Marsman ‘ook thans nog in ieder opzicht dichter is gebleven’, dan doel ik
daarmee op een opvatting van het dichterschap, die eigenlijk veel meer verwant is
aan die van den ‘volksmond’ dan aan die van de intellectueele kringen, waarin een
dichter in de eerste plaats beschouwd wordt als de schrijver van verzen en beoordeeld
wordt naar de meerdere of mindere mate van talent, waarmee hij die verzen schrijft.
In den ‘volksmond’ is een dichter een minder verheven verschijning dan in den
specialen sector der poëziekenners; de ‘volksmond’ laat doorgaans het accent vallen
op het onmaatschappelijke element, dat de dichter vertegenwoordigt, op zijn uiterlijk
(lange haren, sandalen e.d.), op het (ook voor den specialist onafwijsbare!) verband,
dat er bestaat tusschen poëzie en verliefdheid of tusschen poëzie en puberteit; de
‘volksmond’ kortom, laat ons den dichter zien als een bijzonder temperament, dat
romantische idealen heeft en dus met de ‘practijk des levens’ in botsing komt. Dat
daartegenover ook uitlatingen van dienzelfden ‘volksmond’ aan te wijzen zijn, waaruit
een sentimenteele, schuw eerbiedige, op litterair gezag berustende verheerlijking
van den gedecoreerden dichter blijkt, loochen ik natuurlijk allerminst; ik wees er
hierboven al op, dat in den ‘volksmond’ de critieklooze gemeenplaatsen en de
humoristische waarheden naast en door elkaar liggen; ik wil hier slechts met nadruk
de aandacht vestigen op de humoristische waarheden. Want ook op dit gebied is, als
op zooveel andere gebieden, de ‘volksmond’ een nuttig correctief. Door den cultus
der poëzie waren wij er soms bijna aan gaan twijfelen, of de dichter wel een sterfelijk
mensch was; en daarom kan het geen kwaad hem ook eens te beschouwen onder den
gezichtshoek van het temperament en de consequenties, die dat temperament
meebrengt voor zijn andere levensfuncties. Dat ik intusschen niet voorbij zie aan
Marsmans oorspronkelijk poëtisch talent, zal uit het vervolg van dit artikel wel
blijken.
Als ik nu Marsman het type van den dichter noem, bedoel ik daarmee dus niet in
de eerste plaats, dat hij verzen heeft geschreven (al ben ik óók van meening, dat hij
prachtige verzen heeft geschreven), noch, dat onder zijn dichtertype alle rasdichters
kunnen worden gevangen (Vondel!), maar wel, dat zijn persoonlijkheid, zooals die
in zijn werken tot nog toe voor ons ligt, ten goede en ten kwade het temperament
van dien dichter vertegenwoordigt, dien de ‘volksmond’ kent als den vurigen jongeling
uit de jaren der puberteit. Met den jongeling in zich, dien hij maar niet kwijt kan
raken, dien hij eens in zijn beste verzen zoo subliem mogelijk heeft vertolkt en dien
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hij daarom nu zelf beseft niet meer noodig te hebben, worstelt de volwassen geworden
schrijver Marsman. Hij bezit zelfcritiek en eerlijkheid genoeg om te weten, dat hij
niet bij den jongeling kan blijven stilstaan en dat de tijd van zijn leiderschap in het
teeken van de jeugd en de gloeiende manifesten voorbij is; hij is ook vitaal genoeg,
om niet, als zoovele dichtende jongelingen, in te slapen nadat de puberteit heeft
uitgewerkt of eindeloos te blijven voortdichten in denzelfden toon. Daarom zien wij
Marsman in Angèle Degroux een vorm aangrijpen, dien hij niet aan kan; daarom zien
wij hem in zijn essays geestdriftig (toch weer met het élan van den vurigen jongeling!)
ingaan op de problemen, die de wereld buiten de poëzie hem stelt; daarom zien wij
hem haast bereid zijn poëtische metaphysica te offeren op het altaar van den
‘latijnschen geest’ Du Perron en zelfmoord te plegen voor iederen theoreticus, die
den vurigen jongeling in hem attaqueert. Maar de vurige jongeling pleegt heftig
verzet en laat zich niet zoo gemakkelijk uitdrijven; zoodat niemand voorzien kan,
waarop dit conflict in den mensch Marsman zal uitloopen.
Hoezeer dit dichtertype samenvalt met wat de ‘volksmond’ aan den dichter
(tegenover den ‘gewonen mensch’) karakteristiek acht, blijkt uit veel eigenschappen
van Marsmans werk, ook zijn werk van tegenwoordig. In zijn dikwijls schitterend
poëtisch élan mist men de menschenkennis; zijn dichterlijke inspiratie drijft op
visionnaire beelden, flitsende associaties, heroïsche perspectieven, drijft bovendien
in het meerendeel van zijn gedichten op een imaginair leven van romantische
personages, zoodat de keerzijde van de medaille soms rhetorische leegheid blijkt
(dan, wanneer de inspiratie een oogenblik verslapt); zijn opvatting van de vrouw (zie
vooral Angèle Degroux) is nooit geheel los geraakt van de vereering, die de
geïmponeerde puber voor dat mysterieuze wezen heeft; ook zijn heroïsche aanvaarding
van het leven (zie het gedicht Lex Barbarorum uit Porta Nigra), zijn afwijzing van
den troost door den godsdienst (Verzet), zelfs zijn angst voor den dood (Vrees;
Doodsstrijd) verraden door hun zwaren, romantischen klank nog duidelijk het
pathetische van de jongelingschap. Zoo blijkt dan in dit speciale geval de ‘volksmond’,
die zich zoo dikwijls ten opzichte van dichters vergist, niet geheel verkeerd te
oordeelen, als hij het dichterschap nauw verbindt aan een bepaalden onstuimigen
leeftijd.

Terugblik op den dichter: Porta Nigra
De bundel Porta Nigra bevat verscheiden gedichten, die Marsman ten voeten uit
geven, gedichten dus, die tot zijn beste werk behooren; maar een werkelijk vaarwel
aan de heroïsche jongelingschap brengt ook dit boekje niet. Het élan zet zich nog
voort; prachtig in sommige verzen, zichzelf herhalend in andere. Het grootste gedicht
Breero, dat aan mij opgedragen werd en dat mij uit persoonlijke overwegingen reeds
dierbaar is, roept den zeventiende-eeuwschen dichter van de stad Amsterdam op; is
het wonder, dat Marsman in hem een verwanten geest ziet en hem in een echt
Marsmanniaansch visioen met de schaduwen des doods laat strijden? Ik vind in deze
verhalende en toch zoo lyrisch gebleven poëzie eigenlijk alles terug, wat voor mij
de figuur van Marsman zoo boeiend maakt; juist omdat ik overtuigd ben, dat Breero
zoo niet geweest is en Marsman hem in zijn eigen wereld heeft binnengehaald, zie
ik te duidelijker voor mij, wat voor Marsman de dichter is: een uitgestootene, met
een vergooid leven en een ongeneeslijke liefde voor een of andere pure Tesselschade,
goed genoeg om door het ijs te zakken en drie en dertig jaar oud te sterven. Ook
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Slauerhoff had dit thema kunnen kiezen; maar bij alle uiterlijke overeenkomsten zou
de toon geheel anders, korzeliger en ingehoudener, zijn geweest. Een dichterschap
als dat van Slauerhoff, dat ook zoo weinig zijn afkomst van de pubertijd verloochent
is veel meer door de werkelijke walging van het leven heengegaan dan Marsmans
poëzie, die altijd en voor alles visionnair en exuberant blijft; zoo is ook dit gedicht
Breero weer in de eerste plaats een prachtig visioen van Amsterdam.
Groote zware wolken boven Amsterdam;
De besmetting in de grachten woekert dieper
En doortrekt het water met een walmend groen en
vaal bederf;
de golven van den Amstel, van het Y
die zilverblauw zijn onder het geweld
van zonlicht, schuimend herfstweer en de duizend
masten
zijn nu verweerd, roestbruin, beslagen tot metaal.

In die atmosfeer leeft Breero als een natuurelement en in de verrotting van de stille
grachten sterft hij weg.
Van Marsmans verwantschap met wijlen Erich Wichman, wiens fascisme sterk
doet denken aan Marsmans eigen verzet tegen het leven, getuigen een paar kwatrijnen,
die aan den doode zijn opgedragen:
Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt;
ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt;
verzwelg mij, smeek ik – maar zij drinken niet,
wees mijn klankbodem, maar zij klinken niet.
De namen van wie eens mijn vrienden waren
werden tot asch tusschen mijn tanden en ik spuw
ze uit.
Eenzaam schijnt men te moeten zijn in deze doode
landen,
het leven dooft in kaars na late nachtkaars uit.

Men vindt hier ook weer de bekende klanken van dien Marsman, die in de natuur
een ‘paradise regained’ heeft gevierd:
Een middag blind van zon, bloemen en dieren
Rekken en wentlen zich, in het verblindend licht.
Over de heuvelen aan d'einder der rivieren
koepelt en straalt een blinkend vergezicht,

Dan weer het Penthesileia-motief:
en hier – aan mijn zijde – het dal:
een jonge slapende vrouw
als de zachte gebogen kust van een klein en
sluimerend meer –
zie hoe zij zich vouwt
in de bocht van een teere
en onuitput'lijke droom...

En helaas ontbreekt ook de kitsch niet geheel (Paul Robeson Zingt). Maar alles bij
elkaar genomen is Porta Nigra voor den lezer een terugblik, zonder anderen teruggang
dan den stilstand, op Marsman, zooals hij nu als figuur voor ons staat. Hoe hij zal
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dichten, als zijn strijd met den vurigen jongeling beslecht is, blijkt uit dezen bundel
nog niet.
Menno ter Braak
Dit artikel verscheen als ‘Volksmond’ en dichter in Verzameld Werk, deel 5, pagina
296.

De ‘blubo’-litteratuur
aant.

Dit artikel verscheen als De ‘Blubo’-literatuur in De artikelen over
emigrantenliteratuur 1933-1940, pagina 135. De oorspronkelijke tekst van het artikel
is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.

Triomf der beknoptheid
aant.

In den sobersten vorm de grootste spanning
De ondergang van een geslacht
Gerard Walschap, Celibaat (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam,1934).
Dit artikel verscheen als Triomf der beknoptheid in Verzameld Werk, deel 5, pagina
304. De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina
te lezen.

Groningsche dichters
aant.

Bijeengebracht in de Vrije Bladen
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Willem Kloos verheerlijkt
aant.
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Een monographie zonder gevoel voor verhoudingen
Vriendschap, die idealiseert
Dr. K.H. de Raaf, Willem Kloos. De Mensch, de Dichter, de Criticus (Schuyt,
Velsen, 1934).
Dit artikel verscheen als Willem Kloos verheerlijkt in Verzameld Werk, deel 5,
pagina 311.
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina
te lezen.

Friedrich Nietzsche 1844-1934
aant.

Misverstand omtrent zijn persoonlijkheid
De opvattingen van prof. Kohnstamm
Dit artikel verscheen als Friedrich Nietzsche 1844-1934 in Verzameld Werk, deel
4, pagina 311. De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de
krantenpagina te lezen.

De spelling Marchant
aant.

Prof. Huizinga raadt aan de oude spelling te handhaven bij het Onderwijs
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Roman van Macedonië
aant.

Actueel door een samenloop van omstandigheden
Journalist, die zichzelf wil verloochenen
A. den Doolaard, Orient Express (Em. Querido's Uitg. Mij., Amsterdam,
1934).
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Dit artikel verscheen als Roman van Macedonië in Verzameld Werk, deel 5, pagina
319. De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina
te lezen.

Prof. Huizinga en de spelling
aant.

Het axioma van den ‘bouw der taal’
Bevordert de spelling Marchant de vulgariteit?
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

De spelling Marchant
aant.

Nadere toelichting van prof. Huizinga
Spelling en levensbeschouwing
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Op zijn plaats
aant.

De parvenu in de litteratuur en een zuiver vrouwelijk talent
Jeanne van Schaik-Willing, Sofie Blank (Em. Querido's Uitg. Mij.,
Amsterdam, 1934).
J.M. IJssel de Schepper-Bekker, De Spiegel van den Tijd (Nijgh en van
Ditmar, Rotterdam 1934).
Dit artikel verscheen als Op zijn plaats in Verzameld Werk, deel 5, pagina 326. De
oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.

Jaarboek Allert de Lange
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aant.

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

De smalle mensch
aant.

Zijn positie tusschen communisme en fascisme
Strijdbaar, maar ook onbevangen
E. du Perron, De Smalle Mens (Em. Querido's Uitg. Mij., Amsterdam,
1934).
Dit artikel verscheen als De smalle mens in Verzameld Werk, deel 5, pagina 332.
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Boekenbeurs in de sinjorenstad
aant.

Activiteit van Nederland en Vlaanderen
Felix Timmermans roept de verliefden op
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Vertelkunst van Willem Elsschot
aant.

Een nieuwe roman en een herdruk
Willem Elsschot, Tsjip (P.N. van Kampen en Zn., Amsterdam z.j.)
Willem Elsschot, Een Ontgoocheling (P.N. van Kampen en Zn., Amsterdam
z.j.)
Bij het verschijnen van Elsschots roman “Kaas” en bij de uitgave in boekvorm van
zijn jeugdverzen, heb ik reeds gelegenheid gehad over dien merkwaardigen en lang
verwaarloosden auteur uitvoerig te schrijven; ik mag naar deze opstellen in het
Zondagsblad dus nu nog wel verwijzen.
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De fa. van Kampen geeft thans een nieuwen roman van Elsschot in het licht,
“Tsjip”, de geschiedenis van een huwelijk tusschen een Vlaamsche en een Pool. Dit
boek sluit zich, wat den stijl betreft, nauw aan bij “Kaas”; de verteller is een “ik”,
en ditmaal al zeer openhartig Elsschot zelf; deze “ik” is de vader van het meisje, dat
met den Pool in het huwelijk treedt. De strubbelingen, die met deze op zichzelf
alledaagsche gebeurtenis samenhangen, worden hier zoo precies en concreet verhaald,
dat men nooit het gevoel heeft een letter te veel te lezen; daardoor juist krijgt het
gewone een veel grooter beteekenis dan wanneer het met een vloed van woorden
aan de markt wordt gebracht. Tsjip is de baby, die uit het huwelijk van Adèle en
Bennek wordt geboren; maar meer nog is Tsjip het belichaamde sentiment van
Elsschot zelf, die aan het slot van zijn roman bekent, dat hij bereid is voor Tsjip als
een hansworst op zijn hoofd te gaan staan.
Het boek is dus zeker niet minder dan “Kaas”; alleen verliest Elsschot
langzamerhand iets van de satyre in grooten stijl, die hem een figuur als Boorman
(in “Lijmen”) liet scheppen. De preciesheid, het onfeilbare observatievermogen blijft
hetzelfde, maar het onderwerp wordt “huiselijker”; en dat spijt mij aan den eenen
kant, omdat een schrijver als Elsschot m.i. tot nog gedurfder composities in staat is.
Als satyre steekt boven deze “huiselijkheid” b.v. uit de prachtige bekeeringsscène
uit “Tsjip”; Adèle moet als de weerga tot het katholicisme worden omgeschakeld.
Hier haalt Elsschot ook in de dimensies verreweg het beste van wat hij te zeggen
heeft.
***
Eenige maanden geleden is bij denzelfden uitgever een herdruk van Elsschots ook
al vergeten novelle “Een Ontgoocheling” verschenen. Hoewel ook dit verhaal van
kleinburgerlijke eerzucht en mislukking den schrijver geen oneer aandoet, behoort
het toch zeker niet tot zijn beste werk, al komen er onbetaalbare scènes in voor. Het
is dan ook jammer, dat een karakteristiek van Elsschot door J. Greshoff juist voor
dit boekje is afgedrukt; want deze inleiding, die bovendien niet vrij is van
vriendschappelijke overschatting, geeft een beeld van den auteur op zijn allerbest,
b.v. in “Villa des Roses” en “Lijmen”. Ik begrijp, dat Greshoff, geprikkeld door de
stelselmatige onder schatting van zijn geliefden romancier, te veel naar den anderen
kant is doorgeslagen; maar dat neemt niet weg, dat hij Elsschot een beteren dienst
had bewezen met een soberder betoog als inleiding tot een importanter boek. Ziet
men van de overdrijvingen af, dan geeft Greshoffs essay een duidelijk portret, waar
men zijn voordeel mee kan doen.
Een woord van lof voor de typografische verzorging der beide geschriften!
M.t.B

Guido Gezelle in nieuw gewaad
aant.

Een modeluitgave op dundruk papier
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Guido Gezelle's Dichtwerken. Uitgave in 2 dln. (L.J. Veen's Uitg. Mij.,
Amsterdam z.j.)
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

De ‘schreef’ van den heer Nolthenius
aant.

Maatstaven, die geen maatstaven zijn!
D.H. Lawrence als pornograaf
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Gesprek met Körmendi
aant.

Populariteit als thema van discussie
De historicus van zijn generatie
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Roman van het Offer
aant.

V. Eckeren als romanschrijver en criticus
Verlokking van Parijs
Dit artikel verscheen als Roman van het offer in Verzameld werk, deel 5, pagina
339. De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina
te lezen.

Lezing Ferenc Körmendi
aant.
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‘Gestern, Heute und Morgen der modernen Jugend’
Gebouw Excelsior
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Twee dichtertypen
aant.

Philosophische poëzie en sierpoëzie
Hun beider functie
Dit artikel verscheen als Twee dichtertypen in Verzameld werk, deel 5, pagina 346.
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Jan H. Eekhout, Geuzen
aant.

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Johan van der Woude, Belle van Zuylen
aant.

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

De Uilenreeks
aant.

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Augusta de Wit 70 jaar
aant.

Voor velen de schrijfster van ‘Orpheus in de Dessa’
Een vruchtbaar talent
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.
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Het ‘emigrantencomplex’
aant.

Emigrantenroman, waaraan de emigratie voorbijging
Een geschiedenis der Duitsche jeugd
Dit artikel verscheen als Het ‘emigrantencomplex’ in Verzameld werk, deel 5,
pagina 354.
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina
te lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Albert Kuyle, Tusschen Keulen en Parijs
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Jan de Hartog, Het Huis met de Handen
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Alice Nahon herdacht
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.
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Christofoor, een bundel Religieuze Poëzie, verzameld door Roel Houwink
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Holland, zoo ben je, een bundel novellen, verlucht met 48 kunstfoto's
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

André Malraux, Het Menschelijk Tekort
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Helma Wolf-Catz, Marjan
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Jo van Ammers-Küllen, Heeren, knechten en vrouwen
aant.

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

De romans van Dr. Ritter
aant.
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P.H. Ritter jr., Het Welkom Schandaal (P.N. v. Kampen & Zn, A'dam,
z.j.).
P.H. Ritter jr., Woeker (D.A. Daamen's Uitg.-Mij., 's-Gravenhage, z.j.).
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Realiteit der jeugdliefde
aant.

Waardebepaling van het ‘platonische’
Vormen van vrouwenliefde
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Fabricius' tri[o]logie voltooid
aant.

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Elisabeth Zernike, Het buurmeisje. (N.V. Wereldbibliotheek, Amsterdam,
1934).
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Alex Frank, Harlekinade. (Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, N.V.)
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Onderschatting en overschatting
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aant.

Een enquête onder de Nederlandsche schrijvers
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Onderschatting en overschatting
aant.

Een slotbeschouwing, een interpretatie.
Welke conclusies mag men uit deze enquête trekken?
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Erasmus en Luther
aant.

Historische en psychologische tegenstelling
Beteekenis van de ‘vie romancée’
Dit artikel verscheen als Erasmus en Luther in Verzameld Werk, deel 5, pagina
361. De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina
te lezen.

De beroepseer van den criticus
aant.

Beweringen van Anthonie Donker
Waar zijn de feiten?
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Christelijke poëzie
aant.
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De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Poëzie als roes
aant.

Afleiding van het dichterlijke uit het biologische
‘Vertaalde’ dronkenschap
Dit artikel verscheen als Poëzie als roes in Verzameld Werk, deel 5, pagina 368. De
oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.

Litteratuur op gramophoonplaten
aant.

Demonstratie van Paul Huf
Een verblijdend resultaat
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Tentoonstelling werken van Henriëtte Roland Holst
aant.

Bij den Boekhandel Bolle te Rotterdam
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Een vernieuwde V. Schendel
aant.

De techniek van het sprookje
Poëzie en humor
Dit artikel verscheen als Een vernieuwde Van Schendel in Verzameld Werk, deel
5, pagina 376. De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de
krantenpagina te lezen.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1934

Gesprek met Prof. Campendonk
aant.

Zijn levensloop en zijn werk
Een zeer veelzijdig kunstenaar
De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

Het geval Campendonk
aant.

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.

De figuur Van Eeden
aant.

Een weinig geslaagde poging tot karakteristiek
Onvoldoende critiek
Dit artikel verscheen als De figuur Van Eeden in Verzameld Werk, deel 5, pagina
383. De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina
te lezen.

Tijdschriften
aant.

Helicon
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Antwoord op ingezonden stuk van J. Haver Droeze
aant.

[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.
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De Stem
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Groot Nederland
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.

Elseviers Maandschrift
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.

Het Tooneel
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

De Vrije Bladen
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.

De Gulden Winckel
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.
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De Gids
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Wilhelm Tell
aant.

[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.

Onze Taaltuin
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Elzevier
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.

Opwaartsche Wegen
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Die Sammlung
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

De Stem
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.
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Groot Nederland
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Antwoord op ingezonden stuk over Op de Waterloobrug
aant.

[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.

Den Gulden Winckel
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Antwoord op ingezonden stuk van M.J.E. Ypelaar
aant.

[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.

De Gemeenschap - Een poëzienummer
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.

Onze Taaltuin
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Antwoord op ingezonden stuk van August Heyting
aant.

[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]
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Tijdschriften
aant.

De Gids
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

De Nieuwe Gemeenschap
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Graaf Carlo Sforza over Italië (het Maartnummer van ‘Die
Sammlung’)
aant.

[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.

Het Venster
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.

Groot Nederland
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

De Stem
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

De Gemeenschap
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[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.

De Boekenschouw
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Tijdschriften
aant.

De Gids
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

De Stem
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Opwaartsche Wegen
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Duitsche Cultuur en Duitsche Emigratie
aant.

Stabilisatie der tegenstellingen
Aan Nederland gewijd nummer van ‘Die Sammlung’
Er begint langzamerhand duidelijk teekening te komen in de cultureele verhouding
tusschen het officieele Duitschland en de emigranten die tengevolge van de ‘nationale
revolutie’ van Maart 1933 hun vaderland hebben moeten ontvluchten. Er kan zelfs
nu reeds gesproken worden van een zekere stabiliteit der verhoudingen. Niemand
kan de toekomst voorspellen; maar het laat zich voorloopig aanzien dat het regime
van Hitler voor den eersten tijd tamelijk vast in den zadel zal zitten, en daarvan
moeten de omwonende volken, zoowel als de emigranten de consequenties trekken.
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Men moet zich, politiek en cultureel, instellen op een volk in Midden-Europa, dat
zich ideologisch steeds meer losmaakt van de internationale gedachte, ook al is het
in de practijk steeds weer aangewezen op aanraking met de overige Europeesche
naties; Duitschland geeft zijn cosmopolitische oriënteering op voor geestelijke
autarkie. Dat het nationaal-socialisme hier niet als een mirakel uit de lucht is komen
vallen, maar veeleer de officieele bevestiging heeft gebracht van wat in het Duitsche
volk altijd geleefd heeft, behoeft geen betoog. Het Duitsche probleem van thans gaat
terug tot het jaar 9 n. Chr., toen Varus en zijn legioenen de nederlaag leden in het
Teutoburgerwoud. Toen werd reeds door de historie bepaald dat Duitschland aan
gene zijde van de ‘limes’ niet geromaniseerd zou worden, want geen deel zou
uitmaken van het Imperium Romanum. De volksverhuizing vond daarentegen een
grondig geromaniseerd Gallië, dat als westelijk deel van het rijk der Karolingen na
het verdeelingsverdrag van Verdun (843) al spoedig een eigen positie ging innemen
tegenover het ‘barbaarsch’ gebleven oostelijk deel: en de latere Duitsche keizers, die
de universeele idee van een Christelijk keizerschap te openlijk naar voren brachten,
zijn steeds gestuit op een hardnekkig verzet van de Duitsche stammen. Deze
tegenstellingen zijn nooit verdwenen en het zou weinig moeite kosten hier voorbeelden
uit alle eeuwen aan te voeren, waaruit blijkt hoezeer het Duitsche volk altijd ‘buiten
de limes’ is gebleven. Ik heb al eens eerder opgemerkt dat de Duitschers met
cosmopolitische ideeën (Goethe, Heine, Nietzsche) de tragiek van die breuk duidelijk
hebben ervaren, de twee laatsten zelfs in de bitterheid van de ballingschap. En ook
thans moeten zij, die tot 1933 de Europeesche gedachte in Duitschland konden
representeeren, buiten de grenzen van hun land leven; als zij, zooals Thomas Mann,
nog in Duitschland mogen worden uitgegeven, dan geschiedt dat zoo clandestien dat
men het eigenlijk betreuren moet, dát het nog geschiedt. Op dit oogenblik is het beter
de tegenstelling scherp en principieel onder de oogen te zien.

Das Innere Reich
De stabilisatie der verhoudingen, waarvan ik sprak, is voor de emigranten niet
aangenaam. Hoe meer de toestand in Duitschland zich consolideert, hoe minder
welwillend de autoriteiten onder wier gastvrijheid zij leven, zich gaan gedragen; de
schrijver Liepmann heeft dat reeds moeten ondervinden. Men spaart bovendien in
het huidige officieele Duitschland geen moeite om de emigratie voor te stellen als
een ten doode opgeschreven restant cultuur van de republiek van Weimar, die haar
laatste dagen doorbrengt met het belasteren van de ware, gezuiverde Duitsche
samenleving van thans. De redacteuren van het pas verschenen nieuwe nationale
tijdschrift Das Innere Reich, Paul Alverdes en Karl Benno von Mechow, drukken
dat als volgt uit:
‘Men (de emigranten) houdt er aan vast, den Duitschen geest en het Duitsche volk
uit elkaar te praten en uit elkaar te schrijven, alsof de ware “geest” der natie in zekeren
zin buiten bij de grenspalen zou kunnen hokken en intusschen scheldend en twistend,
of zelfs zwijgend, maar toch afgescheiden van haar levend organisme, zou kunnen
afwachten wat uit dien “geest” moet worden.’ (Deze auteurs, die ergens anders hoog
opgeven van Nietzsches Zarathustra, schijnen dus volkomen vergeten te hebben,
dat ook hun vereerde Nietzsche dat boek ‘in de emigratie’ schreef, en voorts, dat de
huidige emigratie gedwongen is buiten de grenspalen te hokken. Zulke kleinigheden
vergeet men merkwaardig snel.)
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Zooals men echter aan de formule kan zien (en zij is, afgezien dan van haar
gematigden vorm, exemplarisch voor de opvattingen in het Derde Rijk) weigert de
officieele Duitsche litteratuur een ‘ebenbürtige’ litteratuur van Duitschers in den
vreemde te erkennen, en zulks op de bekende mystieke gronden, waarover men verder
niet kan discussieeren. De idee der vrijheid, waarvoor de emigranten strijden, wordt
in Duitschland reeds lang niet meer au sérieux genomen. ‘Du bist frei, wenn du dich
einordnest, - wenn du dich einbeziehst in eine Beziehung oder Ordnung, die du
anerkennst. Anders gibt es gar keine Freiheit,’ zegt een schrijver van de oudere
‘nationale’ generatie, Rudolf G. Binding, in hetzelfde nummer van Das Innere Reich,
en de redactie heeft die uitspraak eerbiedig vooropgesteld in den inhoud. De vrijheid
van het individu is hier niet eens meer een probleem; met de vrijheid van Rudolf G.
Binding (die natuurlijk evenzeer op reëele ervaringen teruggaat als andere
vrijheidsbegrippen) kan men gemakkelijk binnen de grenspalen blijven, want zij is
niets anders dan de onvrijheid, die de collectieve verplichting meebrengt; zij is slechts
een ander woord voor ‘nationaal bewustzijn’, ‘gemeenschap des bloeds’ of iets
dergelijks; dit vrijheidsbegrip wijst alle gevaarlijke consequenties der vrijheid af en
verlegt het zwaartepunt van de persoonlijke naar de collectieve verantwoordelijkheid.
Daarmee is voor hen, die de vrijheid als iets persoonlijks ervaren, de vrijheid van
Rudolf G. Binding tot een contradictio in terminis geworden.
In de oppositie tegen deze nationale mythe (vooral niet te verwarren met oppositie
tegen de natie!) staan de emigranten niet alleen. Zij vinden natuurlijke bondgenooten
in degenen, die deze nationale mythe evenmin kunnen erkennen als een
bovenpersoonlijk afgodsbeeld, die zich daarom ook nog niet accoord behoeven te
verklaren met alles wat de emigranten, toen zij nog in Duitschland waren, hebben
geschreven, noch met wat zij tegenwoordig schrijven. Waar het op aankomt, is dit:
de Duitsche emigrantenlitteratuur is niet de doodloopende zijstraat van de vroegere
Duitsche litteratuur, maar zij behoort tot die schrijverskategorie in alle landen van
Europa, die er prijs op stelt tot de ‘goede Europeanen’ te behooren, André Gide en
Aldous Huxley, die het patronaat van het emigrantentijdschrift Die Sammlungz
aanvaardden, hebben aan die gezindheid uiting willen geven.

Nederlanders over Nederland
Van het standpunt der emigranten is het dus juist gezien dat zij in het tijdschrift Die
Sammlung, dat geredigeerd wordt door Klaus Mann, den zoon van Thomas Mann,
niet uitsluitend Duitschers aan het woord laten. Het speciale nummer dat ditmaal
grootendeels aan de Nederlandsche cultuur is gewijd, is een duidelijke manifestatie
van het Europeesche standpunt der redactie, volgens hetwelk dus de nationale uitingen
te beschouwen zijn als facetten van den Europeeschen geest; de Nederlandsche
schrijvers, die voor dit nummer bijdragen hebben afgestaan, geven daarmee dus te
kennen, dat zij dat standpunt deelen.
De aflevering opent met een bijdrage van ondergeteekende over het thema ‘Geist
und Freiheit’. Daarna behandelt E. du Perron in een zeer subjectief, maar tevens zeer
boeiend geschreven opstel, dat in hooge mate amuseert de Nederlandsche litteratuur,
waarbij hij uitgaat van de figuur Multatuli, dien hij met Nietzsche vergelijkt, om tot
de conclusie te komen, dat de Nederlander naast den Duitscher een eigen waarde
vertegenwoordigt. Karakteristiek voor Du Perrons litteratuurbeschouwing is, dat
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tegenover Multatuli en Couperus de eigenlijke Beweging van Tachtig op het tweede
plan wordt gebracht.
Het Nederlandsche proza wordt vertegenwoordigd door een voor hem
representatieve novelle van A. den Doolaard, Ogaru der Räuber.
Constant van Wessem behandelt de ‘Zeitgenössische Holländische Musik’, waarbij
hij uitgaat van de moeilijkheid, dat de Nederlandsche componisten van thans geen
nationale traditie kunnen vinden. Sedert Palestrina, Okeghem, Valerius en Sweelinck
zijn driehonderd jaar van steriliteit verloopen. Zoo kwam de Nederlander er toe langs
deductieven weg een muziek ‘herauszudistillieren’. Van Wessem gaat vervolgens
de verschillende persoonlijkheden na (Diepenbrock, Vermeulen, Pijper e.a.); speciaal
aan de ‘pijpersche Eigenschaften’ en hun invloed op de jongere componisten wordt
aandacht gewijd.
Zeer ter zake kundig is het opstel van Henrik Scholte, ‘Bühne in Holland’. Behalve
een uitvoerig panorama van de tooneeltoestanden in Nederland geeft Scholte ook
een kleine ‘sociologie van het Nederlandsche tooneelleven’; hij behandelt bijv. den
invloed van het Calvinisme op het theater, de verhouding van stad en provincie, de
versnippering van krachten in de vele gezelschappen. De slotconclusie van Scholtes
overzicht is, dat Amsterdam, de leidende kunststad, met Van Dalsum en Defresnes
Amsterdamse Toneelvereniging en Laseurs ‘Kammerspiel’ het tooneel, dat ineen
dreigt te storten, nog overeind tracht te houden; hij besluit met een woord van
waardeering voor de energieke ‘onbekenden acteur’ in Nederland.
Het zwakke punt van het nummer is de poëzie (al had ook het proza ruimer
vertegenwoordigd kunnen zijn, maar hier spreekt de beperkte plaatsruimte een woordje
mee). Wat hier aan gedichten wordt gegeven (verzen van Halbo Kool, Sjoerd
Broersma, Jan H. de Groot en een Engelsch gedicht op Van der Lubbe! dit laatste
omdat deze een Nederlander was??) geeft een caricatuur van wat ons land aan poëzie
vertegenwoordigt, en nogal een malle caricatuur ook. En waarom ontbreekt een
artikel over de Nederlandsche schilderkunst die ‘en gros’ toch zeker meer belangrijke
figuren telt dan de Nederlandsche muziek? De redactie make deze fouten in volgende
nummers weer goed! Dat b.v. Marsman hier een op zichzelf niet onaardige reisnotitie
bijdraagt, is zeer onbillijk jegens zijn verzen, die den lezer juist op deze plaats niet
onthouden hadden mogen worden.
M.t.B.
Dit artikel verscheen als Duitse cultuur en Duitse emigratie: aan Nederland gewijd
nummer van Die Sammlung in De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940,
pagina 103.
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