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Heine gezien door Brod
aant.

Een belangrijke studie over den ‘Duitschen Parijzenaar’
Waardebepaling door een ‘tegenstander’
Max Brod, Heinrich Heine. (Allert de Lange Verlag, Amsterdam 1934)
Er is tegenwoordig opmerkelijk veel belangstelling voor den ‘Duitschen Parijzenaar’
Heinrich Heine. Men mag dat waarschijnlijk toeschrijven aan het ontstaan van een
soort tegenstrooming tegen de nationalistische waardeering der litteratuur als de
eenig mogelijke; immers Heine is een van de levendste voorbeelden van een schrijver,
die, hoewel hij altijd in hart en nieren een Duitscher bleef, nooit heeft opgehouden
de belachelijkheden van zijn eigen landgenooten te brandmerken en een synthese
van Duitsche en Fransche cultuur na te streven. Daarom is hij in Duitschland, na een
kortstondige periode van populairteit, naar het tweede plan verdrongen; men wist
met dezen cosmopoliet, die bovendien nog Jood was, niets aan te vangen; men gunde
hem slechts nauwelijks vindbare gedenkteekens, die bij passende gelegenheden
bevuild werden en tegenwoordig heeft men zijn uit den treure gegalmde ‘Ich weiss
nicht was soll es bedeuten’ ook nog in den ban gedaan. Reden genoeg dus voor een
tegenstrooming.
Eenigen tijd geleden schreef een onzer medewerkers hier ter plaatse al over het
nieuwe Fransche boek over Heine van Antonia Vallentin; een heldere, overzichtelijke,
met veel gevoel voor proporties gecomponeerde biographie, die bij uitstek geschikt
is om hen, die van Heines leven weinig weten, in te lichten. Thans heeft in Nederland
het licht gezien een nieuwe studie over de persoonlijkheid Heine van den bekenden
essayist en romancier Max Brod; een boek, dat ongetwijfeld de vorige biographie
verre in belangrijkheid overtreft, omdat het behalve feiten ook een critiek en een
waardeoordeel geeft. Misschien doet men er goed aan zich te oriënteeren met het
Fransche en zijn standpunt te bepalen met het Duitsche boek. Brod geeft weliswaar
ook een overzicht van werken en data, maar het zwaartepunt van zijn boek ligt toch
in de uiteenzetting van zijn eigen opvattingen over Heine, die belangrijk genoeg zijn
om er met nadruk de aandacht voor te vragen.

De rechten van den ‘spotter’.
Wat aan Brods biographie een zekere pikanterie geeft is, dat de auteur Brod volstrekt
niet behoort tot het menschentype, waartoe men den auteur Heine kan rekenen. Brod
beschouwt Heine als kunstenaar, als een figuur, die geenszins tot de allergrootsten
behoort. Laotse, Plato, Mozes, Goethe, Thomas van Aquino: dat zijn voor Brod de
persoonlijkheden van den eersten rang, omdat zij de tegenstellingen, voorzoover dat
onder menschen mogelijk is, hebben verzoend. ‘Zij zijn leeraren der menschheid,
de ware onzichtbare kerk, de “Jeschiwah schel maalah”, het opperste leercollege’......
Pas daarna komen, volgens Brod, degenen die de synthese en de verzoening der
tegenstellingen hebben gezocht, zonder haar echter te kunnen vinden; tot hen rekent
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Brod dan Heine, en in den geest van deze beginselverklaring heeft hij in zijn boek
Heine dan ook beoordeeld.
Ik ben het met dit beginsel niet eens, omdat ik Heine zeker niet beneden Goethe of
Thomas zou willen stellen. Het rustende, verhevene, Olympische als superieur te
beschouwen aan het strijdbare, agitatorische, ‘vulgaire’, doet voor mijn gevoel de
beteekenis van iemand als Heine geen recht wedervaren. Maar hoe men ook over de
beginselen mag denken, het staat vast, dat Brod geen moeite heeft gespaard om
desondanks aan zijn onderwerp de volle maat te geven. Het spreekt vanzelf, dat hij
Heines persoonlijkheid niet zonder vele moties van wantrouwen accepteeren kan,
dat hij, met name, zeer ernstige bezwaren heeft tegen zijn polemische uitvallen tegen
Schlegel en Platen; maar dat neemt toch niet weg, dat hij zich zonder eenige
vooringenomenheid behalve die der principieele verschillen in levensbeschouwing
rekenschap geeft van de betrekkelijke noodzakelijkheid der polemiek. Brod meent,
dat Heine in zijn aanvallen op personen over de schreef ging en dat ‘die Spekulation
auf die Schadenfreude der Menge’ dikwijls het echte polemische accent overstemde.
Het kan inderdaad niet worden ontkend, dat Heine in zijn strijdmethoden (en in het
bijzonder in het geval Platen) weinig kieskeurig is geweest in zijn middelen; anderzijds
moet men echter erkennen (en het komt mij voor, dat Brod geneigd is in dezen de
verdiensten van Heine te onderschatten!), dat Heine dóór deze persoonlijke methode,
dóór di recht op den ‘man’ afgaan zich ook gehoed heeft voor de bekrompenheid
van voorzichtige specialistische vakcritiek. Men kan dat het best zelf nagaan, door
geschriften als ‘Die Romantische Schule’ nog eens te herlezen; hoe fonkelend, hoe
onaangetast door den tijd zijn die beschouwingen over menschen, die ons als
actualiteiten in het geheel niet meer aangaan! Hoe meesterlijk verstaat Heine de kunst
om door een paar boosaardige, maar altijd voor de beschreven figuur karakteristieke
trekken persoonlijkheden als Goethe, Schlegel, Tieck e.a. voor den lezer van 1935
op te roepen!.... Brod, als partijganger van Goethe en Flaubert, is meer ingesteld op
de beschrijvende volledigheid en kan daarom de methode van Heine en Nietzsche
maar half waardeeren. Hij heeft echter zijn argumenten en het is zeer de moeite waard
hem te volgen in zijn uiteenzettingen over de mogelijkheden en grenzen der polemiek.
‘De spotter’, meent Brod’, ‘ziet eigenlijk alleen zichzelf als reëel levend wezen, aan
de werkelijkheid der andere menschen gelooft hij maar half en half.’ Is dat inderdaad
zoo? Het hangt er m.i. in de eerste plaats van af, met welk soort spotter men te doen
heeft! Het wil mij voorkomen, dat juist het type Goethe meer dan het type Heine
geneigd is alleen zichzelf als werkelijk levend wezen te zien; een spotter van het
kaliber van Heine had juist in hooge mate de gave de zwakke plekken van anderen
maar eveneens de ware meerderheid te onderscheiden van de gefingeerde (denk
slechts aan zijn prachtige passage over zijn ontmoeting met Goethe zelf!). Maar deze
waardeering van den ‘beteren’ spotter komt niet overeen met het beginsel van Brod,
die ook het gezegde van Goethe citeert, dat luidt: ‘Humoristisch, daher vom zweiten
Rang’. Ik kende dit gezegde niet, maar het is al bijzonder typeerend voor den Olympiër
van Weimar!
De verwijzing naar den Atheenschen comediedichter Aristophanes, die immers
nog vee: persoonlijker was dan Heine, houdt Brod voor verwarrend. In tegenstelling
tot Heine meent hij, ‘dat het verleden een boek met zeven zegelen is’. Ook hier weer
het principieele contrast, dat mij dwingt de partij van Heine te kiezen. Ik geloof, dat
het zeer wel mogelijk is den geest van Aristophanes met dien van Heine te vergelijken
en dat zulk een vergelijking door Brod alleen als ‘verwarrend’ wordt gequalificeerd,
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omdat de consequente doorvoering der vergelijking hem zou nopen ook tegen
Aristophanes en de Atheensche polis in het algemeen ten velde te trekken.... wat hem
minder van pas zou kunnen komen bij zijn bewondering voor Plato.

Heine als Jood.
Zeer belangwekkend zijn ook Brods excursen over Heine als Jood en het Jodendom
als historisch verschijnsel; over dit onderwerp brengt hij dingen te berde, die,
voorzoover mij bekend nog door niemand zoo zijn gezegd. De verhouding van Heine
tot het Jodendom is niet gemakkelijk te benaderen, omdat men in de werken en
brieven van Heine over dit thema allerlei tegenstrijdige opmerkingen kan vinden.
Men kent de weinig roemrijke geschiedenis van Heines doop; men kent ook zijn
afkeer van de conventioneele, dogmatische zijde van het Jodendom en zijn neiging
om het Jodendom samen te laten vallen met het Christendom van den ‘Nazarener’,
beide vereenigd in hun asketische tendenties en hun hang naar het ‘Jenseits’ tegenover
de ‘Helleensche’ aanvaarding der levensvreugde. Brod, die een zeer goed kenner
van het Jodendom is, onderwerpt dit Heineaansche schema ( dat overigens later door
Nietzsche veel beter is uitgewerkt) aan een scherpzinnige critiek. Hij is overtuigd,
dat Heine door zijn geringe kennis van de Joodsche bronnen het Jodendom ten
onrechte geïdentificeerd heeft met askese. ‘Zoo ontstond de innerlijke tegenspraak,
dat in hem (Heine) zelf, en wel in zijn persoonlijke situatie, in zijn leven zoowel als
ook in zijn heele geesteshouding, de geest van het Jodendom deels remmend, deels
productief werkzaam was, terwijl hij dezen geest in zijn definities van het Jodendom
op de verkeerde plaats zocht. Pas in zijn laatste levensjaren wordt het misverstand,
onder den indruk van de herhaalde lectuur van het Oude Testament, opgehelderd.’
Aan zijn beschouwingen over Heines positie als Jood tusschen Duitsche en
Fransche cultuur in (hij schat Heine als zoodanig zeer hoog!) knoopt Brod eenige
interessante bespiegelingen vast over ras, nationaliteit en universaliteit. Brod behoort
tot degenen, die aan ras en nationaliteit een beperkte geldigheid toekennen; zijn
standpunt noemt hij noch nationalistisch, noch kosmopolistisch, maar
‘nationaal-humanistisch’. Ook deze probleemstelling wordt beheerscht door Brods
platonische zienswijze, waarmee men het eens kan zijn of niet; het loont in ieder
geval de moeite om te lezen wat deze auteur, de grenzen der biographie
overschrijdend, over deze materie te zeggen heeft. Met Heine heeft deze theorie
alleen in zooverre te maken, dat Brod in Heine een ‘intuïtieven’ voorlooper ziet van
zijn eigen ideeën over het Jodenvraagstuk, die zich door zijn reëele houding gunstig
onderscheidt van de abstracte en vaag-humanistische opvattingen van zijn Joodsche
tijdgenooten. Op deze bladzijden wordt de mensch Heine echter min of meer een
voorwendsel voor Brod om te kunnen theoretiseeren; wat m.i. het belang van het
boek als zoodanig slechts ten goede komt.

Een boek vol scherpzinnige details.
Ik kan in dit artikel nog slechts terloops wijzen op andere verdiensten van deze
omvangrijke studie. Zeer juist lijkt mij, wat Brod opmerkt over de ‘Harzreise’, die
hij zeer overschat noemt ten koste van Heines latere proza Scherpzinnig is ook de
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passage over Heines verhouding tot het volkslied; Brod veronderstelt, dat de
populairiteit van Heines poëzie juist in den afstand van het werkelijke volkslied ligt.
Verder geeft Brod een uitvoerige analyse van Heine als dichter: een analyse, die
uiteraard ook weer staat en valt met Brods platonisme; hij meent n.l. dat de eigenlijke
beteekenis van den kunstenaar ligt in ‘das halkyonisch ruhende’ en ergo, dat men
van ‘wirklich und absolut schöne’ gedichten kan spreken. Brod heeft echter, afgezien
van de principes, een fijnen smaak en dat maakt zijn beschouwing ook voor een
‘andersdenkende’ lezenswaard.
Over den pennestrijd tusschen Heine en Platen geeft Brod origineele en van
psychologisch inzicht getuigende opmerkingen (b.v. dat in Heines opvatting van de
liefde altijd een stuk philister is blijven steken). Om deze en dergelijke details is mij
voornamelijk dit boek bijgebleven: als een poging om met het oog van den anders
geaarde het leven en de werken van Heine recht te laten wedervaren, zal het zeker
zijn effect niet missen.
M.t.B.

Veertig jaar
aant.

Een getuigenis van de oorlogsgeneratie en een resultaat van te veel
schrijven
Jean Guéhenno, Journal d'un Homme de 40 Ans (Grasset, Paris 1934).
Albert Helman, Orkaan bij Nacht (Nijgh & van Ditmar, Rotterdam 1934).
Het feit, dat iemand veertig jaar wordt, is op zichzelf evenmin van belang als het
moment, waarop het oude jaar overgaat in het nieuwe. Ieder mensch met gezond
verstand zal aanstonds toegeven, dat de eigenlijke belangrijke momenten van het
leven doorgaans niet samenvallen met kalenderdagen en dat het dus onmogelijk is
iemand, die het orgaan voor officieele herdenking mist, voor te schrijven op een
bepaald oogenblik in een bepaalde stemming te komen. Het rhythme van de
individueele ontwikkeling wordt slechts zeer gebrekkig weergegeven door de curve
van kindertijd, puberteit, volwassenheid en ouderdom, die men als biologischen
grondslag kan beschouwen van een menschelijk bestaan; bij den een eindigt de
puberteit pas met vijftig om zonder overgang aan te sluiten bij den ouderdom, bij
den ander houdt de jeugd al op met veertien om plaats te maken voor de grijsheid;
en al zijn zulke krasse gevallen ook uitzonderingen (het overslaan van het
volwassenheidsstadium komt echter nogal eens voor), het is zeker dat men aan
tabellen van den menschelijken levensloop, uitgedrukt in vaste perioden met vaste
data, maar zeer weinig houvast heeft bij het bepalen van iemands persoonlijken groei.
Stelt men dit voorop, dan is het des te merkwaardiger, dat officieele, algemeene en
dus voor de persoonlijkheid als zoodanig eigenlijk volkomen waardelooze
herdenkingsdagen of -jaren toch zoo dikwijls onmiskenbaar weerklank vinden in het
persoonlijk leven. Hoe, in welken mate; daarover beslissen natuurlijk de individueele
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aanleg en het temperament en ieder kan hier slechts voor zichzelf spreken. Ik heb,
wat mij betreft, moeten constateeren, dat ik allerminst vrij ben van gevoeligheid voor
de situatie van een willekeurigen dag als 31 December; die gevoeligheid uitte zich
bij mij in mijn kindertijd in een heftig verzet tegen de atmosfeer van den
oudejaarsavond, dat in den grond niets anders was dan een verzet tegen mijn eigen
neiging tot plechtigheid. Zelfs als volwassene heb ik mij nooit kunnen onttrekken
aan de sensatie van een verjaardag. Toen ik dertig werd, voelde ik mij geneigd tot
een terugblik op de ‘twintiger’ jaren. Etc. En met dat al heb ik een zeer werkelijken
afschuw van jubilea en andere door toevallige cijfers opgelegde feestpanieken. Een
woord van Thomas Mann uit Der Zauberberg zou ik ook tot het mijne kunnen maken:
‘Die Zeit hat in Wirklichkeit keine Einschnitte, es gibt kein Gewitter oder
Drommetengetön beim Beginn eines neuen Monats oder Jahres, und selbst bei dem
eines neuen Säkulums sind es nur wir Menschen die schiessen und läuten’. Er bestaat
dus in dit opzicht-een weeledigheid van voelen, die echter niet zonder meer gelijk
te stellen is met de tweeledigheid maatschappij-individu; want er zijn blijkbaar zelfs
extreme individualisten, die op oudejaarsavond iets van een noodlotsmoment meenen
te bespeuren. Waarschijnlijk is juist dit raam van officieele data, waarin immers zelfs
het weerbarstigste menschenbestaan is gevat, een duidelijke vermaning van de
biologie: ‘met al uw bijzonderheid, zijt ook gij, waarde individualist, een kuddedier
met de andere kuddedieren’.

Een idealist met werkelijkheidszin.
De veertigjarigen van thans zijn degenen, die behooren tot de oorlogsgeneratie; en
in zooverre is het dus reeds zeer aannemelijk, dat een schrijver als Jean Guéhenno
van dezen verjaardag gebruik maakt om zich rekenschap te geven van wat de oorlog
voor hem heeft beteekend. Maar zijn Journal d'un Homme de 40 Ans is daarom nog
allesbehalve een gelegenheidsboek; de veertig jaar hebben Guéhenno (die, voor
zoover mij bekend, in Nederland nog vrijwel niet gelezen wordt) tot een klaarheid
over zichzelf gebracht, die slechts zeer ten deele samenhangt met het toevallige
biologische feit. Het is niet de eerste maal dat ons blijkt, dat een oorlog, juist voor
hen die hem hebben meegemaakt, moet ‘bezinken’ eer hij tot werkelijke ervaring
wordt. Een boek als Im Westen Nichts Neues (dat ik overigens veel minder belangrijk
acht ondanks het feit van het ongehoorde succes, dan dit Journal) verscheen op een
tijdstip, dat de oorlog zijn actualiteit reeds verloren scheen te hebben; Voyage au
Bout de La Nuit van Céline (waarvan ik de knappe Nederlandsche vertaling eenige
maanden geleden besprak) geeft een helsch beeld van den roes, dat zeker niet
geschreven had kunnen worden in een periode van na-oorlogsche bevangenheid door
schijnoverwinning en schijnpacifisme. Ook Guéhenno heeft tijd noodig gehad om
te weten, wat de oorlog voor hem waard is geweest. Deze auteur is, zooals uit iedere
nuance van zijn stijl blijkt een ‘idealist’, d.w.z. iemand, die aan den mensch gelooft
en ook is blijven gelooven ondanks alles, ondanks de slachtpartij van 1914-1918,
ondanks de algemeene herbewapening van 1934; hij behoort echter tot die betrekkelijk
zeldzame idealisten, die door hun geloof in den mensch niet worden verleid tot
scheeve idealiseering van den mensch. Zulk idealisme - men kan het met de strekking
ervan eens zijn of niet - heeft zijn sporen verdiend; men gunt zulken
uitzonderingsidealisten hun idealisme, omdat het hun ruimschoots toekomt om de
vuurproef die het doorstond; niet alleen de vuurproef van het front, maar ook die van
de zelf-critiek. Wanneer ik dus aan het einde van zijn boek Guéhenno hoor verklaren,
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dat hij zich handhaaft als belijder van de idealistisch te noemen leuze: ‘un temps
viendra où sera épargnée à tout homme la honte’, dan kan ik aan de juistheid van die
stelling olijven twijfelen; maar de ervaringen, die Guéhenno in zijn Journal heeft
genoteerd, hebben mij ervan overtuigd, dat ik hier niet te doen heb met de eerste de
beste gratis bewering van iemand, die het ‘goed voor heeft met de wereld’. Guéhenno
blijft tot de laatste bladzijde van zijn boek op zijn hoede tegen de verlokking (die
ieder fatsoenlijk mensch kent) om de dingen mooier, dieper en betooverender te zien
dan zij zijn; ‘je m'accuse d'être encore trop métaphysique’; en het is juist die
voorloopige motie van wantrouwen tegen zijn eigen geloof in den mensch, die aan
dat geloof de volle waarde geeft.
Guéhenno is er toe gekomen, deze simpele bladzijden over zijn eigen leven te
schrijven, nadat zijn veertig jaar hem hadden geleerd, dat men in laatste instantie
toch over niets anders kan schrijven dan over zichzelf, ook al doet men nog zooveel
moeite om zich een schijn van objectiviteit te geven, b.v. door zich te verschuilen
achter romanfiguren of wetenschappelijke theorieën. Niet de zucht tot het uitstallen
van eigen belangrijkheid dreef hem. ‘Ik heb een afkeer van de anecdote’: met die
beginselverklaring stelt Guéhenno zijn geestelijke autobiographie volkomen zuiver
voor. Het is hem er niet om te doen om gelijk b.v. Rousseau in zijn Confessions, zijn
leven te arrangeeren voor het publiek; hij schrijft over zichzelf, eenvoudig omdat hij
tot het inzicht is gekomen, dat men aldus ook het best voor anderen schrijft. Alle
toespelingen op liefdesavonturen, die Guéhenno evengoed gekend zal hebben als
wie ook, ontbreken in het Journal; het geheele boek richt zich, na een voortreffelijke
inleiding over de jeugd van het proletariërskind Guéhenno waaruit zich de intellectueel
Guéhenno geleidelijk aan ontwikkelde, op het groote drama van dit leven: den
wereldoorlog. De oorlog heeft den mensch Guéhenno in tweeën gespleten; misschien
zou hij zonder deze demonische ervaring langzaam geworden zijn wat zooveel
talentvolle Fransche schrijvers worden: uitstekend stylist met enorme knaphandigheid
in het penvoeren en lid van de Académie Française (later). Maar wat die ‘splijting’
voor hemzelf beteekende, is hem pas goed duidelijk geworden.. door den vrede, die
volgens hem een ‘occasion manquée’ is geweest. Welke rechtvaardigheid heeft men
te Versailles betracht? De rechtvaardigheid van historici, die alleen in staat zijn
Johannes Hus, Kosziusko en den.. Elzas recht te doen wedervaren, maar van het
ware, levende recht geen begrip hebben, omdat zij den door den oorlog geboren
Europeaan niet begrijpen kunnen. Het is de tragiek van dezen vrede, aldus Guéhenno,
dat een Amerikaan Europa moest komen meedeelen wat Europa beteekende.. en dat
deze Wilson een onpractische idealist was. ‘Quelle matière pour un nouveau
Machiavel!’

‘Théorie morale’; bij Anatole France.
Deze opvattingen klinken misschien niet nieuw, wanneer ik ze hier refereer in den
stijl van een dagbladartikel; hun ware beteekenis steekt in de wijze waarop, in den
uitstekenden toon van dit boek. Die toon zegt, dat Guéhenno geen phrasen verkoopt,
maar zich dit failliet van Versailles door nadenken en ‘navoelen’ van jaren persoonlijk
gerealiseerd heeft. Guéhenno vertelt hoe hij gedurende den oorlog was aangewezen
om de soldaten z.g. ‘théorie morale’ te onderwijzen, die naast het onderwijs in het
bajonetvechten een gewichtige plaats innam in het menu van den dag; bij moest de
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deelnemers aan den oorlog (met de schietschijven op den achtergrond!) de zoo
noodzakelijke patriottische begrippen bijbrengen, waardoor zij den oorlog als iets
zinrijks konden verstaan. Dit Journal nu is misschien in de eerste plaats te beschouwen
als, een menschelijke reactie op deze ‘theorie morals’; tegenover de leege
gemeenplaatsen dier publieke voorlichting stelt het de persoonlijke ideeën van den
man, die zijn denken ook wil leven en alle cultuur als waardeloos versiersel afwijst,
zoodra die waarachtigheid eraan ontbreekt. ‘Je ne cesserai pas de croire que les idées
ne sont pas faites seulement pour être pensées, mais encore pour être vécues’. Met
dezen zin is de inhoud van Guéhenno's idealisme gegeven. Treffend illustreert hij
deze plaatsbepaling nog met het verslag van een bezoek aan den ouden Anatole
France, den man der negentiende eeuw, den ‘vieillard trop sage’, die ook na den
oorlog nog getroond heeft tusschen zijn zorgvuldig geconserveerde kunstvoorwerpen.
Er is in dit verslag eenige overeenkomst met het verslag van Heines bezoek aan
Goethe: het bezoek van het onofficieele leven aan den onbeweeglijken Olympus.
Met veelbeteekende nuchterheid neemt Guéhenno afscheid van den grooten oude:
‘Daarna zette hij een onwaarschijnlijk klein hoedje op om ons tot aan den weg
uitgeleide te doen’. Geen polemiek tegen France, wiens grootheid niet wordt aangetast:
een afscheid..
Er is alle aanleiding om het Journal d'un Homme de 40 Ans naast Voyage au Bout
de la Nuit van Céline te leggen, teneinde de overeenkomsten en verschillen vast te
stellen. Overeenkomst is er in het ontbreken van iedere ‘oudstrijders’-illusie over
den oorlog; zoowel Guéhenno als Céline hebben volkomen gebroken met de
‘heroïsche’ beschouwing van het verschijnsel als zoodanig, die nog bij den
stierenvechter Henri de Montherlant in trek was Guéhenno staat tegenover zijn eigen
oorlogscarrière zoo zakelijk nuchter, dat men hem er eer van verdenkt zijn
‘dapperheid’ tekort te doen; hij is ‘oudstrijder’, omdat hij (zooals volgens hem alle
oudstrijders) op een gegeven moment het geluk had achter het front te komen, nadat
hij aan het front zich in acht had genomen. Ook bij Céline vindt men deze nuchterheid,
maar vertaald in een geheel ander temperament; Céline spuwt op den heldenmoed
en verheerlijkt de lafheid van het zelfbehoud, waar Guéhenno slechts constateert en
de rechten der persoonlijkheid verdedigt tegenover die van de collectieve suggestie.
Het feit van Guéhenno's idealisme (tegenover Célines cynisme) openbaart zich niet
door een geringer realiteitsbesef, maar door den toon van een ander, sympathieker,
milder menschentype. Als de oorlog bij Guéhenno verschijnt als de zinledigste
verdwazing en als de menschelijke ‘schuld’ aan de bloedige affaire niet wordt
weggepraat of verdoezeld door schoonklinkende taal, dan geschiedt dat niet om wien
ook te bespuwen, maar uitsluitend om de menschelijke waardigheid op te sporen
zelfs onder deze modder van menschelijke zelfvernedering. Reeds in de ontmoeting
van het kind Guéhenno met den president van Frankrijk, die zijn geboorteplaats
bezoekt, is de tragedie van gezag en menschelijkheid gegeven, waarvan Guéhenno
later, in den oorlog de volle realiteit zal ondergaan.
Men zou er goed aan doen dit boek in een Nederlandche vertaling te laten
verschijnen; onder de z.g. ‘oorlogsboeken’ is het een van de rijpste en respectabelste,
omdat het niet uitgaat van het vergoten bloed, maar van den oorlog-in-den-vrede.

Een uitgedijde novelle?
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Ervaringen van een veertigjarige (gedeeltelijk zelfs eveneens in den vorm van
opteekeningen in den ik-toon) vindt men ook in den nieuwen roman van Albert
Helman. Orkaan bij Nacht. ‘De ziekte waaraan ik lijd is die van den veertigjarigen
europeeër die met teveel bewustzijn, teveel twijfels leeft’, zegt de ingenieur Minne
Postma, held van dit verhaal van late liefde, in het ik-gedeelte. Minne Postma heeft
n.l. zijn huwelijk zien verloopen; tusschen hem en zijn vrouw Béa is onverschilligheid
de plaats komen innemen van de vroegere begoocheling. Hij gaat op reis om alleen
te zijn, alleen met zijn nog altijd onbevredigd verlangen naar de groote liefde. In
Afrika ontmoet hij dan gelukkig een dame, die ook eenzaam olijkt te zijn; hoewel
fabrikante leeft zij eveneens in het verwachtingsstadium van Minne; en dus is het
begrijpelijk, dat de schrijver van dezen samenloop van gelukkige omstandigheden
profiteert om ons te onthalen op een zeer uitvoerige historie van de ontmoeting etc.
der beide ongestilden. Na veel aarzeling en daarna veel zaligheid gaan Minne en
Claire echter weer uit elkaar; deze nieuwe liefde zal hen altijd vergezellen, ook
wanneer zij elkaar nooit terug zullen zien, geeft Helman ons te kennen. Het gegeven
dus van Vestdijk Ina Damman; maar met hoeveel minder oorspronkelijkheid
behandeld! Dit boek behoort tot dat soort litteraire middelmatigheid, dat ieder
oogenblik kan ondergaan in de betere kitsch. Terwijl Helmans vorige roman Waarom
Niet aanleiding gaf tot eenig optimisme (vooral om den opzet, de intentie), laat deze
slappe liefdeshistorie ons weer geheel in den steek. Er is geen twijfel aan: deze auteur
schrijft veel en veel te veel! Te merken is dat al dadelijk aan het uitdrogen van zijn
concreetheid; banaliteiten en stoplappen moeten het gemis aan inspiratie verbergen,
en dat kunnen zij niet, per definitionem. Dat maakt het geheele verhaal, dat misschien
als novelle niet onaardig had kunnen zijn tot een ongeloofwaardige ratjetoe van vrij
goedkoope fantasie en al evenmin origineele bespiegeling. Men krijgt, evenals bij
Waarom Niet, weer den indruk, dat Helman een enkel ‘gezien’ stuk leven (de aan
de eigenlijke geschiedenis voorafgaande ontmoeting van Postma met de Spaansche
vrouw Maria ‘Esclarmonde’, verreweg het beste fragment van het geheele boek!)
met behulp van vlotte reisnotities en filmverbeelding tot een stevigen roman heeft
laten uitdijen; en dat geeft den lezer het niet aangename gevoel van gedupeerd te
zijn door een romanticus van den tweeden rang.. In dezen stijl kan Helman nog tien,
twintig boeken schrijven; zij zullen allen even middelmatig en waarschijnlijk even
vol van liefde zijn, maar zij zullen niet meer herinneren aan Zuid Zuid West of Mijn
Aap Schreit.
Het gebrek aan concreetheid hindert niet slechts in den stijl, maar ook in de
karakteristiek der personages. Een op zichzelf goed opgezette scène als die van
Postma's bezoek aan den ‘harem der herinneringen’ van zijn zonderlingen vriend
Sam Hopkins blijft een filmtafereeltje, evenals deze Sam zelf een matig getypeerd
bijrolletje uit een matige Ufafilm blijft. Aangezien Helman zakelijk slecht ingelicht
is, maakt hij van de vrouwelijke hoofdpersoon Claire en passant een caricatuur van
een fabrikante, terwijl men ook van de bezigheden van Postma niet veel begrijpt. De
liefde en het platonische schijnsel moeten dan alles maar vergoeden; een mysterieuze
Berber is als decor ook niet kwaad; wat gaat ons dit alles echter nog aan? Even een
vergelijking met Guéhenno en de veertigjarige Minne Postma defileert naast Courths
Mahler. Laten wij er dadelijk aan toevoegen, dat Helman onvergelijkelijk veel meer
talent heeft dan Hedwig de Onoverwinnelijke; en dat is dan ook de reden, dat men
Orkaan bij Nacht met andere maatstaven wil meten dan Roode Rozen, dat men (zelf
tegen den schijn in) steeds nog iets van Helman blijft verwachten. Een verknoeid
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talent blijft iets anders dan een goed geëxploiteerd patent, ook al zijn de resultaten
vaak bijna overeenkomstig.
Met den orkaan loop het overigens nogal mee. De fabriek waait gedeeltelijk in
elkaar, maar de liefde overwint ook den storm, gelijk men weet. Althans in een roman.
Menno ter Braak.

Het kitsch-tijdvak
aant.

Onze cultuur gezien als een periode van vormonzekerheid
Kunst en Kitsch geen tegenstellingen
Het woord ‘Kitsch’ is een van die woorden, die, ook in het Nederlandsche
taalgebied, een voorspoedige carrière achter den rus hebben. Ik herinner
mij toevallig, dat ik al betrekkelijk ver in de twintig was toen ik den term
voor het eerst bij bewustzijn hoorde gebruiken; sedert dien heb ik zelf
meermalen met het begrip ‘Kitsch’ gewerkt, omdat het in den omgang
handig is ter aanduiding van allerlei vooze en zoete dingen, die men
tegenover ‘serieuze’ cultuurphaenomenen pleegt te stellen. Men mag wel
zonder overdrijving zeggen, dat ‘Kitsch’ voor iederen gemiddelden
beschaafden Nederlander tegenwoordig een gangbare uitdrukking is, die
beantwoordt aan een bepaalde, min of meer vage, min of meer omschreven
voorstelling.
Daarmee is echter niet gezegd, dat iedereen die het woord ‘Kitsch’ gebruikt zich een
juist denkbeeld vormt van de consequenties aan dat woord verbonden; integendeel.
De één noemt Kitsch, wat de ander kunst noemt; de grenzen tusschen Kitsch en kunst
zijn volkomen afhankelijk van het persoonlijk waarde-oordeel, omdat beide begrippen
een gemeenschappelijke basis hebben in het menschelijk vermogen om
cultuurproducten voort te brengen. De schilder, de musicus, de litterator meenen
vaak wel in het bewustzijn van hun superioriteit als ‘artist’ met eenige minachting
over peinture Bogaerts, jazz en Courths-Mahler als ‘Kitsch’ te kunnen spreken (en
voorzoover zij zich beroepen op het algemeene spraakgebruik hebben zij daartoe
ook het recht); maar dat wil nog niet zeggen dat de dienstbode, die uit den grond van
haar hart Courths-Mahler verdedigt, niet eveneens gelijk zou hebben als zij de muziek
van Pijper tot de Kitsch zou rekenen.. Het feit, dat de dienstbode het woord ‘Kitsch’
niet kent, is natuurlijk geen argument tegen deze stelling: want men kan er zich van
overtuigd houden dat in de gevallen, waarin zij de muziek van Pijper of een schilderij
van Kandinsky tegenkomt, de dienstbode deze cultuurproducte niet minder hartgrondig
zal verachten dan omgekeerd bij den ‘artist’ het geval pleegt te zijn; en op de
verachting komt het aan. De verachting, door het woord ‘Kitsch’ uitgedrukt, bewijst
dat er in onze cultuur een conflict bestaat tusschen hen, die bepaalde producten als
‘Kitsch’ verwerpen, en hen, die niettemin in die producten hun volledige bevrediging
vinden en dus de ‘artistieke’ producten der ‘bovenlaag’ voor pure nonsens houden.
Het is al te goedkoop om in dit conflict bij voorbaat de partij te kiezen van de
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Kitsch-verachters, al lijkt dat het gemakkelijkst; er steekt immers een enorme dosis
vitaliteit in de vereering voor de Kitsch, die men alleen zal versmaden als men per
se het snobisme van de ‘artistieke’ wereld boven alles stelt. Daarom is het in de eerste
plaats noodig, dat men zich rekenschap geeft van de bruikbaarheid van het begrip
‘Kitsch’; want noch de ‘artisten’, noch de dienstboden hebben het alleenzaligmakend
oordeel over de materie der cultuurproductie.

De historisch-materialistische denkwijze.
Een uiterst scherpzinnig opstel over dit rijke onderwerp vindt men in het tijdschrift
Die Sammlung van deze maand. Het is van de hand van Norbert Elias en heet
Kitschstil und Kitschzeitalter. Het artikel is gefundeerd op een
historisch-materialistische levensbeschouwing; dus gaat de schrijver niet uit van de
‘artistieke’ waardeering door het woord ‘kitsch’, maar van de maatschappelijke
verhoudingen, waaruit woord en begrip zijn ontstaan. De historisch-materialistische
methode is - uit dit artikel blijkt het mij voor de zooveelste maal - buitengewoon
vruchtbaar, wanneer zij toegepast wordt door een intelligent mensch; in de handen
van dogmatici is zij evenzeer verfoeilijk, omdat zij dan aanleiding geeft tot het met
een air de dédain spreken over de cultuur als een verschijnsel, dat slechts behoeft te
worden ‘omgedraaid’ om voor ieder lid van een Marxistische partij zoo helder te
zijn als glas. Voor auteurs met de intelligentie van een Diderot, een Stendhal een
Trotzky, een Marx is het materialisme echter een heilzame reactie geweest op tallooze
quasi-geestelijk vooroordeelen; als zoodanig schept het den geëigenden bodem voor
een onbevangen denkwijze, ook thans. Men moet immers niet vergeten, dat het
denken alleen productief kan zijn, wanneer het persoonlijk is; en voor hen, die den
‘geest’ niet bij voorbaat heilig willen verklaren en de ‘materie’ tot.... kitsch
verdoemen, is het materialisme een noodzakelijk doorgangshuis, omdat het het denken
bevrijdt van de conventioneele denkwijze van den quasi-geestelijken mensch.
Norbert Elias, de schrijver van het artikel in quaestie, behoort tot diegenen, die
van het materialisme een intelligent gebruik maken. Daarom is zijn beschouwing
over het ‘kitschtijdvak’ oorspronkelijk en vol perspectieven. Elias breidt het begrip
‘kitsch’ uit door het toe te passen op onze geheele cultuur als zoodanig; het
historisch-materialisme heeft hem daarbij den weg gewezen, immers van het historisch
materialisme kan men o.a. leeren, dat de maatschappelijke structuurveranderingen
zich spiegelen in de cultureele verschijnselen. Voor Elias is het uitgangspunt juist
deze spiegeling; de kitsch moet een sociale ordening weerspiegelen. Ik laat nu even
in het midden, in hoeverre het afleiden van het geestelijke uit het stoffelijke
gemotiveerd is; want in ieder geval bereikt Elias met de methode zeer origineele
dingen. Hij heeft mij voor het eerst een begripsbepaling van het woord ‘kitsch’ aan
de hand gedaan, die niet onmiddellijk op eigen beperktheid van het woord strandt;
en dat wel door zich geheel los te maken van het vooroordeel omtrent kitsch, dat
tegen de dienstbode is gericht.

Hofstijl en Kitschstijl.
Elias begint met aan te toonen, dat het onderscheid tusschen b.v. ‘barok’ en ‘rokoko’,
of tusschen ‘Louis XIV’ en den stijl van het regentschap, volkomen onbeteekenend
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is, wanneer men het vergelijkt met het onderscheid tusschen de stijlen van de 18e
eeuw eenerzijds en de 19e eeuw anderzijds. Dit komt, aldus Elias, omdat de eerste
stijlverschillen slechts verschillen waren in een gelijk maatschappelijk milieu, terwijl
de verschillen tusschen 18e en 19e eeuw bepaald worden door de opkomst van een
nieuwe maatschappelijke orde, de kapitalistisch-industrieele, het wegvallen van de
oude orde, nog altijd min of meer de feodale. ‘Inplaats van den hofstijl treedt dus de
burgerlijk-kapitalistische stijl en smaak’.
De stijl van het ‘hof’ is volgens sommigen de laatste stijl, die er geweest is, omdat
de 19e eeuw een periode van vormenchaos inluidt. Elias geeft dit toe; en daarom
juist stelt hij voor den stijl van het ‘kapitalistische’ of ‘liberalistische’ tijdvak den
Kitschstijl te noemen. Niet (men moet dat goed begrijpen!) omdat hij alle uitingen
van dat tijdvak over één kam wil scheren, maar omdat de opkomst en bloei van de
bourgeoisie de cultuur overbrengen naar een geheel ander gebied dan vroeger, toen
het hof en de daaromheen gegroepeerde aristocratie de ‘cultuurafnemers’ waren.
‘Kitsch’ klinkt negatief, maar Elias zegt zeer terecht, dat de thans algemeen gangbare
woorden ‘barok’ en ‘gotiek’ eens zeker niet veel positiever hebben geklonken dan
‘kitsch’. In de eerste plaats duidt het woord ‘kitsch’ als karakteristiek voor den stijl
van het tijdvak de groote onzekerheid der vormgeving aan, die samenhangt met de
geïndustrialiseerde, gemechaniseerde maatschappij. Het wegzakken in de
vormloosheid is in deze periode zelfs voor de grootste geesten een bestendig gevaar,
omdat de aristocratische vormtraditie van de 18e eeuw ontbreekt. Zeer terecht merkt
Elias op: ‘De vormtendenties der groote kunstenaars, of zij nu Heine of Victor Hugo,
Wagner of Verdi, Rodin of Rilke heeten mogen, zijn aan vormtendenties der
middelmatige producten, die wij als ontaarding, afval en verval, d.w.z. als kitsch
plegen af te doen, ten nauwste verwant; spelenderwijs, onmerkbaar gaan zij in elkaar
over’. Ik heb dat door een vergelijkende afbeelding hierbij trachten te illustreeren.
Elias concludeert daaruit, dat de ‘Grundsituation’ van het tijdvak in kitsch en kunst
dezelfde is; aan de subliemste geesten, een Gide, een Proust, een George, een Thomas
Mann bemerkt men, dat hun vormgeving en de beheersching van de stof in den stijl
iets krampachtigs heeft, voortkomend uit het verzet tegen die gemeenschappelijke
‘Grundsituation’.
Men zal mij moeten toegeven, dat deze definitie van ‘kitsch’ aantrekkelijk, althans
belangrijk is. Ik persoonlijk voel de omschrijving van den stijl der
kapitalistisch-industrieele periode als kitschstijl als geheel zeker gerechtvaardigd
door de feiten.

Spanning tusschen specialisme en massa.
In het tweede stuk van zijn studie gaat Elias dan de overgangen tusschen de globaal
genomen ‘18e eeuw’ en ‘19e eeuw’ na. De overgangen varieeren naar gelang van
de landen, waarmee men te doen heeft; ‘men zal ze in Frankrijk ongeveer tusschen
Voltaire en Balzac, in Duitschland tusschen Goethe en Heine hebben te zoeken. Maar
reeds Goethe en Voltaire zelf zijn niet meer “ancien régime” in den strengen zin van
het woord, maar randfiguren der hof-cultuur, meer of minder menschen van den
overgang’. Wat de schilderkunst betreft Watteau, Fragonard en Boucher zijn nog
typische representanten der hofcultuur, terwijl b.v. reeds de ‘voor-revolutionnaire’
Greuze en David het Kitsch-tijdvak beginnen te vertegenwoordigen. In de muziek:
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Mozart was nog volkomen ‘ancien régime’, bij Beethoven begint de vormvastheid
plaats te maken voor den overgang naar den Kitsch-stijl.
Ik kan in een krantenartikel het betoog van Elias niet geheel op den voet volgen,
tot mijn spijt overigens, want het is zeer de moeite waard; men leze het zelf. Elias
komt echter tot een nog duidelijker omschrijving van zijn term, die ik hier nog wil
vermelden. Hij stelt vast, dat het Kitsch-tijdvak de oorspronkelijke functie van den
‘hof-kunstenaar’, die in zekeren zin een ‘bediende’ was van het hof, heeft vernietigd;
de afnemers leven nu in dezelfde sociale laag als de kunstenaars zelf. Het gevolg is,
dat zich om die kunstenaars een groep specialisten, verzamelaars, kenners, snobs,
etc. vormt, die de kunst het bestaan mogelijk maakt; daarachter staat het gros, dat
van die kunst wel een en ander te hooren krijgt, maar er niets persoonlijks in beleeft.
Daaruit concludeert Elias:
‘Het begrip Kitsch is niets anders dan een uitdrukking voor deze spanning tusschen
den door en door geraffineerden smaak van de specialisten en den onontwikkelden,
onzekeren smaak der massa’. Het woord Kitsch is, volgens Elias, dan ook in
Münchener artistenkringen ontstaan, waar het uit het Amerikaansche woord voor
‘schets’ werd verbasterd; iets ‘verkitschen’ was dus: iets verkoopen aan een
Amerikaan, die geen smaak heeft en alleen goed betaalt. Maar terwijl het woord de
verachting uitdrukt van een kleine maatschappelijke groep, is het begrip ook van
toepassing op de groep, die het woord verachtelijk gebruikt; want de vormonzekerheid
van de ‘massa’, die toch voornaamste consument is, noopt den kunstenaar van het
Kitschtijdvak uit economische overwegingen producten te vervaardigen, die hijzelf
minderwaardig acht en alleen voortbrengt om er van te kunnen leven. Het is de groote
verdienste van Elias' opstel, dat het zich door den aanvankelijk en klank van het
woord niet laat misleiden; en het zou mij niet verbazen, als over honderd jaar deftige
kunsthistorici met dezelfde rust spreken over den Kitschstijl als zij thans spreken
over rokoko of Louis XVI.
Natuurlijk moet Elias, als hij consequent is, zijn Kitsch-begrip geheel afhankelijk
maken van deze eene bepaalde productieperiode, de kapitalistisch-industrieele. Hij
doet dat dan ook en meent, dat men, wat vroegere tijden betreft, inderdaad alleen
dan van Kitsch zal kunnen spreken, wanneer men op overeenkomstige
productieverhoudingen kan wijzen. ‘Anders is de aanduiding van vroegere
vorm-qualiteiten door “Kitsch” niets dan aan leege analogie’.
M.t.B.

De realistische bril
aant.

‘Het is niet voldoende om waarheid te spreken’
Zuiderzeewerken en onderwereld
Jef Last, Zuiderzee (Em. Querido's Uitg. Mij.. Amsterdam 1934) Jan
Campert. Die in het Donker.... (H.P. Leopolds Uitg. Mij., 's-Gravenhage
1934)
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Eenige maanden geleden knipte ik uit de Action Française het volgende fragment
uit een opstel van den essayist Thierry Maulnier, getiteld Le Capital Littéraire en
betrekking hebbend op de waarde van het z.g. realisme in de letteren:
‘De heb geenszins de behoefte hier nogmaals aan te toonen, hoe men door van de
“exacte” uitbeelding van de wereld de hoogste wet van de kunst te maken niet alleen
de kunst zelf, maar ook de waarde van het menschelijk getuigen vernietigt, dat men
boven alles beweert te stellen en dat men aldus vernedert tot een warrelend stof van
feiten en gevoelens. Het is zelfoverschatting van den “realistischen” schrijver als hij
meent, dat het onbeteekenende door het bloote feit van het opschrijven op papier er
vatbaar voor wordt om iets te beteekenen. Het “reëele” heeft juist behoefte aan de
ontkleeding, die er de lichtpunten en schaduwen in aanbrengt en den bouw naar voren
doet komen, heeft behoefte aan de geoorloofde vervorming, die het een
eeuwigheidsaspect geeft. Men kan den ontelbaren auteurs van tweederangsromans,
die sinds tientallen van jaren uit dezelfde milieus putten en dezelfde thema's
exploiteeren, niet verwijten, dat zij onwaarschijnlijke situaties schilderen. of onjuist
waarnemen. of grof zijn in hun psychologie; hun boeken zijn dikwijls slecht van
compositie. maar men kan niet zeggen, dat zij valsch zijn. Men kan hun niets
verwijten, behalve dat zij ons niets leeren. De auteurs van deze boeken meenden,
dat het voldoende was waarheid te spreken, en daarom hebben zij niets bijzonders
gezegd.’

Een scherpe wereld is nog geen werkelijkheid.
Ik wil dit citaat niet overnemen, omdat ik het er op alle punten mee eens ben, maar
omdat het een zeer juiste definitie geeft van het verouderingsproces, waaraan een
zeker soort realisme, dat vijftig jaar geleden revolutionair aandeed, thans onderhevig
is. Men behoeft, zegt Thierry Maulnier. nog geenszins slecht te schrijven of
onwaarachtig te schrijven om toch niets te zeggen te hebben; er is zelfs, aldus kan
men de redeneering voortzetten, een soort realistische schrijverij, die nog altijd op
een zeker peil staat.... en die toch volstrekt tot het ‘verleden’ behoort, omdat zij in
haar neiging de opteekening van massa's feiten met de waarheid te vereenzelvigen,
achterop is geraakt. De Fransche essayist heeft dit volkomen juist gezien. Wat is
eens de beteekenis van het realisme geweest? Dat de ‘werkelijkheid’ er door aan het
licht kwam? Dat de ‘werkelijkheid’ werd ‘ontdaan’ van allerlei stofnesten en
vuilnislagen? Allerminst; de beteekenis van het realisme en den diepen indruk, die
het op een bepaald oogenblak maakte zijn uitsluitend te danken aan het feit, dat
bepaalde schrijvers de menschen plotseling stelden voor een nieuwe optische
mogelijkheid; terwijl vroeger een zekere idealiseerende bijziendheid lot een goeden
stijl behoorde, werd nu een scherpe bril gepermitteerd; en omdat de vroeger bijziende
mèt een bril plotseling veel meer kleine, omlijnde zelfstandigheden zag dan voorheen
zónder, beeldde hij zich bij tijd en wijle in, dat dit brillewereldje der ‘petits faits’ de
‘werkelijke’ of de ‘objectieve’ wereld was. Alles wat er aan het realisme aan
werkelijkheids- en objectiviteits-philosophie vastzit, is dus rechtvaardiging van de
bril door den myoop, die vergeten heeft, dat hij weleer zonder bril ook een
werkelijkheid zag; wat hij brillend werkelijkheid en objectiviteit noemt, is eigenlijk
niets anders dan de vreugde van de ontdekking van de brillewereld
Nu is het echter in de litteratuur langzamerhand zoover gekomen, dat de bril
gemeengoed van vrijwel allen is geworden. Dientengevolge heeft de wereld van de
kleine brillefeiten niets verrassends meer; er rust geen taboe van bijzienden meer op
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het realisme. Hier in Nederland is zelfs een school van ijverig brillende dames
ontstaan, die niet voor elkander onder willen doen in gebrilde werkelijkheid en
objectiviteit en zich ook gaarne wijsmaken, dat de overhoopliggende echtgenooten
en onbeantwoorde liefden en slechts voor 35 pet, bevredigde verlangens (die zij door
hun bril zeer scherp observeeren!) het ‘werkelijke’ leven vertegenwoordigen. Om
nu met Thierry Maulnier te spreken: men kan dezen dames niets verwijten, behalve
dat zij ons niets leeren; zij meenen, dat het voldoende is waarheid te spreken en
daarom hebben zij niets bijzonders te zeggen. Wanneer Herman Robbers in het laatste
nummer van Elsevier dan ook lijfstraffen wil invoeren tegen persoonlijke polemiek
dan is deze (bij een zoo zachtzinnig mensch als de heer Robbers is onverwachte)
bloeddorstigheid alleen te verklaren uit een bovenmatige genegenheid van den heer
Robbers voor het brillenwereldje, waaraan hij zijn hart heeft verpand en dat hij
onaantastbaar acht. Moet men hem dat verwijten? Geenszins. want de voorkeur van
den heer Robbers is even respectabel als de mijne; men kan alleen maar niets meer
van hem leeren. omdat hij sedert onheuglijke tijden zijn speciale brillebeeldvlak met
de werkelijkheid heeft vereenzelvigd. Wegnemen of veranderen van de brilleglazen
die de oogen langzamerhand aan die bepaalde optische instelling hebben gewend.
staat dus voor den heer Robbers gelijk met onfatsoen sterker: met het uitsteken van
de oogen zelf

Een realist die het niet wil zijn.
Het spreekt vanzelf dat, nu de beperkte waarde van het realisme langzamerhand
begint door te dringen ook in ons land dat in dit opzicht zeer weerspannig is geweest
en gedurende geruimen tijd het uitverkoren land der realistische optiek scheen te
zullen worden, schrijvers, die genoeg verstand hebben om die door Thierry Maulnier
geformuleerde beperktheid in te zien maar tevens door aanleg en ambitie eigenlijk
geboren realisten zijn. in een moeilijk parket geraken. Zij weten wel. dat het niet
aangaat om rustig de oude paden te bewandelen. en daarom zoeken zij, hoezeer hun
hart hen ook trekt naar de realistische instelling op de wereld. krampachtig nieuwe.
Ik beschouw de heele mode om à la Ilia Ehrenburg en consorten te schrijven. die
hier bijzonder in zwang schijnt te raken en waarover ik al meermalen heb geschreven,
als zulk een krampachtige uiting: en met name Jef Last. wiens nieuwe roman
Zuiderzee tevens 'n gezocht (en dus gevonden) nieuw pad is, maakt op mij den indruk
zulk een realist-in-verlegenheid te zijn. Ongetwijfeld: uiterlijk lijkt Last niets op
Robbers, en zijn revolutionnaire temperament wil ik door hem een
realist-in-verlegenheid te noemen ook geenszins ontkennen. Alleen: revolutionnair
beteekent tegenwoordig zooveel. en o.a. beteekent het in Sowjet-Rusland. dat men
als fatsoenlijk neo-burger arbeidt en zwijgt (behalve over onschadelijke onderwerpen),
aangezien men anders evenveel kans loopt om zelf onschadelijk te worden gemaakt
als ten Oosten van Zevenaar. Deze dilettantische opmerking zal Last mij wel ten
goede willen houden. In ieder geval sluit het woord ‘revolutionnair’ op zijn Russisch
geïnterpreteerd. tegenwoordig volstrekt niet meer uit, dat men ook stevig en uitvoerig
realistisch beschrijft. Ik meen in dit opzicht zelfs een zekere ontwikkeling bij Last
te kunnen constateeren: terwijl hij in zijn destijds door mij besproken boek Partij
Remise portretten van historische personen gaf (of ten minste wilde geven), verklaart
hij in een nawoord tot Zuiderzee, dat daarin geen portretten voorkomen en dat hij
getracht heeft ‘typen te teekenen waarvoor de karaktertrekken en belevenissen van
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onderling zeer verschillende menschen. naar vrije fantasie van den schrijver, in enkele
figuren samengevat werden’. Wij zijn dus door den auteur zelf gemachtigd zijn
Zuiderzeewerk te beschouwen als iets dat, wat de uitbeelding der personages en hun
particuliere lotgevallen betreft, geheel voor rekening komt van zijn arbeidsmethode.
Die arbeidsmethode nu is typisch realistisch, alle pogingen ten spijt om het werk in
dienst te stellen van een revolutionnaire idee: de beste bladzijden van Zuiderzee zijn
de in realistischen zin geslaagde; zoodra de idee naar voren komt, ruikt men òf den
vrij goedkoopen propagandist òf de gewone, ‘burgerlijke’ sentimentaliteit.
(Propaganda en sentimentaliteit zijn trouwens in het algemeen nauw met elkaar
vergroeid.)
Toevallig had iemand mij, eer ik dit boek van Last gelezen had, er op attent
gemaakt, dat het beter was dan Partij Remise hetgeen mij uitteraard met verwachting
vervulde. Nà lezing wil ik mijn zegsman inderdaad gaarne gelijk geven; Zuiderzee
heeft meer qualiteiten dan Partij Reimse, het is (misschien wel dank zij de abstinentie
die Last zichzelf oplegde bij het portretteeren) harmonischer van compositie; het is,
kort en goed, betere litteratuur en minder brochure Maar dat is dan ook werkelijk
alles; in wezen is Last toch dezelfde krampachtige realist-in-verlegenheid gebleven.
Het kost mij de grootste moeite een boek als Zuiderzee conscientieus ten einde te
lezen, omdat ik er, evenals in Partij Remise, voortdurend het procédé in blijf voelen;
het procédé, dat altijd weer neerkomt op de manier van Don Passos of Ehrenburg;
het procédé van de verschillende bevolkingsgroepen, die dwars door elkaar en naast
elkaar in bepaalde personen worden vastgelegd, het procédé, dat telkens wordt
opgefrischt door cijfers, tabellen, statistieken, het procédé, dat er nog niet minder
procédé om is, omdat het met een zeker talent wordt gehanteerd. Ditmaal zijn het de
Urker visschers en de Friesche boeren, die ten tooneele worden gevoerd, voor het
contrast afgewisseld door ingenieurs van de ‘werken’, ministers, een aanstellerige
freule en een sympathieke edoch zwakke folklorist; gisteren was het de
arbeidersbeweging, morgen zijn het [on]getwijfeld de illegale actie in Duitschland
of de stemming in het Saargebied (de mariniers als uitgangspunt), die aan de beurt
komen. Ik kan mij niet losmaken van het gevoel (en of ik gelijk heb, moge de lezer
zelf beoordeelen), dat bij Last, vooral in zijn laatste ‘scheppingsperiode’, een of
ander schilderachtig gegeven aanleiding wordt tot het schrijven van een roman,
terwijl de ‘innerlijke noodzaak’ ontbreekt; juist in dit opzicht is hij de gelijke van de
realisten, die zich hebben uitgeput in het weergeven van den ‘buitenkant’ der dingen.
Als psycholoog is Last zeer conventioneel, daaraan kunnen talrijke uitgestalde
documenten en handig berekende ‘filmrijmen’ niets veranderen: hij stelt zich tevreden
met gangbare karakteristieken, waarvan ik overigens de schilderachtige waarde in
het geheele niet wil loochenen; maar heeft de Zuiderzeefilm van Ivens of zelfs Dood
Water van Rutten ons wat dit betreft niet betere waar gegeven? Ik zie dezen uiterlijken
kant van de Zuiderzeewerken liever dan dat ik er over lees en telkens gehinderd
wordt door de vlugge oppervlakkigheid waarmee de psychologische kant wordt
afgedaan. Was het grootscheepsche hier niet zoo krampachtig opzettelijk, dan zou
men er zich toe kunnen bepalen de zuivere beschrijvingstechniek van de realistische
bladzijden te waardeeren; nu wordt dat bemoeilijkt door den rompslomp, die de
constructie meebrengt.

Het staatje in den staat.
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Men moet in de eerste plaats luisteren naar den toon van een boek; de toon van
Zuiderzee nu bevalt mij niet of ligt mij niet al naar men het noemen wil. Zulks in
tegenstelling tot den roman van den dichter Jan Campert. Die in het Donker.... Ik
heb tegen Die in het Donker.... wat Thierry Maulnier tegen het realisme heeft, omdat
Camperts realisme, hoewel allerminst onzuiver of grof. zich houdt aan een oud en
ietwat overleefd schema. Dit vooropgesteld; men zou er verkeerd aan doen zulk een
boek als een gebeurtenis aan te kondigen. Noch in zijn vaak eveneens zuivere poëzie,
noch in dezen uit reporterservaringen geboren roman doet Campert zich voor als een
baanbreker of een genie; maar hij doet dan ook geen enkele krampachtige poging à
la Last om grooter te shijnen dan hij is. Zijn visie op het ‘staatje in den staat’,
onderwereld van de groote stad. is meer pittoresk dan analytisch omdat Campert zich
als realist voornamelijk geboeid voelt door de sfeer van het ‘rosse leven"’; als men
Campert 'n wijsgeerigen reporter zou noemen, zou men er den nadruk op moeten
leggen, dat hij toch altijd een reporter blijft, zij het dan ook van de beste soort. Want
van de vulgariteit van den verslaggever heeft dit boek niets; de verleiding om dik en
protserig en sensationeel over zijn bijzondere wereld te schrijven heeft Campert
weerstaan; hij kent ongetwijfeld zijn menschen en legt daarvan getuigenis af door
hen niet romantischer voor te stellen dan zij zijn. Het verdienstelijke van Die in het
Donker.... is juist, dat 't de ‘onderwereld’, waarin de werkelooze intellectueel Joost
Verheyde verzeild raakt na met stofzuigers langs de deuren te hebben geloopen. laat
zien als een maatschappij met ongeschreven, maar even burgerlijk vaste wetten als
die van de ‘bovenwereld’. Campert speculeert niet op het verschil, dat in het algemeen
de sensatielust gaande maakt, maar brengt het overeenkomstige naar voren; hij is in
zijn beschrijving zeer sober, in zijn karakteristieken van souteneurs, inbrekers,
juffrouwen van de vlakte precies en zakelijk. De wijze, waarop hij het samenleven
van Verheyde en ‘Zwarte Lizzy’ aannemelijk maakt en ervoor weet te waken, dat
het geval naar het sentimenteele verloopt. kan men onverdeeld apprecieeren. vooral
wanneer men even denkt aan het misbruik dat talrijke realisten van het mindere plan
van dit gegeven hebben gemaakt. Er komt daardoor een werkelijk tragische toon in
het onverwachte moment van afscheid tusschen deze beide menschen: het moment
waarop Lizzy door een auto wordt aangereden en gedood. En zoo is het met dit
geheele boek: het wordt overal gered door de soberheid en de zuiverheid. waar één
concessie aan het realistisch misbaar de ergste banaliteit zou hebben opgeleverd.
Zoowel Last als Campert gebruiken ditmaal ‘dialect’: Last het Urker dialect en
het Friesch, Campert het bargoensch. Het is mij bijzonder opgevallen dat dit bij Last
hinderlijk en opzettelijk is terwijl het bij Campert in den stijl is opgenomen. Ook in
dat verschil vind ik het verschil tusschen krampachtigheid en zuiverheid terug.
Menno ter Braak.

Leven en werk van Pirandello
aant.

De ervaren boegsprietlooper
Aanteekeningen van P. Verdoes.
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In de cahiers van de Vrije Bladen is als no. 12 van jaargang 11 een kleine studie over
den Nobelprijswinnaar Luigi Pirandello verschenen, van de hand van P. Verdoes.
Het boekje geeft een vrij volledig biographisch overzicht, dat van informatieve, meer
dan van essayistische waarde is; de vele werken van Pirandello worden op grond
van veel feitenmateriaal beschouwd en voornamelijk naar den inhoud geanalyseerd.
Men had gaarne wat meer van den schrijver zelf in deze handleiding gevonden; hij
beperkt zich wel wat al te zeer tot het geven van den anecdotischen Pirandello en
laat zich aan de psychologie van zijn slachtoffer te weinig gelegen liggen. Voor hen,
die niet op de hoogte zijn van het materiaal, zal het geschrift van Verdoes echter
zeker van dienst kunnen zijn.
‘Een ervaren boegsprietlooper’ noemt Verdoes Pirandello: ‘links het meel, rechts
het roet’. Hij wil hem echter niet onder de pessimisten rekenen.
‘Pessimist is Luigi Pirandello niet. “Men zal nergens in mijn werk het geringste
bewijs vinden, dat ik tegenover het leed der menschheid ooit een sceptisch,
relativistisch of nihilistisch standpunt inneem. De stellingen en situaties in mijn werk
zijn zonder uitzondering erkenningen van het leven”. Hij vindt het leven vaak een
droeve klucht, omdat de mensch zich voortdurend een realiteit schept, welke dan
blijkt niet te kunnen bestaan: maar: “mijn kunst is vol bitter medelijden jegens allen,
die zich zoo bedriegen, en vol haat tegen het noodlot, dat den mensch daartoe
voorbestemt”. “Ik ben de dichter van de tragedie des levens. Het leven, dat verandering
ondergaat, moet steeds weer met oude normen breken, nieuwe vinden, die spoedig
weer verouderd zijn. Ik schilder de smart, waarin de ziel zich verwringt als een
masker: wij zien alleen het masker, het waarachtige wezen in ons allen zien wij nooit
en altijd begrijpen wij elkaar verkeerd”. Naar dat waarachtige wezen, diepste kern
van menschelijkheid, heeft Pirandello gezocht.
Ik ben schrijver, anders niet, en ik wil ook niet anders zijn: voor mij is niet de
gedachte van belang, doch de uitbeelding’. Pirandello geeft diepe levenswijheid,
maar hij is tooneelschrijver, geen filosoof, en om moreele of sociale tendens is het
hem niet te doen. Meesterlijk is telkenmale zijn exposé en de dialoog leeft uit zichzelf.
Wanneer men er naar luistert, is hij glashelder - zoodra men er over napraat, is de
samenvatting in andere woorden uiterst moeilijk. Het is met Pirandello zooals Donna
Fiorina in ‘Het leven, dat ik je gegeven heb’ zegt van Donn' Anna Luna:
‘In eens komt zij, als van verre, voor den dag met woorden, die niemand zou
verwachten. Dingen, die waar zijn, die je meent te kunnen tasten, wanneer zij ze
zegt, en waar je een oogenblik later, als je ze overdenkt, verbaasd over staat, omdat
zij bij niemand zouden opkomen, en dan jagen ze iemand angst aan’.
M.t.B.

J.W. van Cittert. Slaat op den trommele. (C.A.J. van Dishoeck.
Bussum 1934).
aant.

Ook bij dit werk is een historische gebeurtenis aanleiding en stof geweest. In 1571
woonde in Gouda de brave molenaar Geerlof Thymens en zijn lieve dochtertje
Barbara, die het, mede door het feit, dat zij tot het nieuwe geloof bekeerd waren,
binnen deze veste lang niet gemakkelijk hadden. Door toedoen van het kwade buurwijf
Catrijn en den wellustigen baljuw Govert van Mijle wordt de arme Barbara zelfs van
Hekserij beschuldigd en het zou treurig met haar afgeloopen zijn, wanneer niet op
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het laatste oogenblik van het proces jonkheer van Montfoort, die Barbara hartelijk
liefheeft, met een geuzenvend[xx] de stad binnengevallen was en haar gered had.
Dan worden alle slechterikken gestraft en Barbara en de jonker vieren hun
verlovingsfeest.
Dit is werkelijk wel een aardig boekje. De schrijver weet smakelijk en geestig te
vertellen en zich bij de trant en stemming van zijn onderwerp aan te passen.
Vermakelijk en raak weet hij de poorters van de stad Gouda te typeeren, waarbij hij
zoo nu en dan voor een kras woord niet terugschrikt, zonder echter aan den beroemden
goeden smaak afbreuk te doen. De liefhebbers van historische verhalen zullen dit
boek zeker met gejuich ontvangen.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Ellen Russe, Moederland. (P.N. van Kampen en Zn. Amsterdam. 1934).
Het is ongetwijfeld een kranig stuk werk, dat Ellen Russe hier geleverd heeft. In ruim
driehonderd pagina's geeft zij een beeld van de ontwikkeling van het katholiek geloof
van het begin van onze jaartelling af tot heden. Zij geeft dit beeld door middel van
vrouwenfiguren en de plaats van handeling is hoofdzakelijk de Betuwe.
Het boek bestaat uit drie deelen, de legende van Kunera - haar tocht naar Rome,
haar leven en haar dood in de Betuwe -, een historisch gedeelte, dat een vruowenleven
weergeeft ten tijde van het eerste doorbreken van de Hervorming en tenslotte een
stuk hedendaagsch leven in Tiel.
Zoolang de schrijfster zich met de historie bezig houdt, is er geen vuiltje aan de
lucht. Dan verstaat zij wel de kunst de juiste sfeer te scheppen en zich te verplaatsen
in het toenmalig leven. Haar legendarische Betuwe is werkelijk een land van water
en klei, waarop en waaruit zich langzaam leven ontwikkelt, ook al de figuur van den
roofridder Haymon, niet erg geloofwaardig.
Het historisch gedeelte doet een beetje erg museum- en tooneelachtig aan, maar
is zeker een lezenswaardig beeld uit het midden van de zestiende eeuw.
In het laatste stuk van haar boek echter, dat ‘Heden’ heet, valt de schrijfster op
een vreeselijke manier door de mand. Twee vrouwen, een gehuwde en een ongehuwde,
zijn beiden onbevredigd en houden, gezeten op marokkaansch lederen pouffes
allerakeligst houterige en hoogdravende gesprekken over godsdienst en leven. De
gehuwde verwacht een kind, aangeduid door ‘de peuter’ en ‘het kleintje’, leest het
Esoterisch Christendom van Annie Besant en vindt haar bevrediging in het Sterkamp.
De ongehuwde wordt secretaresse bij een afgevaardigde voor den Volkenbond en
denkt - poor girl - de verwezelijking van haar idealen in Genève te vinden. In deze
stad huilt zij tranen met tuiten van teleurstelling. In Rome vindt zij gelukkig sterking
en troost bij een vrouwelijke gids, die lid is van een Vrouwelijken Vredesbond die
strijdt voor het Moederrecht, - alles erg vaag en onbegrijpelijk voor ons normale
menschen - en bevredigd gaat zij naar Holland terug met het heilig voornemen zich
later in Rome bij dezen bond aan te sluiten. Brrrr!
M.t.B.
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Nieuwe uitgaven
aant.

A. Lernet Holenia. Jo en de man te paard. (P.N. van Kampen en Zn.,
Amsterdam. 1934).
Op den omslag wordt dit boek ons aangekondigd als een ‘luchtig avonturen-boek’.
Dit lijkt mij niet bepaald een juiste kwalificatie. De avonturen kunnen op zijn hoogst
gerangschikt worden onder de categorie ‘avontuurtjes’ en oppervlakkig en luchtig
is ook niet hetzelfde.
De inhoud is als volgt: Jo en de man te paard, een Engelsche majoor Winter, zien
elkaar dagelijks. Hij rijdt langs haar venster en zij staat voor dat venster en kijkt naar
hem. Op een diplomatenfeest - het geheel speelt in Parijs - ontmoeten zij elkaar en
de gevolgen blijven niet uit. Winter verleidt Jo op een zeer origineele wijze, een
woedende vader en vele vrienden willen hen tot een huwelijk dwingen en ondanks
het feit, dat zij van elkaar houden, weigeren beiden. Als Jo echter hoort, dat Winter's
carrière gebroken is, als zij niet trouwen, dwingt zij hem het huwelijk te laten
doorgaan. Winter, razend door dit toegeven aan de conventie, laat haar volkomen
links liggen en maakt haar doodongelukkig. Hij weet haar echter te beletten hem
ontrouw te zijn.
Als Winter in een duel sneuvelt, is Jo toch wanhopig, maar ondertusschen houdt
zij het idée-fixe, Winter te moeten bedriegen. Zij is reeds een jaar of vier met een
ander gehuwd, als zij plotseling den man ontmoet, waarmee zij Winter ontrouw had
willen zijn. Dan ontstaat er een groote verwarring van overspelingen, jaloersche
aanbidders, niets bemerkende echtgenooten met als deus ex machina, den man die
Winter gedood heeft. Aan het eind trouwt Jo met dezen man.
Het zal wel niet de bedoeling zijn dit boek erg au serieux te nemen, Aan den
anderen kant zit het echter ook te vol met tragische gebeurtenissen, dan dat het zuiver
en alleen als grap bedoeld zou kunnen zijn. Dit werk met zijn toon en zijn groteske
effecten is de charge van een psychologischen roman als zoodanig, ondanks zijn
oppervlakkigheid en soms wat goedkoope philosophie, de moeite van het lezen allicht
waard. Het boek is vlot geschreven en doortrokken van een geest, die, ware hij wat
meer geslepen en toegespitst, het begrip ‘esprit’ zeer dicht zou gaan naderen. Jammer,
dat de schrijver zich niet wat meer moeite gegeven heeft.
M.t.B.

De specialisten
aant.

Hun bestaan typeerend voor onze cultuur
Universiteiten zijn vakscholen geworden
Dr Herman Wolf, Nietzsche als Religieuze Persoonlijkheid en andere
Essays (A.W. Sijthoff’s Uitg. Mij., Leiden 1934)
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Het is mij ontschoten, wie het was die in een onmiskenbaar geniaal oogenblik de
volgende definitie van een specialist heeft gegeven: ‘Een specialist is iemand, die
van hoe langer hoe minder hoe langer hoe meer weet’. De genialiteit schuilt in het
‘hoe langer hoe’; daarin ligt opgesloten, dat de ontwikkeling van onze cultuur zich
beweegt in de richting van het specialisme en dat er practisch geen grens aan dat
specialisme kan worden gesteld. Immers wat is de uiterste consequentie van dit
specialisme? Dat men van niets alles weet, dat het ‘hoe langer hoe minder’ oneindig
klein en het ‘hoe langer hoe meer’ oneindig groot wordt, tot niets en alles elkaar
vernietigen in een volkomen paradoxale botsing. Ik zie den man al voor mij, die aan
dit consequente ideaal beantwoordt; hij is tegelijk de grootste nul en de grootste
geleerde, tegelijk de grootste barbaar en de meest algemeen-ontwikkelde, tegelijk
de verachtelijkste domoor en de respectabelste knappert. Wanneer onze beschaving
het zoo ver zou weten te brengen, dat zij dit eindstadium bereikte, zou zij zonder
enigen inval van Hunnen en zelfs zonder Reichskulturkammer den vicieuzen cirkel
hebben voltooid; zij zou, zwoegend onder den last van eeuwenoude tradities en
zweetend onder honderden vakken, automatisch terugstorten in het barbarendom en
ten gronde zijn gegaan zonder dat zij het zelf had gemerkt.
Men kan nu wel zeggen, dat het nooit zoover zal komen, omdat zoowel aan het
‘niets’ als aan het ‘alles’ altijd nog wel wat zal ontbreken; en gelukkig is dat ook
inderdaad zoo, omdat een cultuur gewoonlijk allang ten gronde is gegaan, eer zij aan
haar uiterste consequenties toe is; een weinig van de nieuwste gifgassen is al
voldoende om langs geheel anderen weg alle specialisten van den aardbodem te doen
verdwijnen, en met hen de aan hen verbonden consequenties. Maar dat neemt niet
weg, dat de cultuur van het ‘avondland’ in de eerste plaats gekenmerkt wordt door
een inschrompeling van het universeele weten en een toenemen van het waterhoofd
van het specialisme; Ortéga y Gasset wijdt in zijn Opstand der Horden een hoofdstuk
aan dit verschijnsel, waarin hij den specialist karakteriseert als den typischen
cultuur-barbaar. Terwijl de negentiende eeuw in haar optimisme doorgaans van de
illusie uitging, dat men al specialiseerende tenslotte tot een steeds volkomener kennis
van de ‘werkelijke wereld’ zou komen, draait Ortéga y Gasset de waarden om; ‘het
blijkt’, zegt hij, ‘dat de man van wetenschap van heden ten dagen het prototype is
van den massamensch’. En op de volgende pagina: ‘De specialisatie is juist begonnen
in een tijd waarin de ‘encyclopedische’ mensch als man van beschaving gold. De
negentiende eeuw deed haar eerste schreden onder de leiding van lieden die
encyclopedisch leefden, maar wier werk reeds een gespecialiseerd karakter had.’ Het
gevolg van deze ontwikkeling der dingen is, dat er tegenwoordig een enorm aantal
‘mannen van wetenschap’ rondloopt, maar dat er veel minder universeele menschen
zijn dan bijvoorbeeld omstreeks 1750.

Midas en zijn goud.
Het specialisme op ieder gebied is werkelijk zoo typeerend voor onze cultuurphase,
dat men zich zelfs niet meer voor kan stellen wat eigenlijk ‘encyclopedisch leven’
is; men heeft tegenwoordig voor iemand, die zich niet aan een bepaalden vorm van
specialisme wil binden, een zekere minachting; zoo iemand is een dilettant, een
oppervlakkige. De tijd, waarin de beroemde Encyclopedie van Diderot en d’Alembert
het licht begon te zien, werd in mijn schooljaren door den leeraar in de geschiedenis
min of meer belachelijk gemaakt; die menschen hadden de naïeve illusie, dat men
alle wetenschap in een verzamelwerk bijeen kon brengen, zei hij, en dat was in de
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twintigste eeuw reeds lang volmaakt onmogelijk gebleken. Hij had natuurlijk gelijk;
wie tegenwoordig van alles wat wil weten, belandt onherroepeljk in een warwinkel;
want men kan alle cursussen der Volksuniversiteit tegelijk lopen en acht avonden
van de week in de Openbare Leeszaal doorbrengen, zonder dat men daardoor ook
maar iets dichter bij het ‘encyclopedische weten’, laat staan leven, komt. Onze
beschaving dreigt te verstikken in de feiten, in de quantiteit ten koste van de qualiteit;
en eigenlijk behoeft men er zich dan ook niet al te zeer over te verbazen, dat in een
land als Duitschland, waar het specialisme erger heeft huisgehouden dan waar ter
wereld ook, door een groote kategorie van z.g. algemeen-ontwikkelden onmiddellijk
geloof werd geslagen aan onbewezen en onbewijsbare rassentheorieën en
bloedsprookjes; immers, het is een eigenschap van dit soort feiten-beschaving, dat
zij aan de oppervlakte blijft, geen eigendom wordt, en dat zij dus zeer gemakkelijk
van kleed verwisselt. De gang van de individueele ontwikkeling van een z.g. beschaafd
mensch In Europa is ongeveer zoo: men eigent zich als kind in de familie en op de
school een groot aantal gemeenplaatsen toe (b.v. 100 j. v. Chr. de Batavieren komen
in ons land; Vondel was de prins onzer dichters; 2 x 2 = 4; de som van de quadraten
van de rechthoekszijden is gelijk aan het quadraat van de hypotenusa), meestal met
vrij veel tegenzin, omdat men dat alles van buiten moet leeren; vervolgens
specialiseert men zich haastig op een of ander vak, dat men gaat beoefenen met deze
collectie gemeenplaatsen als basis en waar men meer of minder diep in doordringt,
al naar gelang van maatschappelijke omstandigheden en persoonlijke geaardheid;
maar hoevelen komen daarna weer toe aan het onderzoek van die allereerste
gemeenplaatsen, waarzonder men het specialisme niet eens kan denken? Men weet
van hoe langer hoe minder hoe langer hoe meer; en daardoor weet men (de definitie
is eenvoudig om te draaien) ook van hoe langer hoe meer hoe langer hoe minder.
Wij staan dus voor het opmerkelijke feit, dat de tegenwoordige mensch temidden
van cultuurgoederen leeft, die hem aan alle kanten omringen… en waarin hij geen
enkel persoonlijk aandeel heeft. Het ligt daarom voor de hand, dat de twijfel aan de
waarde van het specialisme tegenwoordig overal opkomt; Ortéga y Gasset is waarlijk
niet de eenige, die er de scherpste critiek op oefent, en reeds Multatuli kende het
dilemma uit eigen ervaring; dat het voor de Pennewips en de Stoffels nog niet eens
een probleem is, vermag er ons niet van te overtuigen, dat het probleem niet bestaat.
Het gaat ons als koning Midas: alles wat wij aanraken wordt goud, goud der
beschaving, maar wij leven temidden van dit goud minstens even hongerig en
armoedig als vroeger toen het goud er nog niet was, en wij zijn even rijp als Midas
weleer voor de verlossende symboliek van een paar ezelsooren.

Waar ligt het probleem?
Het probleem van het specialisme is dus niet, dat wij te veel weten; men stelt het zoo
wel eens voor, maar dat is absoluut onjuist. Ik ken menschen, die bijzonder weinig
weten en toch doorgewinterde specialistentypen zijn, ik ken eveneens menschen, die
een uiterst veelzijdige en diepgaande kennis hebben van een specialisme bij onze
cultuur behoorend en toch allerminst in dat specialisme zijn vastgeloopen. Niet de
hoeveelheid of zelfs de gespecialiseerdheid van het weten is hier van belang; ik zou
zelfs met groote zekerheid durven zeggen, dat de z.g. algemeene ontwikkeling (dat
systeem van duizend-en-één specialismen door middel van handboekjes in één arm
hoofd gestampt) juist deze fout heeft, dat zij nooit door het vagevuur van een
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specialistische training is heengegaan en daarom nog verder verwijderd is van het
‘encyclopedische leven’ dan het verhardste specialisme. Want niets is duidelijker
dan dat men het specialisme niet kan bestrijden door terug te keeren tot domheid of
flodderige oppervlakkigheid; door het specialisme heen, iedere consequentie van
liet specialisme aanvaardend, zal men het specialisme moeten overwinnen… of men
zal het niet overwinnen. Elk terug is hier romantiek, iedere vlucht in mysticisme een
nederlaag. De eerste eisch is: dat men beseft, dat hier een probleem bestaat, dat de
gebruikelijke opeenhooping van kennis ons niet alleen ‘verder brengt’, maar ook
afsluit van andere levensgebieden dan het toevallig door één bepaald specialisme
bestreken terrein, dat men met zijn verworven kennis veel kan doen, maar door die
kennis geen enkel recht krijgt op een verheven uitzonderingspositie. De meeste
menschen vereenzelvigen zich met hun specialisme; zij zijn in de eerste plaats
geleerde, jurist, referendaris en pas in de tweede plaats mensch; zij zouden nota bene
slechte geleerden, juristen en referendarissen worden, als men de rollen omkeerde
en hun beval in de eerste plaats mensch te zijn. Tot zulke absurditeiten heeft de
cultuur de menschen gebracht, doordat zij hun leerde zich met het vak te
vereenzelvigen; zelfs het woord ‘universiteit’ heeft bij ons sedert lang zijn zin
verloren, omdat de universiteit de broedplaats is geworden van het specialisme; het
weinig ‘universaliteit’, dat men op de middelbare scholen nog meekrijgt in den vorm
van oppervlakkige kennis van tien of meer vakken tegelijk, gaat aan de universiteit
onmiddellijk weer verloren en áls men aan de universiteit algemeene menschenkennis
opdoet is het zeker niet op de colleges!
Men behoeft hierin geen aanval te zien op universitair onderwijs of een zooveelste
poging om (b.v. door het invoeren van een nieuw universeel ‘vak’, de voor alle
faculteiten verplicht gestelde inleiding in de philosophie of iets dergelijks) dat
onderwijs te ‘hervormen’; want het zou hoogst kortzichtig zijn om hoogleeraren een
tragedie te verwijten, waarvan zij zelf alleen de marionetten zijn, of een instelling te
willen ‘hervormen’, die slechts krachtens haar specialisme bestaat. Het verzet tegen
het specialisme zal niet van instellingen uitgaan, die door hun mechanisme voorgoed
aan het specialisme zijn gekoppeld; áls er verzet komt, dan zal men niet van te voren
kunnen aangeven waar en in welken vorm het zich zal openbaren.

Een gevolg voor specialistisch denken.
Deze beschouwingen hebben niets en alles te maken met het boek van dr Herman
Wolf, dat ik als voorwendsel onder den titel schreef. Het is mij n.l. niet mogelijk op
het boek van dr Herman Wolf zelf in te gaan, aangezien hij zich zoozeer met zijn
specialistendom heeft vereenzelvigd, dat er voor eenig menschelijk, persoonlijk
accent nauwelijks ruimte over is gebleven. In een slordig vaktaaltje schrijft dr Wolf
over Nietzsche, het humanisme, Just Havelaar, Leopold Ziegler, mr C.P. van Rossem,
Stefan Zweig, moderne Duitsche litteratuur, Thomas Mann, Hermann Hesse en Frans
Werfel; ik noem de onderwerpen zoo uitvoerig op om te laten zien, dat ik er niet
nader op in kan gaan. Welk gegeven de schrijver ook aangrijpt, het wordt nietszeggend
en banaal onder zijn specialistenhanden; zooals trouwens uit den titel al wel kon
blijken. De menschen, die Nietzsche tot een religieuze persoonlijkheid willen
bombardeeren, maken zich n.l. schuldig aan datgene, waartegen Nietzsche zijn
geheele leven heeft gestreden: een vervalsching van waarden; als Nietzsche religieus
was, dan was Marx het ook, en Trotski niet minder, om van Moleschott en andere
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door en door religieuze stofvereerders nog maar te zwijgen; dan is ieder mensch, die
denkt en voelt, religieus en kan men ergo het begrip gerust afschaffen. Maar de
onuitgesproken intentie van dr Wolf is van Nietzsche een soort grootscheepschen
Just Havelaar te maken (getuige wat hij over de philosophie van Havelaar, in precies
hetzelfde specialistenjargon overigens, elders in zijn boek heeft te vertellen); en om
dit fundamenteele misverstand moet men dezen bundel studies verwerpen. Iemand,
die in ernst kan schrijven, dat Nietschze ‘de meest verscheurde denker der negentiende
eeuw’ was (alsof de negentiende eeuw een sterrit om den verscheurdheidsbeker was
geweest!), die er verder nog niet eens in slaagt hem behoorlijk voor een schare na te
vertellen en telkens in de wanhopigste valsche beeldspraak vervalt, moet werkelijk
eens gemoedelijk worden herinnerd aan de weinig vleiende dingen, die Nietzsche
over de philosophen heeft gezegd. Of wil dr Wolf door het laten drukken en uitgeven
van zijn werk de juistheid van Nietschzes verachting bewijzen? Dan is hij daarin
voortreffelijk geslaagd en men zou zijn studie gratis ter beschikking moeten stellen
als afschrikwekkend voorbeeld van steriel specialistengedoe. De gemeenplaatsen
zijn hier zoo overtalrijk gezaaid, dat men er oprecht aan twijfelt, of dr Wolf wel eens
anders dan in de schema's van anderen heeft gedacht, of hij, de specialist in de
philosophie, zich wel ooit rekenschap heeft gegeven van de woorden, waarvan hij
zoo critiekloos gebruik maakt. Zelfs als navertelier van andermans wijsheid is hij
derderangs; bijzonder pikant is wel, dat dr Wolf in zijn opstel over Havelaar
navertellend afgeeft op de ‘academische philosophen’… waar hij zelf alleen maar
niet toe gerekend kan worden, omdat hij niet eens een goed philosoof is; men zou
hem moeten klasseeren onder de ‘academische navertellers’, d.w.z. als een van de
afschrikwekkendste voorbeelden van de verwoestingen, die het specialisme in een
gezond menschenlichaam kan aanrichten.
Mijn toon is wat heftig geworden; niet omdat ik dr Wolf een naar iemand vind,
maar omdat ik er veel bezwaar tegen heb, dat Nietzsche, in leven en werken de
tegenpool van alles wat dr Wolf aan geest vertegenwoordigt en met name het
voorbeeld van een niet-specialistisch en ‘encyclopedisch levend’ mensch, onder het
motto ‘religiositeit’ tot den Johannes den Dooper van een naverteller wordt bevorderd.
Liever is mij de felste polemiek tegen zijn levenshouding, die hij trouwens zelf door
zijn persoonlijk philosopheeren uitlokt, dan de slappe hand van dr Wolf, die het even
goed met hem voorheeft als met Just Havelaae, Thomas Mann, Frans Werfel en het
humanisme.
Menno ter Braak

Nieuwe uitgaven
aant.

Jan Veldman De Glimlach van Maria. (Leiter-Nypels. Maastricht 1934).
Wie zich niet door den omvang van dit werk heeft laten afschrikken, zal het zeker
met een voldaan gevoel uit de hand leggen. Veldman is er in geslaagd zijn vele
pagina's met voldoend belangrijke handeling te vullen om het geheel boelend te
maken.
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Olai, zoon van een ongehuwde moeder, wonend in een klein dorp in Letland, wordt
als hij er de jaren voor bereikt heeft verliefd op het meisje Katja. De gelukkige
toekomst, die hij in zijn levendige fantasie al bereikt meent te hebben, wordt te niet
gedaan door de ontdekking van Katja's ontrouw. In zijn woede en wanhoop, slaat
hij het meisje neer met een Mariabeeld, dat hem heel dierbaar is en dat hij haar
gegeven had. Hij verminkt haar gezicht en wordt voor negen jaar naar de Noordelijke
bosschen verbannen. Na eenige jaren wordt 't gevangenkamp door den uitgebroken
oorlog en revolutie vernietigd. Olai trekt weer naar Letland met een geheimzinnig
doenden vriend, die met hem een kleine boerderij koopt om als dekmantel te dienen
voor zijn politieke manipulaties. De vriend moet het land verlaten, Olai ploetert
alleen verder op het boerderijtje, huwt met een vrouw, die hij op de markt ontmoet
heeft en die later door de niet verwezenlijkte hoop op een kind aan den drank raakt.
De herinnering aan wat hij Katja aangedaan had, doet Olai echter op den duur weer
zachter gestemd raken tegenover zijn vrouw, de zoo lang verwachte zwangerschap
wordt eindelijk een feit en met de geboorte van het kind krijgt het boek een happy
end.
De schrijver Veldman is een zeer levendig verteller, die over een krachtige pen
beschikt. Onwillekeurig moet men bij het lezen van zijn boek wel eens aan de werken
van den Doolaard denken en met die gedachte komt tegelijkertijd de zucht van
verlichting, dat Veldman zijn roman vrij heeft weten houden van de bombastische
heldhaftigheid en de storm-in-een-glas-water-allures van dezen schrijver, ofschoon
het gegeven er gemakkelijker aanleiding toe gegeven zou kunnen hebben. De
soberheid van Veldmans opvatting doet aangenaam aan.
Jammer, dat de schrijver het noodig heeft gevonden dien Glimlach van Maria als
een mystiek draadje door zijn stoere plastiek te laten loopen. Het is waarschijnlijk
zijn bedoeling geweest, deze herinnering van Olai aan zijn Mariabeeld, het Leitmotiv
van het boek te doen worden. In plaats daarvan echter maakt het den indruk, dat deze
symboliek er met de haren is bijgesleept.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

H. de Bruin. Wat blijft. (D.A. Daamen's Uitg. Mij 's-Hage, 1934).
Vader en moeder Eelebos zijn brave, godvruchtige menschen en hebben twee brave
godvruchtige kinderen. Vader is arbeider in een klein provinciestadje, zusje Marie
raakt verloofd met een brave bediende uit een galanteriewinkel, de zoon Antoon is
een heel klein beetje dwars, maar vindt na eerst wat gestudeerd en daarna op het land
gewerkt te hebben, toch ook rust en vertrouwen in het leven bij een kantoorbaantje.
Natuurlijk kibbelt de jeugd wel eens wat en wordt Antoons geloof wel eens een kleine
ietsje belaagd door het lezen van Goethe bij een Duitschen leeraar en door zijn
overigens zeer deugdzamen vriend, die in militairen dienst zijnde, even een klein
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tikje oproerigheid meebrengt, maar hij wijkt niet af van het goede pad en overwint
met vlag en wimpel.
Dit is allemaal heel braaf en aandoenlijk, maar - moet daar een roman mee vol
geschreven worden? Dit boek, waarin alles van een leien dakje loopt, zonder kleur
of geur, dat niet bepaald slecht, maar ook niet zeer goed geschreven is, zal toch wel
niet in staat zijn iemand erg te boeien. Al deze opbouwende deugdzaamheid zal wel
heel oprecht bedoeld zijn, wat niet wegneemt, dat de onaandoenlijke houding met
den Blik Omhoog Gericht, van Antoon bij het sterven van het meisje, dat hij juist
uitverkoren had, bepaald onaangenaam aandoet. ‘Wat blijft’ in ons geheugen van dit
werk is niet veel, ternauwernood een geur van boenwas en zeepsop en een herinnering
aan kopjes thee en het zwart gewaad van den dominee.
M.t.B.

Schietschijf
aant.

Vertaaloefening
Een correspondent van den ‘Völkischen Beobachter’, teekenend met den naam
‘arbor’, heeft in Praag een avond van het litteraire cabaret ‘Die Pfeffermühle’
bijgewoond en is blijkbaar geheel ontsteld naar huis teruggekeerd, omdat de zaal
stampvol was (en dus niet iedere Tsjech thuis in de gedichten van Baldur von Schirach
zat te lezen); een feit, dat genoemde correspondent niet aarzelt onmiddellijk tegen
het gezelschap uit te spelen, aangezien hij daaruit het algemeene zedelijke verval
van het Praagsche publiek meent te moeten opmaken. Want volgens hem was het
een en al ‘perversiteit’ en vooral ‘eine Portion Frechheit’, wat men van ‘Die
Pfeffermühle’ te zien kreeg; en de leidster van het cabaret, Erika Mann, had den
geheelen avond den Tsjechen iets ‘voorgesmoesd’, bovendien ‘mit verdächtig
jüdischer Suggestionskraft’. Ik moet helaas de rest van de opmerkingen van dezen
met recht volkschen waarnemer weglaten, aangezien zij voor een Nederlandsch
publiek wat al te drastisch klinken en sterk naar verdrongen complexen rieken, van
den heer Arbor dan. Wij hebben hier in de journalistiek nog niet het peil van den
‘Völkischen Beobachter’ bereikt, dat moet men niet vergeten.
Ter vergelijking is het niet onaardig te lezen wat de (conservatieve) schrijfster
Maria Waser in de ‘Neue Züricher Zeitung’ over hetzelfde programma heeft gezegd.
‘Ik vond de houding van het cabaret onveranderd wat de geestelijke zuiverheid betreft,
onveranderd in het gemiddelde goede niveau der litteraire prestatie en artistieke
vormgeving. En toch was het voorkomen van het geheel intusschen veranderd, juist
zooals intusschen ook het voorkomen van de wereld is veranderd: nog een stap verder
weg uit de sfeer van het speelsche en onderhoudende, van het goedmoedig spottende,
en dichter naar het menschelijktragische, ernstig-strijdbare toe.’
Denzelfden indruk kreeg de volksche Arbor waarschijnlijk ook. Maar hij zette het
over in zijn taal, waarin ‘perversiteit’ en ‘Frechheit’ synoniem zijn met
‘menschelijk-tragisch’ en ‘ernstig-strijdbaar’. Men moet het idioom van deze soort
menschen eerst leeren begrijpen, dan vertaalt men hun jargon gemakkelijk genoeg
voor zichzelf terug.
Sagittarius.
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Tien maal gehoorzaamheid
aant.

Een roman ‘tegen den geest der eeuw’
Leeraren- en leerlingenmoraal
F. Bordewijk, Bint. Roman van een Zender. (De Gemeenschap, Utrecht
1934).
Bordewijk wordt gewoonlijk gerekend tot de schrijvers, die de moderne beknoptheid
betrachten en zich voorgoed hebben afgewend van de uitvoerigheid van den
gebruikelijken psychologischen roman; als zoodanig ziet men hem dan nogal eens
verschijnen in de buurt van de heeren, die met elkaar het Nederlandsche filiaal van
het concern Ehrenburg & Co vormen. Geheel ten onrechte; want het schrijven van
korte zinnen en het versnellen van het tempo is bij den eenen auteur niets anders dan
een gehoorzamen aan de mode van het seizoen, terwijl het bij den ander organisch
samenhangt met zijn persoonlijkheid. Er is iets verbijsterend vervelends in den roman
‘onder den invloed van de film en het voorbijrazende moderne leven’, wanneer hij
alleen maar op trucs en uit den bioscoop gehaalde montage-effecten berust; de romans
van Jef Last b.v., waarvan ik er zeer onlangs een besprak, zijn daarom voor mij
vrijwel onleesbaar; zij zouden, dat voelt men onophoudelijk terwijl men al dat
papieren celluloïd aan zich ziet voorbijtrekken, in een vorige litteratuurperiode zonder
eenig bezwaar in het Zola-procédé geschreven kunnen zijn. Het is daarom misschien
van eenig belang, het werk van Bordewijk nadrukkelijk van deze en andere producten
te scheiden; want bij Bordewijk, en met name in zijn laatsten roman Bint, is de
beknoptheid volkomen gemotiveerd door de innerlijke ervaringen van den auteur.
In laatste instantie komt men, na alles wat aan een boek samenhangt met
stijl-uiterlijkheden te hebben overzien, toch weer terecht op de eene groote vraag: is
iemand een goed of een slecht schrijver? Bordewijk nu is een goed schrijver, die
sedert zijn Fantastische Vertellingen langzamerhand een eigen vorm heeft gevonden,
over welks qualiteiten men zich bezwaarlijk kan vergissen. Hij heeft in Bint (en naar
het schijnt ook reeds in zijn vorige verhaal Knorrende Beesten, dat ik tot mijn spijt
heb verzuimd) volkomen gebroken met de au fond nog altijd wat gemakkelijke
Poe-imitatie van het vroegere werk; in den ijzeren schooldirecteur Bint heeft hij niet
alleen een werkelijk grootsche figuur geschapen, maar ook een bewijs geleverd van
zijn oorspronkelijke denkkracht. Daarom ondergaat men Bordewijks stijlmiddelen,
die zeker modern zijn te noemen, allerminst als opzettelijk modernistisch; dit boek
zou met geen andere middelen geschreven kunnen zijn, in tegenstelling tot Zuiderzee
van Last; in zooverre zijn dus hier vorm en inhoud één, dat men den vorm niet van
den inhoud af kan trekken zonder ook den inhoud onherstelbaar te beschadigen. Bint
en zijn staf, de leeraar de Bree en zijn ‘hel’-klasse, zij leven dank zij de zakelijkheid
en beknoptheid, waarmee zij zijn geportretteerd; en dit was alleen mogelijk, omdat
Bordewijk een zeer goed psycholoog is, die in een enkel detail precies weet uit te
drukken, wat mindere schrijvers met een omhaal van woorden... niet uitdrukken. De
beknopte stijl is een stijl voor psychologen, en eigenlijk was dat honderd jaar geleden
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niet anders; en wie geen psycholoog is, moet liever niet probeeren op grond van
‘onzen tijd’ of de film zich in dit moeilijkste aller stijlgebieden te wagen.

Wie zijn wil onderwerpt, ontdekt zijn wil.
Bint is de geschiedenis van een school onder het ‘unzeitgemässe’ systeem van een
directeur, die de verpersoonlijking is van een dictatoriale paedagogische methode;
als zoodanig is Bint met een onmiskenbare, want geinspireerde woede geschreven
tegen het systeem Pestalozzi-Ligthart-Montessori-Casimir-de Vletter dat berust op
de nog niet zoo lang geleden definitief ontdekte ‘kinderziel’. (Ik schakel deze namen
niet aan elkaar om onverantwoordelijk te generaliseeren, maar omdat zij tegenover
het systeem van Bint tot één galerij behooren.) De leeraar de Bree, de eigenlijke
hoofdpersoon (echter ondenkbaar in de compositie van het geheel zonder Bint als
machtige schaduw), doet zijn intrede aan de school en raakt geheel in de ban van
Bints sterke persoonlijkheid, die geen enkele barst van paedagoochelarij schijnt te
vertoonen. Het systeem wordt steeds consequenter doorgevoerd, ook al leeft Bint op
voet van oorlog met den wethouder en met vrijwel de geheele maatschappelijke
moraal van de ‘eeuw van het kind’; prachtig suggereert Bordewijk, hoe de school,
die reuzen wil kweeken, tegelijk afsterft omdat er geen leerlingen meer bijkomen.
Leerlingen met bijzondere gaven worden bij Bint niet aangemoedigd, maar
neergedrukt, omdat de ervaring leert, dat zij in de samenleving meestal doodgewone
huisvaders worden; zelfs wordt het systeem geen moment verzwakt om een jongen,
die met zelfmoord dreigt (‘er is geen reden om iemand te sparen die zelfmoord
aankondigt.’). Maar als deze jongen zijn plan ook werkelijk volvoert en zich van
kant maakt, blijkt de stugge, dictatoriale, principieele Bint, hoewel hij met de
virtuositeit van zijn ijzeren wil een schooloproer onmiddellijk neerslaat, op den duur
niet bestand tegen dit feit; het systeem is zelfs hem te veel, en de Bree ontdekt, dat
ook Bint lijdt aan ‘de kleine fouten in het wezen die het menschelijke zijn.’ Bint
verdwijnt, hij wordt onzichtbaar; de school met het systeem wordt zijn praalgraf.
Het geheele boek heeft den toon van een uitmuntende groteske, die zeer diep peilt
en volstrekt niet afgedaan kan worden met het constateeren van het element
overdrijving, dat in iedere groteske nu eenmaal onvermijdelijk steekt. Men hoore
Bints beginselverklaring op de vergadering van leeraren (leeraren, die bijna allen
zijn creaturen zijn en door zijn persoonlijken invloed een keurkorps vormen):
‘Ik eisch van den leeraar dat hij zich niet inleeft in het kind, dat hij niet daalt. Ik
eisch van het kind dat het zich inleeft in den leeraar, dat het klimt. Ik eisch dat het
zich inleeft in tien leeraren. Ik eisch dat het tienmaal gehoorzaamheid zal kennen,
tienmaal tucht, dat het door tien volwassenen zal worden getuchtigd.
De jeugd is bezig zich te constitueeren tot groote groepsverbanden die elken
Zondag langs de straten gaan. Zij hebben een gevaarlijken schijn van schoonheid.
Het individu gaat in hen onder, maar niet uit gehoorzaamheid.... De groepsverbanden
zijn de ontbinding van het individu, omdat het geen gehoorzaamheid leert, maar
macht. De mensch mag niet meer massa zijn dan voor de staatsorde noodig is. Hij
mag geen leger vormen dan het staatsleger. Al deze Zondagslegers zijn infect. De
mensch moet gehoorzaamheid leeren en tucht. Daardoor onderwerpt hij zijn wil en
ontdekt hij zijn wil’.
Ik heb den laatsten zin gespatieerd. Dit programma van Bint is een duidelijk
programma tegen de paedagogen van de ‘kinderziel’, wier zwakke punt is, dat zij er
een persoonlijkheidscultus van het kind op na houden zonder dat iemand weet, waar
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al die persoonlijke kinderzieltjes voor moeten dienen. Bints programma is realistisch....
maar het is tegelijk donquichoterie, omdat het door de tegenwoordige maatschappij
niet meer wordt begrepen; het is van een oudromeinsche hardheid doortrokken en
vol van spartaansche verachting voor cultureele genietingen die geen ander doel
hebben dan de bevordering der algemeene verslapping.... en daarom is het
‘unzeitgemäss’, d.w.z. heroïsch en tevens bestemd om aan zijn eigen beginselen ten
gronde te gaan; op den zelfmoord, die voor het systeem de uiterste krachtproef moest
zijn, gaat het kapot. Niet de wethouder, noch de oppositie der ouders, maar de ‘kleine
fout der menschelijkheid’ doet Bint schipbreuk lijden.

De Bree en Anton Wachter.
Uit de wijze, waarop Bordewijk de verhouding tusschen leeraren en leerlingen heeft
geteekend, blijkt m.i., dat hij die verhouding uit eigen ervaring moet hebben leeren
kennen. De schitterendste paedagogische systemen, die uitgaan van de verteedering
voor de jeugd (door Ortéga y Gasset gekarakteriseerd als ‘de chantage met de jeugd’),
kunnen niet ongedaan maken, dat er op een school altijd twee soorten moraal
tegenover elkaar staan: de leerarenmoraal en de leerlingenmoraal. Zij kunnen elkaar
soms kruisen, er kan een ‘tusschensteer’ van begrijpen en welwillende samenwerking
ontstaan: desalniettemin blijven leeraar en leerling elkaars antipoden. De leeraar ziet
de leerlingen in de eerste plaats als materiaal om op te voeden, de leerlingen zien
hun leeraren in de eerste plaats als onwezenlijke mensch-goden (beminde of gehate),
wier deugden en gebreken zij vervormd zien door den bril van den afstand; van
elkaars werelden hebben zij wederzijds slechts een zeer onvolledig begrip, omdat
zij in een gedwongen verhouding tot elkaar staan. Sommige verteederde paedagogen
bedwelmen zich aan de illusie, dat men het contrast dier twee moralen kan opheffen
door kameraadschappelijkheid of iets dergelijks; illusie! De leeraar geeft zich niet
als mensch aan leerlingen, de leerlingen passen er wel voor op, dat zij hun intiemste
problemen overleveren aan den man voor de klas; en dat ligt in den aard der
verhouding, die van nature een kunstmatige houding is en moet zijn. De
kameraadschappelijkheid blijft altijd (en behoort te blijven) een compromis, dat de
ware machtsverhoudingen dragelijk en voor beide partijen aannemelijk maakt; zoodra
zij een ideaal wordt, beteekent zij een concessie aan de door niets gemotiveerde
verteedering voor het kind, omdat het kind is.
Ziet men deze evidentie als den ondergrond van Bordewijks groteske, dan erkent
men eerst recht (en vooral, als men toevallig zelf leerling en leeraar is geweest) de
groote beteekenis van deze schijnbare ‘overdrijving’. Bint is geschreven uit de
‘leerarenmoraal’, zooals Vestdijks Terug tot Ina Damman met denzelfden scherpen
psychologischen blik geschreven is uit de ‘leerlingenmoraal’; het is zeer de moeite
waard om beide boeken, die samen weer op één front staan tegenover de
Ligthart-moraal, in hun overeenkomsten en verschillen met elkaar te vergelijken.
Zoowel bij Bordewijk als bij Vestdijk ontbreekt de kunstmatige ‘tusschensfeer’, die
hedendaagsche paedagogen wel eens willen uitgeven voor de werkelijke sfeer op de
school; bij Bordewijk leven de leerlingen in het onbarmhartige uitzicht van den
leeraar de Bree op zijn apen en zeeleeuwen, bij Vestdijk leven de leeraren in de
mythe, die den leerling Anton Wachter in staat stellen zijn mensch-goden in zijn
denkwereld op te nemen. Dit verschil van uitgangspunt verklaart ook veel van het
verschil der schrijfwijzen bij beide auteurs; terwijl bij Vestdijk de leeraren met al
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hun menschelijke tekortkomingen toch een overschot aan macht behouden, behandelt
Bordewijk de leerlingen als verworpen gestalten van Hiëronymus Bosch, gezien van
het leeraarstafeltje af. Het is niet alleen de rebelsche klas, die den bijnaam ‘de hel’
draagt, waarop Bordewijk een helsche visie heeft; ook de ‘grauwe klas’ en de ‘bruine
klas’ en de ‘bloemenklas’ konden van een doek van Bosch zijn weggeloopen. Geen
zweem van de paedagogische verteedering; de verbroedering tusschen de Bree en
zijn ‘hel’ komt voort uit een hardnekkig volgehouden guerilla tusschen den
dierentemmer en zijn troep. Bordewijk ziet een klas niet als een verzameling van
individuen, maar als een wezen, dat een organische eenheid vormt en in zijn reacties
altijd zichzelf gelijk blijft; een observatie, die voor mij bewijst, dat hij het leeraarschap
van nabij moet kennen. Een klas is inderdaad een bovenpersoonlijk individu, waarin
de leerlingen-individuen worden opgeslorpt; de taak van den leeraar is voor alles,
die persoonlijkheid te raden en de eventueele onwillige elementen, die tegen die
klas-persoonlijkheid verzet plegen, schaakmat te zetten. Uitmuntend ontwikkelt
Bordewijk het karakter van de ‘hel’, het stelletje ongunstige wezens, dat de trots is
van den directeur Bint en dat, ondanks de aanhoudende regens straf, het meest
verbonden is aan den geest van de school; alles getransponeerd in de sfeer van
gedrocht en schimmel, die kenmerkend is voor zijn stijl en die het ‘gewone’ van den
gemiddelden leerling laat verdwijnen achter een fantastische veelheid van groteske
vormen. Er is in dezen stijl voor het ‘gewone’ geen plaats; ieder wezen wordt door
Bordewijk onmiddellijk betrapt op zijn uitwassen en krijgt een plaats aangewezen
onder de gnomen van Hieronymus Bosch.

Recht op beknoptheid.
In het begin van dit artikel wees ik er al op, dat men Bordewijk wel eens wil
onderbrengen bij een mode-stijlprocédé, waar hij eigenlijk niets mee uitstaande heeft.
Hij zelf heeft in zijn antwoord op onze enquête even den naam van Oudshoorn
genoemd; en inderdaad is hij aan dezen schrijver in sommige opzichten verwant.
Maar terwijl van Oudshoorn langzamerhand in het beschrijven van slijmerige wezens
in rottingstoestand is blijven steken, heeft Bordewijk afstand genomen; daarvan
schijnt mij zijn zakelijke, praegnante stijl het symbool. Hij heeft den onmisbaren
humor, die van Oudshoorn ontbreekt; een humor, die hem in staat stelt de
representatieve eigenschappen der gnomen met een enkel beeld naar voren te halen
uit de ‘realiteit’; zelfs zijn fantastische namen, die de zonderlingste associaties doen
geboren worden, werken daartoe mee. (Whimpysinger, Kiekertak, Taas Daamde,
Klotterbooke, Bolmikolke, Schattenkeinder; leerlingen uit ‘de hel’). Hoe voortreffelijk
Bordewijk de kunst van beschrijven verstaat zonder ooit te vervallen in het vervelende
schilderen met woordklodders uit de school van Is. Querido, moge bijv. blijken uit
dit fragment van de Brees tocht met ‘de hel’ door Zeeuwsch-Vlaanderen:
‘Zij twaalven stonden even op den dam in het Krekerak en zagen over een zak
van zee, de baai der Oosterschelde. Zij zagen veel dien dag. Hulst omwald, Axel
rellend op een hoogte in het stof, ver weg kruivende struisveeren van het bluschwater
in Sluiskil, op het terrein der fabriek, en toen zij er waren een motregen van
ammoniak, die alle ijzer ontleedde. Er was een dwingende Oostenwind in hun rug.
Zij zeilden aan op het diep gelegen Philippine, heel nietig, heel beklemmend, de
grens passeerden zij een paar maal, en altijd waren daar slechte keiwegen. Er was
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veel somberheid van herbergen en grenshuizen. Dan weer dreven zij op den wind
door de landen in een vlucht van lage vogels achter elkaar.’
Iemand, die zoo de beknoptheid weet uit te buiten, heeft recht op beknoptheid.
Hij onderscheidt zich soortelijk van degenen, die het korte beoefenen omdat zij aan
het lange nog niet eens toe zijn. Maar tevens heeft Bordewijk met dezen korten roman
Bint de onnoozelheid en overbodigheid van de nog steeds geëerde lange
huiskamerromans nog eens afdoend aan de kaak gesteld.
Menno ter Braak.

Schietschijf
aant.

Apostelkoppen
De bekende apostelkoppen van Toorop heb ik altijd heel mooi gevonden. Maar ik
had er ook altijd iets op tegen. Iets; wat wist ik niet precies. Gisteren werd het mij
onthuld.
Ik zat in den trein, en als intellectueel in de derde klasse. In hetzelfde compartiment
zat een prachtige grijsaard. Er was iets zoo verrassends in deze verschijning, dat mijn
aandacht onwillekeurig volkomen werd afgeleid van het avondblad. Deze grijsaard
had een van die doorploegde gezichten, waarvan men de levenservaring gemakkelijk
afleest. Een hoog voorhoofd, vol voren; een imposanten grijzen baard; een edelen
arendsneus; staalgrijze oogen, vol tintelenden humor achter groote brilleglazen. Geen
hoed; een natuurmensch, met iets van de natuurlijke goedheid en grootheid van nog
niet door de civilisatie bedorven wezens. Een grijsaard, kortom, voor Oberammergau.
Ik bewonderde, schuin over mijn avondblad kijkend, die machtige, zwaar gebaarde
persoonlijkheid; ik voelde mij tot een knaap gereduceerd van zeer geringe geestelijke
proporties. De eerbied van het kleinkind voor den grootvader begon weer in mij te
ontwaken. Deze groote oude had slechts te spreken en hij zou mij als discipel aan
zijn voeten hebben gevonden, deemoedig, luisterend, wegdroomend in een ander
rijk dan dat van een coupé derde klasse....
Maar de groote oude sprak niet; hij peinsde, hij staarde uit het raam, alsof iets
nameloos verheven hem bezig hield. Toen, met één forsch gebaar, greep hij naar zijn
binnenzak en haalde er een geschrift uit. Het was ‘De Lach’.
Sagittarius.

Voorhoede van ‘De karavaan’
aant.

Een nieuwe goedkoope serie
Vertaalde romans
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Eenige maanden geleden mocht ik hier reeds wijzen op het verschijnen van de nieuwe
goedkoope editie van Em. Querido's Uitgevers-Mij. ‘De Salamander’; een serie, die
het Nederlandsche boek in een zeer billijke en toch behoorlijk uitgevoerde uitgave
beloofde te brengen en gedeeltelijk ook al bracht. Thans zendt men ons de eerste
voortbrengselen uit een reeks van goedkoope boeken, die de uitgever Boucher te
's-Gravenhage De Karavaan heeft gedoopt. Deze serie beoogt vertaalde romans van
een goede litteraire qualiteit te brengen; het prospectus zegt, dat de karavaan-boeken
leesbaar zijn ‘voor de minder geschoolden in de kunst van lezen door wat er verhaald
wordt, voor de fijnproevers door de wijze waarop verhaald wordt’.
Het uiterlijk van deze boeken is voortreffelijk te noemen, zelfs wanneer men afziet
van den lagen prijs van f 1.90; wij kunnen hier zelfs van een modeluitgave spreken.
Ieder boek is gebonden in een soberen band; het omslag is buitengewoon smakelijk
en levendig. De druk is goed, het papier zeer behoorlijk.
Voorloopig zijn in de Karavaan-serie vier deeltjes verschenen, die, hoewel wat
stof en stijl betreft sterk van elkaar verschillend, alle vier toch wel een gemiddeld
peil vertegenwoordigen; er zal nog gelegenheid zijn op deze boeken terug te komen.
Als no. 1 zag het licht Voor hun Vaderland van Bruno Brehm (vertaald door S.
Vestdijk; oorspronkelijke titel ‘Apis und Este’); no. 2 is Het Wonder van Louis
Bromfield (vertaald door H.A.C. Snethlage; oorspr. titel ‘The Strange Case of Miss
Annie Spragg’); no. 3 Niemand ontkomt zijn Noodlot van James M. Cain (vertaling
van J.C. Bloem; ‘The Postman always rings twice’); no. 4 De Vlucht van E. Arnot
Robertson (vertaling van C.J. Kelk; ‘Four Frightened People’).
De uitgever heeft ons meegedeeld, dat hij van plan is het litteraire peil van de reeks
zoo hoog mogelijk op te voeren en dat hij zich niet gebonden zal achten aan den
tusschenvorm van spannend verhaal en goeden vorm, die de verschenen nummers
in hoofdzaak kenmerkt. Men zou inderdaad wenschen in deze uitvoering de beste
buitenlandsche auteurs in superieure vertalingen te bezitten. Moge ‘De Karavaan’
dus de belangstelling vinden, die voortzetting en complete verwezenlijking van den
opzet mogelijk zal maken!
M.t.B.

Met eigen oogen
aant.

Philosophie tegen philosophie
Pascals ‘Afgrond’
Leo Sjestow, Crisis der Zekerheden. Drie Essays: Pascal, Dostojewsky,
Husserl. (Rozenbeek en Venemans, Hilversum 1934).
Er zijn twee manieren om een verhouding tot de philosophie te hebben; de eene is
de verkeerde, de andere is de goede. Daarmee is niets gezegd ten gunste of ten nadeele
van de vele ‘stelsels’, die er bestaan; het gaat in de philosophie pas in de tweede
plaats om de stelsels. De gehechtheid aan welk philosophisch systeem ook, omdat
het als systeem zoo voortreffelijk is gebouwd, bewijst, dat de man die zich hechtte
de verkeerde verhouding tot de philosophie heeft gevonden; want ieder systeem is,
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wanneer het tenminste niet door een warhoofd is uitgedacht, een sluitend geheel,
waar men geen speld tusschen kan krijgen. Zij, die de verkeerde verhouding tot de
philosophie hebben, verdoen er echter hun tijd mee tòch naar de mogelijke spelden
te zoeken, die mogelijk in een mogelijke reet van het systeem van een ander zouden
kunnen worden gestoken, opdat zij na het verrichten van deze heldendaad
triomfantelijk hùn systeem als het ware of het objectieve kunnen verheerlijken; voor
deze kategorie philosophen, die altijd gelijk heeft, omdat zij het gemakkelijke van
zulk gelijkhebben nog nooit heeft beseft, is de gansche geschiedenis der philosophie
eigenlijk één aanloop naar het systeem, waarbij zij toevallig leven kunnen, d.w.z.
een serie mislukkingen aan den rekstok van het denken, uitsluitend verricht om den
reuzenzwaai van het ware systeem voor te bereiden. Men vergeve mij dit stoute
beeld, aan de gymnastiek ontleend; men zou deze opvatting van de philosophie ook
kunnen verduidelijken door het beeld van een veldslag. Neem b.v. het zooeven
verschenen boek van den Duitschen philosoof Ernst von Aster, Die Philosophie der
Gegenwart (in de wetenschappelijke uitgavenreeks van Sijthoff; ik hoop binnenkort
op dit boek in ander verband nog terug te komen); het begint met een soort
confetti-veldslag tusschen systemen, zooals zelfs de terminologie van den auteur
verraadt; de laatste zelfstandige figuren der Hegelsche school, Marx en Feuerbach,
‘loopen met vliegende vaandels naar het kamp van de tegenpartij over’, het
materialisme van Büchner en Vogt ‘beheerscht als populaire philosophie het slagveld
en voert luidruchtig strijd met een bekrompen orthodoxie’, etc. etc. Aangezien een
philosoof zich het eerst verraadt door de woorden, waarin hij zich uitdrukt, mag men
veilig aannemen, dat von Aster zich meer interesseert voor het ‘bakkeleien’ der
systemen, dan voor hun persoonlijk, onvervangbaar gehalte; hoe meer systemen aan
den slag deelnemen, des te gevarieerder wordt de geschiedenis van het menschelijk
denken.

Philosophie en psychologie.
Ik geef deze verkeerde manier van philosopheeren (verkeerd voor mijn gevoel althans)
hier natuurlijk wat al te schematisch aan; maar ik heb nooit een tegenstelling in de
philosophische wereld ontdekt, die beter het verschil tusschen philosopheeren en
philosopheeren aangaf. De scheidslijn loopt dwars door de gebruikelijke
tegenstellingen, die men in philosophische handboeken gewoonlijk aantreft, heen;
het is dikwijls moeilijk uit te maken, aan welken kant een philosoof staat, maar ik
ben er van overtuigd, dat men van een philosoof en zijn gedachtengang niets weet,
eer men heeft ontdekt hoe hij zich juist op dit punt tegenover de philosophie verhoudt.
Aan de eene, volgens mij de verkeerde zijde, valt altijd de nadruk op de methode,
op de constructie, op de formule, aan de andere, volgens mij de goede zijde, zijn
methode, constructie en formule altijd dienstbaar aan den persoonlijken toon van
den denker, aan zijn ‘denkmelodie’, aan wat Leo Sjestof noemt de ‘gril’ van het
leven; men kan dus, als men aan de ‘goede’ zijde staat, zeer veel eerbied hebben van
een preciese wijze van uitdrukken en een uiterst nauwkeurige verantwoording van
zijn persoonlijke ervaringen in de noodzakelijke woorden, maar men zal hier nooit
dien woordenveldslag tot den inzet maken van zijn philosophische belangstelling.
Natuurlijk spreekt het vanzelf, dat de philosophen, die ik hier de verkeerde noem,
met niet minder overtuiging mijn philosophie de verkeerde noemen; en daartegen
heb ik geenerlei bezwaar, als men maar weet, waar het in deze materie om gaat.
Vroeger verdedigde deze soort philosophen de ‘waarheid’ (en in sommige
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dogmatische kampen doet men dat nòg); maar tegenwoordig is het meer en meer
gebruikelijk geworden, om voor de veldslag-philosophie een streng afgezonderd
domein op te eischen, waarin objectiviteit en norm regeeren, terwijl men den
tegenstander voor de voeten werpt, dat hij volstrekt geen philosoof, maar slechts een
psycholoog is. ‘Los van de psychologische denkwijze’ is thans de leuze der
systeem-philosophen; ‘wat waar is, is absoluut waar, uit zichzelf; de waarheid is
eenig, of zij door menschen of monsters in hun oordeelen wordt opgenomen, door
engelen of door goden’, verklaart de philosoof Husserl; de wortels van die waarheid
in den toevalligen mensch doen er niet toe, althans niet waar het de
systeem-philosophie betreft. Op deze wijze trachten de volgens mij verkeerde
philosophen de absolute Waarheid van weleer in modern, wetenschappelijk gewaad
toch nog te redden; de afkomst van de ‘waarheid’ uit de ordinaire levensgebeurtenissen
interesseert hen niet, zoolang zij philosopheeren. Leo Sjestof, die zich tegen deze
soort philosophie richt met het scherpe waarnemingsvermogen van een persoonlijk
en toch zeer zorgvuldig denker, karakteriseert de anti-psychologische denkmethode
fijntjes met één zin: ‘Genealogische onderzoekingen zijn altijd gevaarlijk voor
troonpretendenten’. M.a.w. niet iedereen, die een Bourbonneus weet te vertoonen,
is daarom een Bourbon, niet iedere philosoof, die er in geslaagd is zich van een
respectabel termenharnas te voorzien, is daarom een goede philosoof, dat is een
philosoof uit noodzaak, uit persoonlijke aandrift. Maar al te vaak blijkt een wijsgeer
een man, die met woorden heeft leeren jongleeren en zich daardoor een vrijbrief
heeft verschaft om gedurende de rest van zijn leven over de persoonlijkste problemen
nooit meer na te denken.

Dostojefski en Kant.
De drie essays van Leo Sjestof, die onder den niet al te duidelijken titel Crisis der
Zekerheden gebundeld zijn, zijn zeer belangrijk, zeker veel belangrijker dan veel
modelitteratuur van den dag; en men mag de uitgevers, die zulk een bundel riskeerden,
dankbaar zijn voor deze cultureele daad; immers, geld is er met dergelijke boeken
niet te verdienen, omdat zij noch een verhaaltje, noch zelfs billijke troost verstrekken.
De philosophie van Leo Sjestof is eenvoudig, maar heeft niets van den bedenkelijken
eenvoud van sommige moralisten, wier taak het schijnt voortdurend het zonnetje van
binnen te laten schijnen; de philosophie van Sjestof is zoo eenvoudig, dat er wellicht
menschen zullen zijn, die zijn persoonlijke waarheid erger dan kolder zullen vinden;
want als men niet gewoon is over de simpelste dingen na te denken, lijken zij
ontzettend moeilijk te begrijpen, veel moeilijker b.v. dan allerlei dogma's, die men
van zijn jeugd af heeft meegenomen en daarom nooit aan diepgaanden twijfel heeft
onderworpen. De allereenvoudigste levensproblemen verschijnen ons eerst als
dwaasheden, omdat de officieele wereld alles in het werk stelt om zich aan vaste,
overgeleverde normen te houden en de invasie van eenvoudige ‘waarheden’ te weren;
immers die ‘waarheden’ hebben geen vastgesteld cijfer in de boekhouding des
dagelijkschen levens, zij lijken b.v. niets op de Waarheden met een hoofdletter, die
door de maatschappij zijn gecanoniseerd. Ik zelf heb voor het eerst een eenvoudige
‘waarheid’ (zonder hoofdletter) gevonden in den vorm van het beeld ‘carnaval’,
waarmee ik wilde uitdrukken, dat de mensch zich alleen als ‘burger’ (dit woord in
de ruimste beteekenis genomen) kan handhaven door de eenvoudigste ontdekkingen
omtrent het leven onmiddellijk om te zetten in gemeenplaatsen en door de ‘wijsheid’
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alleen in zijn bestaan te tolereeren als gril, als amusement, als ‘carnavalsmoraal’;
zoolang hij zich overgeeft aan den carnavalsroes, is de ‘burger’ immers ook het
tegendeel van zijn eigen deftige moraal, maar hij is het alleen bij wijze van aardigheid,
zonder de consequenties van die omkeering van allen ernst in spel werkelijk aan te
durven; de ‘burger’ erkent zijn ‘dichterlijke’ mogelijkheden slechts in de algemeen
toegelaten periode van zotheid.
Sjestofs philosophie, hoewel anders, slavisch geaccentueerd, heeft een
overeenkomstige verhouding tot het leven. In deze drie essays klinkt dit ééne motief
voortdurend weer door: men moet niet met algemeene, z.g. menschelijke oogen de
wereld bekijken, zooals Kant dat deed, men moet, zooals Dostojefski, ‘eigen oogen’
krijgen, men moet dus menschelijkheid niet vereenzelvigen met de wetmatige wereld,
die door de ‘gezamenlijkheid’ aan ons wordt opgedrongen, maar men moet de wereld
van de gril, van den afgrond aandurven. ‘Inplaats van een menigte vrije, onzichtbare
geesten, individueele' en grillige, waarmee de mythologie de wereld had bevolkt,
heeft de wetenschap een nieuwe wereld van spookbeelden geschapen, spookbeelden,
die altijd zichzelf gelijk en onveranderlijk zijn’, zegt Sjestof in zijn uitmuntend essay
(zeker het geïnspireerdste van den bundel) over Dostojefski, dien hij tegenover Kant
stelt als den mensch van de ‘eigen oogen’. ‘De ervaring van Kant’, voegt Sjestof er
aan toe, ‘is de collectieve ervaring der menschheid, en alleen een populaire, vluchtige
uitlegging verwart haar met de feiten van het materieel of geestelijk bestaan’. Sjestofs
vereering voor Dostojefski, die overigens geenszins delireerend en juist door haar
critische beheerschtheid bij uitstek de vereering is van den waren vriend, berust op
een bewondering voor Dostojefski's rebellie tegen de ‘gezamenlijkheid’, zoowel in
het leven (met de memoires uit het Siberische doodenhuis heeft Dostojefski zich
tegenover de leefwijze volgens de maatschappelijke moraal gesteld) als in de
doelstelling van zijn groote romanfiguren, die volgens Sjestofs scherpzinnige analyse
hun eigenlijke bestaan kunnen baseeren op een ‘wet der volkomen ongegrondheid’;
in de romans van Dostojefski heerscht een ‘logica der droomgezichten’.

Protest tegen de rede.
Dat het essay over Dostojefski de beide andere, die ook zeer belangrijk zijn, blijft
domineeren, is wellicht te verklaren uit den gemeenschappelijken landaard. Sjestof
(geb. 1866) is weliswaar een kosmopolitisch georienteerde Rus (hij is in 1920
vrijwillig uitgeweken en woont sedert dien te Parijs, waar hij hoogleeraar in de
wijsbegeerte aan de Sorbonne is; zie over hem de studie van dr J. Suys, Leo Sjestows
Protest tegen de Rede), maar zijn philosophie, die overal de aanmatiging van het
aristotelische denken, van de ‘gezamenlijkheid’ en van de wetenschap op het spoor
tracht te komen, komt organisch voort uit de Russische cultuur met haar uitgesproken
voorkeur voor het irrationeele. Sjestof spreekt over waarheid en wetenschap als
onverzoenlijke grootheden; en wanneer hij zelf, al philosopheerend, gebruik maakt
van wetenschappelijke termen, dan geschiedt dat niet omdat hij zichzelf onfeilbaar
wil maken; wat Sjestof over de onfeilbaarheid denkt, heeft hij in het opstel tegen
Husserl duidelijk genoeg gezegd. Sjestof is ongetwijfeld een philosoof, ook in de
vak-beteekenis van het woord (ik bedoel daarmee, dat zijn wijze van redeneeren niet
bij ongeluk als ‘kunst’ kan worden afgedaan, zooals die van Nietzsche b.v.); hij is
vaak ietwat omslachtig om vooral geen enkel argument te vergeten, dat zijn eene
groote, eenvoudige ontdekking weer beter kan rechtvaardigen voor hen, die het aan
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woorden willen toetsen; maar hij heeft niets van de ondoorleefdheid der
veldslag-philosophen, omdat hij zich telkens vernieuwt, telkens met andere ‘eigen
oogen’ weer tot zijn kernprobleem nadert, telkens het raadsel terugvindt, dat hij pas
met logische argumenten heeft trachten te formuleeren. Als men Sjestof een
vertegenwoordiger van het irrationalisme noemt, moet men dan ook oppassen geen
misverstand te kweeken; want het ‘protest tegen de rede’ van dezen denker is geen
ontvluchten van de verantwoordelijkheid, die de verstandelijke
rekenschap-enverantwoording meebrengt. In dit opzicht blijkt vooral zijn
verwantschap met Pascal, die de verantwoordelijkheid van de superbe rede zoozeer
had beseft, dat hij daardoor weer op zijn ‘eigen oogen’ was gaan vertrouwen: ‘que
j'aime à voir cette superbe raison humiliée et suppliante’. Het verschil tusschen de
‘verkeerde’ en de ‘goede philosophen is niet, dat de eersten de rede aanvaarden en
de anderen haar verwerpen; ook de man, die philosopheert uit persoonlijke behoefte,
heeft de verantwoording met argumenten noodig, evenzeer zelfs als degeen, die het
philosopheeren bedrijft als woordentennis; het verschil is, dat de philosophie van
Husserl aan den afgrond voorbij is gegaan, die Pascal heeft gezien. ‘De “ziekte” en
de “afgrond” van Pascal (waren) klaarblijkelijk die raadselachtige stoot, die gezegende
gaven, zonder welke zich Pascals waarheid nooit aan hem geopenbaard zou hebben.’
Men moet op een of andere manier aan den afgrond gebracht zijn, anders kan men
niet philosopheeren; en dit niet hysterisch bedoeld, neen, uitsluitend als werkelijke
en volstrekt niet altijd van buitenaf zichtbare levenservaring. Dat Sjestof philosopheert,
omdat hij zelf van den afgrond weet, blijkt ook (of liever: in de eerste plaats) uit zijn
stijl; want hoewel deze opstellen tamelijk schoolsch en vaak zelfs bepaald leelijk
vertaald zijn (door C.I. Spruit), vindt men in de vertaling nog gemakkelijk de nuances
terug, die voor de beoordeeling van Sjestofs wijsbegeerte beslissend zijn. Sjestof
maakt zijn persoonlijke ervaringen niet tot algemeen bezit-in-druk, om een nieuw
systeem aan de vele bestaande toe te voegen; àls hij iets van een systeem geeft in
zijn hardnekkig vasthouden aan zijn ‘grondwaarheid’, dan komt dat voort uit de
onvermijdelijkheid van het systematische, ook voor den persoonlijksten denker; maar
voor alles bespeurt men in zijn werk een poging om de ‘eigen oogen’ van Pascal en
Dostojefski te rechtvaardigen voor een wereld, die het ‘gezamenlijke’ het normale
pleegt te noemen. Aan Dostojefski demonstreert Sjestof in zekeren zin ook zichzelf,
als hij laat zien, hoe ook in deze figuur met ‘eigen oogen’ de angst leefde voor die
helderheid, in wier licht de krankzinnige niet beneden den wetenschapsmensch staat,
hoe Dostojefski in zijn Gebroeders Karamazof naast de woorden van Iwan en Dimitrij
Karamazof ook de houterige positiviteit van den monnik Zosima verkondigt; het is
de leeraar Dostojefski, die voor de ‘gezamenlijkheid’ doceert, wat men alleen als
persoonlijke ervaring kan beleven. Dit element leeraar steekt ook in Sjestof; het
steekt in ieder mensch, die vitaliteit genoeg heeft om van zijn ervaringen mededeeling
te doen, ook al heeft hij daarbij niet de illusie, dat hij met zijn noodzakelijkerwijs
abstracte woorden anderen zal bereiken dan hen, die reeds uit zichzelf soortgelijke
dingen ervaren hebben of rijp zijn òm ze te ervaren; het is de inconsequentie van
onze soort philosophie, waarop de philosophen van de kategorie Husserl ons altijd
zullen kunnen betrappen... gelukkig maar....
Menno ter Braak.

Schietschijf
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aant.

De ideale vitalist
Maurice Roelants heeft dezer dagen te Brussel een lezing gehouden over den dichter
Werumeus Buning, en hem bij die gelegenheid ‘den idealen vitalist’ genoemd; over
de motiveering van die uitspraak heeft de Brusselsche correspondent van dit blad
Zaterdag jl. bericht. Maar met allen eerbied voor de vitaliteit van den heer Buning:
ik versta onder den idealen vitalist een gansch ander persoon. Die persoon is een
Hagenaar; hij is meer dan een dichter, hij is een echte acteur; het is de heer Cor van
der Lugt Melsert, dien ik op het oog heb.
Wat immers beteekent het beetje vitaliteit van Maria Lécina vergeleken bij de
prestaties van den directeur van het Hofstadtooneel! Niet alleen, dat hij speelt met
zijn geneesheer als een toreador met een dreigenden stier, niet alleen, dat hij Zondag
door zijn eigen Raad van Bijstand officieel dood wordt verklaard en Maandag als de
vogel Phoenix stralend uit de asch herrijst; want dit zijn alles nog maar dingen, die
men ook bij dichters nog wel aantreft, zij het dan ook alleen in hun poëzie. Maar de
heer van der Lugt Melsert heeft meer gedaan: hij heeft zelf de pers uitgenoodigd om
hem te komen begraven als tooneel-directeur. Deze plechtigheid woonde hij in hoogst
eigen persoon bij; hij sprak er zelf het laatste stichtelijk woord, en werkelijk allerminst
zonder het juiste gevoel voor de ‘Einmaligkeit’ van het oogenblik; er bleef geen oog
droog en geen zakdoek ongebruikt, zoozeer waren alle aanwezigen onder den indruk
van wat zich daar voor hun oogen afspeelde. Zelfs de oudste rot in het journalistenvak
wist nu niet beter, of de directeur van der Lugt Melsert was niet meer; en alom hoorde
men het ‘le roi est mort, vive le roi’.
Maar zei ik niet, dat de heer van der Lugt Melsert meer is dan Werumeus Buning?
Nu staat hij binnenkort fier en ongeknakt, in zijn allerbeste rol, weer tegenover zijn
begravers om zijn plannen te onthullen voor het tooneelseizoen 1935-'36. De ideale
vitalist heeft getoond zelfs in zijn eigen grafrede geen beletsel te zien om verder te
leven. Dus proost op den idealen vitalist: ars longa, longa vita!
Sagittarius.

Le grand jeu
Apollo Theater
aant.

Een film van Jaques Feyder
Gemiddelde en avantgarde
Over de menigte bioscoopprogramma's, die week aan week weer gevuld moeten
worden beslist (daar is niets aan te doen) het gemiddelde. Een filmproductie, zonder
uitzondering op superieur werk gebouwd, is een onbestaanbaar iets; men kan zich
zulk een toestand van artistieke volmaaktheid niet eens voorstellen en het is per slot
van rekening ook maar gelukkig, dat men de bijzondere verschijningen steeds als
zeldzaamheid mag begroeten. Men stelle zich even voor, dat zij regel werden! Hoe
vervelend zou het hoogste worden!
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Maatstaf voor de filmproductie van een bepaald land of een bepaalde industrie zal
dan ook wel altijd het peil van het gemiddelde blijven. Vroeger was dat gemiddelde
overal even miserabel; men denke aan den tijd, toen ‘Het Cabinet van dr Caligari’
reeds als een meesterwerk werd geprezen.... wat het in zekeren zin toen ook was,
omdat het immers een uitzondering op den regel van het algemeene niveau
beteekende! Tegenwoordig is het gemiddelde zooveel aesthetischer, beter
geperfectioneerd, beter gefotografeerd en gemonteerd dan het gemiddelde van 1925,
dat wellicht een middelmatige film van thans op wezens van 1925 den indruk zou
maken van een weergalooze prestatie. En wat zouden zij wel gezegd hebben van het
bizonder aardige ‘Rothschild’ met Harry Baur?
Toen de Fransche gemiddelde film, in de jaren na 1925, nog in een zeer primitief
stadium verkeerde, was, merkwaardig genoeg, juist Frankrijk het land van de artistieke
avant garde. Toen was het de Duitsche gemiddelde film, die op een zeer behoorlijk
niveau stond
Momenteel is het anders gesteld; de Fransche filmindustrie heeft haar achterstand
ruimschoots ingehaald, zoodat haar gemiddelde dat van de meeste landen (artistiek
gesproken) zelfs overtreft. Het is, alsof de dood der Fransche avant-garde noodzakelijk
was om de Fransche film in het algemeen een behoorlijke basis te verschaffen. Een
regisseur als Rene Clair, oorspronkelijk behoorend tot die experimenteerende
avant-garde, heeft er veel toe bijgedragen (o.a. door zijn plotseling beroemd geworden
‘Sous les Toits de Paris’) om aan den gemiddelden Franschen filmstijl een
‘grammatica’ te geven; de kijk van Clair op het Parijsche volk is thans de kijk van
allerlei filmregisseurs, die vroeger vermoedelijk hun oogen totaal anders zouden
hebben ingesteld. Waarschijnlijk herinnert men zich ook nog het oude ‘Ménilmontant’
van Kirsanof. dat duidelijk de tegenwoordig tot gemiddelde geworden opvatting van
de Fransche film aankondigt?
Terwijl dus de Fransche film als geheel gezien mag worden, is de avant-garde
vrijwel verdwenen. Men kan dit als een gevolg van de verbetering van het algemeene
peil beschouwen; vroeger bestond er een volstrekt verschil tusschen artistieke
‘voortrekkers’ en antiartistieke industrie, tegenwoordig kan de man met artistieke
aspiraties gemakkelijk zijn ideëen kwijt aan een gemiddeld industrieproduct. Niet
altijd strekt dit tot heil van de vroegere avantgarde; er bestaat kans, dat het scheppend
vermogen der kunstenaars afneemt naarmate de algemeene gangbaarheid van artistieke
effecten toeneemt: zij worden knapppe vaklieden met enorme routine, maar komen
niet meer tot eigen werk in den volsten zin van het woord.
***
De regisseur Jacques Feyder moge hier dienen als een concreet voorbeeld van de
ontwikkeling der Fransche filmindustrie. Hoewel hij altijd in het industrieel verband
heeft gewerkt, gold hij in de jaren na 1925 toch als een vertegenwoordiger der
avant-garde. Zijn ‘Crainquebille’ (met Maurice de Féraudy) genoot dëstijds een
zekere vermaardheid; zijn ‘Visages d'Enfants’ mag wel beschouwd worden als een
voorstadium van ‘La Maternelle’: in beide films betoonde Feyder zich een zeer zuiver
waarnemer van den ‘gewonen’ Franschman en het ‘gewone’ kind. Technisch een
groote vooruitgang was nog zijn ‘Thérèse Raquin’, naar het gegeven uit den roman
van Zola; een psychologisch verantwoorde verfilming van twee bekrompen
menschenlevens van een kleine burgertragedie, maar zoo voortreffelijk gezien. dat
dit werk van Feyder een bijzondere reputatie verwierf, en niet ten onrechte.
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Dit zijn slechts enkele grepen uit het oeuvre van dezen regisseur. Hij ging later,
als zoovelen, naar Amerika, maar kwam er niet tot zijn recht: men hoorde niet veel
meer van hem. In ieder geval ontwikkelde Feyder zich tot een knap vakman onder
de knappe vaklieden. zooals ook zijn nieuwe film Le Grand Jeu, dien hij na zijn
terugkeer in Frankrijk gemaakt heeft, bewijst. Van den vroegeren avantgardist Feyder
vindt men hier echter alleen sporen terug; de regisseur Feyder is geworden tot niets
meer of minder dan een bekwaam verfilmer van een romantisch onderwerp: liefde
in het Vreemdelingenlegioen. Hij toont zijn stof te beheerschen, hij is een representant
van het nieuwe. betere gemiddelde, met dien verstande. dat hij niet meer specifiek
Fransch is: afgezien van nog typisch Fransche détails (zooals b.v. de uitmuntend
door Françoise Rosay gespeelde Madame Blanche) zou deze film ‘Le Grand Jeu’
bijna door een vlotten Amerikaanschen regisseur gemaakt kunnen zijn.
***
De geschiedenis vertoont eenige overeenkomst met Sternbergs ‘Marokko’. Pierre
Martel, in Frankrijk verboemeld, wordt door zijn relaties buitenslands gezonden,
omdat men van dezen verkwistenden heer af wil zijn: Florence, de vrouw van zijn
liefde (ongeneeslijke liefde uiteraard) laat hem in den steek. omdat zij aan luxe
verslaafd is. Pierre. vereenzaamd en innerlijk toch gebonden aan de hartelooze. wordt
legioensoldaat; hij ontmoet in Marokko eindelijk 'n cabaretzangeres. Irma. gelijkend
op zijn verloren beminde. die hem weer aan het leven doet hechten. Van de vele
gebeurtenissen. die met deze ontmoeting samenhangen, is de belangrijkste Pierres
voornemen om naar Europa terug te keeren. met Irma, daartoe in staat gesteld door
een erfenis: maar voor die terugkeer een feit wordt, komt Pierre toevallig zijn vroegere
geliefde tegen: de binding blijkt nog te bestaan, de geliefde Florence. niet wetend
van de erfenis. weigert ook nu hem te volgen: Pierre. die nu plotseling weer de fatale
liefde op zich voelt drukken. laat Irma naar Europa gaan en keert zelf naar het Legioen
terug: de vrouw van den waard van het hotelletje. madame Blanche. legt hem de
kaart en voorspelt hem den dood.
Romantiek en sensatie genoeg dus. De film is minder homogeen dan ‘Marokko’,
en Line Clevers. de cabaretzangeres. die hier Marlene Dietrich (zij het op een
origineele manier) concurrentie aandoet, zingt niet zoo fataal als haar kunstzuster.
Marie Bell speelt echter met veel talent zoowel de eerste, mondaine, als de tweede.
eenvoudige geliefde van Pierre; in de laatste creatie is zij ongetwijfeld verreweg het
best, het meest Fransch ook. Pierre Richard Willm als Pierre Martel, de legioensoldaat,
is een knappe jongen en lang geen slecht acteur, en zijn kameraad Nicolas Ivanof
(Georges Pitoëff) mag er ook zijn. Françoise Rosay is echter stellig de beste van het
ensemble in haar sober en expressief gespeelde rol van Madame Blanche. de waardin
en kaartlegster.
Van de persoonlijkheid van den regisseur, die ‘Thérèse Raquin’ maakte, brengt
‘Le Grand Jeu’ geen nieuws. Des te meer van de eenzaamheid en de liefde, die bij
Marokko en het Vreemdenlegioen hooren als het schuim bij de golven der woelige
baren.
M.t.B.

De onverzorgde stijl
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aant.

Een roman over China
Horizontaal en verticaal
J. Slauerhoff, Het Leven op Aarde (Nijgh & van Ditmar, Rotterdam 1934).
Men zal zich herinneren, dat de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde het
vorig jaar Slauerhoff den van der Hoogt-prijs heeft toegekend. In mijn commentaar
op die toekenning schreef ik, dat de Commissie, wier taak het is de gegadigden aan
te wijzen, ditmaal een gelukkigen greep had gedaan en vooral, omdat zij in haar
motiveering den nadruk legde op het geheele oeuvre van dezen merkwaardigen
schrijver. Weliswaar was dezelfde Commissie niet bepaald royaal in haar erkenning
van Slauerhoffs verdiensten, want zij maakte aanmerking op de ‘bij uitstek
onverzorgdheid’ van zijn werk; ‘uit dezen tekst spreekt weer eens het onverwoestbaar
paedagogisch instinct, dat nooit nalaten kan groote mannen op hun onverzorgde
nagels te wijzen’, schreef ik daarbij als kantteekening, want de vitterij leek mij nogal
dwaas, zelfs afgezien van het ‘feestelijke’ oogenblik. Welken schrijver van beteekenis
kan men niet bevitten op kleinigheden? En is het juist het zoo voor te stellen, als zou
de beteekenis van zulk een schrijver door zijn kleine ‘oneffenheden’ worden
ontluisterd? Ik ben ervan overtuigd, dat de ideale grootheid van het volstrekt
vlekkelooze meesterschap alleen in de verbeelding van menschen bestaat, die dat
meesterschap slechts uit de verte kennen. Er ‘straalt’ niets, als men in de nabijheid
van het genie komt, althans niet op de wijze van electrische kacheltjes of zonnige
gezichten; integendeel, het geniale hangt nauw samen met de ‘onverzorgdheid’,
waarvan de commissie in quaestie Slauerhoff een verwijt wil maken. Zonder zijn
fouten zou Slauerhoff Slauerhooff niet zijn; hij zou misschien bedrieglijk veel lijken
op den dichter van Geuns, die zeker veel minder fouten maakt dan Slauerhoff, maar
desondanks een typische epigoon is. Wie het werk van Slauerhoff ziet als een
verzameling van in wezen bijzondere gedichten en prozastukken, waarover als een
laagje stof of vleksgewijze hier en daar ‘onverzorgdheden’ liggen verspreid, die men
er desnoods van zou kunnen wegnemen om de volmaaktheid van het werk te
verhoogen, miskent ten eenenmale de persoonlijkheid Slauerhoff. Zijn nonchalance,
die lak schijnt te hebben aan alle litteraire polijstmethoden (schijnt: want natuurlijk
is ook Slauerhoff wel degelijk een auteur met auteursbedenkingen en bestaat die
beroemde ‘onverzorgdheid’ alleen in vergelijking met andere auteurs, die van nature
verzorgder schrijven), is tevens een van de onvervangbare qualiteiten van zijn stijl;
ik zou een boek van Slauerhoff zonder die nonchalance een verdacht symptoom
vinden. Zoolang Slauerhoff nog ‘onverzorgd’ schrijft, onderscheidt hij zich althans
principieel van de litteratuurmakers, die voortdurend aan het effect op de academische
aestheten denken; nonchalance wijst in dit geval trouwens meer op zorgeloosheid
dan op onverzorgdheid, en zorgeloosheid tegenover de litteraire cöterieën kan alleen
maar een goede eigenschap worden genoemd.

Geen architect, maar een improvisator.
Deze opmerkingen hebben niet de bedoeling Slauerhoff door dik en dun te verdedigen
tegen zijn zoo geheeten ‘slordigheid’, maar willen uitsluitend in het licht stellen, dat
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men deze ‘slordigheid’ niet mag beschouwen als gebrek aan goede litteraire manieren,
die de schrijver perse nog eens zal hebben te leeren, wil hij een authentiek genie
genoemd kunnen worden zelfs door zooiets eerbiedwaardigs als de Maatschappij
der Nederlandsche letterkunde. Het zou van veel meer belang zijn, dat Slauerhoff
zijn ‘onverzorgdheid’ met een maximum aan vormkracht productief maakte; als men
hem iets kan verwijten, dan is het, dat hij dat maximum niet overal haalt, dat zoo nu
en dan zijn begenadigde ‘slordigheid’ werkelijk ontaardt in wat men als rommel zou
kunnen betitelen; maar ik leg er toch nog eens den nadruk op, dat ik hiermee iets
anders bedoel dan de betuttelende commissie van de Maatschappij. Slauerhoffs laatste
roman, Het Leven op Aarde, die als geheel zeker niet zijn beste werk is, laat al
bijzonder duidelijk zien, hoe het element ‘onverzorgdheid’ van Slauerhoffs stijl
tegelijk zijn beste en slechtste eigenschap is; want men vindt hier die met schijnbare
nonchalance neergegooide, maar eigenlijk meesterlijk getroffen episoden naast de
werkelijk rommelige, als met onverschilligheid en zelfs tegenzin afgeschreven scènes;
en men kan soms nauwelijks aangeven, waar deze twee gebieden in elkaar overgaan,
zoozeer is de ‘slordigheid’ no. 1 en de scheiding in ‘goede’ en ‘slechte’ slordigheid
een zaak van achteraf analyseeren.
Slauerhoff is geenszins het type van den geboren romanschrijver; veeleer is hij te
karakteriseeren als een geboren prozaïst. Zijn roman Het Verboden Rijk is misschien
als roman geslotener van bouw dan Het Leven op Aarde; maar beide boeken hebben
toch gemeen, dat zij kennelijk onwillig zijn tegenover hun architect; en dat
waarschijnlijk wel, omdat die architect meer een improvisator dan een constructeur
is. Het onmetelijke China komt uit de boeken van Slauerhof naar voren als een
onmetelijke chaos, niet in het minst, omdat de auteur zich tegenover dat chaotische
vrijwel geen zelfbeperking oplegt. In Het Leven op Aarde is een ‘verhaal’, maar wie
dit boek beoordeelt naar de qualiteit van dat ‘verhaal’ kan er niet veel belangrijks
van vertellen; het ‘verhaal’ verschilt vaak niet veel van een onwaarschijnlijk relaas
van een wapentransport naar de stad Tsjong King, waarbij de
desperado-uit-levens-onlust Cameron (een voor verschillende novellen en gedichten
van Slauerhoff representatieve figuur, die verschillende namen draagt, maar altijd
in hoofdzaak dezelfde is) toevallig betrokken raakt, nadat hij met den louchen Chinees
Hsioe, een soort bescheiden Zaharof, betrekkingen heeft aangeknoopt. Het is een
outcast, deze Cameron, die eerst vergeefs tracht door te dringen in het wriemelende,
dichtbevolkte en weeklagende China, die knabbelt aan den rand van iets onafzienbaars
en geheimzinnigs, tot de ontmoeting met Hsioe hem in de gelegenheid stelt afwezig
deel te hebben aan [dit la]nd. Afwezig: want hoe concreet Slauerhoff ook moge zijn
in zijn beschrijving van China en de Chineezen, hij blijft toch altijd tevens de
Europeaan met een gevoel van weerzin tegen de omarming van de enorme poliep.
Zijn roman is verzadigd van de Chineesche atmosfeer maar niet minder van de
ontgoochelingen, die de uitgestrektheid noodzakelijkerwijs inhoudt; Cameron, is
niet alleen in Europa, maar ook in China een uitgeworpene, hij heeft geen romantisch
verlangen om zich uit protest tegen Europa met de Chineezen te verbroederen, maar
blijft in China evenzeer een rustelooze, ongeneeslijk ziek aan spleen.
Wat China in de eerste plaats voor Slauerhoff vertegenwoordigt, leest men op pag.
112 van Het Leven op Aarde:
‘Dus had ik gevonden wat ik zocht: een voortbeweging over een land dat zeker
grenzeloos moest zijn, zoo langzaam kwamen wij vooruit, zooveel mogelijkheden
van omwegen, verdwaling, oponthoud en terugslag waren er.’ De zin is niet alleen
karakteristiek voor het China, dat den outcast Cameron boeit, maar evenzeer voor
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Slauerhoffs wijze van romanschrijven. Zijn boek is grenzeloos, vol omwegen,
verdwaling, oponthoud en terugslag; de historie van het wapentransport en het verblijf
van Cameron en zijn reisgenooten in de stad Tsjong King is eigenlijk niet veel meer
dan een voorwendsel voor Slauerhoff, om telkens nieuwe China-episoden (zij het
dan ook door een dun romandraadje aan elkaar verbonden) voor den lezer op te
roepen. Men herinnert zich dan ook na lezing van Het Leven op Aarde maar weinig
van de gebeurtenissen, die soms ronduit absurd zijn (ik noem b.v. het verhaal van
Camerons werkzaamheid in Tsjong King als radioconstructeur; als hij, op reeds
mysterieuze wijze, de meeste ingrediënten voor het bouwen van een toestel heeft
gevonden, ontdekt hij natuurlijk juist op tijd de hem nog ontbrekende lampen.... en
dat nog wel in een tempel!); maar des te beter herinnert men zich, dank zij Slauerhoffs
pregnante, in haar quasi-onverschilligheid en ironische nuance vaak zoo
doodelijk-juiste typeering van een mensch, een ding, een geur, een gebaar, de
afzonderlijke episoden, die geenszins behoeven onder te doen voor het beste wat
Slauerhoff totnogtoe heeft geschreven.

Hoe Slauerhoff beschrijft.
Verticaal een mislukking, horizontaal een boek vol boeiende panorama's, niet alleen
van het Chineesche landschap, maar vooral van de menschelijke ziel: aldus zou men
Het Leven op Aarde wellicht het best kunnen karakteriseeren. Slauerhoff is zorgeloos
ten opzichte van de ‘groote lijn’, en in zooverre is hij geen romancier par droit de
naissance; Slauerhoff is zorgeloos ten opzichte van het breede vlak, en in zooverre
blijft hij ook in een als geheel weinig geslaagd boek het type van den
eersterangsauteur, want hij verstaat de kunst om te verdwalen in zijn stof als misschien
geen tweede in Nederland. Daarom is er een belangrijk verschil tusschen b.v. Orient
Express van den Doolaard, dat mogelijk als ‘verhaal’ zelfs beter in elkaar zit dan
Het Leven op Aarde; den Doolaard is geen menschenkenner, Slauerhoff is het wel:
hij is, ook waar hij onder den indruk is van het exotische, nooit geïmponeerd als een
schooljongen. Met enkele zinnen staat een gansche historische periode voor ons:
‘Eenige jaren na zijn komst (van den vreemdeling Velho) werd het rijk weer gesloten
voor de Westerlingen, die behalve hun goederen waarvoor zij andere goederen ruilden,
ook hun geloof, waardoor zij macht hoopten te verkrijgen, invoerden. Hier en daar
begon het al de vooroudervereering te ondermijnen en in sommige steden aan de
kust lagen de graven verwaarloosd, de steenen aan de ingang brokkelden af en
beenderen kwamen aan de oppervlakte. Naamtabletten waren gebroken en door geen
andere vervangen en zelfs de begrafenissen geschiedden haastig en slordig. Men
zong zelfs binnensmonds psalmen en litanieën, terwijl de betaalde huilebalken het
rauwe jammergeluid uitbrulden. En ook in Peking aan het hooge hof begon het met
wiskunde en sterrenkunde en eindigde het met de evangeliën. De afgezanten dienden
zich aan als geleerden en technici en ontpopten zich als missionarissen.’
Zulk een passage geeft Slauerhoffs kijk op een stukje geschiedenis van de zending,
niet in een betoog, maar in scherpe, concrete beelden, die zonder eenige redeneering,
uitsluitend door de keuze van de zichtbare dingen, toch een persoonlijke verhouding
geven van één bepaalden mensch tot de geschiedenis. Ook de ‘objectieve’ beschrijving
is bij Slauerhoff altijd vol van zijn persoonlijkheid; ook zijn landschappen zijn altijd
doordrenkt van de aanwezigheid van den outcast. De wonderlijke tocht naar Tsjong
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King ‘leek op het voortschuiven van een gletscher, onmerkbaar en onweerstaanbaar.
De rampen rolden er als zwerfblokken overheen, diepe sporen achterlatend en
verwoestend, maar de gang van de vooruitschuivende massa zelf werd niet beinvloed.’
Men voelt het reeds door dit citaat: de tocht is voor Slauerhoff niet louter een
verplaatsing van het eene punt naar het andere, er is ook een tocht van de ziel, die
zich in het beeld van den voortschuivenden gletscher mengt met de expeditie via
overstroomde gebieden en door de woestijn. De tocht krijgt aldus iets van het fatale
van een kruistocht, van een stoomwals; de individuen worden niet geteld, er gebeurt
iets mèt de individuen.

Op-één-na en Bijna-niet.
Slauerhoffs stijl heeft een zoo direct geluid, dat men aan het verzwakken van den
toon bijna met zekerheid kan zeggen, dat de schrijver op dat punt lusteloos werd en
er zich af maakte, terwijl men evenzeer aan een plotseling sterken inzet bespeurt,
dat hij weer op volle kracht is gekomen. Men krijgt b.v. den indruk, dat Slauerhoff
met het slot niet recht raad wist en maar iets verzon; maar tijdens dit verzinnen maakt
zich de inspiratie weer van hem meester en hij schrijft een poëtisch fragment van het
beste gehalte, dat overigens los achter den roman hangt. Een van de subtielste stukken
is ook de levensgeschiedenis van den reisgezel Op-één-na, een kleine novelle op
zichzelf, met alle speelsche en nukkige variaties van Slauerhoffs talent gecomponeerd.
Ook deze Op-één-na is een duidelijke tegenspeler van den outcast Cameron; hij is
een mislukte geleerde, die zijn examens altijd deed ‘op één na’. De ongelukkige
strandt op een essay van minstens vijfhonderd karakters over den zin van een tekst
van Kong-Foe-Tse, en na deze mislukking valt hij steeds dieper, tot hij op het niveau
van alle ‘helden’ van Slauerhoff gekomen is: het avonturierschap zonder de branie
van het avontuur, de verstootenheid als noodlot, de belachelijkheid naast de
eenzaamheid. De grootste overwinning, die Op-één-na in dit boek viert, is zijn
benoeming tot schoolmeester in Tsjong King. ....
‘Soms kwam de gedachte wel in mij op, dat wij samen, Op-één-na en ik, die wel
“Bijnaniet” mocht heeten, in een volgend bestaan een symbiose, een volledig wezen
zouden kunnen vormen......’
Zoo denkt Cameron, maar hij verwerpt die gedachte weer vol schrik, omdat hij
de volledigheid niet begeert; zij zou hem rust en stabiliteit verschaffen, en het fatum
van den outcast is, dat hij tegen het leven aan leeft, zonder naar de completeering
van zijn bestaan anders dan in den droom te kunnen verlangen. Is dit ook niet de
verhouding, die er tusschen Slauerhoff en China bestaat? Is China niet de projectie
van zijn verlangens,...... maar zonder de begeerte tot eenwording, anders dan in een
droom?
Menno ter Braak.

De oorlogsfilm Okraina
aant.
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Nachtvoorstelling in het Studio Theater
Nederlandsche avantgarde
Voor een uitverkocht huis heeft de Filmstudiegroep alhier in den nacht van Zaterdag
op Zondag in het Studio-Theater een zeer belangwekkende voorstelling gegeven. Er
was een programma, dat zeker bewees, met hoeveel vrucht een vereeniging als deze,
juist in den tijd van een beter filmgemiddelde, nog werkzaam kan zijn; en dit niet
zoozeer om het onverdeelde succes van ieder ‘nummer’ afzonderlijk, als wel om het
experimenteel karakter van het geheel. Sedert de Filmliga in het graf is gegaan, mist
men ook in de residentie blijkbaar toch de gelegenheid om zich rekenschap te geven
van 't filmvraagstuk op een basis van zuiver oncommercieele
toeschouwer-belangstelling; daarvan getuigt de groote opkomst van dezen nacht.
Uiteraard zal het ook de reputatie van de oorlogsfilm ‘Okraïna’ geweest zijn, die den
toeloop had veroorzaakt; maar uit de reacties van het publiek mocht men toch wel
opmaken, dat de belangstelling voor het experiment als zoodanig nog zeer levendig
is.
Het begon al dadelijk uitstekend met het filmpje van Van Moerkerken: Sonate
(verdeeld in een Allegro, Adagio, Presto en Happy End). Completer mislukking op
dit precaire gebied is moeilijk denkbaar; en toen dan ook een stoutmoedig heer rechts
in de zaal begon te fluiten, werd de goed bedoelde Sonate terecht het slachtoffer van
een reeks afdoende lach- en protestgeluiden. Van Moerkerken kan hieruit zijn
conclusies trekken, en ik hoop, dat hij er niet het recht aan ontleent als martelaar te
gaan poseeren, want het was werkelijk absolute knudde. Slechte fotografie, slechte
en pretentieuse montage, snobistische motieven met de vereischte erotische
‘ergheidjes’, geïnspireerd door een of ander tienderangs boekje over Freud
waarschijnlijk; naar den filmvorm bovendien een epigonistisch aftrekseltje in zeer
belabberden staat van het werk van den Parijschen ‘absolutist’ Man Ray, wiens
snobisme niet minder is dan dat van Van Moerkerken, maar wiens technische
vaardigheid ten minste (blijkens de vroeger door de Filmliga vertoonde werkjes
‘Emale Bahia’ en ‘Etoile de Mer’) niets te wenschen overlaat. Moge de heer Van
Moerkerken zijn reepjes smalfilm spoedig bijzetten in het graf van den onbekenden
celluloid soldaat.
Vervolgens kwam een oud silhouettenfilmpje ‘Dornröschen’, van Lotte Reiniger,
dat in zijn zeker verouderde, maar altijd nog sierlijke schaduwtechniek gelden kan
als een historisch voorstadium van Walt Disneys ‘Silly Symphonies’. Het werk van
Lotte Reiniger is een tusschenvorm tusschen deze gekleurde filmfantasieën en de
oude Chineesche schim, maar nog overwegend aan die primitieve schim verbonden
door ‘banden des bloeds’. De vaak geestige vondsten worden in de uitwerking nog
sterk gehandicapt door de onvolmaaktheid van het technisch apparaat.
***
Het derde nummer van het programma was wederom een ‘absoluut’ experiment:
Diepte van Frans Dupont. De cineast leidde dit filmpje in met een rijkelijk lange
redevoering, die m.i. in geen verhouding stond tot zijn werkstuk, dat hij ‘een proef
op de som’ noemde; het is op zichzelf niet kwaad, om iets over de wijze van
totstandkoming te vertellen, maar het teveel aan geleerde terminologie slaat het werk
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zelf dood, als het niet bepaald meesterlijk is; en dat is jammer, want in tegenstelling
tot Van Moerkerken heeft Dupont zeker talent en begrip van beeld- en
geluidsmontage. Hij staat onder invloed van de eerste absolute films van Ruttmann,
die allicht een beteren grammatischen ondergrond kunnen verstrekken dan de gewilde
fotografenfantasie van Man Ray. In ‘Diepte’ waardeert men de consequentie van
een poging om beeld en geluid in organisch verband te monteeren, die ondanks een
zekere armelijkheid van motieven sympathiek aandoet. Men vraagt zich alleen af,
of dit experiment met de absolute film niet steriel zal blijven, wanneer het niet een
‘inhoud’ vindt; immers in tegenstelling tot de absolute muziek heeft de absolute film
iets kunstmatigs, dat wij vroeger, in den tijd van het zoeken naar den filmvorm,
dikwijls over het hoofd hebben gezien om der wille van de zuiverheid. Het netvlies
stelt heel andere eischen dan het trommelvlies; het wil niet alleen geamuseerd worden
door ‘trillingen’, maar de begripsassociaties, die ten gevolge van de beelden optreden,
laten den toeschouwer niet met rust, zooals dat het geval is wanneer iemand naar
muziek luistert. De ‘proef op de som’ van Frans Dupont kan dus ook in een andere
richting wijzen dan die van de techniek; de vraag naar de mogelijkheden van de
absolute film, zelfs als die met talent wordt gemaakt, ligt hier onmiddellijk voor de
hand.
Op dit Nederlandsche werk volgde de reprise van ‘Romance Sentimentale’ van
Eisenstein en Alexandrof, aangeboden door de directie van het Studio-theater. Een
zeer gemotiveerde reprise! Men kan er o.m. uit leeren, dat de menschen, die altijd
beweren, dat met het verschijnen van de geluidsfilm de heele filmaesthetiek weer
op losse schroeven stond, ongelijk hebben gehad; immers deze film, een der allereerste
staaltjes van de artistiek overwogen montage van beeld en geluid samen, blijkt bij
het terugzien nog steeds een volmaakt bevredigende oplossing, die technisch zelfs
niet is overtroffen. In de inleidende passages (tot het optreden van de zingende dame,
waarmee het werk een dubbelzinnig en kitschig karakter krijgt, al dan niet opzettelijk
zoo bedoeld) bewondert men nog steeds de voortreffelijke compositie, de magnifieke
opnamen, de uitstekende verbinding van visueele en akoustische elementen; wie
hierna nog komt aandragen met de bewering, dat alle mogelijke Kitschfilms au
sérieux genomen kunnen worden, omdat de aesthetische wetten van de geluidsfilm
nog niet zijn ontdekt, draait de werkelijke verhoudingen om. ‘Romance Sentimentale’,
hoeveel of hoe weinig appreciatie men ook moge hebben voor het genre, geeft de
complete aesthetische grammatica van de geluidsfilm ‘in a nutshell’.
***
De Russische oorlogsfilm Okraïna van B. Barnett, die na de pauze werd vertoond,
doet in de eerste plaats de vraag opkomen: hoe is het mogelijk, dat deze film niet
direct in een bioscoop kon worden vertoond? Is dan de behoefte aan heele of halve
Kitsch zoo overheerschend, dat men een werk met een van a tot z menschelijken,
‘natuurlijken’ inhoud als ‘Okraïna’ slechts kan introduceeren door middel van een
speciale vereeniging? Het schijnt zoo te zijn, helaas; dus mag men de Filmstudiegroep
wel bijzonder erkentelijk zijn voor dit initiatief en verwachten, dat het een vertooning
in het gewone bioscoopprogramma ten gevolge zal hebben.
Vergeleken bij de gesloten eenheid van een oorlogsfilm als ‘Okraïna’ verbleekt een
product als ‘The World Moves On’ tot een onbeteekenend compromis tusschen de
meest heterogene bestanddeelen. Deze visie op den oorlog, die men nu eens niet kan
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afdoen met het woord ‘communistisch’, omdat het communisme hier vrijwel geen
rol speelt, is met Poedofkins ‘De laatste Dagen van St. Petersburg’ de beste onthulling
van den waanzin, van de psychose. Geen spoor van zoetige idealiseering, die zelfs
de ‘gedurfdste’ Amerikaansche oorlogsfilms nog kenmerkt; zelfs geen bijzondere
verschrikkelijke feiten van sensationeel gehalte. Hier is de oorlog in de eerste plaats
hysterie van de massa, profijt van de industrie, tergend vuil en kunstmatige razernij
aan het front. De z.g. contrastmontage van den regisseur (waarop Bela Bálàsz in
‘Filmliga’ heeft gewezen) bereikt hier zonder de minste opzettelijkheid prachtige
effecten, die trouwens ook naar den vorm sterk doen denken aan het zooeven
genoemde werk van Poedofkin; maar ‘Okraïna’ is nog boerscher van opzet, nog
minder berekend en meer naar het volk gekeerd; de industrieel Lebedef uit ‘De
Laatste Dagen van St. Petersburg’ is hier een fabrikant van soldatenlaarzen, die zich
in de film even snel vermenigvuldigen als de ontploffende granaten. De fotografie
is minder glad dan die van b.v. Eisensteins latere werk ‘De Generale Lijn’, maar past
daarom uitstekend bij het primitieve milieu, waarin ‘Okraïna’ zich afspeelt; eigenlijk
staat deze film dichter bij ‘Staking’, Eisensteins oudere film en bij Poedofkins
‘Moeder’ dan bij de latere Russische filmproductie, waarin de onuitstaanbare
optimistische Sowjetbourgeois zich al laat gelden. Er is geen twijfel aan: het
‘heldentijdvak’ van de Russische film is het tijdvak van de negativiteit, van het verzet
tegen het oude; zelfs de goede films van de periode van den opbouw, zooals ‘De
Weg naar het Leven’ van Ekk, hebben niet meer het spontane van de ‘negatieve’
periode. In ‘Okraïna’ ligt het accent op het protest tegen den oorlog, en daarom heeft
de film ook voor West-Europa een volkomen overtuigende kracht. Het was geen
wonder, dat bij een der hoogtepunten: het verlossende sein met de witte lap, waardoor
een einde komt aan de absurde moordpartij, de zaal moest applaudisseeren! Barnett
is er in geslaagd, dit verbroederingsmotief (mierensoldaatjes, die van heuvels af naar
elkaar toe loopen) vrij te houden van iedere goedkoop-pacifistische speculatie; de
vrede laat zich hier gelden als de terugkeer van verdwaasden tot het gezond verstand,
dat zich niet langer door de kuddemoraal wenscht te laten dupeeren.
Als alle ‘negatieve’ Russische films, kenmerkt ‘Okraïna’ zich door een nogal eens
chaotische veelheid van motieven; maar de veelheid is (mede dank zij de uitstekende
acteurs en actrices en het fond van het reëele Russische leven) uiterst boeiend. Ook
het geluid is vaak verrassend origineel met het beeld gecombineerd; niet het
klakkeloos weergeven van het ‘natuurlijke’ geluid, maar de wil van den regisseur
bepaalt hier de methode. De humor en de tragiek, het beeld en het daarop ‘rijmende’
klankeffect komen ongedwongen uit elkaar voort, zoodat men maar hoogst zelden
aan truc denkt. En door den geest, die de film bezielt, èn door den vorm, die daaraan
geheel beantwoordt is ‘Okraïna’ de film geworden, die een heel seizoen van halfheden
zou kunnen goedmaken.
M.t.B.

Schietschijf
aant.

Pygmalion
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In een geestige redevoering over de psychologische analyse van den wiskundigen
denkvorm in Diligentia alhier, heeft prof. dr G. Mannoury, onlangs een vergelijking
gemaakt tusschen een mooi meisje en een meetkundige figuur. ‘Waarin verschilt de
man, die wiskunde pleegt (sommetje maakt) b.v. van iemand die een liefdesverklaring
afsteekt? De wiskundige concentreert zich sterk; hij vergeet wiskunde plegende al
het andere (de z.g. wiskundige verstrooidheid) en gelijkt in zooverre op den minnaar.
Het verschil begint bij het object, want een mooi meisje en een meetkundige figuur
zijn tenslotte niet hetzelfde (dit “tenslotte” is uitmuntend! Sag.); het eerste wekt
zekere emoties, waarvan het tweede koud blijft.’
Aldus prof. Mannoury, volgens het verslag.
Met alle respect voor de geestige vondst van den hooggeleerden spreker: men zou
toch ook uit kunnen gaan van de veronderstelling, dat er ‘tenslotte’ niet eens een
verschil van object bestaat, wanneer men de liefde van den minnaar voor het meisje
en de hartstocht van den mathematicus voor het parallelopipidum met elkaar vergelijkt.
Wie zegt b.v., dat het meisje van den minnaar altijd mooi is? Alles hangt af van de
idealiseering door den aanbidder; men ziet soms dames, die werkelijk niet veel meer
zijn dan slecht geteekende bolsegmenten, vereerd worden door een man, die met
deze gebrekkige meetkundige illusie volkomen tevreden schijnt te zijn. En omgekeerd:
gelooft prof. Mannoury ook niet, dat voor den waren mathematicus de gelijkbeenige
driehoek (ik spreek nu maar niet eens van zulke verrukkelijke verschijningen als
cylinders en pyramiden!) een zekere erotische waarde vertegenwoordigt? Men mag
toch, dunkt mij, aannemen, dat de idealiseering, waar zij er eenerzijds in slaagt alle
proportioneele fouten van de geliefde vrouw voor het oog van den minnaar weg te
tooveren, zeker ook in staat is aan de abstracte geometrische figuur de concrete
bekoringen te verleenen van de (zij het platonische) liefde.
Dit is maar een hypothese. De mathematici, die ik persoonlijk ken, leveren helaas
weinig bewijsmateriaal voor mijn opvatting, omdat zij tegen mij nooit over hun vak
spreken, wetende, dat ik er geen verstand van heb. Maar hun vrouwen zijn doorgaans
minder schoon dan die van litteratoren en juristen, dat is misschien toch iets......
Sagittarius.

Schietschijf
aant.

Vis - versch - chaosch
In mijn buurt is onlangs een vischwinkel veranderd in een viswinkel. Ik kan het
belang van deze omzetting voor den handel niet beoordeelen, maar het ligt toch voor
de hand, dat ik achter den visverkooper in quaestie een aanhanger van de spelling
Marchant vermoedde.
Wie schetst nu mijn verbazing van gisteren, toen ik voorbij mijn viswinkel liep
en daar plotseling een uitdagend bordje zag prijken met: Versche zalm. Het bordje
was gloednieuw, kennelijk pas afgeleverd. Daar stond ik, voor den completen chaos,
waarvan in de kranten tegenwoordig zooveel wordt geschreven, den spellingchaos!
Weliswaar sloegen er geen vlammen uit het dak, en zelfs lagen paling en bokking
even ordelijk en vreedzaam naast elkaar als ooit; alleen een potje mosterdzuur stond
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op een andere plaats dan een paar dagen geleden. Maar wat doet dat ter zake? Chaos
is chaos, en de noodlottige gevolgen daarvan zullen niet uitblijven, wanneer het nog
lang zoo doorgaat.
Ik dus naar binnen, want ik ben sociaal aangelegd; bovendien ben ik een goed
klant van den eigenaar van den viswinkel, hoewel ik het thema van de spelling nooit
met hem had behandeld. Nadat ik bij wijze van gezang wat gerookte makreel had
gekocht, ging ik over tot de preek en verweet hem zijn dubbelhartigheid in
spellingzaken. Ik verklaarde, hoewel zelf vurig aanhanger van de Vries en Te Winkel,
zijn voorliefde voor Marchant te kunnen begrijpen, maar nooit ofte nimmer zijn
begunstiging van den chaos. Daarop legde hij tegenover mij de volgende rondborstige
verklaring af:
‘Voor mij bestaat er alleen visch’ (ik hoorde aan zijn uitspraak niet, of hij vis of
visch zei); maar omdat mijn ruit noodzakelijk moest worden opgeschilderd en de
nieuwe spelling toch niet tegen te houden is, heb ik me aan de vis van Marchant
gehouden; anders kan ik na een jaar weer over laten schilderen. Maar nu had ik
eergisteren prof. Huizinga in de zaak, die een groot vischliefhebber is en uit oude
genegenheid dikwijls bij mij koopt. Lààt hij nu juist die ruit in het oog krijgen! En
nu heb ik hem als klant verloren, want hij heeft tegen mij gezegd, dat hij nu niet meer
precies wist, wat ik eigenlijk verkocht, door de onduidelijkheid van het schriftbeeld.
Vis was voor hem, zei hij, een paling, waarvan hij niet wist of er niet een
biefstuksmaak aan zat; hij kocht alleen visch, omdat hij precies wilde weten, wat hij
kocht. En toen zei hij zoowaar, meneer, en u had moeten zien, hoe hij daarbij moeite
deed om uit zijn keel te spreken: ‘Uw visch is zeker nu ook niet bepaald versch meer,
nietwaar?’
Niet eens een blikje Noorsche sardines heeft hij meegenomen, meneer! En u
begrijpt wel: dat kan ik niet nog een keer lijden! Geef mij dan maar de chaos, zoolang
als het voor de zaak noodig is!’
Ja, geef mij dan maar de chaosch.
Sagittarius.

Om een menschenleven
aant.

‘La tête d'un hommel’ van Julien Duvivier
Harry Baur, Inkyinoff, Gina Manès
Passage Theater
Verleden week schreef ik naar aanleiding van Feyders ‘Le Grand Jeu’ een en ander
over het gemiddelde van de Fransche film, dat na een periode van pijnlijken
achterstand, een niveau heeft bereikt, waarmee zich bijna geen ander land kan meten.
‘Le Grand Jeu’ was daarvan echter geen typisch voorbeeld, omdat Feyder te sterk
onder invloed gekomen is van den zoo volkomen anders geaarden Amerikaanschen
filmstijl, Fransche en Amerikaansche filmstijlen mogen elkaar op verschillende
punten raken, in het essentieele lijken zij niets op elkaar. De ‘aandacht voor de
werkelijkheid’, voor de dingen van het gewone leven, is in de Fransche film vaak
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hoofdzaak, ook wel eens ten koste van de historie, waar het ‘om gaat’, terwijl men
den indruk krijgt, dat zelfs de voortreffelijkst gemaakte Amerikaansche film de
dingen van het gewone leven of idealiseert door een fluïdum van sentimentaliteit òf
zoo naturalistisch uitbeeldt, dat er voor een tusschensfeer geen plaats meer is. Sedert
de Amerikaansche film technisch niets meer te wenschen overlaat, ziet men toch niet
minder duidelijk, hoeveel moeite het een Amerikaan kost de romantiek los te laten.
In de Fransche film daarentegen (ook als men te doen heeft met een onderwerp, dat
men geneigd is om de stof van het scenario romantisch te noemen!) is de genegenheid
voor het poëtisch geziene ‘gewone’ detail als van nature aanwezig; blijkbaar sluit
deze voorkeur zich aan bij de lange litteraire traditie, die Frankrijk in zich heeft
opgenomen.
***
De langzamerhand ook hier bekend geworden acteur Harry Baur dankt zijn roem
wel hoofdzakelijk aan zijn aanvoelen van het alledaagsche. Nooit stond een filmspeler
verder af van het tooneelgebaar dan deze Baur, die zijn grootste effecten bereikt met
een achteloos beweginkje van zijn hand, een even fronsen van de wenkbrauwen. Tot
nog toe heeft het succes Baur nog niet kunnen bederven, zooals het destijds bijv. een
Emil Jannings bedierf, die in het ensemble van een film als ‘Variéte’ van Dupont
een uitstekende kracht was, maar daarna werd uitgebuit voor groote solo-rollen,
waarbij de Groote Acteur voor den dag kwam en de beminnelijke Duitscher, met
een beperkt, maar zeer reëel talent, zichzelf in de verleidelijke bekoring van allerlei
geweldige figuren wel moest kwijtraken. De kracht van Baur is immers juist, dat hij
zich niet boven zijn medespelers verheft; zijn capaciteiten brengt hij in bescheidenheid
naar voren; in de film, die nu in het Passage Theater loopt, merkt men niet eens, dat
de regisseur speciaal moeite doet op hem de aandacht te vestigen. Hij schittert niet:
dat is zijn groote eigenschap, en men mag wenschen, dat hij binnen verloop van tijd
niet gebruikt zal worden voor het ster-systeem en bewaard zal blijven voor het toch
wel wat zielige verloop van een carrière als die van Jannings of Garbo.
***
In ‘La Tête d'un Homme’ (‘Om een Menschenleven’) heeft Baur zich zelfs zoozeer
geeffaceerd, dat zijn tegenspeler, de Mongool Inkyinof, veel meer voor het oog van
het publiek als ster fungeert. Hoewel ook deze acteur onder de bekwame leiding van
den regisseur Julien Duvivier geenszins eigenmachtig gebruik kan maken van zijn
voortreffelijk filmmasker, is hij toch meer dan Baur hoofdpersoon geworden. Baur
stelt zich tevreden met de bescheiden rol van wat bij de Ufa reeds een vast type werd:
den ‘Kriminal kommissar’; en hij weet er zonder ophef een buitengewoon boeiend
personage van te maken Voor den goeden acteur geldt, dat hij in iedere rol een ander
is, maar zonder zijn karakteristieke eigenschappen te verliezen; dat geldt ook voor
Harry Baur, die hier geheel anders is dan b.v. in ‘Rotchild’, en toch met dezelfde
bijna onmerkbare, maar volkomen beheerschte gebarentechniek zijn doel bereikt.
***
‘La têtê d'un homme’ is een ‘film policier’ van de beste, boeiendste soort. Dit genre
film leent zich uiteraard voor alles: voor de grootste nonsens, maar ook voor een
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rake typeering van menschen en een virtuozen opbouw van de intrige. Natuurlijk is
ook deze intrige, fundamenteel bekeken, nonsens, maar omdat Julien Durivier een
zeer knap vakman is met kennelijk pleizier in zijn werk kan men zich geheel verdiepen
in de sfeer van het gebeuren. Zoo nu en dan gaat de film echter zelfs boven den
‘inhoud’ uit, zoowel door de uitstekende qualiteiten van de acteurs als door de
gevoelige montage van beeld en geluid. Overigens is het overbodig, daar al te zware
termen aan te verbinden; hoofdzaak is, dat Durivier, die trouwens reeds door
verschillende films zijn talent heeft bewezen en zeker wel als representatief kan
gelden voor het Fransche gemiddelde op zijn best, een spannend gegeven (naar een
roman van Georges Simenon) heeft verfilmd met alle ambitie, die den uitvoerder
van zulk een opdracht ten dienste kan staan.
Veel van de geschiedenis verraden is niet noodig. De nasporingen van commissaris
Maigret (Harry Baur) betreffen een geheimzinnigen moord in een villa, waarvan een
oude, gefortuneerde dame het slachtoffer is geworden. Aangezien de tante een neef
tot eenigen erfgenaam heeft en de als dader aangehouden Joseph Heurtin natuurlijk
de dader niet is, heeft men reden genoeg om zijn verdenkingen op Radek (Inkyinof),
den eigenlijken aanstoker van al dit kwaad, te vestigen. Ditmaal doet de regisseur
geen moeite, om den eigenlijken schuldige ook voor den toeschouwer te verbergen;
maar het onderzoek boeit voldoende door de wijze waarop, en alleen het slot (Radeks
bekentenis onder de wielen van een autobus) is, van politieroman-technisch standpunt
bezien, niet geheel verantwoord. Verder heeft mij eigenlijk in dit verband alleen
gehinderd het inlasschen van een ‘nummer’ van Damia, dat op het moment in quaestie
den afloop in een verkeerd tempo remt.
Ik noem nog een paar scènes uit de film, waarvan de qualiteiten op rekening van
Durivier moeten worden gesteld. In de eerste plaats het verhoor van Heurtin door
Maigret die beide onzichtbaar blijven, terwijl de camera het oog een panorama van
Versailles laat zien; een effect, dat den indruk van het verhoor versterkt in plaats van
verzwakt. Een uitstekend stuk montage is ook Radeks ren aan het slot, met het telkens
botsen en weer doorvliegen van het Mongolenmasker van Inkyinof; in zulke episodes
is Duvivier (men herinnert zich wellicht zijn ‘Au Bonheur des Dames’?) een
specialiteit. Voortreffelijk is ook de arrestatie van Heurtin, die gedreven door den
honger van een klein meisje een boterham steelt.
Behalve Harry Baur als den commissaris, komt vooral Inkyinof als Radek naar
voren: dezen speler leerde men reeds lang geleden kennen door Poedofkins ‘Storm
over Azië’. en sedert dien heeft hij zich onder de krachten van beteekenis weten te
handhaven; in deze film mag hij naast Baur gezien worden Gina Manès, het Fransche
pendant van de Duitsche Brigitte Helm, geeft hier ook weet blijken van een filmtalent,
dat er sedert haar creatie in ‘Thérèse Raquin’ geenszins op achteruit is gegaan. Ook
de andere rollen (in het bijzonder denk ik aan den acteur, die Joseph Heurtin vertolkt!)
zijn in zeer goede handen.
M.t.B.

Vuurtjes stoken
aant.

De symboliek van Prometheus en Herostratus
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Een verdediging van den duitschen boekenbrandstapel
Werner Schlegel, Dichter auf dem Scheiterhaufen. (Verlag für
Kulturpolitik, Berlin 1934).
Het pleizier van vuurtjes stoken is niet alleen voor de jeugd gereserveerd; dat het in
onze samenleving. officieel althans, weinig populair is, komt, omdat de
politievoorschriften zich er uit practische overwegingen tegen verzetten; maar uit de
hartstocht, waarmee jongens in den zomer den brand jagen in heidestruiken en
dennenaalden, mitsgaders uit oeroude gebruiken als de in den Achterhoek nog altijd
met bijzonder ritueel verzorgde Paaschvuren, blijkt wel, welk een oorspronkelijke
drift zich hier botviert. Het vuur is niet voor niets door Prometheus van den hemel
gehaald, en niet voor niets heeft de vertoornde Zeus den onbescheidene gestraft door
hem te ketenen aan den Kaukasus, waar een adelaar van zijn steeds aangroeienden
lever komt eten; niet voor niets ook loopt deze oude mythe parallel met een ander
verhaal, volgens hetwelk Prometheus een geheim bezat, dat den oppergod noodlottig
kon worden en dat zelfs in staat zou zijn hem te onttronen. De magische beteekenis,
die door verschillende godsdienstvormen aan het vuur wordt toegekend, hangt samen
met het tegelijk vernietigende en scheppende karakter van dit ‘element’; de vogel
Phoenix herrijst immers uit de asch, verjongd, gepurifieerd door de vlammen.
Men kan de ‘waarheid’ van oude mythen uit schoolboekjes leeren, om haar
onmiddellijk weer te vergeten; maar aanbevelenswaardiger is het zich niet op de
autoriteit van boeken te beroepen en zelf na te gaan, in hoeverre het vuur ook voor
ons nog een magische functie vertegenwoordigt. Iemand, die zich voor dergelijke
‘waarheden’ uit eigen beleving openstelt, zal zich zeker de sensaties herinneren van
het verboden vuurtjes stoken uit eigen jeugd. De verbodenheid is een van de
bijzondere bekoringen, ongetwijfeld, al is het onjuist om daaruit alleen de speciale
voorliefde voor het vuur te verklaren; eerder is het zoo, dat door de maatschappelijke
gevangenis, waarin onze cultuur het vuur heeft opgesloten, dat vuur meestal dadelijk
geassocieerd wordt met de verboden vrucht, terwijl er in de ontwikkeling der dingen
eerst het vuur was en daarna het verbod om het onbeperkt te gebruiken. Het verbod
is er om overtreden te worden, zooals alle verboden; de menschheid heeft verboden
noodig om zich in stand te kunnen houden[,] [m]aar ieder individu van de vele
individuen[,] waaruit de menschheid bestaat, is met [zulk een] voorzorgsmaatregel
innerlijk ontevreden[.] [H]et genoegen, waarmee keizer Nero Rome [voor zich] zag
branden, is een pathologische [vergroo]ting van een pleizier in de vernietigende[,]
[sch]oonmakende kracht van het vuur, dat in [ieder] van ons nog zeer levend is;
vandaar, dat [het sp]elen met lucifers door kinderen met [strenge] vermaningen wordt
vervolgd, juist omdat [de] bekoring van dat spelen tot heimelijk [overtre]den van het
maatschappelijk verbod uitlokt. Telkens weer, zou men kunnen zeggen, steelt
Prometheus (in de gedaante van een of andere Jan of Pietje, die met lucifers speelt)
het vuur van den hemel; telkens weer ketent Zeus den ondeugenden Prometheus aan
den Kaukasus van de maatschappelijke conventies, die strenger zijn naarmate de
gevaren van het vuur die maatschappij meer bedreigen.

Daad van geloof.
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De beeldspraak, waarin Prometheus het centrale punt is, heeft Carry van Bruggen in
haar studie over de verhouding van individu en collectiviteit aangegrepen als een
gelegenheid om twee aan elkaar tegengestelde richtingen van menschelijk denken
(het denken als verzet: Prometheus, en het denken als bevestiging: Zeus) te
symboliseeren. Ik wil echter in dit opstel niet eens zoo ver gaan en mij bepalen tot
het vuur in den eigenlijken zin des woords. Men kent waarschijnlijk de geschiedenis
van Herostratus, die den tempel te Ephesus in brand stak om zijn naam te vereeuwigen.
Deze Herostratus is een merkwaardig man; niet iedereen, die een tempel in brand
steekt, is er op gesteld, dat zijn naam van de daken wordt uitgeschreeuwd; maar voor
Herostratus bestond er een onmiddellijk verband tusschen het vernietigen van een
door de maatschappij in eere gehouden gebouw en zijn roem. De gedachte aan het
paradoxale van zulk een roem hinderde hem blijkbaar tenslotte niet meer, toen hij
de vlammen vrij spel liet; hij overtrad het sociale verbod en achtte alle bedreigingen
aan dat verbod gering, omdat de reputatie van een dwaze daad hem meer waard was
dan een renteniersbaantje gelijk aan dat van alle anderen. Bij Herostratus zien wij
dus vuur en persoonlijk initiatief (hoe infantiel ook toegepast) vereenigd in hun verzet
tegen de maatschappelijke orde; een bewijs, dat het individu, wanneer het voor risico
niet bang is en tot iederen prijs zijn eigenheid, d.w.z. in dit geval zijn naam, wil
verheffen boven de tallooze namen der medeburgers, er niet voor terug zal deinzen
het vuur uit zijn door de maatschappij ingerichte gevangenis te bevrijden en tegen
die maatschappij uit te spelen. Herostratus heeft zijn zin gekregen; nog in de twintigste
eeuw na Christus leeren de schoolkinderen dien eenen naam, terwijl de naam van
den winkelier op den hoek tegenover Herostratus onherroepelijk is verloren gegaan.
De herostratische kant van het brandstichten: de bedoeling om door middel van het
vuur zich een soort dwaze positiviteit in de wereld te verschaffen, vindt men in
pathologischen vorm ook in onze maatschappelijke verhoudingen bij bepaalde
personen terug; men kan er, al naar men wil, zijn psychologische en zelfs
psychoanalytische conclusies uit trekken. Maar omdat het verbod zoo streng is, zal
de normale burger van den staat zijn handen wel thuis houden; er zijn bijzondere
omstandigheden noodig voor een historische brandstichting, zooals b.v. een collectieve
roes, die het verbod en de daarmee verbonden strafmaatregelen tijdelijk buiten
werking stelt. Zulke bijzondere omstandigheden waren - en daarmee zijn wij aan het
boekje van Werner Schlegel toegekomen - de gebeurtenissen van 1933 in Duitschland,
die een op zichzelf niet eens zeer gevaarlijk, maar symbolisch des te belangrijker
brandje ten gevolge hadden; het auto-da-fe der Duitsche litteratuur.
Auto-da-fe (actus fidei) beteekent, zooals men weet ‘daad van geloof’; dat men
bij het hooren van het woord aanstonds aan vuur dankt is een gevolg van de afdoende
wijze, waarop de Inquisitie zulke ‘daden’ in practijk placht te brengen. Ook de
boekenbrandstapel van het Derde Rijk was in de eigenlijke en de eigenlijke beteekenis
van het woord en auto-da-fe; daad van geloof en vuur gingen er samen om aan de
wereld een demonstratie te geven van een proces tegen de moderne heks
asphaltlitteratuur; een bepaalde maatschappelijke strooming verschafte zich hier,
begunstigd door het plotseling wegvallen van de gewone sociale remmen, de reputatie
van Herostratus den Ephesiër.

Het verbod om te gehoorzamen overtreden.
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Voorzoover er dus een element van openhartige neiging tot vuurtjes stoken in deze
boekenverbranding steekt, is er eigenlijk geen reden er zich druk om te maken; men
gunt het bepaalden menschen graag, dat zij zich verrukkelijk positief voelen door
andermans geestesproducten in vlammen te zien opgaan. Een gezamenlijk bedreven
(mits niet op gebouwen of personen toegepaste) herostratische daad is een onschuldig
genoegen, dat misschien andere brandstichting voorkomt; en onze liefde voor de
Duitsche litteratuur uit de periode voor Hitler behoeft niet zoo groot te zijn, dat zij
ons drijft tot heftig rouwmisbaar om die paar stuks verkoolde uitgaafjes, waarvan
duplicaten buiten de Duitsche grenzen bovendien nog overal verkrijgbaar zijn. Dat
Luther de pauselijke bul verbrandde, dat de opstandelingen van 1848 te Weenen het
portret van Metternich verbrandden.... het zijn feiten, die uit de magische beteekenis
van zulk een vuurdaad te verklaren zijn; zelfs het verbranden van ketters kan men,
uit een bepaald gezichtspunt bezien, verdedigen als een noodzakelijke groote
schoonmaak in het belang van de ware leer. Het verbranden op zichzelf kan, vooral
waar het zulke onschuldige objecten als boeken betreft, moeilijk als een misdaad
worden veroordeeld; alles hangt dus af van onze sympathie of antipathie jegens de
levensbeschouwing, die door de verbranding wordt gesymboliseerd. Het vuur
vernietigt, maar het zuivert ook; gesteld dus, dat de zuivering, beoogd door juist dit
auto-da-fe, ons meer waard zou zijn dan de vernietiging, dan zouden wij den
Duitschen boekenbrandstapel zelfs in hooge mate kunnen waardeeren. Dat het
buitenland deze procedure echter algemeen heeft afgewezen en in de eerste plaats
de belachelijkheid van het gebaar heeft gezien, ligt dus niet aan het vuur als zoodanig,
maar aan de wijze, waarop de nationaalsocialistische jeugd (met minister Goebbels
als beproefde loudspeaker) meende tegen den ‘geest’ te kunnen strijden. Er is,
waarschijnlijk onder den indruk van de verontwaardiging bij de omringende volken,
waarvoor men in Duitschland onderbewust veel meer respect heeft dan men zich op
grond van de rassenpsychose toegeeft, dan ook geen herhaling gevolgd; en men heeft
van Duitsche intellectueele zijde niets nagelaten, om het ietwat overhaaste
vreugdevuur te interpreteeren als een verbranding van ‘Schund’. Het is duidelijk,
dat deze uitleg van het geval onhoudbaar is. De bibliotheek van verbrande boeken,
die te Parijs is ingericht leert, dat het begrip ‘Schund’ zich heeft uitgestrekt tot Lessing,
Voltaire, Gide, Lawrence en Thomas Mann! Onze Parijsche correspondent schreef
destijds naar aanleiding van deze bibliotheek: ‘Men is iederen keer weer verpletterd
door de absurditeit van de opgemaakte lijst en tegelijk door de kinderachtige
hulpeloosheid van het gebaar’......
Kinderachtig: hier grijp ik even terug op wat ik boven schreef over de voorliefde
van de jeugd voor het vuur. Als wij in dit geval in de boekenverbranding een
symbolisch feit moeten zien, dan is het de symboliek van de overtreding van het
verbod, die zich aan ons opdringt. Er bestond in het Duitschland voor Hitler een
vrijwel onbeperkte geestelijke vrijheid, die, gegeven het Duitsche volkskarakter,
soms bijzonder veel op anarchie leek; Berlijn tusschen 1918 en 1933 was de stad
van de ontelbare gezindten en stroomingen, uiteraard ook van de vrijwel ongelimiteerd
toegelaten ‘Schund’. Deze toestand is een groot deel van het Duitsche volk al lang
(lang voor de opkomst van het nationaal-socialisme b.v.) een doorn in het oog
geweest; een volk, dat jaren achtereen gehoorzaamd heeft, is niet rijp voor een
vrijheidsbegrip, dat den Franschman in het bloed is overgegaan; voor den gemiddelden
Duitscher, zelfs voor een deel van de Duitsche intellectueelen, beteekende de
onbeperkte vrijheid van Berlijn eenvoudig het verbod om te gehoorzamen. Vandaar,
dat in breede lagen van het Duitsche volk (en werkelijk niet alleen die, waarvoor
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Rudolf Herzog zijn fideele romans schreef!) reeds lang de neiging bestond om dat
verbod te overtreden en alle litteratuur, die zich niet afhankelijk stelde van de nationale
idee en het gezagsprincipe, onder één hoofd te rangschikken: ‘Schund’. Als men
nagaat, wat tegenwoordig in deze kringen (door de ‘nationale revolutie’ aan de macht
gekomen en in het bezit van persorganen en uitgeverijen) onder ‘Asphaltliteratur’
wordt samengevat, dan ziet men eerst recht, hoe weinig het Duitsche volk van de
republiek van Weimar heeft geprofiteerd; en men verwondert zich dan ook minder
over de chaotische lijst van verbrande boeken, waarop de banaalste producten der
voor-Hitleriaansche boulevardlitteratuur èn de werken van eersterangs-schrijvers
zonder eenig besef van rangorde dwars door elkaar heen zijn gegooid.

Karel I. Bastille, boekenbrandstapel.
Er is nu eenigen tijd geleden in Duitschland een boekje verschenen, ongetwijfeld
van een braaf man, waarin de boekenbrandstapel voor het oog der wereld wordt
gerechtvaardigd. Het boekje, Dichter auf dem Scheiterhaufen, van Werner Schlegel
is niet belangrijk als schriftuur, maar zeer karakteristiek voor de vuursymboliek der
verbodsovertreders. De auteur moet wel iemand zijn, die gemakkelijk aan groote
woorden gelooft; natuurlijk begint ook dit werkje met de thans gebruikelijke phrasen
over ‘Frontkameradschaft’ en over het ‘tragische genie’ Friedrich Nietzsche, dat,
mogen wij het gelooven, het vuurgericht tegen Freud en Gide al veertig jaar geleden
met profetischen blik heeft voorzien; volgens deze opvatting (ik heb het elders
letterlijk zoo gelezen in een Duitsch blaadje) gingen de frontstrijders meestal met
Also sprach Zarathustra in hun ransel de loopgraven in. Daarna volgt een kleine
bloemlezing uit eenige verbrande schrijvers, waarbij de auteur er zorgvuldig op gelet
heeft zijn citaten uit de tweede- of derderangsfiguren te putten; het spreekt vanzelf,
dat Alfred Kerr, Emil Ludwig en Erich Kästner het moeten ontgelden, en men zou
daartegen ook niet het minste bezwaar hebben, als de wijze van behandeling dier
citaten door. Werner Schlegel zelfs maar halen kon bij de methoden der verbrande
heeren. Voor het buitenland was deze opsomming bovendien volkomen overbodig,
aangezien men hier ook voor 1933 wel wist, dat Alfred Kerr een aanstellerig stijltje
schreef Bijzonder boos maakt Werner Schlegel zich natuurlijk op Kurt Tucholski,
den schrijver van het amusante prentenboek Deutschland, Deutschland über Alles,
waarin o.m. staat (Schlegel citeert het vol afgrijzen): ‘Deutschland ist eine Nation
von Biertrinkern, Diensttuenden, Diensthabenden und Dienstmännern’. Het ‘tragische
genie’ Nietzsche heeft hetzelfde geschreven, en in nog scherper vorm, maar ja, men
kan nu eenmaal moeilijk zijn eigen held op den brandstapel brengen.
Iedere groote revolutie, zegt Schlegel dan in zijn hoofdstuk ‘Der Scheiterhaufen’,
heeft een symbool, dat haar typeert. Engeland heeft zijn koning onthoofd; dat was
geen wraakneming, voegt Schlegel er aan toe, want de Engelschman ‘kennt seiner
kühlen, sachlichen Natur entsprechend keine Sentiments und keine Rachegefühle’;
het staat er werkelijk zoo, en men begrijpt nu ineens ook beter den later in Nederland
ontstanen cultus van Karel I. Frankrijk heeft zich een symbool aangeschaft door de
bestorming van de Bastille; en (men voelt al, dat het daar op uit moet loopen!)
Duitschland moest ook iets doen. ‘Wo andere Völker ihrem Temperament
entsprechend enthaupten, erschiessen (Russland) oder stürmen, verbrennt das deutsche
Volk’. Want: ‘Das Feuer als reinigende Kraft ist ein uraltes, mit der
germanisch-deutschen Geschichte untrennbar verbundenes Symbol’. Men zou even
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twijfelend zijn vinger willen opsteken, maar Schlegel licht het nader toe. ‘Auf dem
Scheiterhaufen der Studentenschaften zerknisterten die Perversitäten, flammten die
Sudeleien, sank der kulturelle Nihilismus in sich zusammen’. Aan welken
dramatischen zin met verbijsterende scherpte van waarnemingsvermogen wordt
toegevoegd: ‘Die Bücher von Kerr und Glaeser gaben durch ihren reichen
Schwefelwasserstoffgehalt sogar besondere Stichflammen.’
Deze enkele citaten, die ik om der wille van de fijne nuance niet vertalen mag,
zijn, dunkt mij, wel voldoende om aan te toonen, welke belangen de
boekenbrandstapel in werkelijkheid heeft gediend; want wat Schlegel onder ‘den
kulturellen Nihilismus’ verstaat, was niets meer of minder dan de Europeesche
oriënteering in de Duitsche litteratuur, die verbood om gehoorzaamheid als hoogste
norm te stellen. Maar het gebod om te gehoorzamen werd overtreden, mocht weer
overtreden worden; daarvan in de eerste plaats is de boekenbrandstapel het symbool,
al de verwijzingen naar Karel I ten spijt.
Menno ter Braak.

Nieuwe uitgaven
aant.

Willem van Iependael, Over de Leuning en langs de Kaai (Em. Querido's
Uitg. Mij., Amsterdam 1934).
De poëzie van Willem van Iependael is doortrokken van rancune. Dat kan men den
dichter niet kwalijk nemen, maar het karakteriseert zijn humoristisch bedoelde,
populair klinkende verzen, waaronder er eenige zijn, die werkelijk wel talent verraden.
Maar de mentaliteit van den superieuren proletariër overstraalt toch alle andere
eigenschappen; hij ‘kankert’ op alles wat in eenigen zin tot de ‘hooge oomes’ kan
behooren, en dat op een z.g. ‘lollige’ manier. De opstandigheid van Van Iependael
is die van den man, die wel deksels goed weet, hoe hij de wereld zou willen inrichten,
en die zich dus het noodige cynisme tegenover de slechtaards kan permitteeren.
Er loopt iets van Speenhoff en van Adama van Scheltema door deze gedichten
heen. Soms ook van Margot Vos; dan is Van Iependael op zijn minst.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

C. en M. Scharten - Antink, De Gave Gulden (Wereldbibliotheek, A'dam
1934).
Ergens las ik een critiek op dezen laatsten roman der Schartens, die uit één zin
bestond, ongeveer neerkomend op het volgende: ‘Na lezing van “De Gave Gulden”
is schrijver dezes een voorstander van devaluatie geworden’.
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Inderdaad is deze eene zin wel voldoende om het boek te karakteriseeren als een
van de mislukste werken van het veel-schrijvende echtpaar. Het is zoo zouteloos en
zoo afgrijselijk lang uitgesponnen, zoo met conversatie doorspekt en zoo zonder
eenig belang, dat men de geschiedenis van ‘Bets’, de hoofdpersoon van den roman,
nauwelijks tot een goed einde kan brengen. Het lezen wordt tenslotte een ren over
pagina's; het wordt hèt groote probleem, wat nu eigenlijk ‘de gave gulden’ zal zijn,
waarmee het echtpaar Scharten (ik veronderstel zonder reclamebedoelingen) de
aandacht trekt van alle wanhopige economen.
De gave gulden blijkt helaas slechts de heen en weer geslingerde Bets, en de
economie komt er alleen vergelijkenderwijze aan te pas. Het is een ‘mop’; maar
omdat de Schartens er weinig slag van hebben om een mop te vertellen, blijft het
een gezochte gave gulden, deze Bets, ‘Zottin!’ schold ze zichzelve, ‘Maitresse! Gans
met je gekke goedheid! Dievegge van het geld van je eigen zoon!’ Tot zij, voldaan,
de beleedigendste scheldwoorden vond: ‘idiote gave gulden! Moderne vrouw!’
Wel is het talent van de Schartens gedevalueerd!
M.t.B.

In den maalstroom eener wereldstad
aant.

Mirages de Paris
van Fedor Ozep
Cinema Odeon
Deze week kan men in Odeon een van de successen van de Amsterdamsche ‘Uitkijk’,
Fedor Ozeps ‘Mirages de Paris’, bewonderen. De Nederlandsche naam is niet
karakteristiek voor deze alleraardigste satyre op een in de film van tegenwoordig
zoo veelvuldig voorkomend motief; het jonge meisje, dat naar de metropool komt
om beroemd te worden, natuurlijk als ‘vedette’. In dit geval loopt zij tegen een heer
aan, die zij voor den grooten zanger Tonnerre houdt (geheel ten onrechte, want hij
is slechts een hulpkracht van ondergeschikt belang); en uit de verwarringen, die van
deze ontmoeting het gevolg zijn, valt de rest van de historie wel ongeveer af te leiden.
Madeleine krijgt het schandaal, dat zij noodig heeft om naam te krijgen en zij behoeft
er niet eens voor van den Eiffeltoren te springen, zooals een impresario haar eerst
aanraadt; een happy end doet vermoeden, dat zij Mistinguett zal overtreffen en daarbij
nog gelukkig worden ook aan de zijde van François, den pseudo-tonnerre.
Het verschil met andere films over dit gegeven (en dat is de reden, dat wij er meer
dan gewone aandacht aan wijden) is, dat Ozep de stof heeft gebruikt voor een
werkelijk bijzonder amusante en filmisch geziene bespotting van de kitsch, die zulk
een geslaagde carrière inhoudt. Men herinnert zich van Ozep wellicht diens film ‘Het
gele Paspoort’ of ‘Dimitrij Karamazof’, met de prachtige rollen van Kortner en Anna
Sten. Van dat laatste werk vindt men in ‘Mirages de Paris’ verschillende motieven
terug; Ozep heeft zijn persoonlijke opvattingen sterk doorgezet, zoodat zijn film een
merkwaardige mengeling van Fransche atmosfeer en Russische groteske is geworden,
maar men moet daaruit vooral niet afleiden, dat ‘Mirage de Paris’ als geheel niet
geslaagd is: de beide tegendelen hebben elkaar gevonden, en Ozep werkt met zijn
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materiaal als de beste Fransche regisseur, zonder daarbij echter van zijn persoonlijke
inzichten afstand te doen.
Bijzonder geslaagd als montage is de inzet: Madeleines vlucht uit het pensionaat,
haar binnenvallen in het ‘kantoor’ van den impresario; juist deze episoden doen sterk
aan den stijl van ‘Karamazol’ denken. Uitmuntend is trouwens de contrastmontage
in deze film uitgebuit. Men lette op Ozeps geestige vondsten, waar hij een fluitketel
of een standbeeld te pakken heeft! In het spel der acteurs is de charge met opzet sterk
aangezet, zoodat men juist op dit punt vaak aan de Russen moet denken.
Jacqueline Francell als Madeleine is uitstekend. Roger Tréville als de
pseudo-tonnèrre heel aardig. De scène in het hotelletje is, evenals de bespotting van
de zotte luxe van een nonsensikale revue, een goed voorbeeld van Ozeps regikunst.
Zelfs van de happy end geeft ‘Mirage de Paris’ een caricatuur (en gros). Deze
collectieve zaligheid van klapzoenende individuen is het duidelijkste document van
Ozeps satyrische bedoelingen.
M.t.B.

Geluidsfilm en tooneel
In hoeverre heeft de avantgarde zich vergist?
aant.

‘Jeanne’
met Gaby Morlay en André Luguet
Princesse Cinema
Soms kan een plotseling optredende storing in den normalen gang van zaken een
onverwacht aspect geven op een ding of een gebeurtenis. Zoo faalde bij de
persvoorstelling van ‘Jeanne’, die ik dezer dagen bijwoonde, gedurende eenige
oogenblikken het geluidsapparaat. Het beeld zette zijn tocht voort, maar nu zonder
de begeleiding van de voor het oor bestemde effecten; en wat zag men in deze korte
periode van ‘abnormaliteit’ gebeuren? Een werkelijk bijzonder knappe en zuivere
film werd eensklaps weer het bekende machtelooze, leege filmtooneel van de eerste
jarèn; men zag weer de monden uitvoerig bewegen en niets voortbrengen, men zag
weer de hoofden buigen en de handen schutteren in het niet door een drastische
montage omgetooverde, maar rustig-stabiele beeldvlak, kortom: wàt men zag, was
‘zwijgende film’ uit den tijd van de ergste aberraties, film uit de ‘praehistorie’......
Eenige seconden later was het mankement gerepareerd en Gaby Morlay had, behalve
haar mimiek, ook haar stem weer terug; de geluidsfilm had zijn vorm hervonden en
de met zooveel distinctie voor de film geadapteerde stof van Henri Duvernois'
tooneelstuk ging voort ons te boelen.
Het was niet de eerste maal, dat ik een geluidsinstallatie voor eenige seconden of
minuten zag bezwijken, terwijl de beelden op hun eigen houtje doormanoeuvreerden;
en telkens, wanneer er iets van dien aard in den bioscoop gebeurt, spits ik mijn....
oogen. Nooit kan men zooveel waarnemingen doen, die van belang zijn voor de
aesthetica van de film in het algemeen en die van de geluidsfilm in het bijzonder, als
in die oogenblikken van ‘gehalveerde’ zintuigelijkheid. Men weet immers, dat de
maatschappij die de film afleverde, zooiets zeker niet heeft, willen laten zien, en dat
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de regisseur het hoogstens bij wijze van grap aangenaam zou vinden zijn werk zoo
te laten verschijnen voor het publiek. Een film moet zoo gepresenteerd worden, dat
de toeschouwer aan de verschillende voorstadia van technische toebereiding liefst
in het geheel niet denkt; en in de eerste plaats moet de eenheid van beeld en geluid
niet ‘in twijfel worden getrokken’ door dien argeloozen toeschouwer. Maar bij tijd
en wijle is het ook pikant om een blik in de keuken te werpen, waar het onberispelijk
geserveerde diner er veel minder vanzelfsprekend uitziet; men kan zich dan eens
rekenschap geven van de problemen van het koksambt en van de ingrediënten, die
noodig zijn om eén diner tot stand te laten komen.
Ik hoop, dat de lezer mij deze lucullische beeldspraak ten goede wil houden; van
zeker standpunt bezien is de kunst ook een zeer wel met de kookkunst te vergelijken
bezigheid. Het ‘mixen’ van het geluid en het klutsen van het beeld hooren in de
keuken van de filmkunst thuis en zoo nu en dan verraadt de keuken geheimen, die
de dinerzaal verbergt.
***
Voordat het geluid binnen het bereik der practische filmmogelijkheden was gekomen,
stelde de avantgarde er een eer in iederen vorm van ‘verfilmd tooneel’ met een bijna
moralistisch getint afgrijzen af te wijzen; het ‘verfilmde tooneel’ ziet men in de
annalen der Filmliga opduiken als den duivel in de middeleeuwsche theologie. Geen
verachtelijker diagnose van een film was mogelijk dan deze: ‘het is niet meer dan
verfilmd tooneel’. De avantgarde had, toen zij dit afgrijzen als maatstaf voor de
beoordeeling van de zwijgende film gebruikte, natuurlijk groot gelijk; en zij had ook
gelijk, toen zij, in de allereerste periode van de pasgeboren geluidsfilm, ketterde
tegen den nieuwen en zoo mogelijk nog afgrijselijker vorm van ‘verfilmd tooneel’,
die tegemoetgezien kon worden. Moholy Nagy, de bekende voorvechter der Duitsche
avantgarde, die overigens al zeer vroeg de mogelijkheden van een met juist begrip
gehanteerde geluidsfilm inzag, waarschuwde in den tijd van den ‘Jazzsinger’ en
andere werkelijk barbaarsche producten tegen de ‘commercieele roofridders’, die nu
met het nieuwe misverstand het terrein onveilig zouden maken. In één opzicht echter
bleek de avantgarde te dogmatisch: zij meende n.l., dat alle ‘verfilmde tooneel’ uit
den booze was.. en hierin heeft zij ongelijk, of althans maar zeer ten deele gelijk
gehad. Een film als ‘Jeanne’ bewijst, dat verfilmd tooneel met geluid wel degelijk
zeer groote mogelijkheden heeft; en de enkele oogenblikken van bij ongeluk zwijgend
gedraaide ‘Jeanne’ bewijzen zoo mogelijk nog duidelijker, op welk punt de avantgarde
zich vergiste. De menschelijke stem schept een soort diepte in het beeld, die aan de
zwijgende film uiteraard ontbrak. Men ziet het dan ook dadelijk: zoodra de stem der
filmspelers door en incidenteele stoornis wegvalt, valt ook de geluidsfilm terug in
die door de avantgarde zoo terecht bestreden fout: het gefotografeerde tooneel, dat
de ‘derde dimensie’ van den reëelen mensch, zijn ‘hoorbaarheid’ ontbeert en
desondanks doet, alsof die ‘dimensie’ ongestraft te verwaarloozen is.
Het spreekt vanzelf, dat daarom geluidsfilm en tooneel nog niet twee volkomen
gelijke grootheden zijn geworden. De basis van de film, die nu eenmaal aan een vlak
gebonden is, blijft, ook wanneer men te doen heeft met het genre ‘Jeanne’, dat wij
met het volste recht als verfilmd tooneel kunnen qualificeeren, de montage en de
close up; twee factoren, die voor het ‘werkelijke’ tooneel niet kunnen gelden. De
samenhang van het z.g. verfilmde tooneel blijft, wanneer het goed verfilmd tooneel
is, zooals bijv. ‘Jeanne’, altijd essentieel anders dan die van het voor de planken
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bestemde tooneelstuk. In zooverre mag men de avantgarde om haar betrekkelijke
vergissing dan ook weer niet al te hard vallen. Wanneer een filmregisseur op het idee
was gekomen Duvernois' ‘Jeanne’ werkelijk stomweg te verfilmen, zooals men
vroeger weleens een stuk van de Comédie Française stomweg heeft verfilmd, zou
niemand het in de zaal hebben uitgehouden! Wanneer ik dus zeg, dat de geluidsfilm
de mogelijkheden van ‘verfilmd tooneel’ heeft bewezen, dan bedoel ik daarmee
geenszins, dat alle abominabele producten van verleden en heden met rollende oogen
en verkrampte tooneelhanden daardoor worden gerechtvaardigd, maar uitsluitend,
dat de ‘derde dimensie’ van de menschelijke stem de film in staat heeft gesteld ook
te profiteeren van het individueele spel der acteurs; iets, dat in de zwijgende film
doorgaans in volslagen caricatuur ontaardde en daarom door de toenmalige avantgarde
zeer terecht werd afgewezen en bijna geheel vervangen door andere
uitdrukkingsmiddelen, zooals de close up en de montage. De maker van een goede
zwijgende film was door zijn materiaal eenvoudig verplicht iedere suggestie van 'n
sprekend personnage uit te schakelen, of de suggestie van het spreken althans in de
laatste plaats door bewegende monden van uit de verte zichtbare acteurs te
bewerkstelligen. De maker van een goede geluidsfilm heeft in dit opzicht de handen
vrij gekregen; met behoud van de basis van montage en close up, voorgeschreven
door het beeldvlak, kan hij den dialoog evenzeer monteeren als het beeld, zonder
zich bezorgd te maken over het belachelijke effect van een gesprek, dat men niet
hoort.
Is dit verloop van zaken een aanduiding van een toenadering tusschen tooneel en
film? Het lijkt mij onwaarschijnlijk; zoolang de film niet ook de illusie van ‘werkelijk
leven’ wil geven door stereoscopische, dieptesuggestie en ‘natuurlijke’ kleur en zich
daarmee volkomen overgeven aan het tooneel, en zoolang het tooneel niet wanhopige
pogingen gaat doen om de montage-techniek van de film na te apen - zoolang blijven
deze twee soorten van artistieke expressie aangewezen op hun eigen, ‘grammatica’
en, ondanks overeenkomende belangen op diverse punten, zelfstandige symbolen
van de menschelijke neiging tot veraanschouwelijking der verbeelde wereld.
***
In het Avondblad van 2 Februari 1.1. heeft men reeds een uitvoerige uiteenzetting
kunnen lezen over gegeven en behandeling van het thema ‘Jeanne’ door den
fijnzinnigen regisseur Toerjansky.
Nu de film in quaestie deze week in de Princesse-Cinema gaat-loopen, mag ik dus
wel met een betrekkelijk kort résumé van den in bedoeld artikel vertelden inhoud
volstaan. ‘Jeanne’ (het tooneelstuk werd in het vorig seizoen door het Hofstadtooneel
opgevoerd) is de geschiedenis van een vrouwelijk idée fixe; het ‘weggemaakte’ kind
(dat dus leven had en toch niet tot leven kwam) laat zich in het leven van Madeleine
Préolier voortdurend gelden; omdat Madeleine eens het kind opofferde aan de liefde
van een quasi-poëet, een au fond op zijn eigen pleziertjes belusten man, wien zij
geen ‘onaangenaamheden’ wilde bezorgen, wordt haar kinderlooze bestaan meer en
meer een pelgrimage der verbeelding naar dat eene kind, dat Jeanne zou hebben
geheeten. De zoo lichtvaardig ondernomen daad verdicht zich in die verbeelding tot
een moord, waaraan Madeleine zichzelf schuldig en haar minnaar Andre Savignolle
(later haar man) medeplichtig acht. Zonder eenige melodramatische overdrijving en
met voorbijgaan van alles wat naar goedkoope sensatie zou kunnen zweemen, heeft
de regisseur de kern van dit probleem geraakt; deze idée fixe is bestendig in het
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bestaan van de vrouw aanwezig, tot op haar sterfbed toe, maar het normale samenleven
van de beide echtgenooten wordt er niet onmogelijk door gemaakt; het is sedert de
operatie van kleur veranderd, maar niet op zijn Strindbergsch vergald; ook in dit
opzicht behoort deze film weer tot die ‘tusschensfeer’, waarin de Fransche regie
tegenwoordig excelleert. Zelfs de fotografie (het vorige artikel verwees terecht naar
René Clairs ‘Chapeau de Paille d'Italie) staat in het teeken van die ‘warme
nuchterheid’, evenals de typeering der personages door de eersterangs-acteurs en de
schijnbaar absoluut neutrale, maar in wezen slechts zeer genuanceerde en
gereserveerde leiding van Toerjansky. Montage en close up zijn hier nergens
opzettelijk, laat staan opdringerig, toegepast; maar zij zijn daarom wel degelijk
aanwezig als ondergrond van het ‘spel’.
Gaby Morlay ontpopt zich in de rol van Madeleine als een voortreffelijke
filmspeelster, in haar stijl nauw verwant aan Elisabeth Bergner en (meer nog)
Katherine Hepburn. Haar mimiek is expressief door de nerveuze bewogenheid,
waarmee zij de beteekenis van het gespeelde moment uitdrukt; de proef op de som
levert de scène met het (eveneens subliem door Nadia Sibirskaja uitgebeelde) meisje,
dat denzelfden weg wil gaan als tien jaar geleden Madeleine; want één accent te
zwaar of ernaast en dit heele stuk film had men bij de ‘bekeeringsfilm’ kunnen
deponeeren. Ook in de laatste episode (35 jaar later: Madeleine en André zijn stokoud
geworden) die als geheel in deze film zeker de zwakste is, blijft Gaby Morlay op
hetzelfde peil, en het is ongetwijfeld aan haar fijngevoelige creatie van de met een
idée fixe oud geworden, stervende vrouw te danken, dat die episode den indruk van
het geheele werk niet bederft.
André Luguet, dien wij hier onlangs ook in levenden lijve bij de Alliance Française
in een stuk van Amiel hebben gezien, speelt hier den quasi-dichter André Savignolle;
een figuur, die ondanks zijn vrij banale natuur in de film wel wat sterk geprotegeerd
wordt, hoewel allerminst geidealiseerd. Luguet geeft hem uitstekend in zijn gebrek
aan werkelijk karakter, levend op kosten van zijn moeder, later als ‘gewoon’ (en
eigenlijk nogal dom) echtgenoot. Als grijsaard speelt hij te zeer op de caricatuur aan,
in tegenstelling tot Gaby Morlay. Verder zijn Jeanne Lion als André's moeder en
Hélène Perdrière als Evodie zeer te prijzen om hun distinctie; R. Wattier geeft een
humoristische vriend van André, Charles Fuguy, en ook de andere acteurs zijn op
het peil van de knappe ‘speelfilm’, waarvan niet de geringste qualiteit is, dat zij een
betrekkelijk gemakkelijk te mishandelen gegeven met een maximum aan zuiverheid
en soberheid realiseert.
M.t.B.

Veelschrijvers
aant.

Hun karakteristieke eigenschappen
Dekker en Coolen ‘verbeteren hun record’
Maurits Dekker, Aan beide Kanten van den Drempel (J.J. Joachimsthal,
A'dam 1934).
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Antoon Coolen, Dorp aan de Rivier (Nijgh & van Ditmar, Rotterdam
1934).
Maurits Dekker en Antoon Coolen zijn beide typische veelschrijvers. Misschien is
dat ook wel zoo ongeveer de eenige overeenkomst, die er tusschen hun werk bestaat,
maar het is een overeenkomst, die niet geheel zonder belang is. Er zijn immers ook
auteurs (ik noem b.v. in Nederland Vestdijk), die zeer veel schrijven en toch niet de
karakteristieke eigenschappen van den veelschrijver vertoonen. Van de echte
veelschrijvers, niet naar de hoeveelheid geleverde copie dus, maar naar het gehalte
van hun werk berekend, verwacht men weinig verrassingen meer, omdat zij zich in
een bepaalden stijl hebben vastgezet; die onwankelbare positie geeft hun gelegenheid
gestadig te produceeren en de in hun stijl opgesloten mogelijkheden te ontplooien,
zonder dat men echter veel van ontwikkeling in hun productie kan bespeuren. De
eene maal zijn de werken beter, de andere maal zijn zij wat minder goed; ook de
veelschrijver is onderhevig aan eb en vloed der inspiratie; maar men kan hem zich
moeilijk voorstellen jaren achtereen zwijgende, in een volslagen impasse geraakt;
daarvoor is zijn scheppingsrhythme te nauw verbonden met het rhythme van zijn
schrijvende hand. Als er drie, vier jaar lang geen roman van Maurits Dekker of van
Antoon Coolen verscheen, zou het publiek bijna recht hebben om bij hen aan te
bellen en te vragen, wat er gebeurd was; zoozeer zijn zij verschijningen geworden,
waarop ‘men’ rekent; en al is de een een revolutionnair auteur en de ander een man
van het platteland, in dit opzicht staan zij bijna in hetzelfde gelid.
Ik wil hiermee niet zeggen, dat Antoon Coolen of Maurits Dekker bewust aan het
publiek denken, wanneer zij schrijven en zelfs veel schrijven. Noch Aan beide Kanten
van den Drempel, noch Dorp aan de Rivier zou mij aanleiding kunnen geven zooiets
te veronderstellen. Het verband tusschen deze auteurs en het lezende publiek, dat
iets van hen verwacht, is heel wat subtieler; een revolutionnair schrijver als Dekker
zal waarschijnlijk zelfs lachen om de gedachte alleen al aan de mogelijkheid, dat hij
een rol zou spelén in het ‘letterkundig seizoen’. En toch is het zoo; ook revolutionnaire
schrijvers kunnen in Nederland vasten voet krijgen, zelfs in de leesportefeuille, als
zij over een groote dosis ethische verontwaardiging beschikken. De romans van
Dekker laten zich immers vlot lezen, evenals die van Coolen; zij veronderstellen
weliswaar ontevredenheid met de heerschende sociale misstanden en geven bovendien
heel wat erotische ‘ergheden’ te verteren; maar wie is er tegenwoordig nu niet
ontevreden (al is het dan vaak in een andere richting dan Dekker wil) en wie
bekommert zich nog om ‘erge’ beschrijvingen? Het realisme heeft geleerd, (en men
leert het ons op school al bij de letterkundeles) dat het preutsche styleeren van de
dingen, die Dekker bij den naam noemt, goed is voor bekrompen zielen; en al mogen
er dan ook voorloopig nog talloozen zijn, die aan Dekker hevig ‘aanstoot nemen’,
in wezen is hij voorbestemd tot populariteit, ook al is het dan niet bij de menschen,
die Ina Boudier - Bakker populair gemaakt hebben. Met al zijn onmiskenbare
eerlijkheid van bedoelingen zal Dekker toch nooit meer dan ‘choqueeren’; hij zal
misschien wel eens worden bekeurd voor een of andere al te scherpe uitdrukking,
en dat pleit voor zijn onafhankelijkheid; maar met Coolen, die verder zoo totaal niets
op hem lijkt, heeft hij gemeen, dat hij het zijn lezers niet te zwaar maakt, zoodat zij
betrekkelijk gemakkelijk met hem mee kunnen voelen,.... ook in dingen, die zij
eigenlijk met heel hun hart verwerpen. Zulks in onderscheid met een revolutionnairen
roman als Malraux' La Condition Humaine, die veel minder dogmatisch-revolutionnair

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

is dan de boeken van Dekker maar veel weerbarstiger, hooghartiger, afwijzender,
minder litterair. Vergelijkt men de romans van Dekker met die van Malraux, dan
weet men meteen, waarom Dekker een veelschrijver is en Malraux (die toch ook
heel wat heeft geschreven) geenszins.

Echtheid en beschrijving.
Aan beide Kanten van den Drempel onderscheidt zich overigens qualitatief zeer zeker
van den roman, dien Dekker in het voorjaar publiceerde: De Menschen meenen het
goed met de Menschen. Wel heeft ook dit nieuwe boek weer de fout ven de veel te
groote uitvoerigheid, maar het is ongetwijfeld veel meer een eenheid en bovendien
minder klakkeloos nageschreven van Ehrenburg N.V. Dekker heeft zich hier op de
levenservaringen van één personage geconcentreerd, een zekeren Peter Baltus, die
bij ongeluk onhandig met het gas manoeuvreert en niet merkt, dat de slang van het
[comf]oor is losgeraakt; de kamer vult zich met [gas,] en terwijl Baltus in het
ochtendblad leest [over] den krater van een vulcaan, over een [nieu]w compas, gaat
hij langzaam die tusschen[atmo]sfeer van droom en herinnering in, die [door] de
dreigende gasverstikking wordt opge[wekt]. In deze wereld zijn de etappes van zijn
[besta]an niet duidelijk achter en naast elkaar [gest]eld; de gebeurtenissen, waaruit
het leven [van] Peter Baltus bestaat, zijn veeleer jeugd[indr]ukken, die zich in den
jongen hebben ge[fixe]erd en nu telkens in verschillende [gest]alten weer in zijn
leven opdui[ken.] Het zijn bij Dekker in de eerste plaats zuiver erotische motieven,
waarvan de ‘held’ zich niet kan losmaken; daar is voorts natuurlijk het
minderwaardigheidscomplex, opgedaan in de klas bij den onderwijzer Merens, die
Baltus een ‘vuilak’ heeft genoemd; erotiek en minderwaardigheidsgevoel verbinden
zich in dezen proletariër tot een constante levenshouding, waardoor al zijn handelingen
worden bepaald.
Hoewel men in Dekkers boek gemakkelijk de opzettelijke litteratuur kan aanwijzen
en eigenlijke subtiliteit dezen roman vreemd is, kan men toch al lezend ook vaststellen,
welke obsessies den schrijver werkelijk vertrouwd moeten zijn. Echt is de voorliefde,
waarmee Dekker zich telkens weer in de schooljongensachtige uitvoerigheid van
erotische beschrijvingen begeeft, waarvan het woordgebruik hem blijkbaar een zekere
vol doening verschaft; hij wreekt zich met de woorden op de voor hem waarschijnlijk
weinig bevredigende erotische realiteit. Echt is ook het minderwaardigheidsgevoel
van den hoofdpersoon, waarvan de roman is doordrenkt; Dekkers levensbeschouwing,
inclusief zijn revolutionnaire gezindheid, is een product van de opstandigheid van
den (sociaal gesproken) zwakke tegen de machtigen der aarde; Peter Baltus is iemand,
wiens ideeën gevormd zijn in een sfeer van rancuneus verzet.
Verder kan men wel zeggen, dat Maurits Dekker zich hier een zeer goed
beschrijvend prozaïst toont. Ik geef echter niet veel voor beschrijvingen, ook al zijn
ze nog zoo suggestief door hun uitvoerigheid; men kan op dit gebied, zonder ook
maar in het minst een genie te zijn, verbazend veel aanleeren. Zoo is Dekkers
beschrijving van de walgelijke sfeer van het abattoir zeer verdienstelijk; maar als
men weet, dat Döblin in Berlin Alexanderplatz minstens even verdienstelijk zulk een
abattoir beschrijft, wordt men toch wel wat wantrouwend tegen de beschrijvingskunst.
Juist als beschrijver vind ik Dekker een typischen litterator, die het meer zoekt in
het overstelpende van opeengehoopte beelden dan in de beknoptheid van een enkel
sober detail. Hij schijnt daarmee echter in Nederland velen wel te imponeeren, en
dat is voor Dekker dan maar weer een goed ding. Voor mijn gevoel zou hij echter
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met minder beelden en meer zelfbeperking oneindig meer bereiken. Er staan in Aan
beide Kanten van den Drempel werkelijk goede fragmenten, en daaronder zelfs goede
beschrijvingen; maar het boek had gerust vele tientallen pagina's minder kunnen
tellen. Misschien zou de ondergrond van obsessie, die nu nog vaak onkenbaar wordt
gemaakt door bewust-litteraire fraaiheden, dan veel duidelijker door de woorden
hebben gesproken.

Gösta Berling aan de Maas.
Coolens Dorp aan de Rivier behoort tot des schrijvers beste werk. Misschien weet
men, dat ik in het algemeen van het genre, waarin Coolen zich bij voorkeur beweegt,
niet bepaald idolaat ben; bij veel boeken van Coolen heb ik mij, dit moet ik openhartig
erkennen, stevig verveeld. Niet aldus bij Dorp aan de Rivier. Het gegeven: een dorp
aan de Maas, met als hoofdpersoon de bizarre figuur van den dokter Tjerk van Taeke
en daarom heen de in Coolens werk niet ongebruikelijke, maar in dit geval zeker
aardig getypeerde dorpsmenschen als Cis den Doove, Janus de Mert, Peter van den
Oudendijk, Mammeke enz. enz., is boeiend verteld; ik heb een boek van Coolen voor
't eerst aan één stuk uitgelezen. Blijkbaar stond den schrijver een flinke collectie
anecdoten ter beschikking, waarvan hij een dankbaar en nuttig gebruik heeft gemaakt.
In zijn opdracht aan den schilder Hendrik Wiegersma, die den roman met vaardige
teekeningen heeft geïllustreerd, verraadt Coolen trouwens aan degenen, die in zijn
streek niet onbekend zijn, wie hem als model heeft gediend voor zijn dokter van
Taeke; in de Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst zijn omtrent den
echten ‘van Taeke’ verhalen genoeg in omloop. Maar wat Coolen uit deze medische
beroemdheid in zijn boek heeft gemaakt, is zonder twijfel sterk geromanceerd. Voor
Coolen wordt dokter van Taeke iemand, die buitensporig is in het goede en daarom
ook buitensporig in zijn excessen.
Antoon Coolen is zeer wel in staat de Nederlandsche Selma Lagerlöf te worden.
Zijn Dorp aan de Rivier herinnert mij althans aan niets zoo sterk als aan Gösta
Berling. In het milieu van het Maasdorp overgebracht, is dokter van Taeke een
voortreffelijke Gösta (hij is weliswaar geen mislukte predikant, maar toch een
ongeloovige katholiek, lezer van Voltaire en Erasmus, en tòch een vriend van de
nonnetjes, die voor hem bidden, als hij met levensgevaar over de ijsschotsen gaat in
het belang van een kraamvrouw); zijn mededorpelingen, en vooral ook zijn beide
plaatsvervangers, dokter van Pater en dokter Rits, kunnen heel goed optreden als
brabantsche Cavaliers. Evenals Selma Lagerlöf neemt ook Coolen ‘volksche’
anecdoten als grondslag, om ze met zijn fantasie te verfraaien; de wijze, waarop
dokter van Taeke zijn vrouw in zijn eigen tuin begraaft, de vergaderingen van de
‘broederschap van den snoek’, de wraaknemingen van van Taeke op Petrus van den
Oudendijk en Janus de Mert, zijn optreden tegenover de autoriteiten en bij zijn
jubileum.... het zijn geschiedenissen, die weggeloopen konden zijn uit het befaamde
boek van de Zweedsche schrijfster en dan getransponeerd in Coolens verteltrant.
In den dorpsdokter van Taeke heeft Coolen zeker iets weten uit te drukken van wat
voor den dorpsdokter van den ouden stijl typeerend is: een ver over de grenzen van
het speciaalmedische heengrijpende despotische macht, een positie, die varieert
tusschen die van een goedmoedigen pope en een strengen schoolmeester. Dokter van
Taeke is bemind en gevreesd tegelijk; datgene, wat men als zijn buitensporigheid
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kan qualificeeren, is een romantisch gezien ‘Jenseits von Gut und Böse’, nauw
samenhangend met het geheim, dat voor den dorpeling aan de uitoefening der
geneeskundige practijk is verbonden. Coolen blijft, zijn natuur getrouw, aan den
schilderachtigen buitenkant, wanneer hij dit medisch phaenomeen van Taeke
beschrijft; het is hem om het genoegen van het vertellen te doen, méér dan om de
analyse van een dergelijke persoonlijkheid. Maar ik moet zeggen, dat het vertellen
dezen keer dan ook buitengewoon goed gelukt: Coolen ziet met het oog van den
romancier, wat er in een anecdote aan bruikbaar materiaal steekt. In enkele bijfiguren,
zooals de syphilitische vrouw Mammeke met haar verlengend zondebesef, komt
Coolen zelfs boven zijn gewone vertellerspeil uit.
Maar het best bevallen mij toch de twee waarnemers, die (de romantische
enscèneering niet meegerekend) ‘uit het leven gegrepen zijn’. Neem deze beschrijving
van dokter de Pater:
‘Hij ging op de jacht in het huis van dokter van Taeke. Het ritselde achter het ruim,
zwaar behang van het oude huis. Dokter de Pater hoorde die ritseling overal. Hij
keek scherp toe. Dan schoot hij uit een parabellum, de muizen en de ratten vielen
met een plof achter het behang neer. In den tuin schoot hij op nachtuilen en katten,
hij schoot ze liever met de kogel dan met hagel, hij was een goed schutter. Hij schoot
eens een schipper op een kast midden in de Maas, zonder dat die schipper zich van
iets bewust was, van af den dijk met een buks de aarden pijp uit den mond. En voor
de rest van den tijd zat dokter de Pater in zijn eentje schaakproblemen te stellen en
op te lossen. Daarbij dronk hij een glas wijn uit den kelder van dokter van Taeke, en
hij rookte stevig uit de sigarenkistjes, die overal stonden, die sigaren stopte hij in
een geweldig lange sigarenpijp. Zijn parabellum lag naast hem. Soms schoot hij
tusschen zijn koningin en een kasteel door op een muis achter het behang en raakte.
Het huis werd op die manier doorzeefd. Overal zaten kogelgaten. De huishoudster
in de keuken zat van schrik en angst te beven en iederen keer in al de onrust maar te
wachten, of er nog nieuwe schoten zouden klinken.’
Men komt de eer van het waarnemersgilde niet te na, als men royaal erkent, dat
het onder zijn leden dergelijke merkwaardige figuren telt; van de handelingen dezer
kategorie ‘medische avonturiers’ zou ik uit mijn jeugdherinneringen staaltjes kunnen
opdiepen, die voor de prestaties van dokter de Pater zeker niet zouden behoeven
onder te doen: zij, die het geval, door Coolen beschreven, dus voor onwaarschijnlijk
houden, hebben nooit een romantischen waarnemer in huis gehad. Men moet de
patiënten vaak tegen hen waarschuwen....
Menno ter Braak.

Nieuwe uitgaven
aant.

Hendrik Lindt, Wij ruilen van vrouw. (Allert de Lange. Amsterdam 1934).
Zooals het voor sommige leerlingen van middelbare scholen niet goed is om te veel
avonturenfilms te zien, zoo is het voor sommige pennevoerders niet goed om te veel
Dostojewski te lezen. De impressionabele H.B.S.-ers gaan zich wel eens een enkele
maal inbeelden, dat zij zelf de helden uit hun geliefkoosde drama's zijn. Zij gaan dan
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op avontuur uit of plegen daden in overeenstemming met de rol. die zij zich toebedeeld
hebben. Dergelijke gevallen loopen meestal nogal onschuldig af en een verstandig
ouderlijk woord of een schrobbeering van den kantonrechter zijn voldoende om deze
averechtsche heldenvereering en -navolging in de klem te smoren.
De te zeer en op verkeerde wijze door den grooten Rus beïnvloeden ondergaan
een dergelijk proces. Wanneer zij hun pen op papier zetten, krijgen zij blijkbaar een
onoverwinnelijke neiging om te gaan goochelen met moorden, duistere zielsconflicten,
dwangtoestanden etc. en te vergeten, dat deze attributen alleen niet voldoende zijn
om een goeden psychologischen roman voor den dag te brengen. De moeilijkheid is
dan, dat de schrijver van een dergelijk boek meestal niet zoo gemakkelijk tot de orde
te roepen is, als de scholier voornoemd.
De mogelijkheid bestaat, dat de schrijver Lindt een dergelijk slachtoffer is, en dat
is jammer, want bij tijden voert hij lang geen onaardige pen. Zijn ‘Wij ruilen van
vrouw’ is het verhaal van twee echtparen, die samen in een villa aan zee wonen en
waarvan één een dochter heeft, die reeds in de termen voor verlovingen valt. De
voornaamste persoon is Age Storck, die niet meer of minder dan een lustmoordenaar
blijkt te zijn. Eerst is een vrouw van slechte zeden zijn slachtoffer, vervolgens, na
de ruiling, de vrouw en de dochter van zijn mede-villabewoner - met als eenig motief,
dat zij hem in den weg staan, als zijn rechtmatige echtgenoote hem weer zal komen
bezoeken, omdat zij, ondanks alle loszinnigheid, elkaar toch niet kunnen vergeten en tot slot, die beminde echtgenoote zelve, wier ademhalingsorganen hij, na een zeer
intens gevierde verzoening, zoodanig behandelt, dat zij voor goed onbruikbaar zijn.
De entree van den Sterken Arm is natuurlijk het slot.
Laten wij hopen, dat Hendrik Lindt zich in het vervolg bij meer binnen zijn
bevattingsvermogen liggende zielen houdt; van de duistere afgronden heeft hij
blijkbaar geen kaas gegeten.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Net Houwink, Geheime Kracht. (Em. Querido's Uitgevers-Mij. A'dam
1934).
Dit boek van Net Houwink onderscheidt zich wel gunstig van andere door vrouwen
geschreven romans. Bij haar geen aandoenlijkheid, geen verdrukte onschulden, geen
van weemoed zware regels, geen hoofdgeschud van ‘zie je wel hoe heel erg’. Net
Houwink gaat met loffelijke objectiviteit en nuchterheid te werk.
Rengers, bankdirecteur en weduwnaar van middelbaren leeftijd, heeft zijn kleine
vriendinnetje Ike, dat langzamerhand een groot vriendinnetje geworden is, in zijn
hart gesloten. Zijn beschouwende en beredeneerende aard weerhoudt hem er echter
van zijn gevoelens voor haar uit te spreken. Het meisje, Ike, is een gewoon
burgermeisje, door haar omgang met Rengers wat meer ontwikkeld, maar nog
voldoende te épateeren door wat in haar oogen bizonder is, dat zij verliefd wordt en
trouwt met den spiritist en psychometrist Leenman. Haar huwelijk wordt zeer
ongelukkig. Leenman drijft haar met zijn vreemde kunsten tot wanhoop en als deze
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meent een betere inspiratrice gevonden te hebben in een gescheiden vrouw en haar
bovendien belet hulp en steun bij Rengers te zoeken, ontvlucht zij zijn huls. Rengers
vindt haar en zorgt voor haar. Of het tot een huwelijk tusschen die beiden zal komen
wordt in het midden gelaten.
Net Houwink teekent helder het karakter van Rengers, zijn zelfingenomenheid,
zijn kinderachtig plagen van zijn huishoudster, die op een huwelijk hoopt, zijn
critische kijk op het voorwerp van zijn affectie, waardoor zijn gevoelens eigenlijk
geen kans krijgen en het overmatig belang dat hij stelt in zijn eigen houding. Ook
Ike en Leenman worden goed geteekend. De kwestie van het spiritisme echter is een
harde dobber voor de schrijfster geworden. Soms wordt het als de ergste kwakzalverij
voorgesteld en dan weer laat schr. Leenman zulke éclatante dingen zeggen, dat het
een wonder is, dat zelfs de critische en nuchtere Rengers niet bekeerd wordt.
Het is dan ook niet duidelijk wat de schrijfster eigenlijk met haar ‘Geheime Kracht’
bedoeld heeft. Is dat de onuitroeibare wederzijdsche affectie tusschen Ike en Rengers,
of de problematische spiritistische kracht van Leenman?
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Wilma, Opstanding. (Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam 1934).
Hier komt wederom een dominee achter zijn eindelooze rij voorgangers in Neerlands
romanlitteratuur aangewandeld. Hij staat in de gelijkte kleine plattelandsgemeente,
is gelukkig gehuwd met een goede vrouw, die echter niet zoo ‘hoogstaat’ als haar
echtgenoot en heeft verder de gewone moeilijkheidjes met zijn min of meer volgens
de Christelijke beginselen levende gemeentenaren.
Edoch, dominee Helgers is een zeer bijzondere dominee. Hij is op een goeden dag
tot de ontdekking gekomen, dat hij, ondanks zijn bovenstebeste bedoelingen, het
Evangelie toch nooit op de juiste manier gelezen heeft. Hij krijgt het gevoel voortaan
onder Christus' persoonlijke leiding te staan, wat zich voornamelijk openbaart in het
feit, dat hij zijn preek nu niet meer van te voren op hoeft te schrijven, maar op het
juiste oogenblik wel de inspiratie krijgt. Zijn vrouw denkt, dat hij een Heilige aan
het worden is.
Dominee Helgers doet drie ‘wonderen’. Door zijn gebed geneest het tuberculeuze
meisje Marieke; hij bekeert gekken Hannes, die de menschen haat en de dieren liet
heeft en den eenzamen vrijgezel, die, ter verdrijving van de eenzaamheid, de gewoonte
heeft om een slok te veel te nemen. Bij het redden van deze laatste ziel, hetgeen
gebeurt op een wandeling in storm en regen, verliest de dominee echter zelf het leven
door een opgeloopen longontsteking.
Zijn opvolger is ‘maar’ een gewone dominee. Hij wordt dan ook, in tegenstelling
met zijn voorganger, die steeds als Dominee Helgers ten tooneele wordt gevoerd,
familiaarweg Jaap genoemd. Doch de invloed van Helgers, die volgens Jaap ‘te hoog
gemikt heeft’, is zóó groot, dat het Goede, ondanks enkele struikelingen en valletjes,
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in het dorp toch blijft bloeien en hoe langer hoe meer lieden de paden der
rechtschapenheid en Godsvrucht gaan bewandelen.
Bij wijze van besluit houden alle sujetten uit dezen roman, op het ontgonnen
heideveld van den bekeerden drankliefhebber Brands, een ‘oefeningetje’ met limonade
en broodjes. Si le coeur vous en dit....
M.t.b.

Schietschijf
aant.

Naturalisme
De oude, krasse heer Louis Lumière geeft het niet op onze droomfabriek, de film,
aan nieuwe toovermiddelen te helpen om een naar nagebootste realiteit hunkerende
menschheid te kunnen voldoen. Hij heeft nu, zooals men in de bladen heeft kunnen
lezen, de stereoscopische film reeds zoo geperfectioneerd, dat hij aan de verrukte
journalisten een trein kon presenteeren, die regelrecht op de heeren inreed en (door
den hulpbril tenminste) ‘net echt’ was.
Men huivert, als men even over de consequenties van deze jacht op de werkelijkheid
doordenkt. Want nog één stap verder en men ruikt ook den stank van de locomotief!
Wèèr één stap verder: en de verrukte journalisten worden onder de wielen verpletterd!
Immers: men zal ook de reuk- en tastzin moeten bevredigen, opdat geen enkele
storende noot de symphonie van het ‘echte’ onderbreke. Dan zal men het publiek
een suggestie van verpletterd-te-worden moeten leveren (tegen denzelfden stallesprijs),
terwijl het zich daarbij desondanks lekker blijft voelen; men zal oorlogsfilms moeten
construeeren, waarin de regisseur de granaten in de zaal laat hagelen, de gifgassen
in de slijmvliezen laat dringen, de loopgravenmodder en de luizen in de kleeren der
toeschouwers laat kruipen.... alles bij wijze van sensatie langs den weg van de
nagebootste werkelijkheid, en zonder ongelukken!
Beseft men, voor welke monsterlijke paradox wij hier staan? Pijn wordt amusement,
stank wordt het laatste snufje van de werkelijkheidsillusie; lijden vergaat in sensatie,
en dat alles voor den gemiddelden bezoeker met een bescheiden beurs! Zoodra
Lumière of een van zijn opvolgers het zoover zal hebben gebracht, dat hij deze
‘realiteit’ heeft bereikt, zal de wereld voor het schouwspel van een automatischen
omkeer der gangbare opvattingen staan. Men laat zich niet meer met tegenzin naar
het ziekenhuis brengen, om pijn te lijden, maar men gaat naar den bioscoop om zich
à f 0.75 te laten pijnigen....
Als men het nog niet wist: de genoegens van het ‘net echte’ hebben hun grenzen;
en ook al zouden er duizend naturalisten opstaan om deze werkelijkheid in de kunst
te verdedigen, ik geloof, dat ik er voor zou passen en ijlings terugkeeren tot het
genieten van de zwijgende film van 1895.... of tot de abstracte film van Ruttmann.
De hemel beware ons voor de ‘laatste’ genoegens dezer illusionisten!
Sagittarius.
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De porseleinwinkel
aant.

De Familie van mijn Vrouw
City Theater
In het programma van het City-Theater loopt deze week een van die voortreffelijke
‘Silly Symphonies’ van Walt Disney: ‘De Porseleinwinkel’. Het kleurenprocédé,
waarmee men in de gefotografeerde film doorgaans nog zulke ingenieuse resultaten
bereikt (de bekende Vitaphoneproducten zijn er om het te bewijzen), is voor de
teekenfilm een enorme uitbreiding van aesthetische mogelijkheden gebleken; want
de kleur is bij uitstek geschikt om de sfeer van het feeërieke te suggereeren, waarin
Disney en zijn epigonen het meestel zoeken. Juist omdat de toeschouwer hier afstand
gedaan heeft van de illusie der ‘net-echtheid’, kan hij de kleur accepteeren als een
verrijking, als een uitmuntend toovermiddel te meer, waardoor de filmkunst in staat
is een verbeelde wereld op te roepen.
‘De Porseleinwinkel’ is nog niet eens de alleraardigste van Disneys filmpjes. Men
herinnert zich stouter fantasieën, gedurfde uitstapjes in het sprookjesdomein; dit
gegeven (de Porseleinwinkel, die bij afwezigheid van den eigenaar kabaal gaat maken,
zoodat deze den heelen inventaris in scherven terugvindt) is niet zoo nieuw en ook
de uitwerking getuigt meer van gracieus gebaar dan van verbijsterende visioenen.
Maar desondanks; welk een bekoring gaat er van deze pretentielooze en onschuldige
kunst uit! Hoe amusant is de strijd tusschen chevalier (zonder hoofdletter) en duivel,
den dikken, groenen, opgeblazen satan! De muziek ondersteunt de sprookjessuggestie;
juist bij deze Silly Symphonies is de montage van beeld en geluid geheel onafhankelijk
van werkelijk sprekende heeren en dames en daarom volkomen aangewezen op de
fantasie van den ‘regisseur’. De muziek geeft hier de aanduiding van de speelschheid
van het geheel, van die on werkelijkheid, die veel meer te zeggen heeft dan welke
zorgvuldig nagebootste werkelijkheid ook. De onwerkelijkheid van deze teekenfilms
is hun grootste attractie; daaruit kan men de eigenlijke charme van het filmbeeld in
het algemeen aflezen.
In he naprogramma trachten eenige dames en heeren (waaronder Joh. Kaart, Sylvian
Poons, Gusta Chrispijn en zelfs Cruys Voorbergh!) onder leiding van Jaap Speyer
een Nederlandsch sprekende film te vormen. Hoogtepunten: le een schoonmoeder
wordt met een vleugelpiano verward (uitvoerig). 2e een kind (natuurlijk een kind
van niemand-weet-wie) wordt eveneens met een vleugelpiano verward (nog
uitvoeriger), 3e een schoonmoeder moet koffers sjouwen, terwijl schoonpapa met
leege handen erbij loopt. Wij zullen er verder het zwijgen toe doen, in de hoop, dat
Cruys Voorbergh tenminste een behoorlijke gage gehad heeft voor de wauwelpraat,
die hij hier te vertellen heeft. Geest is er nergens, platvloerschheid te over. De
Nederlandsche filmkunst snorkt bij dit gedoe diep en rustig.
M.t.B.

Romantiek in Britsch-Indie
aant.
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De Bengaalsche lanciers
van Hathaway Gary Cooper, Franchot Tone
Passage Theater
De film, die deze week in het Passage Theater loopt, zou als litteratuur niet veel
waard zijn; maar eenmaal aangenomen, dat men hier te doen heeft met niet meer dan
een zeer spannend verhaal, pure ‘amusementslectuur’ dus (als het hier om lectuur
ging) kan men gerust zeggen, dat de regisseur Henry Hathaway er in geslaagd is een
voortreffelijke en van het begin tot het eind boeiende film te maken,' die den
toeschouwer niet alleen door het stevige en onwaarschijnlijke geknok aan het slot,
maar vooral door het werkelijk bijzonder goede spel van de hoofdpersonen, de soepele
montage en de uitmuntende fotografie boeit.
Hoe komt het, dat in de litteratuur een onwaarschijnlijk gegeven, uitgewerkt met alle
conventioneele wendingen, zooals daar zijn: edele opoffering, onwankelbare trouw
en zonderlinge duiksprongen van een Engelsch officier naar een Indische maharadja,
tamelijk gauw verveelt en irriteert, terwijl de film in dit opzicht veel meer verdraagt?
Envoudig, omdat men op de film menschen en dingen ziet, terwijl men in de litteratuur
voortdurend in de abstracte sfeer der woorden is gevangen en zich, gehinderd door
de onnoozelheid van den schrijver, de zichtbaarheid zelf maar moet scheppen. Ik
schrijf het hier aan toe, dat men jegens de film veel toegeeflijker is, wat het scenario
betreft, omdat een middelmatig boek met het ‘scenario’ reeds vrijwel is uitgeput,
terwijl men in een film met een middelmatig scenario vaak van een voortreffelijke
uitbeelding der personages en een virtuooze behandeling van fotografie en montage
kan genieten.. die immers op zichzelf ook wat waard zijn!
Daarin vind ik overigens geen enkel motief om een middelmatig scenario te gaan
idealiseeren, of wegmoffelen. Wie van een film als ‘The Life of a Bengal Lancer’
veel goeds gaat zeggen, heeft eerlijkheidshalve voorop te stellen, dat de historie
conventioneel en zuiver anecdotisch, de psychologie dito, en de afloop ronduit
indrukwekkend van heerlijke nonsens is. Men moet daarom dit knappe werkstuk in
laatste instantie toch karakteriseeren als een staaltje van uitstekende
‘ontspanningsfilm’, in dit soort 100 pCt. geslaagd, dat moet er dadelijk bij worden
gezegd; de eerlijkheid gebied n.l. ook te erkennen, dat men zich bij de lotgevallen
dezer Bengaalsche lanciers laat meesleepen door het eminente werk van den regisseur
en zijn spelers, en tevens, dat men nergens (behalve tegen de krachtig aangeblazen
finale met de noodige knaleffecten) gestoord wordt door een te veel aan romantische
poespas, waaraan zulk soort films nogal eens sukkelt.
***
Als ik mij niet vergis, is Britsch-Indië nog een weinig afgegraasd terrein voor de
filmkunst. Ik herinner mij wet ‘De Indische Graftempel’ uit den tijd van de Nibelungen
of dienomtrent, maar daar kon men toch nog moeilijk spreken van reëele ‘couleur
locale’. Het is geen kwaad idee geweest van de Paramount om eens te gaan neuzen
in de militaire romantiek, die hier uiteraard maar voor het opscheppen ligt. Iedereen
weet nog wel iets van de opstand der Sepoys van 1857, waarbij het varkensvet van
de patronen een groote rol speelde; en ook in deze film komt het onreine zwijn druk
‘ter sprake’. Men profiteert er o.a. van om een inlander tot bekentenis te brengen..
Maar afgezien van deze varkenstrekjes: hoewel men mag vermoeden, dat het
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imposante bergland van de ‘Bengal Lancer’ wel niet heelemaal door Schoedsack en
Cooper in Britsch-Indië zal zijn opgenomen, kan men zich niet onttrekken aan de
suggestie van het ‘echte’ Indië, door den regisseur Hathaway gegeven. Natuurlijk
zijn alle Britsche militairen, die zich tegen den achtergrond van deze bergen bewegen,
onberispelijk in hun coquette uniformen en bepaald hartveroverend in gala; natuurlijk
is er ook een beeldschoone spionne aanwezig, zooals men die slechts zelden aan de
grenzen van Copal zal vinden; maar sfeer is er, daar gaat niets van af. ‘Good sport’:
onder dat motto moet men zulk een film zien. Zelfs de psychologie is hier sportief;
gewichtige beslissingen tusschen de vrienden worden genomen door het beproefde
opgooisysteem kruis of munt, en als men last heeft van elkaars hebbelijkheden blijft
men toch altijd loyaal en fair, zooals het goede sportsmen past.
De intrige gaat over de aloude vraag: wat gaat voor, vaderliefde en vriendschap,
of plicht? De vader is in dit geval de bevelvoerende kolonel, de zoon een piepjong
aankomend militairtje van de academie; daartusschen staan twee vrienden, collega's
van den zoon, die natuurlijk tot den vader in de gewone dienstverhouding staan,
evenals trouwens de zoon zelf. Als deze zich aan insubordinatie schuldig maakt door
het met de schoone spionne van Mohammed Khan, den listigen vijand, te gaan
aanleggen (hij komt daartoe door de onverbiddelijken afstand, waarop de vader hem
houdt) blijven de gevolgen niet uit, want de zoon wordt als gijzelaar ontvoerd. Geen
vaderlijke genegenheid is in staat den bevelvoerende officier van zijn plicht te doen
afwijken; en waren er niet de beide vrienden geweest die den gegijzelde in
vermomming trachtten te bevrijden, de zoon zou het waarschijnlijk ondanks alle
sportiviteit er leelijk bij hebben laten zitten. Nu verraadt hij weliswaar even, onder
pressie van folteringen, eenige geheimen, maar de vrienden, die herkend en
gearresteerd worden door gezegden Mohammed, doen geen mond open en zoo heeft
het jonge soldaatje ook nog weer de kans om na gepeegd berouw tot slot en besluit
daverende heldendaden te bedrijven.
***
‘The Life of a Bengal Lancer’ is de apotheose van de kameraadschap van den
militairen dienst. Maar zooals het goede Engelschen (zelfs door Amerikanen gezien!)
past: de sportiviteit van het geval staat zoozeer op den voorgrond, de humor is zoo
aanstekelijk, dat men zich zelfs als anti-militarist van professie niet zou behoeven te
ergeren. Kameraadschap heeft hier een voetbal- en Oxfordtoon en verwekt geen
hysterisch gebrul of gebral, zooals in ander gezelschap wel eens. Wie dus eventueel
op den geest van deze film af wil geven, moet zich richten tegen de idealiseering van
de voetbalsolidariteit; het beetje Engelsche patriottisme is geenszins te onpas
aangebracht; en het slot brengt het geheel op peil van een adembeklemmende
avonturenroman.
Aandacht verdient vooral de soberheid van den regisseur. In zijn dialogen geeft
hij den spelers geen moment gelegenheid te veel te zeggen; ieder woord is, hoewel
zonder eenige gedwongenheid, afgewogen en opgenomen in het rhythme van de
montage. Opmerkelijk is voorts, dat hij vaak het grootste effect bereikt door
sensationeele momenten te laten raden; hij laat het drukke en lawaaiïge weg en maakt
daardoor het zeer heftige slot dubbel spannend.
Hetzelfde geldt van het spel der acteurs. Het is filmspel in den besten zin van het
woord; uitermate ingehouden en strak. Cary Cooper, de ideale man van Amerika, de
geestige Franchot Tone en de wat vrouwelijk-jeugdige Richard Cromwell zijn alle
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drie als representanten van het Britsche imperium voortreffelijk in den stijl. Guy
Standing (die volgens het programma een echte ‘Sir’ moet zijn) speelt niet minder
goed den uit plichtsbesef strengen, maar inwendig toch gevoeligen vader. Het martiale
profiel van Monte Blue is ook van de partij, en het eenige vrouwenrolletje van
beteekenis wordt door Kathleen Burke behoorlijk afgewikkeld.
M.t.B.

Kind in poëzie en proza
aant.

Dirk Coster als bloemlezer, inleider en indeeler
Schetsen over de puberteit
Het Kind In de Poëzie. Samengesteld en ingeleid door Dirk Coster. (Van
Loghum Slaterus' Uitg. Mij, Arnhem 1935).
K.H.R. de Josselin de Jong, Kinderen en Menschen. (J.M. Meulenhoff,
Amsterdam 1934).
Als men den titel van de nieuwe bloemlezing van Dirk Coster onder oogen krijgt,
zonder nog een blik in het keurig gedrukte boek te hebben geslagen, stelt men zichzelf
allicht de vraag: welk kind wordt hier bedoeld? Zullen wij een collectie dichtpogingen
van kinderen on moeten, door Costers zorgen aan de vergetelheid onttrokken en van
wetenschappelijken of litterairen commentaar voorzien? Het experiment ware zeker
interessant genoeg om het eens te wagen; misschien zou men uit het stamelen der
kinderen belangrijke conclusies kunnen trekken ten opzichte van de ‘poésie pure’
der volwassenen, of misschien zou blijken, dat de kinderen in hun poëtisch raffinement
reeds veel verder zijn gevorderd dan de volwassenen gewoonlijk denken; ik bedoel
nu natuurlijk niet het technisch raffinement der litteraire vormgeving, maar het zich
verbergen achter woorden en rhythme, waarvoor de poëzie zich zoo bij uitstek leent.
Coster heeft zich echter op een ander terrein bewogen; hij heeft niet het poëtisch
talent van het kind zelf, maar de kinder-motieven der volwassenen in de poëzie tot
thema van zijn bloemlezing gekozen. Dit werk sluit zich dus aan bij de andere
soortgelijke verzamelingen met inleidingen, door Coster samengesteld: Nieuwe
Geluiden, De Nederlandsche Poëzie in Honderd Verzen; waarschijnlijk aangemoedigd
door het succes, dat hij met deze boeken behaalde, heeft Coster thans honderd verzen
opgespoord, waarin op een of andere wijze het kind is betrokken. Wij hebben hier
dus niet te doen met wetenschappelijk pionierswerk, maar met een bijeenlezen uit
het werk, dat anderen deden; en men weet, dat dit Coster wel is toevertrouwd. Hij
heeft zich b.v. zeer verdienstelijk gemaakt door in zijn Nieuwe Geluiden de voor tien
jaar nog vrijwel onbekende poëzie der toenmalige ‘jongeren’ aan het groote publiek
te presenteeren; en hoezeer men ook met Coster van meening moge verschillen over
zijn keuze en zijn karakteristieken der verzamelde dichters, over zijn verdienste als
popularisator der Nederlandsche poëzie kan maar één roep gaan. Niemand anders
heeft zich tot deze bezigheden aangetrokken gevoeld, die ook werkelijk de kennis
van zaken en den smaak van Coster bezat; van de gewone schoolbloemlezingen
onderscheiden die van Coster zich door de wijze van opdienen, door de consequente
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poging om via inleidende karakteristieken de dichters met suggestieve woorden aan
te bevelen, kortom: door de veel grooter vertrouwelijkheid, waarmee Costers met
die dichters omgaat. Du Perron, die in zijn beroemde of beruchte Uren met Dir:
Coster een weinig vriendelijk beeld geeft van de persoonlijkheid van dezen essayist,
noemt de Honderd Verzen Costers meesterwerk en doet aan Costers verdiensten als
bloemlezer geenszins tekort. Het behoeft dus niemand te verbazen, dat ook in deze
nieuwe anthologie Costers qualiteiten terug zijn te vinden, al is dan ook de aanleiding
tot verzamelen en interpreteeren ditmaal minder voor de hand liggend dan de vorige
malen en ook minder bevredigend als resultaat.

Wat beteekent ‘het kind’ voor den dichter?
In zijn inleiding legt Coster den nadruk op het voorloopige karakter van dit eerste
boek met verzen over kinderen of met kinderen samenhangend. ‘Het wil slechts een
bescheiden bundel zijn. Er is bij dit werk niet de minste pretentie, tal van onbekende
gedichten over kinderen, te brengen en die dan ten slotte op een enkele uitzondering
na toch middelmatig zouden blijken’. Het komt er dus op neer, dat Coster ook thans
heeft willen populariseeren; en dat blijkt ook wel uit zijn keuze, want men vindt hier
zelf Cornelis, die een glas gebroken had voor aan de straat, en Jacoba, die met tegenzin
ter snode werelt intradt, geenszins verwaarloosd; daarnaast echter heeft Coster veel
minder bekend werk opgedolven, en daaronder veel, dat de moeite van het lezen
evenzeer waard is als het opgedolvene uit zijn vorige bloemlezingen.
Mijn bezwaar betreft dan ook niet zoozeer de keuze (over de keuze zullen twee
menschen het wel nooit eens zijn; maar daarover straks nog een enkel woord), als
de wijze van indeeling. Het is duidelijk, dat ‘het’ kind in ‘de’ poëzie een abstractie
is; want als Johan Andreas Dèr Mouw (Adwaita) in zijn poëzie zijn kindertijd gedenkt
is dat slechts zuiver formeel hetzelfde als wanneer laat ons zeggen Jacqueline van
der Waals dat doet. Als men over zijn kinderjaren mediteert, of zijn gedachten en
verbeeldingen op kinderen uit zijn omgeving projecteert, doet men toch eigenlijk
niets anders dan zichzelf transponeeren in een toestand, die voorbij is; de een wordt
sentimenteel, de ander voelt nog wrok vanwege de tekortkomingen zijner paedagogen,
een derde blijft volmaakt onverschillig. In de eerste plaats zal men dus, als men een
bloemlezing over ‘het’ kind in ‘de’ poëzie vervaardigt, hebben na te gaan, welke
projecties van volwassenen op kinderen er alzoo mogelijk zijn, welke rol daarbij de
vervalsching door de sentimentaliteit en de herinnering speelt, in hoeverre het kind
in de poëzie van een bepaalde persoon dus beantwoordt aan een bepaalde verhouding
tot het leven. Er is b.v. een verslaafdheid aan het kind bij sommige dichters, die
voorkomt uit een dwingende behoefte om met de vernederingen van den kindertijd
nog achteraf af te rekenen (vergelijk de poëzie van Vestdijk); er is ook een stadium
denkbaar, waarin het kind alle lasten der cultuurspecialisatie van den dichter afneemt,
omdat deze zich in de herinnering verbonden weet met zijn jeugd, waarin de dingen
nog vanzelfsprekend waren (Dèr Mouw); en daarnaast heeft men in allerlei bonte
schakeering vooral de Tollensiaansche tevredenheid, dat men door volwassen te
worden de strubbelingen van het kind-zijn glorieus heeft overwonnen (een stadium,
dat meestal de sentimentaliteit en de welwillendheid van grootpapa als begeleidend
verschijnsel vertoont en dat men in de hedendaagsche poëzie weer vertegenwoordigd
ziet in de verzen van Anthonie Donker op zijn zoontje). Al deze (en veel meer andere)
verhoudingen tot ‘het kind’ zijn in onze poëzie, evengoed als in de buitenlandsche,
aan te wijzen, en men zou er een indeeling op kunnen baseeren, die psychologische
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waarde had. Uiteraard zou een dergelijke indeeling nog altijd veel van een opzettelijke
constructie ebben, maar dat is nu eenmaal het noodlot van alle rubriceering, ook van
de goede. In ieder geval zou zulk een indeeling ervoor moeten dienen om den lezer
duidelijk te maken, dat de dichters, die over ‘het’ kind dichten, volstrekt niet zoomaar
zonder meer op eenzelfde object doelen, maar vòòr alles in de kinderlijke phase van
het leven de mogelijkheid ontdekken om langs anderen weg moeilijk te realiseeren
gedachten en gevoelens tot poëzie om te zetten. ‘Het’ kind in ‘de’ poëzie kan dus
evenzeer de ergste sentimentaliteit als de opperste eerlijkheid van een dichter
beteekenen.

De onbedrieglijke spiegel.
Ook Coster heeft zijn bloemlezing ingedeeld, maar m.i. in rubrieken, die over de
werkelijke verhouding van den dichter tot het kind vrijwel niets zeggen. Men vindt
achter elkaar de afdeelingen ‘Verlangen en Geboorte’, ‘Het Kind’ (sec), ‘Het Kind
in zijn Spel’, ‘Het Kind en God’, ‘Requiem’. Deze katalogiseering is vaag en
weinigzeggend, maar gaat bovendien uit van het onderwerp; en dit heeft ten gevolge,
dat de zonderlingste tegenstellingen naast elkaar staan onder één hoofd, want met
de psychologische instelling der dichters op het kind heeft deze schematiseering niet
veel te maken. Vooral de twee laatste rubrieken zijn raadselachtig; onder ‘Requiem’
vindt men, om een enkel voorbeeld te noemen, Vondels terecht beroemde rei ‘O
Kerstnacht, schooner dan de daegen’ en het voor mijn gevoel volmaakt
valsch-sentimenteele ‘Kindeke van den Dood’ van F.L. Hemkes, onder ‘Het Kind
en God’ naast een gedicht van Stalpaert van der Wiele, dat op deze plaats gemotiveerd
mag heeten, een vers ‘Kinderen’ van Anthonie Donker, mitsgaders ‘Sterrenkind’
van Slauerhoff, die het zinledige van zulk een indeeling overduidelijk bewijzen. Voor
‘Het Kind en zijn Spel’ kan men natuurlijk iets voelen, omdat hier inderdaad een
ongedwongen verband gelegd kan worden tusschen twee factoren, kind en spel, maar,
meer dan schilderachtig blijkt dat verband toch niet, als men nagaat, dat van Alphen,
Gezelle, Dèr Mouw en Jacqueline van der Waals hier broederlijk en zusterlijk naast
elkaar staan. Ik wil maar zeggen, dat men beter geen indeeling kan geven dan die
van Coster, en dat het karakter van den bundel als geheel er volstrekt niet op achteruit
zou zijn gegaan, als deze wegwijzers hadden ontbroken; zij kunnen hoogstens den
lezer een onjuisten indruk geven van de psychologie van den dichter, en om de
onderwerpen samenhangend met het kinderleven te katalogiseeren, heeft men toch
geen bloemlezer noodig; dat kan de lezer zelf wel af.
Coster spreekt in zijn inleiding van ‘den onbedriegelijken spiegel der litteratuur’;
het komt mij voor, dat hij door daarvan uit te gaan het eigenlijke probleem van het
kind in de poëzie ontwijkt. De litteratuur is volstrekt niet zoo onbedrieglijk; het kost
dikwijls de grootste moeite tusschen de regels door te lezen, achter welke symbolen
de dichter zich heeft willen verschuilen; zoo is ook het kind vaak niet anders dan een
voorwendsel, Coster zegt zelf verderop, dat er in vroeger tijden altijd een aanleiding
noodig was om het kind als motief te kiezen. ‘In de Middeleeuwen was dit het dogma,
in de zeventiende eeuw was het de dood’. Aangenomen, dat dit in zijn algemeenheid
juist is, dan bewijst het het tegengestelde van de onbedrieglijkheid; dan moet men
wel degelijk rekening houden met allerlei psychologische vermommingen, die b.v.
door de indecling van Coster geenszins worden gedekt! Ik geef weer een voorbeeld.
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Coster voert aan, ter verdediging van zijn rubrieken ‘Kind en God’ en ‘Requiem’,
dat men in de eerste rubriek aantreft ‘het essentieele probleem dat het kinderlijk
wezen den volwassen mensch opgeeft: dat der kinderlijke onschuld allereerst, en dan
deze onschuld gezien als een teeken en boodschap van een andere wereld’. Moet
men hieruit opmaken, dat Coster, Freud ten spijt, nog vasthoudt aan het geidealiseerde
lammetje, aan de ‘blanke, onbesmette kinderziel’? Blijkbaar wel; want hij meent,
dat de kinderlijke onschuld speciaal een boodschap van een andere wereld zou
overbrengen. Het is volkomen waar, dat men deze opvatting in de poëzie van Nijhoff
en Roland Holst aantreft; maar daaruit volgt, dat het essentieele probleem niet de
‘kinderlijke onschuld’ zelf is, maar de vraag, hoe deze dichters er toe kwamen aan
die onschuld te gelooven! Als men op die vraag dieper inging, zou al spoedig blijken,
dat men Nijhoff en Roland Holst in geheel verschillende psychologische kategorieën
zou moeten onderbrengen. De onschuld van het kind is een subliem sprookje, en als
ieder sprookje een poging om aan de consequenties der nuchtere realiteit en haar
logica te ontsnappen; in zooverre kan men Nijhoff en Roland Holst onder één hoedje
vangen; maar dat deze twee dichters, wier mentaliteit verder ten eenenmale verschilt,
daarom een boodschap uit een andere wereld zouden hebben ontvangen, kan men
den kinderen wederom.. als sprookje vertellen! Hier zijn het de vermommingen, die
Coster parten spelen; vermommingen, die allerminst pleiten tegen het oeuvre der
dichters in quaestie, maar die niets bewijzen voor hun saamhoorigheid onder één
rubriek.
Over de keuze wil ik niet twisten. Coster geeft uiteraard overwicht aan de gevoelige
poëzie en laat het cerebrale element slechts bij uitzondering aan het woord; vandaar,
dat Gezelle en Donker, met de complete ‘Mariannes’ van Plasschaert, rijk
vertegenwoordigd zijn, terwijl de meer cerebrale dichters als Der Mouw en Vestdijk
(beide op verschillende wijze in hun poëzie sterk gebonden aan hun kindertijd) op
één vers na door afwezigheid schitteren. Maar de smaak van Coster is nu eenmaal
niet de mijne, en misschien vinden velen, dat Coster aan de poëtische waarde het
meeste recht doet wedervaren; voor hen is dan deze bloemlezing ook samengesteld.
Ik wil slechts nog opmerken, dat het kind er wel eens met de haren is bijgesleept om
de honderd vol te krijgen; en voorts, dat Coster zich vergist, als hij zegt, dat ‘onze
onvolprezen Schoolmeester’ helaas geen kindergedicht heeft geschreven:
Ik ben een zeer gelukkig kind,
Wanneer men dit bedenkt;
Mijn vader is mijn beste vrind,
Die mij schier alles schenkt:
Zijn afgedragen zomervest,
Zijn oude broeken en de rest;
Maar dat weet Moeders naaister 't best.
Wanneer Papa uit wandien gaat.
Neemt hij ons dikwijls mee
En reciteert soms over straat
't Sanscritisch a b c:
En als ik 't hem dan nazeg, ik,
Dan lees ik in zijn vaderblik:
‘Ik ben ontzaglijk in mijn schik’.
Verleden week zag ik een zoon,
Die zijne grootmama
Behandlen dorst met smaad en hoon,
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De moeder van zijn pa!
Hij zel: haar man, die ouwe paal.
Sprak naamlijk als een schorre kraai..
Dat stond dien Jongen heer niet fraai.

Wellicht kan in een volgende druk deze vergissing worde.. hersteld en het geciteerde
gedicht worden ondergebracht in de rubriek ‘Het Kind en zij: Spel’ of ‘Requiem’?

Aanbevolen voor opvoeders.
In het teeken van het kind staan ook de schetsen van mej. de Josselin de Jong, die
hoofdzakelijk de verhouding van kinderen in de puberteitsjaren tot de ouders
behandelen. Men zal mij niet kwalijk nemen, dat ik mij ertoe beperk dit boek te
recommandeeren voor vaders en moeders, die kinderen op dien hachelijken leeftijd
hebben op te voeden. Mej. de Josselin de Jong noteert, in den geest van Ina
Boudier-Bakker, maar met minder originaliteit de gevalletjes, die haar inspireeren
tot het schrijven van haar verhalen; onzuiver zijn die verhalen zeker niet, maar zij
blijven in den huiselijken trant van ons gematigd realisme bevangen, leveren geen
nieuwe gezichtspunten op, behalve dan misschien voor de ouders in quaestie.
Confrontatie en Wonderkind kan men beschouwen als de best geslaagde stukken uit
dezen bundel.
Mej. de Josselin de Jong schrijft als motto voor in haar boek: ‘En van hemel en aarde
het eene noodige, kan slechts de liefde het kind geven’. Dit citaat uit een der werken
van mevr. Boudier-Bakker karakteriseert den geest, die het werk van de schrijfster
bezielt, volkomen. Het hangt er dus maar van af, of men ook zoo denkt.. en voelt.
Menno ter Braak.

Berlage's laatste werk
aant.

Bouwkunst van vroeger en thans
Dr H.P. Berlage, Het Wezen der Bouwkunst en haar geschiedenis. (V.U.
Bibliotheek, Bohn, Haarlem 1934).
In Mei 1934, dus niet lang voor zijn dood, heeft de beroemde bouwmeester dit
overzichtelijke boekje voltooid; het werd echter pas na zijn overlijden gedrukt.
Na een principieele inleiding aan zijn werk te hebben laten voorafgaan, heeft de
schrijver de bouwkunst van het Oosten tot onzen tijd met zijn bekende grondigheid
en op uitgebreide kennis berustend inzicht in vijf afzonderlijke hoofdstukken
behandeld. Een bewijs, hoe de bejaarde Berlage nog midden in de problemen van
zijn vak stond en de omvangrijke stof volkomen beheerschte. Menigeen, zoowel in
als buiten vakkringen, zal met dit werk zijn voordeel kunnen doen!
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In de genoemde inleiding bepleit Berlage de ‘eenheid in verscheidenheid’ als een
der hoofdwetten van onzen kunstsmaak. Een bouwkunst, die alleen op de
verstandelijkheid is gebaseerd, verdient den naam van bouwkunst niet; de mensch
is een wezen met verstand èn gevoel, en als zoodanig verwerkelijkt hij zich volgens
Berlage het duidelijkst in de architectuur. Over deze stelling zou te discussieeren
zijn; maar liever laten wij dat voor het oogenblik na, om het laatste werk van den
gestorvene slechts warm aan te bevelen om zijn instructieve eigenschappen.

Nieuwe uitgaven
aant.

Elsa Kaiser, Laat mij niet alleen. (L.J. Veen. A'dam z.j.).
Een schilderesje voelt zich eenzaam. Een geleerde, die een boek geschreven heeft,
zoekt voor de verluchtingen van hetzelve het eenzame schilderesje op. De geleerde
is echter gehuwd, en nog wel met een koele, groote, rijke, zelfstandige vrouw, die
van scheiden niet wil weten, al leven de echtgenooten langs elkaar heen, en dus is
de verhouding, uit het gezamenlijk bespreken der verluchtingen organisch
voortgevloeid, tot een dramatisch einde voorbestemd. Elly, het schilderesje, gaat
naar Moskou, wederom de eenzaamheid tegemoet.
Ik geef hier een proeve van stijl:
‘Ja’, zeide Elly. ‘Ja, lieveling, en verder?’
‘Neen, het is vernederend, het is leelijk!’ riep hij heftig. ‘En toch kan ik er niets
aan doen, ik hou van jou, ik hou van je!’
‘Ja, schat, ik weet het, dan is toch alles in orde? Wees niet bang. Alles wat jij wilt
is goed. Ik houd van je, nu en altijd!’
Hij keek haar aan. ‘Wat ben je goed!’ zeide hij verwonderd.
Zij glimlachte moeilijk. ‘Neen, dat is het niet...’
‘Elly, lieveling, ik moet nu gaan. Wees niet boos. Ik kom terug. Geef me een zoen.
Elly. o, lieve kleine Elly....’
De lezer weet nu, waar hij zich aan te houden heeft.
M.t.B.

Schietschijf
aant.

Over verrassingen.
De vermaarde Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers, die naar men zegt zooveel
stukken in de Nederlandsche taal heeft afgeleverd, dat er geen Nederlandsche
tooneelgezelschappen genoeg zijn om ze alle behoorlijk te spelen.. genoemde Bond
dan heeft, om een verzetje te hebben en het martelaarschap
van-onbekend-onder-demassa-e-overbekend-onder-elkaar-te-zijn wat te verlichten,
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een Gedenkboek uitgegeven, dat heet ‘Na tien Jaar’ en de periode 1923-1933
behandelt.
Iets curieuzers kan men zich op boekengebied en zelfs op gedenkboekengebied
moeilijk voorstellen. Men denke zich even in: een grootendeels onbekende
gemeenschap treedt uit deze bladen voor onze oogen; om met Johannes van Patmos
te spreken: ‘En ik zag den nieuwen hemel en een nieuwe aarde!’ Er blijkt in Nederland
een bloeiende tooneelschrijfkunst te bestaan en de representanten dier kunst blijken
het onderling ook bijzonder gezellig te hebben. Avondjes, gesprekken met Vondel
etc. etc.
En dan zeggen lastertongen nog wel, dat wij geen tooneelschrijfkunst bezitten! Het
is gewoon belachelijk; ik verzoek allen lasteraars aan te treden voor het gedenkboek
‘Na tien jaar’ en reeds zie ik den val van Lucifer in de armen van de Suikerfreule,
waarvan men hier kan lezen, deze lasteraars met stomheid slaan. Cor van der Lugt
Melsert schijnt 65 Nederlandsche stukken te hebben opgevoerd; welnu, wij kunnen
hem garandeeren, dat er nog veel meer zijn!
Neem nu b.v. den mij tot nog toe geheel onbekenden tooneelauteur Ernest Ludwig
baron van Heeckeren van Waliën, geb. 20 Sept. 1894 te Breda, in wien al zeer vroeg,
gelijk de heer van Bolhuis in dit Gedenkboek zóo treffend zegt, de drang ontwaakte
zich aan de kunst te wijden. Er staat hier een fragment van zijn tooneelstuk ‘Het
Bronzen Beeldje’ afgedrukt, met dezen meesterlijken inzet:
Mary: O! Mannie, mannie! Weet je 't al?
John: (even verrast, dan kalm) Wat? Wat is er? Is er weer een spoorwegongeluk
gebeurd? Ik las er nog niets van in 't avondblad.
Ik hoop, waarde lezer, dat gij niet denkt, dat er werkelijk iets van dien aard gebeurd
is. Dit is een tooneeleffect om den toeschouwer in spanning te brengen; hij mag n.l.
nog niet dadelijk weten, dat Mary alleen maar een doddig bronzen beeldje heeft
geloot. Aan zulke verrassingen nu herkent men den geboren tooneelschrijver en het
is op grond daarvan, dat de tooneelschrijfkunst in Nederland zoo miskend is; want
de menschen zijn hier nog zoo erg grof en denken allemaal direct, dat er werkelijk
een ramp gebeurd is en daardoor ontgaat hun de fijnheid van het geheel, zie je, en
baron van Heeckeren van Waliën en zijn collega's worden daar natuurlijk de dupe
van. Bah, wat een land!
Sagittarius.

Nieuwe uitgaven
aant.

Dr K.E.W. Strootman, Italiaansche Silhouetten (H.P. Tjeenk Willink &
Zn., Haarlem 1934).
Dr Strootman heeft door zijn smakelijk geschreven opstellen over Italië en vooral
Rome al eerder de aandacht getrokken. Deze bundel is reeds de vierde in een reeks
en houdt, zooals schr. het zelf in zijn voorwoord zegt, opnieuw verband met het land
en de stad, ‘waaraan ik mijn hart verpandde, meer dan veertig jaar geleden’.
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Ook nu weer geeft de heer Strootman blijk van zijn talent om over schilderachtige
onderwerpen pakkend te schrijven. Dit uitstekend gedrukte boekje bevat vijf artikelen:
‘De Legende van den misdadigen Doge’ (Marino Faliero, in 1355 ter dood gebracht,
een stuk ‘detectiveroman’ der geschiedenis); ‘Farnesische portretten’; ‘Naar de
hoofdstad der Abruzzen’; ‘Een Nederlandsche Prinses te Rome’ (Prinses Marianne
van Nassau Oranje, dochter van Koning Willem I); en tenslotte ‘eenige oude en
nieuwe herinneringen’ aan ‘Rome van toen en van thans’. In dit laatste stuk toont dr
Strootman zich een zeer knap anecdotenverteller; hij dringt niet diep door in die
anecdoten (zooals b.v. Stendhal dat kon), is b.v. erg dol op Mussolini, dien hij wel
heel gemakkelijk vereenzelvigt met de tooneelrol, die deze dictator zoo uitnemend
kan spelen; maar enfin, de schetsen van dr Strootman hebben ook niet de pretentie
van dieptepsychologie. Zij laten zich alleraangenaamst lezen en zijn voor een groot
publiek bestemd.
M.t.B.

Oswald Spengler spreekt
aant.

Pruisisch gedisciplineerde fantasie
‘Wir wissen heute..’
Dat de zaal van het groot auditorium der Leidsche academie gisterenavond propvol
was, zal wel niet het gevolg zijn geweest van het onderwerp van de voordracht: ‘Het
ontstaan van de zeevaart en zijn invloed op de wereldgeschiedenis’. Wij zijn, ondanks
de toenemende autarkie in alle landen, nog steeds een zeevarende natie; maar lezingen
over zeevaart, dat is iets anders.... Men was dus gekomen om Oswald Spengler te
zien, meer nog dan om hem te hooren waarschijnlijk. Het zijn vaak de philosophen
van den heroïschen ondergang der cultuur, die het meeste publiek trekken, omdat zij
profeteeren. Ook Spengler heeft geprofeteerd, weliswaar op de basis van de
morphologie der geschiedenis; maar het profetische wekt in alle vormen de
nieuwsgierigheid. Waarschijnlijk is niet iedereen tevreden naar huis gegaan, want
Spengler heeft niets van het exhibitionisme der beroepsprofeten, noch van ‘das
erfinderische Raubtier’, waarvan hij de apologeet is. Als Spengler een ‘Raubtier’ is,
dan is hij toch in de eerste plaats een gedisciplineerd roofdier der ‘sesshaften
Kulturen’, d.w.z. een hermetisch gesloten paedagoog, die zijn jachtgebied in de
wetenschap zoekt.
Oswald Spengler is het tegendeel van een brillant spreker, hij spreekt, zooals zijn
geheele uiterlijk is: als een superieure schoolmeester, die zijn publiek iets doceert.
Geen enkel effect, ook geen spoor van rhetoriek; bijna onbeweeglijk staat Spengler
achter den lessenaar en laat de culturen op het monotone muziekje van zijn
docentenstem fantastische dansen uitvoeren. Even knipperen de oogleden, als er
duizend jaar achteloos in de zaal worden geslingerd; een handbeweging is dat niet
eens waard. Spenglers handen zijn bijna doorloopend in een soort egale gebedsrust;
zij accentueeren niets dan onverstoorbaarheid en misschien zelfbedwang.
Geen humor, geen ‘esprit’; een correcte toespraak, die zich tot het strikt zakelijke
(hoe romantisch het dan ook moge zijn) beperkt. De hermetisch gesloten
schoolmeester veracht zijn publiek niet al te duidelijk; hij deelt het iets mee van het
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reglement der hoogere cultuurtucht en daarbij maakt men geen grapjes. Aristocratie
en lessenaar gaan hier volstrekt samen; alle zwier van de aristocratie ontbreekt, ook
alle virtuositeit; deze leerling van Nietzsche heeft hem Pruisisch geïnterpreteerd,
omdat hij een Prins is, die de tucht doorvoert tot in de discipline der wetenschap.
***
En niettemin.... een fantast. Een fantast zonder een zweem van delirium. Een fantast,
die bij voorkeur de wetenschap heeft gekozen als terrein van zijn fantasie, omdat zij
de meeste nuchtere feiten te overwinnen geeft. Als een Pruisische schoolmeester
fantastisch wil zijn, is hij het in de kazerne van de goed gedrilde feiten, die hij kan
laten exerceeren zooals hij dat zelf wil.
Spengler laat zich door zijn fantastischen aanleg niet verleiden tot geestdrift; hij
fantaseert met droge zakelijkheid. Als hij zegt ‘wir wissen heute’, dan kan men er
zeker van zijn, dat er een speculatie volgt over een onderwerp, waarvan men weinig
of niets weet. ‘Ich glaube’ beteekent een sprong van Klein-Azië naar Ierland; ‘im
Grunde genommen’ lijft de Sahara bij de vlakten van Turkestan in; ‘dass heisst’ en
‘wahrscheinlich’, voor den gewonen schoolmeester eenvoudig toelichting en kleine
onzekerheid aankondigende termen, hebben in den mond van Spengler de
verantwoordelijkheid voor volksverhuizingen, die zijn fantastisch brein in de
geschiedenis aanwezig doet zijn, ook al ontbreken de documenten geheel of
gedeeltelijk.
Deze man is geen historicus. Hij wil de geschiedenis de wet voorschrijven, en
waarlijk niet alleen de geschiedenis der toekomst; en daarvoor bestaat maar één
middel; de fantasie, die gedisciplineerd is tot een methode. Wellicht is deze houding
misleidend voor iemand, die zich door feitenkennis laat imponeeren; maar men
behoeft Spengler maar over de ‘nordische Kultur’ te hooren spreken om te weten,
dat de fantasie zich ook achter het strakste masker kan aandienen om over de feiten
te regeeren. De Pruis zal zijn macht hebben, al is het ook in het abstracte gebied van
den geest. ‘Der Gedanke ist so ungeheuerlich, dass er allein in der nordischen Kultur
entstanden sein kann’. Geen beweging, alleen even een knipperen met de oogen..
***
Ik zag prof. Huizinga, die Spengler tot slot en besluit zoo hoffelijk dankte en hem
daarbij bijna als van zelfsprekend voor Leiden monopoliseerde, meermalen smartelijk
glimlachen. Deze avond moet voor hem een kwelling geweest zijn; want of het
Spengler te doen is om ‘het sobere deel der kenbare waarheid’ (zooals prof. Huizinga
het in de ‘Gids’ van Februari genoemd heeft) mag ernstig in twijfel worden getrokken,
als men hem al doceerend per schip en te paard van de eene cultuur naar de andere
ziet vliegen en met een ‘wahrscheinlich’ alles van zich afschudden, waarvoor de
echte historicus veertig jaar lang dubbend en wegend halt houdt.
M.t.B.

Schietschijf
aant.

De heesche zanger.
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Hier volgt een merkwaardige geschiedenis, belangwekkend voor zangers, philologen
en stadslieden.
Duizenden jaren geleden beteekende in het Chineesch het woord Pi ‘heesch’ en
overdrachtelijk ‘ziek’. In de latere teksten heeft het echter de beteekenis van niet
heesch’ en overdrachtelijk ‘kerngezond’. Voor de philologen is deze
beteekenisverandering nog steeds een onopgehelderd raadsel, maar onder het volk
vertelt men dienomtrent het volgende verhaal:
Er was eens (het was nog onder de Mingdynastie) een groote zanger met een
stemgeluid, dat door geen andere in het land dat genaamd is Na So Schau werd
geëvenaard. Wanneer hij zong, dansten de pannen van de daken van Na So Schau,
en het geheele volk stond met open mond te luisteren en dacht: ‘Dat moet wel een
zeer groot man zijn, die zulk een groote stem heeft!’ Tenslotte werd de roem van
den zanger in het land van Na So Schau zoo algemeen verbreid, dat het volk hem,
vooral op grond van een door hem dreunend gezongen lied tegen Mongoolsche
indringers, die belangrijke posten in Na So Schau hadden bemachtigd, tot
oppermandarijn benoemde. De Mongolen werden nu door hem uit hun ambten ontzet
en het dreunende lied werd volkslied in Na So Schau.
Weldra bemerkte het volk, dat er verder niets veranderde en nu begon men overal
te mompelen, dat de mandarijnen van Na So Schau den grooten zanger met de groote
stem slechts gebruikt hadden voor hun particuliere belangen. Maar onze zanger
stoorde zich niet aan die praatjes en zong dagelijks het dreunende lied tegen de
Mongoolsche indringers zonder ooit heesch te worden.
Toen begon de roem van den grooten zanger zich ook buiten het land van Na So
Schau te verbreiden; men begon zich af te vragen, hoe het mogelijk was, dat in een
land als Na So Schau, waar men voorheen veel in de wijsgeerige geschriften van
Lao Tse en Kong Foe Tse had gelezen, een zanger als oppermandarijn kon dulden.
En op een zeker oogenblik was de zanger zoo beroemd, dat een afgezant van het
machtige naburige gebied Fit Now You een bezoek aankondigde. Groote vreugde
in Na So Schau! Reeds versierde men de straten met lampions en men hoorde den
zanger in zijn paleis de nieuwe liederen repeteeren, die hij den afgezant zou
voorzingen.
Toen.... geschiedde het nooit gedachte, Eenige dagen, voordat de afgezant in Na
So Schau zou aankomen, deed zich bij den grooten zanger, die jaren lang dreunende
liederen had gezongen en nooit heesch was geworden, heeschheid voor. Die
heeschheid werd zoo erg, dat men het bezoek van den afgezant van Fit Now You
moest afzeggen tot nader order. De menschen van Na So Schau verbaasden zich,
want zij zouden alles van hun oppermandarijn hebben geloofd alleen geen heeschheid!
Sommigen fluisterden zelfs, dat de heesche zanger ondanks zijn heeschheid een vloot
van de nieuwste modellen jonken op de Hoang Ho had geïnspecteerd; en zij, die het
stoutmoedigst waren, durfden zelfs beweren, dat de zanger alleen heesch was, omdat
de mandarijnen, die hem hadden doen verkiezen, dat voor wenschelijk hielden.
En zoo is het gekomen, zegt het verhaal, dat het woord Pi in het Chineesch van
beteekenis is veranderd. Van ‘heesch’ werd het ‘heesch alleen volgens den wensch
der mandarijnen’ en dit viel al spoedig samen met ‘niet heesch’. Alleen in de
kanselarijtaal der mandarijnen wordt het woord Pi thans nog gebruikt in de oude,
eerwaardige beteekenis en men glimlacht, wanneer men het in dien zin gebruikt.
Deze merkwaagdige verklaring wordt echter alleen door het volk geloofd en door
de geleerden als ‘volksetymologie’ betiteld.
Sagittarius.
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De natuur als filmacteur
aant.

‘Men of Aran’ van Robert O'Flaherty
Binnenkort verwacht in het Studio Theater
De natuur is een van de dankbaarste filmacteurs; of, wanneer men zich strikt aan de
Vries en te Winkel wenscht te houden, filmactrices. Dat blijkt al bijzonder duidelijk
uit de documentair Men of Aran, waarvan op 22 Maart a.s. de première voor het
publiek zal gaan in het Studio Theater. De directie was echter zoo vriendelijk de pers
reeds thans in de gelegenheid te stellen deze uitmuntende creatie van Robert
O'Flaherty te zien, zoodat ik in staat ben vroegtijdig de aandacht te vestigen op een
film, die in alle opzichten de moeite waard is.
In alle opzichten: d.w.z. dat de criticus noch bedenkingen behoeft te maken over
een of ander ridicuul scenario, noch ook maar het minste kan aanmerken op de wijze
van verfilming van het gegeven. O'Flaherty heeft de natuur niet met paskwillige
dames en heeren opgetooid; hij heeft zich zelfs niet druk gemaakt om een
geschiedenisje te verzinnen van romantische liefde tusschen een lerschen Tarzan en
een aangespoelde freule in een tijgervelletje uit een haardkleedje gefabriceerd. De
natuur spreekt hier volkomen voor zichzelf en het ‘effect’ is alleen gezocht in de
wijze waarop. Zoo is ‘Men of Aran’, een indrukwekkend epos geworden van een
verlaten stukje van de wereld, waarop een paar menschen zich inspannen in leven
te blijven; men begrijpt bijna niet waarom, zoozeer verdwijnt hier het individu onder
de overweldigende macht van de elementen.
Het blijft voor een regisseur en een cameraman altijd een waagstuk louter en alleen
op de natuur te vertrouwen. Het is maar al te begrijpelijk. hoe de Amerikanen er toe
komen hun Zuidzee-eilanden (men denke aan de films van Murnau en van Dijke) te
stoffeeren met de Rousseau-achtige ideaal-voorstellingen van naïef, romantisch
gehalte: zij zijn eenvoudig bang[,] dat het publiek zich zal vervelen, als het geen
romance sentimentale als extra-toegift krijgt, en daarom fingeeren zij een wereld van
paradijskitsch ter aanvulling. De bekende fotografen Schoedsack en Cooper, die de
simpele en grootsche documentair ‘Grass’ maakten, gaven later aan den publieken
smaak toe, door in den olifantenfilm ‘Shang’ een idylletje van derderangsgehalte te
vlechten; men begrijpt op wiens instructie. Het almachtige bioscooppubliek wil wel
olifanten, maar ook ‘zwei Herzen im Dreivierteltakt’ tusschen de palmboomen. En
daarom mag men het als een qualiteit te meer van ‘Men of Aran’ beschouwen, dat
de documentair van dit barre bestaan op een rotsachtig eilandje zuiver is gehouden
van dergelijke kitsch-effecten. De romantiek van deze film spreekt door het filmbeeld,
en door het filmbeeld alleen; als het bestaan van deze walvischjagers romantisch is,
dan is het de romantiek van het harde leven zelf, die geenszins verward moet worden
met de valsche romantiek van de studio.
***
De Aran-eilanden liggen aan de Westkust van Ierland, tegenover de Galway Baal.
De film laat zien, dat het niet veel meer dan kale rotsmassieven zijn, die nauwelijks
genoeg aarde bevatten om wat poovere aardappelen op te verbouwen. Men krijgt
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den indruk van grootsche doelloosheid in deze door een kokende zee omringde stukjes
land; de bewoners lijken verdwaald, ondanks hun saamhoorigheid met rotsen en zee;
hun strijd om het bestaan doet de vraag rijzen, waarom de mensch überhaupt zoooveel
moeite doet om zich te handhaven in streken, die hem eigenlijk ‘de deur wijzen.’
Een film voor Darwinisten dus, maar behalve dat een film voor iedereen, die van het
spel der natuur genieten kan, zonder naar sensatie te verlangen. Het zou O'Flaherty
gemakkelijk genoeg zijn gevallen de prachtig opgenomen en gemonteerde scènes,
die betrekking hebben op de walvischvangst en vooral ook op den storm aan het slot
te dramatiseeren door wat handige theatertrucjes; maar hij heeft zulks gelukkig
versmaad en bepaalt zich er toe de verrichtingen van het dagelijksch leven zonder
opsmuk te laten zien. Dat wil niet zeggen, dat O'Flaherty stukken journaal aan elkaar
heeft geregen; integendeel, er spreekt wel degelijk eenheid van conceptie uit ‘Men
of Aran’, en wie zich zou verbeelden, dat men een dergelijke eenvoudige
beeldsymphonie componeert door er maar op los te fotografeeren, vergist zich deerlijk.
Het materiaal is authentiek, maar de montage verraadt de hand van een kundige
leiding; de wijze waarop de golven door den storm tegen de kust worden opgehitst
zou op de film niet zóó sterk spreken, wanneer de montage van den kunstenaar
ontbrak. De natuur is nu eenmaal niet klakkeloos van de Aran-eilanden naar het
celluloid over te planten; ook wanneer het arrangement oprecht en zonder trucs is,
blijft het toch arrangement. Zelfs de fotografie is al een instelling op de ‘realiteit’,
en de meesterlijke fotografie van ‘Men of Aran’ is het zeker.
***
Het geweld van de zee overheerscht in deze film van O'Flaherty alle andere elementen.
De storm om de Aran-eilanden is een orgie van fantastische stoom; gigantische
marmerzuilen, die uit niets worden geboren, ploffen weer neer in een woelende massa
van schuim, en onophoudelijk springen de golven op tegen de kust om er achterover
weer af te tuimelen, dadelijk gereed voor een nieuwen aanval. In dit tumult eindigt
de film met een ontsnapping van de kleine boot der toevallige menschen, die ook
gekraakt hadden kunnen worden.... Daaraan vooraf gaat de episode van de
walvischvangst, die de mannen van Aran de olie verschaft voor hun lampen. Ook
bij deze magnifieke opnamen geen enkel ander effect dan dat van het zwoegen om
het levensonderhoud; het is de strijd met de zeekolossen zelf, die de spanning brengt,
zoodat men, ondanks de uitvoerige ‘beschrijving’, de spanning geen oogenblik voelt
verslappen.
De menschen zijn hier geen zelfstandigheden, Zij gaan op in 't geheel, en als men
O'Flaherty iets zou verwijten, is het, dat hij misschien wat al te weinig ‘speelruimte’
voor den mensch heeft opengelaten. Men zou voor geen geld een verhaaltje ingelascht
willen zien, maar aan de verhoudingen der individuen onderling gaat de maker van
deze film tamelijk wel voorbij, zoozeer is het hem voldoende den mensch als element
onder de elementen te laten zien. Men vatte dit amendement dan ook niet op als een
aanwijzing van een hinderlijk tekort; zooals dit werk is, is het gaaf en ook compleet.
***
‘Men of Aran’ is in het Amsterdamsche filmtheater ‘De Uitkijk’ een van de groote
successen van het seizoen geworden. Men mag de directie van het Studio Theater
(die blijkbaar genoodzaakt is meestal nog veel meer water in den wijn te doen dan
‘De Uitkijk’, wat de keuze van de films betreft) gelukwenschen met deze première
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en de hoop uitspreken, dat het Haagsche publiek dit loffelijk initiatief door een druk
bezoek zal weten te waardeeren!
M.t.B.

Het fantastische
aant.

Geen verzonnen, maar een eigen wereld goede en slechte fantastische
litteratuur
De Verhalen van Belcampo. (Uitgeverij De Arend, A'dam, z.j.)
Benno J. Stokvis, Dagboekbladen van een Krankzinnige. (Ned.
Keurboekerij, Amsterdam 1934)
Nog dikwijls hoort men de meening verkondigen, dat het fantastische element in de
litteratuur het absolute tegendeel is van het nuchtere, verstandelijke, logische. Fantasie
is blijkbaar voor hen, die er zoo over denken, het inbegrip van alles, wat vaag,
warrelig, griezelig en ongemotiveerd is, of ook wel van het sentimenteele en
verteederende in tegenstelling tot het koele en onverbiddelijke. Misschien herinnert
men zich nog het misbaar, dat destijds losgebroken is naar aanleiding van de rede
van burgemeester De Vlugt, die aan de Nederlandsche litteratuur fantasie ontzegde.
Bij de discussies over die inderdaad verre van heldere uiteenzetting bleek wel meer
dan voldoende, dat ‘fantasie’ een zeer rekbaar en zelfs zeer onzakelijk gebruikt begrip
kan zijn; en de vraag: is de Nederlandsche litteratuur gespeend van fantasie? kan
men dan ook wel rangschikken bij de vragen, die men evengoed beamend als
ontkennend kan beantwoorden zonder een sterveling te benadeelen of een revolutie
te ontketenen. Er is bv. evenzeer ‘fantasie’ voor noodig om een roman als Bernard
Bandt te schrijven, die toch geenszins het type van den avonturenroman
vertegenwoordigt, als om een detectiveverhaal te verzinnen; dat men de verhalen
van Poe gewoonlijk ‘fantastisch’ noemt en dat de Nederlandsche auteur Bordewijk
zijn aan Poe verwanten eersten bundel Fantastische Vertellingen heeft gedoopt, zal,
dunkt mij, niemand tot de conclusie verleiden, dat Herman Robbers het zonder
fantasie moest stellen. Als men zegt, dat Poe ‘meer fantasie’ had dan Robbers, bedoelt
men daarmee, dat Poe in staat was zich te verplaatsen in een wereld, die buiten of
naast de ‘reëele’ wereld lag, en dat Herman Robbers zich strikt gehouden heeft aan
het huiselijk milieu van zijn tijd; maar ook daarmee is men nog niet veel nader
gekomen tot de beteekenis van het fantastische in de litteratuur. Immers, de schrijver
Arij Prins (wiens werk door Robbers zelf is ingeleid) heeft in zijn Heilige Tocht ook
geen moeite gespaard om los te komen van het burgerlijke Hollandsche milieu en
zelfs teruggegrepen op een middeleeuwsche episode om vooral maar met zijn
personages te kunnen verkeeren in een onwerkelijke wereld; en toch zou ik aarzelen,
om op grond van deze overeenkomst Prins naast Poe te zetten, als het erom gaat,
precies te zeggen, wat ‘het fantastische’ eigenlijk is. Prins heeft zoo ongeveer met
alle ‘normale’ wetten van de litteratuur gebroken; hij heeft misschien een groote
dosis schildersfantasie gehad; maar datgene, wat een boek (dat men toch pleegt te
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lezen, en niet als een schilderij te bekijken!) werkelijk fantastisch maakt, ontbreekt
hem ten eenenmale. Hij doet den zinsbouw geweld aan, hij tracht met woorden
gloeiende kleuren te suggereeren, hij maakt de logica van de geschiedenis, waarom
het gaat, tot een aanfluiting, hij doet, kortom, alle pogingen om het ‘fantastische’ te
zoeken in een protest tegen de middelen, waarmee de litteratuur gewoonlijk werkt;
maar al die moeite kan niet voorkomen, dat één passage van Poe, die zich van een
‘normalen’ zin en een sobere woordkeuze bedient, ons tienmaal meer overtuigt en
tienmaal minder verveelt dan de uitvoerigste beschrijvingen van Arij Prins. Wanneer
ik dus moest kiezen tusschen de fantasie van Arij Prins en die van Herman Robbers,
zou ik geen oogenblik aarzelen en op Robbers wedden!

De logica der fantasie.
De z.g. fantastische litteratuur onderscheidt zich dus van andere litteratuurgenres
niet in de eerste plaats, zooals wel eens wordt aangenomen, door een verzonnen
wereld, maar door een eigen wereld, die haar bekoring juist ontleent aan het feit, dat
zij gedeeltelijk met de ‘normale’ wereld samenvalt. Vandaar, dat de bloedigst
verzonnen verhalen over romantische prinsen (ditmaal zonder hoofdletter) en
zonderlinge krankzinnigen ons ijskoud laten, zoodra wij het gevoel hebben, dat de
schrijver maar wat uit zijn duim zuigt (vermoedelijk, omdat hij niet in staat is zich
in de ‘normale’ litteratuur een behoorlijk bestaan te scheppen); het fantastische begint
pas werkelijk macht over ons te krijgen, wanneer wij (naast het gevoel van weggehaald
te worden uit dagelijksche verhoudingen) tevens het gevoel hebben, dat het geheele
proces ons iets aangaat. Kenmerkend voor den schrijver van goede fantastische
litteratuur is, dat hij het contact met de alledaagsche ‘werkelijkheid’, waarvan hij
afstand doet door den lezer b.v. naar een onbewoond eiland of naar een
sprookjesmilieu te verplaatsen, door andere middelen weer herstelt.... opdat het ons
iets aanga; en den schrijver van slechte fantastische litteratuur herkent men nergens
zoo snel aan als aan zijn gemis aan middelen, óm dat contact te herstellen; hij springt
maar in zijn nieuwe wereldje rond, dat hem geen enkele verantwoordelijkheid oplegt
ten opzichte van de hem omringende menschen en toestanden, en vindt het blijkbaar
al een kranig stuk werk, dat hij zooveel uit zijn duim heeft kunnen zuigen. Men weet,
dat er van die romans bestaan, die men voor 'n uiterst gering bedrag wekelijks in
eindelooze vervolgen thuis kan krijgen; de menschen, die deze romans over Nick
Carter, Lord Lister en aanverwante figuren samenstellen, zijn duimzuigers van den
eersten rang, maar de lezers, wien deze avonturen iets aangaan, zijn nu niet bepaald
de beste lezers; het zijn de lezers, die er al content mee zijn, als zij zich een avondje
tusschen brillanten en revolvers kunnen ophouden, waarmee zij in hun huis-, tuinen keukenbestaan niet geregeld in aanraking komen, en die behoefte hebben aan
sneeuwwitte en koolzwarte zielen, aan een duimgezogen wereld van het gemeenste
kwaad en het versuikerdste goed derhalve. De goede fantastische schrijver echter
beschikt over veel meer genegenheid voor het ‘normale’ (en ook veel meer kennis
vàn dat ‘normale’), dan sommige lezers denken; hij heeft zich niet op het fantastische
geworpen om zich aan de consequenties der nuchtere alledaagschheid te onttrekken,
maar om in het spel zijner fantastische verhoudingen de dingen van het alledaagsche
des te scherper te doen uitkomen. Hoe? Dat hangt van de middelen af, die de
fantastische litteratuur tot haar beschikking heeft. Er zijn fantasten, die de fantasie
als satyrisch wapen gebruiken om de wereld te hekelen in een schijnbaar onschuldige
verbeelding (Gulliver's Travels van Swift); er zijn er ook, die een zachtmoedige
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ironie verkleeden als sprookje (Andersen); er zijn honderd andere mogelijkheden,
er is zelfs de pure fantasie om de fantasie, maar op een of andere manier weet de
goede ‘fantast’ ons toch te interesseeren voor zijn nieuwe wereld, door haar een
(misschien bijna onzichtbaar) verband te geven met de ‘oude’ wereld, waaraan hij
in zijn verbeelding ontsnapte. Zijn logica moge nog zulke zonderlinge verbuigingen
en krommingen vertoonen, ergens zal de lezer ontdekken, dat zij betrekking heeft
op de ‘normale’ logica van het krantenbericht en de rechtspraak; juist doordat de
twee werelden gedeeltelijk samenvallen, krijgt het fantastische element waarde,
contrastwaarde.

Een fantast, die het ook werkelijk is.
De twee boekjes, naar aanleiding waarvan ik deze beschouwing over het fantastische
geef, zijn uitstekende voorbeelden van goede en slechte fantastische litteratuur, geheel
afgezien van de verdere kwaliteiten. De Verhalen van Belcampo, voorbeeld van
goede fantastische litteratuur, hebben bij hun verschijnen eenigen tijd geleden een
zeker opzien gebaard, en niet geheel ten onrechte. Deze auteur, die zich achter het
pseudoniem ‘Belcampo’ verbergt, is, hoe men verder ook over het belang van zijn
verhalen moge denken, ongetwijfeld iemand, die een fantast is en het dus niet alleen
maar wil schijnen, zooals de andere auteur, mr Benno Stokvis. Men heeft in verband
met zijn boekje namen genoemd als Lautréamont en Jarry, naar het mij voorkomt
zonder grond; want ook al is er wel overeenkomst te construeeren tusschen deze en
gene fantasten, ik ben ervan overtuigd, dat de verhalen van Belcampo zonder directen
invloed van genoemde schrijvers zijn ontstaan. Enkele ervan heb ik trouwens tien
jaar geleden in het Amsterdamsch Studentenweekblad Propria Cures gelezen; de
schrijver Belcampo genoot toen een zekere vermaardheid in Amsterdamsche
studentenkringen. Dat wil overigens niet zeggen, dat men zijn werk kan onderbrengen
bij den ‘studentenhumor’; het heeft zeker wel studentikooze eigenschappen, maar
die zijn voor het meerendeel van de verhalen niet typeerend; het studentikooze is
misschien een onderdeel geweest van Belcampo's fantastische verhouding tot de
wereld, want de situatie van den student heeft nu eenmaal iets fantastisch, gegeven
de eigen maatschappijvorm en de hartstochtelijke rebellie tegen de ‘normale’
maatschappij. De student is een bohémien zonder bohème en mutatis mutandis zou
men dat ook wel van den auteur Belcampo kunnen zeggen, mits men dan tevens in
rekening brengt, dat de gewone studentikooze grappigheid een voorbijgaand
verschijnsel is, terwijl de fantasie van Belcampo samenhangt met de structuur van
zijn bizondere persoonlijkheid. De beste verhalen uit dit bundeltje zijn dan ook iets
meer dan grappigheid, zij gehoorzamen aan een eigen, origineele logica, die haar
waarde ontleent aan de inbreuk die zij op de alledaagsche logica maakt, waarmee zij
toch gedeeltelijk samenvalt. Men zou even geneigd zijn aan verwantschap met de
poëzie van Piet Paaltjens te denken (die immers ook op een studentikoozen bodem
ontstond); maar de ‘Weltschmerz’ is bij Belcampo meestal verborgen achter de
grillige bokkesprongen van zijn beweeglijken geest, hoewel het romantisch gevoel
van vijandige eenzaamheid onloochenbaar op den achtergrond aanwezig is en in het
laatste verhaal Bekentenis (de geschiedenis van een ‘ik’, die zichzelf ontmoet als een
ander, een getrouwd man; een geval van splitsing in de persoonlijkheid, dat ook den
psychiater zal interesseeren) zelfs heel duidelijk naar voren komt.
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Om een voorbeeld te geven van Belcampo's origineele logica, neem ik een passage
uit het verhaal Liefdes Zegepraal I. De ‘held’ van het verhaal, Theophilus, heeft een
advertentie geplaatst en krijgt daarop een brief.
‘De volgende dag kwam er een brief, in paarse inkt, de letters vlijmscherp, als met
een naald getrokken. Wie ze las sneed zich. Er stond niet veel in’.
Uit deze drie zinnen kan men gemakkelijk concludeeren, in hoeverre de logica van
Belcampo samenvalt met de alledaagsche logica en in hoeverre zij verrast door
daarvan af te wijken. De brief in paarse inkt met vlijmscherpe letters is het product
van een ‘normale’ redeneering. De woorden ‘wie ze las sneed zich’ maken plotseling
de lang vergeelde uitdrukking ‘vlijmscherp’ tot een werkelijke scherpte, n.l. die van
een mes, zoodat het effect van de vlijmscherpe letters den lezer nog meer kerft dan
anders het geval zou zijn geweest; hij is nu in een toestand gebracht, die het hem
mogelijk maakt aan een geweldig belangrijken brief te gelooven. Maar Belcampo
bewijst zijn meerderheid door de weer even onverwachte toevoeging: ‘Er stond niet
veel in’. De slag is volkomen raak; want de lezer weet nu, dat Belcampo zich niet
laat imponeeren door een vlijmscherp handschrift en dus meer op zijn hoede is voor
bedrieglijke illusies dan men uit de eerste twee zinnen kon opmaken.
Een passage als deze geeft de fantasie van Belcampo op haar best: rijk aan
onverwachte contrasten, die hun charme ontleenen aan hun plaats in het kader van
een ‘normale’ redeneering. Een van de beste verhalen is, juist door deze
‘contrastmontage’, de geschiedenis van de uitvinding van een ‘oud’ volksgebruik te
Rijssen, dat het beroemde eeuwenoude ‘vlöggeln’ in Ootmarsum concurrentie moet
aandoen, teneinde vreemdelingen te trekken: Het Plan van der Aa; jammer genoeg
wordt de historie tegen het slot, als het vernuftig geconstrueerde vuurfeest in een
werkelijke orgie ontaardt, ietwat goedkoop, maar de wijze, waarop men het ‘oude
gebruik’ organiseert en exploiteert, is in het bijzonder voor dezen tijd kostelijk van
satyrisch effect. Het vuur speelt bij Belcampo ook elders trouwens een groote rol,
evenals de kosmische verschijnselen en hemellichamen, die hij bij voorkeur in
voetbal- en andere huiselijke termen bespreekt. Een soort komische zakelijkheid in
de mededeeling doet het hoogste afdalen tot het peil van Belcampo's
wereldadministratie; de eigen wereld van Belcampo heeft duidelijk een eigen
radersysteem, dat in de practijk op papier uitstekend functioneert; zijn visioen van
de aarde over tienduizend jaar (Voorland) heeft zulk een practischen inslag; het geeft
n.l. de practijk van den kunstmensch, die volgens een eenheidsprocédé gefabriceerd
wordt en daarom (o paradox) individueele maskers noodig heeft om de herkenning
mogelijk te maken.
Belcampo's verhalen staan voortdurend op de grens; meermalen glijden zij af naar
het vulgair-grappige, waarmee de auteur ook wel raad weet; maar neemt men dit
werk op zijn best, dan getuigt het van een zeer ongewone en vooral door zijn
nuchterheid fantastische verhouding tot de dingen, waartoe men meestal heelemaal
geen verhouding meer heeft, omdat men verzuimt er zich rekenschap van te geven.

Een fantast, die litteratuur maakt.
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Alles, wat aan De Verhalen van Belcampo iets eigens en spontaans geeft, ontbreekt
volkomen aan het boekje van Benno J. Stokvis, Dagboekbladen van een Krankzinnige.
Dr Arend Nicolaas Aardleven zou een chirurg zijn geweest met een dubbel leven:
dat van den ‘normalen’ dag en dat van den ‘krankzinnigen’ avond; een dubbelleven,
dat eindigt in een vooraf overwogen en daarna nauwgezet volbrachten moord. Benno
Stokvis heeft nu (men kent de niet ongebruikelijke litteraire fictie) de papieren van
dezen arts ‘uitgegeven’ en zelfs enkele passages geschrapt, naar hij zegt, omdat zij
‘voor den tegenwoordigen smaak ietwat te realistisch schijnen.’ Dat is nu wel erg
braaf, maar de papieren worden er niet beter door; àls er een chirurg als dr Aardleven
had bestaan, zou hij toch wel als twee druppels water op het litterair vervalschte
portret van Benno Stokvis hebben geleken.
Het geheele boekje is een opzettelijk bedenksel, dat uitmunt door zijn banale vlucht
in de wereld der fantasie. Hier niets van de eigen logica, die de wereld van een
krankzinnige karakteriseert; niets dan verzonnen verhoudingen en overwegingen,
gebaseerd op wat lectuur van ziektegevallen. Er komt toevallig ook in deze
Dagboekbladen de ontmoeting van een ‘ik’ met zichzelf voor; vergelijkt men deze
ontmoeting met die van Belcampo, dan behoeft men werkelijk niet verder naar
concrete voorbeelden te zoeken, op grond waarvan men de bedenksels van Benno
Stokvis als slecht maakwerk kan veroordeelen.
Menno ter Braak.

Leonhard Frank in ons land
aant.

Zijn oordeel over de emigrantenlitteratuur
Geen polemiek in den roman
De ook ten onzent bekende Duitsche schrijver Leonhard Frank vertoeft dezer dagen
in Nederland, mede in verband met een uniforme editie zijner ‘Gesammelte Werke’,
die binnenkort het licht zal zien bij Querido Verlag te Amsterdam.
Van de vele werken van Leonhard Frank, die in 1882 te Würzburg geboren is, zijn
in het bizonder bekend geworden ‘Die Ursache’ (1915, later als drama herschreven),
‘Der Mensch ist gut’ (een oorlogsboek), ‘Karl und Anna’ (een novelle, die den invloed
van den oorlog op het persoonlijk leven der menschen tot onderwerp heeft; later
eveneens in dramatischen vorm omgewerkt, en dikwijls gespeeld, o.a. te Parijs door
Gaston Baty en ‘Der Bürger’ (de terugkeer van een jongen man tot de ‘burgerlijkheid’,
via het socialisme). Franks boeken zijn in twaalf talen verschenen; verschillende
werken van zijn hand bestaan ook in Nederlandsche vertaling.
Toen in 1933 het nationaalsocialisme in Duitschland aan de macht kwam, is Frank
(die, om in de terminologie der nieuwe rassenleer te spreken, een ‘Ariër’ is en dus
niet gedwongen was om uit te wijken) vrijwillig in ballingschap gegaan. Hij woont
tegenwoordig in Zwitserland.
Bij een bezoek aan den Haag heeft Leonhard Frank mij een en ander meegedeeld
over zijn standpunt ten opzichte van het complex werken, dat men pleegt samen te
vatten onder den weinigzeggenden naam ‘emigrantenlitteratuur’ Er bestaat
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tegenwoordig onder de schrijvers, die om een of andere reden buiten de Duitsche
grenzen leven, verschil van meening over de taak, die deze ‘emigrantenlitteratuur’
behoort te vervullen. Deze controverse hangt ten nauwste samen met het karakter
der emigratie in het algemeen; zij is gedeeltelijk een gevolg van de opvattingen over
het ‘bloed’, die in het huidige Duitschland worden gehuldigd; er zijn dus onder de
emigranten ook auteurs, die uitsluitend omdat zij ‘niet-Ariërs’ zijn, in het buitenland
moeten wonen. Voor hen behoeft uiteraard de ballingschap, die hun is opgedrongen
geen verandering van inzichten mee te brengen. Daarnaast bestaat een strooming,
die in de emigratie meer ziet dan een toevalige ‘Schickalsgemeinschaft’ en van
meening is, dat het emigrant-zijn een nieuwe oriënteering ten opzichte van de Duitsche
en de Europeesche cultuur behoort te beteekenen.
Het leek mij van eenig belang, de opinie van Leonhard Frank over deze controverse
te vernemen. In het onderhoud, dat Frank mij dezer dagen toestond, heb ik hem
daarom de vraag gesteld, welke toekomstmogelijkheden er volgens hem voor de
‘emigrantenlitteratuur’ bestaan. Frank leidde zijn antwoord in met een mededeeling,
die men min of meer als symbolisch voor zijn standpunt kan beschouwen: hij werkt
aan een roman, die tot thema een zuiver individueel probleem heeft, n.l. de verhouding
tusschen twee geesteszieken in een krankzinnigengesticht. De titel van dit boek zal
waarschijnlijk zijn ‘Traumgefährten.’
‘Men kan,’ aldus Leonhard Frank, ‘ten zeerste geboeid zijn door de dingen, die
thans in Duitschland geschieden, en zich toch (of misschien juist daarom) in een
roman, dien men schrijft, vrijhouden van alle directe beinvloeding dóór die
gebeurtenissen. Natuurlijk zal zulk een roman toch in zijn thema's den tijd, waarin
de schrijver leeft, verraden, maar dan in gesublimeerden vorm.
Daar komt echter nog iets bij. Wanneer er in Duitschland werkelijk een revolutie
had plaats gehad, op grond van een werkelijke ideologie, dan zou de schrijver zich
genoodzaakt hebben gezien ook werkelijk partij te kiezen pro of contra. Een dergelijke
verandering is er echter niet geweest; onder andere vlag is hetzelfde schip blijven
varen. Dat maakt het voor mij en anderen onmogelijk, in de emigratie als zoodanig
een herijking van geestelijke waarden te zien. Wij kunnen niet anders doen dan
voortgaan met wat wij in Duitschland begonnen zijn, d.w.z. ons in de ballingschap
terugtrekken op de algemeenmenschelijke problemen, die in den romanvorm tot
uiting komen.’
- Dus resignatie?
‘Geenszins. Het actueele houdt mij voortdurend bezig. Maar men kan het
nationaal-socialisme niet bestrijden met woorden, omdat het geen reëele ideologie
heeft! En zeker niet met den roman; ik kan geen brochures schrijven, anders zou ik
dàt tenminste kunnen doen; want den roman kan men voor de polemiek niet gebruiken,
omdat hij tot een ander gebied behoort. Zoodra de tendens in een roman voelbaar
wordt, verliest de roman als kunstwerk aan effect. De gebeurtenissen van den laatsten
tijd houden mij zoo sterk bezig, dat ik zelf onvermijdelijk in die fout zou vervallen.
Ik reken mijn “polemische” boeken (“Die Ursache”, “Der Bürger”) dan ook tot
mijn minst geslaagde werken. Voor de overwinning van het nationaal-socialisme
had ik een comédie willen schrijven, die het overnemen van de macht door de nazi's
behandelt; maar toen de werkelijkheid kwam, heb ik daarvan afgezien.
Ik geloof niet aan “de massa”, die achter deze beweging staat; en daarom heb ik
geen andere behoefte, dan voort te gaan met mijn werk, ook al voel ik, dat men door
het loutere feit van het emigrant-zijn aan effect, aan gezag verliest. Met die treurige
ervaring hebben wij helaas rekening te houden.’
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Blijkens deze uitlatingen kan men Leonhard Frank dus beschouwen als een
representant van die groep emigranten schrijvers, die zich door de emigratie niet
genoopt voelen hun waarden te herzien. Voor hen is de practische gedragslijn dus
eenvoudiger dan voor de andere groep: men gaat verder. Men behoeft, dit standpunt
niet te deelen (als men zich mijn artikel over ‘Het Emigrantencomplex’ herinnert,
zal men weten, dat ik het niet deel) om het in de gegeven omstandigheden te kunnen
begrijpen. Dat het in ieder geval geen stilstand beteekent, ligt voor de hand; Frank
heeft mij in het verloop van ons gesprek nog het een en ander meegedeeld over zijn
plannen; hij is o.a. in onderhandeling over de opvoering in Nederland van zijn
tooneelstuk ‘Karl und Anna.’
M.t.B.

Schietschijf
aant.

Allen zijn niet allen
Het is een feit, dat er veel slechte boeken geschreven worden. Daarvoor kan men
diverse oorzaken opgeven, maar één van de voornaamste is toch wel, dat de schrijvers
op cliché's afgaan in plaats van op hun eigen verhouding tot de door hen beschreven
wereld te vertrouwen. Maar misschien zijn de meeste schrijvers zelf wel niet veel
meer dan clichéfabrieken; en vandaar dan hun genoegen in het navertellen van de
gemakkelijke leugens, die men gemeenplaatsen noemt om de pil een weinig te
vergulden.
Een zekere heer Octave Aubry heeft nu b.v. een nieuw boek geschreven over
Napoleon, en daarvoor heeft hij twee maanden op St. Helena verblijf gehouden.
Lofwaardige bedevaart! Aubry logeerde zelfs in het vertrekje van Marchand, des
keizers beroemden kamerdienaar; of de verblijfplaats met symbolische bedoelingen
was uitgezocht, vermeldt het bericht in quaestie niet; in ieder geval logeerde Aubry
niet in de kamer van Zijne Majesteit zelf.
Aubry heeft nu aan de ‘Echo de Paris’ een en ander over zijn verblijf verteld. Over
het klimaat, dat beter is voor longlijders dan voor jichtigen etc. etc. Er moet voorts
een bisschop op het eiland wonen, die 20 jaar bij de Zoeloe's het Evangelie heeft
gepredikt. Maar dit alles daargelaten; tenslotte verklaart Aubry: ‘De menschen zijn
er vriendelijk en schilderachtig en allen leven met de heugenis van Napoleon’.
Hier ziet men nu, hoe de slechte boeken in de wereld komen. Want natuurlijk
leven niet alle menschen op St. Helena met de heugenis van Napoleon, al vast de
éénjarige kinderen niet, en ook de bakker en de slager waarschijnlijk niet, en misschien
zelfs die bisschop van de Zoeloe's niet. Dat er veel reclame met Napoleon gemaakt
wordt, dat een van de weinige redenen van bestaan van die rots de
Napoleon-exploitatie is, dat menigeen zelfs nog wel eens een enkele maal over
Napoleon zal praten, en vooral als Aubry in de buurt is, uit den aard der zaak.... dat
nemen wij met liefde aan. Maar Aubry geeft er blijk van een clichéfabrikant te zijn,
als hij heel St. Helena tot één kudde van herinneringsmaniakken stempelt en daardoor
weer een van die goedkoope legenden in het leven roept, die ons heele individueele
bestaan dreigen te bedelven onder phrasen.
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Dat is spijkers op laag water zoeken, hoor ik een lezer boos zeggen. Ongetwijfeld,
mijnheer, en toch ontstaan zoo en niet anders de slechte boeken!
Sagittarius.

Schietschijf
aant.

De gelijkenis van de rijsttafel
Sommige menschen verliezen hun partijtje kaart met alle troeven in de hand, zoo
zijn er ook menschen, die men onmogelijk kan genezen van een vooroordeel, ook al
spreekt men tot hen in gelijkenissen om hen te dwingen in te gaan.
Ik heb een goeden bekende, een charmanten kerel, maar hopeloos melancholiek
geworden door de bezigheid van het denken, waarmee hij zich constant bezighoudt
zonder er geschikt voor te zijn. Hij ‘zit’ nu (zooals dat heet) met een probleem, n.l.
dat van den ‘universeelen mensch’. Sedert hij ergens gelezen heeft, dat de
Renaissance-mensch Leonardo da Vinci nog werkelijk alle gebieden van het weten
en scheppen kon beheerschen, terwijl voor ons daarentegen de wereld uiteengevallen
is in specialismen, zonder dat wij in staat zijn daarvoor een synthese te vinden, is
mijn charmante goede bekende lijdende aan slapeloosheid. Hij vindt zichzelf en zijn
tijdgenooten ongelukkige wezens, omdat zij in gedeeltelijkheid moeten leven en het
Groote Geheel niet meer kunnen benaderen.
Daar ik hem van dag tot dag meer in verval zag geraken en aspirine noch populaire
cursussen van de Volksuniversiteit hem langer baat brachten, sprak ik tot hem in een
gelijkenis, zijnde dit de beproefde weg om iemand via de beeldspraak de oogen te
openen. Ik sprak dan:
‘Onlangs werd ik uitgenoodigd om aan te zitten aan een uitgebreide rijsttafel. Het
was de eerste maal, dat mij zooiets overkwam, want ik ben niet koloniaal georiënteerd.
Je zult je dus kunnen voorstellen, dat ik danig schrok, toen ik steeds maar meer
gespecialiseerde gerechten zag opdragen, gegroepeerd om een monsterlijk vat met
rijst. En altijd maar door verschenen er uit de keuken nieuwe specialismen, zoodat
ik met angst en verbijstering werd geslagen. Moest ik dat alles opeten? Wat een
warboel zou er in mijn maag ontstaan! Ik twijfelde, twijfelde, werd bijna radeloos....
tot mij iets zeer eenvoudigs inviel: ik at n.l. tot ik genoeg had! En ik moet zeggen,
dat ik mij daarna een harmonisch en gelukkig mensch gevoelde, bereid om later weer
rijsttafel te eten, en daarna nog eens rijsttafel, en zoo voort tot in lengte van dagen’.
Deze gelijkenis gaf ik hem; maar als ik geweten had, dat hij mij zoo slecht zou
verstaan, zou ik hebben gezwegen. Eenige dagen later ontmoette ik mijn goeden
bekende n.l. weer: tot mijn verbazing was hij nu nog bleeker dan anders en hij zuchtte
dieper dan ooit.
‘Ik heb je gelijkenis beproefd’, zei hij heel somber.
‘Wat?’ vroeg ik ontsteld, want ik ben niet gewoon, dat men mijn gelijkenissen op
hun uiterlijk omhulsel gaat beproeven.
‘Ik heb je gelijkenis beproefd’, herhaalde hij en er kwam iets van afschuwelijk
herinneren om zijn mond. ‘Ik ben naar een Indisch restaurant gegaan en heb daar de
uitgebreidst mogelijke rijsttafel besteld. En toen.... nu, toen heb ik gegeten, tot ik
genoeg had, tot ik walgde, tot ik brandde van sambal, tot er geen schoteltje meer vol
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was, tot..... enfin, ik bespaar je het verhaal van den afgrijselijken nacht, die daar op
gevolgd is, en den morgen en zelfs den middag en den avond nog. Duizendmaal
genoeg heb ik, van rijsttafel, van alles, van jou; meer dan ooit ben ik er van overtuigd,
dat wij in een verdoemden tijd leven en hopeloos ver verwijderd van den
Renaissancemensch en zijn universaliteit!’
Hij ging heen, met gebogen hoofd en smartelijker dan weleer. Ik bleef achter,
vastbesloten nooit meer in gelijkenissen te spreken, behalve tot hen, die mij ook
zonder gelijkenis wel zouden hebben verstaan. Voor mijn charmanten goeden bekende
kan ik nu niets meer doen dan hem aanraden voortaan alleen de simpele rijst te eten
en zorgvuldig van de gespecialiseerde schoteltjes af te blijven; en juist dezen raad
zal hij zeker in den wind slaan.
Sagittarius.

Thérèse Giehse
aant.

Een groote actrice aan het woord
‘Men moet in een rol kunnen gelooven’
Degenen, die een voorstelling van ‘Die Pfeffermühle’ hebben gezien,
zullen het wel met mij eens zijn, dat een van de voornaamste personages
van het gezelschap, Thérèse Giehse, een actrice van meer dan gewone
capaciteiten is. Het is zelfs niet overdreven om te zeggen, dat zij een groote
actrice is; en het woord ‘groot’ dan vooral niet genomen in den zin van
‘ster van de eerste grootte’.
Thérèse Giehse onderscheidt zich juist van het gros der beroemde actrices, doordat
zij in haar spel iedere speculatie op het sentimenteele of pathetische vermijdt; dikwijls
is een bijna onmerkbare toespeling op sentimenteele of pathetische gevoelens bij
acteurs de demonstratie van zelfingenomenheid en ijdelheid, waarmee zij schijnen
te willen zeggen: ‘Niet de rol, waarin ik optreed, is het eigenlijk belangrijke, maar
de rol is belangrijk geworden, doordat Ik haar creëer.’ Vandaar ook vaak een
voorliefde van acteurs of actrices, die men toch werkelijk in den vak-technischen
zin van het woord wel ‘groot’ mag noemen, voor rollen, waarin zij kunnen schitteren
en over den tekst heen spelen; in een Moissi b.v. steekt veel van zulk een Narcissus,
die zichzelf adoreert in de wijze, waarop hij zijn rol (bijna altijd voortreffelijk) over
het voetlicht brengt.
Misschien kan men de ‘groote’ acteurs in twee hoofdgroepen indeelen: naast hen,
die iedere rol, de superieur zoowel als de inferieur geschreven rol, naar zich toe halen,
en die dus langzamerhand volkomen despoot worden in het rijk van de theaterillusie,
vindt men de oneindig veel zeldzamer ‘groote’ acteurs, die hun persoonlijke
opvattingen in uiteenloopende rollen weten door te zetten, maar daarbij toch een
zeker respect in acht blijven nemen voor den tekst en zelfs een goeden tekst noodig
hebben om werkelijk op volle kracht te spelen. Tot de laatste kategorie behoort
Thérèse Giehse; en daarom is het waarschijnlijk voor haar een gelukkige
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bijomstandigheid, dat zij in de teksten van haar collega Erika Mann den litterairen
inhoud vindt, die haar tot volledige ontplooiïng laat komen.
***
Wanneer men met deze vrouw spreekt in de nuchtere sfeer van een café in den
vroegen morgen, ver van schmink en voetlicht, dan bemerkt men spoedig genoeg,
dat men zich allerminst vergist heeft door achter die verschillende maskers van het
tooneel een werkelijke persoonlijkheid te veronderstellen. Geen spoor van de
narcistische zelfgenoegzaamheid, die een ontmoeting met zooveel acteurs buiten den
schouwburg tot een bittere ontgoocheling maakt; er zit een mensch tegenover u, die
zich er van bewust is, dat tooneelspelen en zelfs het voortreffelijkste tooneelspelen
in vele gevallen een kant van onbeduidendheid en prostitutie aan zich heeft. Dat
Thérèse Giehse zelf dien kant van het ‘vak’ tot een minimum heeft gereduceerd,
blijkt al duidelijk genoeg uit de wijze, waarop zij over haar ‘leerjaren’ spreekt. Zooals
de meeste Duitsche acteurs van formaat, die later celebriteiten zijn geworden, heeft
ook zij eenige jaren in de ‘Schmiere’ doorgebracht; men kan het woord moeilijk
vertalen, omdat 't begrip hier ten onzent zóó bestaat; maar iemand die zich wel eens
met de sociale basis van het tooneel heeft bezig gehouden, heeft ook wel gehoord
van die vakbladen, waarin een ‘Heldenvater’ of een ‘komische Alte’ wordt gevraagd;
het begrip ‘Schmiere’ hangt met dergelijke instellingen ten nauwste samen.
Thérèse Giehse is in deze ‘Schmiere’-periode begonnen als ‘komische Alte’. Zij
had geen figuur voor de gewone ijdelheidsrolletjes, en zij vertelt over die
omstandigheid met een aanstekelijken humor; het was niet de behoefte aan
bewondering en applaus, die haar naar het tooneel dreef, maar het verlangen, zich
uit te drukken in de poëzie van het gebaar en het gesproken woord. Zij las (en leest)
veel: dat verklaart op zichzelf al een andere verhouding tot het tooneel dan als de
narcistische. Over haar collega's van de planken, met wie zij in Duitschland gespeeld
heeft (den charmanten Heinz Rühmann met zijn hobby voor de vliegsport, den 100
pCt man Hans Albers, Moissï, Helene Thimig, Werner Krauss en anderen) spreekt
zij met die sympathie, die humor tegenover hun kleine eigenaardigheden niet uitsluit;
ook daarin is zij het tegendeel van de ‘groote’ actrice van de eerste soort.
Na vier jaar ‘Schmiere’ kwam Thérèse Giehse aan het theater te Breslau en
vervolgens aan de bekende Kammerspiele te München, onder leiding van den regisseur
Otto Falckenberg. Daar bleef zij, tot zij in Januari 1933, dus nog voor de omwenteling
in Duitschland, met Erika Mann en Magnus Henning ‘Die Pfeffermühle’ oprichtte,
om te ontkomen aan het tooneelspelen zonder noodzaak, dat het reportoire van de
officieele theaters steeds meer usurpeerde. ‘Die Pfeffermühle’ was dus oorspronkelijk
bedoeld als een soort appendix van de Kammerspiele, maar zij is altijd zelfstandig
opgetreden. ‘Weltanschauliche’ tendenties waren van den beginne af karakteristiek
voor het programma.
***
Het is uiteraard belangwekkend, een actrice met de begaafdheid van Thérèse Giehse
over haar inzichten te hooren praten. Zij is op dit punt volkomen zakelijk en helder;
en wanneer zij den nadruk legt op de techniek van het vak als het allereerst noodige,
dan doet zij dat niet om (zooals zoo vaak gebeurt) met het groote talent gebrek aan
karakter goed te praten. Zij onderscheidt naast het talent en de technische
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volmaaktheid van het ‘beroep’ als zoodanig het geloof in de rol. ‘Ook als iemand
uitstekend tooneel speelt, kan men, als men goed ziet en luistert, merken of hij al
dan niet in zijn rol gelooft, of hij slechts een “erstklassiger Handwerker” of méér is
dan alleen dat.’
Ook voor het gevaar, dat den acteur als persoonlijkheid permanent bedreigt, omdat
hij aangewezen is op en massa, heeft Thérèse Giehse een open oog; maar zij is het
niet eens met hen, die beweren, dat een tooneelspeler niet spelen kan zonder de reactie
van de ‘volle zaal’. ‘Wanneer ik een rol speel als b.v. het “Wiegenlied” uit het
programma van “Die Pfeffermühle”, denk ik aan geen publiek en speel ik bij een
generale repetitie voor leege stoelen even goed als bij de voorstelling voor “de massa”.
Natuurlijk is dat bij een of andere domme comedie waarin men zelf niet gelooft,
anders; daar brengt inderdaad de lach van den bezoeker nog de eenige redding.’
Ook over de wijze, waarop haar rollen ontstaan, zegt mevr. Thérèse Giehse
interessante dingen. ‘Een rol als “Des Fischers Frau” zag ik in de eerste seconde,
bijna fotografisch, voor mij. Ik behoefde alleen over details na te denken. Wanneer
ik een rol zoo als totaliteit heb gezien, kost het mij moeite, is het mij bijna vaak
onmogelijk van die eerste opvatting af te wijken op aandrang van een regisseur. De
rel en mijn persoonlijkheid zijn in zulk een geval één geworden. Maar ook daarvoor
is volstrekt noodig, dat het een rol betreft, die men met zijn temperament en intellect
verantwoorden kan’.
***
De regie van ‘Die Pfeffermühle’ berust bij Thérèse Giehse. Men verbaast zich daar
niet over na een gesprek met deze eenvoudige vrouw, die de autoriteit bezit van het
menschelijke overwicht; en men begrijpt na zulk een gesprek misschien ook nog iets
beter, waarom Thérèse Giehse in zooveel ‘groote’ rollen toch in de eerste plaats
zichzelf weet te blijven en daardoor juist de illusie van het andere (de domheid, de
heks, de onverzadigbare machtshonger van de visschersvrouw) met zulke simpele
middelen weet te bereiken.
M.t.B.

Dames
aant.

Savoy Theater
In Amerika schijnt de behoefte aan een op een vast schema gebouwde ‘big show’
nog steeds bijzonder sterk te zijn; ‘42th Street’ en ‘Golddiggers’ hebben dat schema
geleverd, en nu kan men er tot in het oneindige op voortborduren. als het publiek
ertoe genegen is, zich met dit schitterende fotografische borduursel bij voortduring
te amuseeren.
Men heeft in ‘Golddiggers’ destijds zwaarwichtige problemen van crisis en
werkeloosheid trachten te ontdekken; alsof de makers van dit soort films een oogenblik
aan iets anders zouden denken dan ‘entertainment’ en nog eens ‘entertainment’! Het
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gaat in gevallen als deze, waartoe men ook de nieuwe revuefilm ‘Dames’ mag
rekenen, eenvoudig om het zichzelf overtreffen in girls en virtuoze visueele effecten.
Als men zich in den bioscoop neerlaat om ‘Dames’ te ondergaan, kan men een
belangrijk deel van zijn hersenfuncties gerust uitschakelen; ja, men vraagt zich
onwillekeurig af, waartoe hersens überhaupt noodzakelijk zijn ten overstaan van dit
soort gemechaniseerd amusement! Het verhaaltje is zoo apert dwaas, dat men geen
andere fantasie tot zijn beschikking behoeft te hebben dan die van een stuiversblad
om precies te begrijpen, wat er aan de hand is met de menschen, die er op uit zijn
een revue te creëeren of te verhinderen of te schrijven; en verder is het één orgie van
kristallen en beenen, die den toeschouwer wordt voorgetooverd.
Arme avantgarde van nog geen tien jaar geleden, die zich inspande om met de
gebrekkigste hulpmiddelen het beeldvlak een droomkarakter te geven! Herinnert
men zich nog de oude film van Fritz Lang, ‘Dr Mabuse de speler’, die toen een
evenement in de filmhistorie werd genoemd, omdat de maker op het idee was gekomen
handen op een tafel in hun eigen ‘werkelijkheid’ op te nemen? Men moet er eens
aan denken, wanneer men ‘Dames’ ziet, dat zooiets eens een ontdekking werd
genoemd!
De Amerikaansche Warner Bros staan voor niets! Zij voeren de technische perfectie
steeds verder op; met girls en spiegels weten zij ons een sfeer van irrealiteit voor te
tooveren (of te goochelen, al naar men het nemen wil), die vrijwel niets anders als
uitgangspunt heeft dan een melodieus refreintje ‘For I only have eyes for you’.
Geen moeizaam te volgen intriges meer, weg met het pretentieuse intellect! Deze
film ‘Dames’ is weer een stap verder op den weg, die ongetwijfeld zal voeren naar
de ruikende stereoscopische film, waarvan de heer Lumière onlangs reeds 'n
voorproefje heeft gegeven. De dansen zijn ditmaal ingestudeerd door Busby Berkeley,
die daarover in het magazijn ‘Filmliga’ interessante bijzonderheden heeft verteld;
het is inderdaad vaak spookachtig van koude roomtaartfantasterij, wat deze eminente
dienaar van de groote droomfabriek weet te bereiken. Het voorwendsel van de show
in een werkelijk theater wordt door dit soort zuiver ‘filmische’ beeldmuziek
onhoudbaar; men gelooft geen oogenblik meer, dat er iets op een tooneel gebeurt,
zoozeer heeft de filmtechniek zich hier van de revue meester gemaakt. Het is
verbijsterend, zij het dan ook verre van onverwacht na de voorafgegane films van
deze kategorie, en het is een verheerlijking van montage, foto, legprent en rhythme
door elkaar. Zooals ik al schreef: hersens worden uitgeschakeld.
Te vermelden valt nog, dat de gewone stars zich hier vertoonen met eenige
nieuwelingen in de branche. Daar is de ideale voetballer Dick Powell en daar is de
onvermijdelijke Ruby Keeler en de minstens even gangbare dikke Guy Kibbee.
Amusant spel geeft Joan Blondell als de revuegirl Mabel. Alles draait voorts om een
millionnair met zedelijkheidsneigingen en aanleg voor een vreemdsoortigen hik
(Hugh Herbert); maar ook hij komt onder het publiek terecht en wordt, zooals de
meeste zedelijkheidsapostelen op de film, ten slotte bekeerd tot den modernen
levensstijl ‘For I only have eyes for you’.
M.t.B.
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Paradoxen
aant.

De paradox als spelletje en als laatste consequentie
Thomas tegenover het moderne denken
C.K. Chesterton, De Heilige Thomas van Aquino. Vertaald door H.
Reijnen. (Uitg. Foreholte, Voorhout 1934).
De Engelsche schrijver Chesterton is een paradoxale geest en zijn biographie van
Thomas van Aquino, die alles eerder was dan een paradoxale geest, mag men dan
ook wel het type van een paradoxaal geschrift noemen. Wat kan in vredesnaam de
aanleiding zijn voor iemand als Chesterton om zich (bij alle paradoxen!) in vollen
ernst te gaan opwerpen als de hartstochtelijke verdediger van den Doctor Angelicus?
Om daarvan iets te kunnen begrijpen, zal men het er eerst over eens moeten zijn, wat
men onder een paradox eigenlijk verstaat. Er worden n.l. de scherpste tegenstellingen
onder dat misleidend begrip samengevat, eenvoudig, omdat er verschillende
menschentypen zijn, die wel eens gebruik maken van de logische tegenspraak, die
in de paradox ligt opgesloten. In het dagelijksch leven wordt de paradox meestal
toegepast om het gesprek te peperen; wanneer men zijn partner in dat gesprek wil
ergeren of aanvuren, plaatst men een paradox (zooiets als b.v. ‘Nietzsche was een
Franschman’); aan het ketsen van dien vuursteen ontspringt dan de vonk, die het
gesprek opnieuw kan laten ontbranden. Op dit niveau kan de paradox zuiver een
spelletje zijn, zij het dan ook met een mogelijken ondergrond van ernst; het jagen
op paradoxen kan zelfs hoogst vermoeiend worden, en de geesten, die zich bestendig
uitputten in paradoxen zonder ooit het gemakkelijke van dit eenmaal aangeleerde
handigheidje in te zien, behooren toch eigenlijk tot de goedkoope geesten. Meestal
blijkt bij nader onderzoek bovendien, dat de echte paradoxenjagers door hun
vermoeiend gegoochel met de contrastmontage van het woord een of andere rotsvaste
zekerheid trachten te verbergen; zij zijn in staat tot het spelletje, omdat zij eigenlijk
precies meenen te weten, wat de wereld waard is en dus geen belang meer hebben
bij de waardebepalingen van anderen; zij zijn zelfgenoegzaam, en omdat zij lang
niet dom zijn, buiten zij hun zelfgenoegzaamheid uit door met de ideeën van anderen
bestendig vangbal te spelen.
Men moet dit type van den jager op paradoxen in het oog houden, wanneer men
zich rekenschap wil geven van het boek des heeren Chesterton. Want er is een ander
menschentype, dat eveneens tot de paradox komt, maar niet via het gesprek, en ik
geloof, dat men er goed aan doet, dit type niet te verwarren met het type Chesterton.
Immers: behalve een gezelschapsspel is de paradox ook nog de laatste consequentie
van het woord als zoodanig. Wie al redeneerend de woorden tot het uiterste drijft,
komt op een gegeven oogenblik tot de ontdekking, dat ieder begrip omslaat in zijn
tegendeel: ‘zijn’ en ‘niet-zijn’, ‘waarheid’ en ‘onwaarheid’, al deze woorden houden
op tegenstellingen te zijn, zoodra zij het probleem worden van een Hamlet, die niet
gebonden is aan de gebruikelijke vooroordeelen der maatschappij; zij blijken niet
anders te zijn dan hulpmiddelen om den mensch het bestaan te vergemakkelijken en
tegenover de ‘laatste raadselen’ geen stand te houden. Heeft men eenmaal ervaren,
dat de woorden op de laatste consequentie hunner beteekenissen kapot breken, dat,
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anders gezegd, de werkelijkheid zich niet in een systeem van woorden laat oplossen,
aangezien zulk een systeem onmiddellijk zijn ontoereikendheid bewijst, doordat het
een ander gesloten systeem van woorden als gelijkgerechtigd naast zich moet dulden,
dan komt men tot de paradox als tot de laatste consequentie (die immers tevens de
eerste inconsequentie is!) van het begrip. Men krijgt er dan genoeg van een anderen
systeembouwer waarheden af te grissen, of zich in het bijzonder in te spannen om
privileges te verkrijgen voor eigen ‘waarheden’; men aanvaardt zijn eigen geheel
van redeneeringen als een noodzakelijke systematiseering, omdat men nu eenmaal,
als men van de taal als communicatiemiddel gebruik maakt, niet buiten een systeem
kan zonder een warhoofd te worden (en zelfs warhoofden hebben nog geniale
systemen!); maar door de paradox te aanvaarden als het Ultima Thule van de taal,
zal men zich er voortaan van kunnen onthouden op te treden als de ketterjager met
De Waarheid in den zak en het geloof in woorden als voornaamste bijgeloof. Niet
het systeem, maar de persoonlijkheid, die zich door dat systeem uitspreekt, zal
voortaan beslissen over de waarde van dat systeem; niet de feillooze geslotenheid
eener syllogistische redeneering (die immers bij andere systeembouwers niet minder
feilloos is en daarom evenveel en even weinig waard!) zal onze bewondering voor
een persoonlijkheid bepalen, maar wel de mate van oorspronkelijkheid, waarmee
zulk een persoonlijkheid ons door middel van woorden weet te overtuigen, dat hij
zelf achter zijn ‘systeem’ staat; niet achter de formules ervan, om ten eeuwigen dage
dood te vallen op een ‘dat heb ik gezegd’, maar met de innerlijke bereidvaardigheid
die formules als tijdelijke ‘kristallisaties’ te beschouwen, die voor anderen wellicht
paradoxen zullen zijn en voor hemzelf over tien jaar paradoxen kunnen geworden
zijn.
Het ligt, dunkt mij, voor de hand, dat deze genegenheid voor de paradox, die
voortkomt uit de laatste consequenties der woorden zelf, iets geheel anders, of liever:
precies het tegendeel is dan het spelletje vangbal van het type, dat ik eerst schetste.
In het eerste geval is de paradox het vuurwerk, afgestoken ter eere van de autoriteit,
die men zich heeft verworven; in het laatste geval is het de autoriteit zelf, die ‘in
vlammen opgaat’, d.w.z. zich onophoudelijk moet vernieuwen en verjongen om
autoriteit te kunnen blijven. En derhalve zullen deze twee verschillende typen van
paradoxale menschen lijnrecht tegenover elkaar staan.... met niets anders dan het
woord ‘paradox’ als gemeenschappelijk bezit! Met dit gemeenschappelijk bezit zullen
zij elkaar bestrijden en elkaar het recht op de paradox betwisten: dat is nog de
allerbeste paradox....

Het ‘gezonde standpunt’ van de scholastiek.
Beschouwt men Chesterton als een vertegenwoordiger van het paradoxale
menschentype van de eerste kategorie, dan is zijn katholicisme (en in dit speciale
geval zijn voorliefde voor den katholieken denker Thomas van Aquino) minder
zonderling dan men op het eerste gezicht geneigd zou zijn te denken. Zonder eenigen
twijfel is Chesterton een beweeglijke, amusante en spitsvondige geest, wiens
paradoxen in veel gevallen raak zijn; hij is in veel opzichten te vergelijken met den
Nederlandschen katholieken essayist Anton van Duinkerken, die ook dikwijls
beweeglijk, amusant en spitsvondig kan zijn. Voorwaarde voor deze paradoxale
geesten van de eerste kategorie is echter (en dit onderscheidt hen van de tweede
kategorie, die tot de paradox komt als laatste consequentie van het taalgebruik), dat
zij met hun paradoxen opereeren uit een veilig centrum, dat voor hen nimmer
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probleem wordt; zoowel in het geval Chesterton als in het geval Van Duinkerken is
dat centrale bolwerk het katholicisme. Daarom is het voor deze soort auteurs
gemakkelijk genoeg met dit bolwerk in den rug als dekking hun vuurwerk af te steken
ter eere van den generaal der vesting, Thomas van Aquino; de paradoxen vliegen
eraf en degenen, die buiten staan te kijken, hebben alle waardeering voor zulke
kunstige bombardementen en kringspiralen. Zoowel Chesterton als Van Duinkerken
hebben wat men noemt ‘de gave des woords’, en zoolang men hen niet dwingt
rekenschap af te leggen van het feit, dat zij zich zoo angstig in het bolwerk hebben
ingegraven, hebben zij zelfs altijd ‘het laatste woord’; zij zien alle goedkoope kanten
van de Hervorming, de Renaissance en de Duitsche philosophie en zien alle
goedkoope kanten van hun eigen ‘geestelijk bezit’ zorgvuldig voorbij; aldus
imponeeren zij den voor vuurwerk ontvankelijken buitenstaander, vooral wanneer
zij het durven bestaan om (zooals Chesterton) met het gezicht van den zedemeester
te beweren, dat de moderne philosophie ‘fout’ is, omdat zij altijd begint met een....
paradox! Daarmee bedoelen zij natuurlijk de paradox van de andere kategorie,
waarvan zij niets begrijpen dan dat de woordveiligheid er door in het ongereede
raakt; mag men Chesterton gelooven, dan kan men Hobbes, Hegel, Kant, Bergson,
Berkeley en William James over één kam scheren, omdat zij in de strikken van de
paradox zijn gevallen, die ‘het prijsgeven eiste van wat men een gezond standpunt
zou noemen’. Een gezond standpunt is (men kan het opmaken uit de wijze, waarop
Chesterton zijn Thomas idealiseert) volgens dezen paradoxalen geest van de eerste
kategorie alleen te vinden bij de scholastische philosophie, die van het goede
vertrouwen uitgaat, dat het Christelijk dogma wel redelijk, en de redelijkheid wel
Christelijk (of liever: katholiek) zal blijken te zijn. Als men dus de philosophie van
Thomas van Aquino, bijgenaamd ‘den stommen os van Sicilië’, wil accepteeren,
moet men beginnen dien grondslag van alle scholastische wijsbegeerte te accepteeren;
en men doet niets af aan de grootheid van de figuur van Thomas van Aquino, als
men er voor past zich aan een dergelijke tucht te onderwerpen. Geen vuurwerk nu
van den geestigen Chesterton kan maskeeren, dat Chesterton de bolwerkbewoner
constant over dit fundamenteele feit heenpraat; alleraardigst heenpraat, boeiend
heenpraat, meesleepend heenpraat, maar heenpraat. Ik geloof dan ook niet, de
intellectueele qualiteiten van Chesterton erkennende, dat deze man zelf de illusie
heeft niet-katholieken door zijn paradoxen te kunnen bekeeren; hij heeft er bijzonder
veel plezier in om aan te toonen, dat de moderne menschheid ‘er nooit uit kan komen’
en heeft nu het katholicisme als operatiebasis gekozen om daarmee een beetje den
draak te steken. Chesterton, stevig met beide beenen geplant in het geweldige
aristotelische denksysteem van Thomas, maakt van de gelegenheid gebruik om ons
te bewijzen, dat men op zijn manier geen kans loopt om vlot te raken op den stroom
van den modernen twijfel; en als wij het bij voorbaat niet reeds hadden geloofd, nù
gelooven wij het direct en zelfs zonder eenig inwendig protest.

Weg met de Renaissance!
De wijze, waarop Chesterton Thomas van Aquino (naast den door hem al vroeger
met paradoxen bewerkten Franciscus van Assisi) in de wolken verheft, doet mij
denken aan de muziekkenners, die ontdekt hebben, dat Bach langen tijd onderschat
is en nu van den weeromstuit naast Bach geen andere muziek als muziek erkennen.
(Misschien gaat de vergelijking tusschen Bach en Thomas in meer opzichten op:
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polyphonie in de muziek, polyphonie in de philosophie!) Chesterton is ervan overtuigd
(en dat zal niemand hem kwalijk nemen of zelfs maar betwisten), dat men dikwijls
de prestaties van de scholastiek en van Thomas in het bijzonder heeft miskend; dat
men met de clichéterm ‘duistere middeleeuwen’ de middeleeuwen (als een tijdvak
met een eigen werkelijkheid, dat men volstrekt niet kan verdoemen met wat verlicht
optimisme) groot onrecht heeft gedaan; maar hij schijnt te vergeten, dat men daarom
de middeleeuwen nog niet per se heilig behoeft te verklaren. Ik spreek hier nu maar
niet eens van het wetenschappelijk werk van den historicus Bernheim, die op de
politieke en maatschappelijke verhoudingen der middeleeuwen een totaal ander licht
heeft laten vallen door zijn onderzoek van de terminologie der middeleeuwsche
geschriften en aldus de oppervlakkigheid van zekere schoolboekjeswijsheid ook
zonder katholiek te worden heeft gedemonstreerd; want ook zonder te verwijzen naar
onderzoekingen op vakgebied, kan men er Chesterton op betrappen, dat hij van zijn
tegenstanders een caricatuur geeft om aldus zijn geadoreerden Thomas voor de tweede
maal (en dus overbodig) heilig te verklaren. Met name tegen de Renaissance gaat
Chesterton te keer als een apostel van Hyde Park; zekere gemeenplaatsen over de
Renaissance terecht critiseerend, komt hij bv. tot de volgende paradox: ‘De grote
intellectuele traditie, die van Pythagoras en Plato tot ons gekomen is, werd niet,
tijdelijk of voorgoed, verbroken door kleinigheden als de plundering van Rome, de
triomf van Attila of al de barbaarse invallen van de Donkere Eeuwen. Ze is eerst
verloren gegaan na de invoering der boekdrukkunst, de ontdekking van Amerika en
al de verlichting van de Renaissance en de moderne wereld’. Alleraardigst gezegd,
en natuurlijk bedoeld om Thomas te kunnen presenteeren als het hoogtepunt van al
dat erfgoed; maar overigens even goedkoop als de phrase, die men nog wel in de
schoolboekjes vindt, van-dat-met-de-Renaissance-de-mensch-wakker-werd. Elders
vinden wij deze verbijsterende onthulling: ‘Bijna zonder uitzondering worden de
wetenschappelijke feiten, die de negentiende eeuw in tegenspraak achtte met het
geloof, door de twintigste eeuw gezien als onwetenschappelijke ficties’. Afgezien
nog van de vraag, of daarmee een pleidooi geleverd is voor het katholieke geloof:
de bewering is glad onwaar, want niet de wetenschappelijke feiten van de negentiende
eeuw worden door de twintigste eeuw verworpen als ficties, maar de interpretatie
van die feiten is dikwijls anders; en als Chesterton suggereert, dat daarmee een soort
bewijs uit het ongerijmde voor het geloof is gegeven, vertrouwt hij wat al te veel op
de goed.... geloovigheid van zijn lezers.
Dit zijn maar een paar willekeurige voorbeelden van Chestertons methode om het
moderne denken in discrediet te brengen en Thomas op te vijzelen. Het is de methode
van den paradoxalen mensch van de eerste kategorie, die met de paradox wil schitteren
en overbluffen, terwijl hij zelf vasthoudt aan een zekerheid, die minstens even wankel
is als alle andere zekerheden. Als het zoo te pas komt heeft Chesterton het dan ook
heel braaf over de ‘verfoeilijke ontreddering’ van paganisme en pessimisme, over
de ‘besmetting’ met nihilisme en over de ‘onchristelijke gruwel’ van de negatieve
mystiek; dan wordt de paradoxale schutter plotseling een zelfingenomen moralist,
die alles goedpraat met alles, wanneer het maar niet in strijd is met zijn systeem. Het
spreekt vanzelf, dat de groote Dominicus zoo onschuldig was als een pasgeboren
kind aan den perfiden kruistocht tegen de Albigenzen, en dat de scholastici, die
geloofden dat een salamander in het vuur kon leven, dat toch eigenlijk niet heel erg
geloofden; althans Chesterton weet het zoo te arrangeeren, dat een argeloos mensch
er in kan vliegen en bepaald heimwee gaat koesteren naar dat tijdperk van den
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dubbelzijdigen vuursalamander en naar de philosophie van Thomas van Aquino, die
zoo volkomen in overeenstemming was met de eischen van het gezond verstand.

Chesterton wil te veel bewijzen.
Men heeft waarschijnlijk aan dit opstel gemerkt, dat het betoog van Chesterton, hoe
geestig en boeiend het dan ook moge zijn, mij geenszins overtuigd heeft. Chesterton
wil te veel bewijzen; als hij er mee had volstaan de grootheid van Thomas als
persoonlijkheid aan te toonen, zou hij meer hebben bereikt; want zoodra men het
systeem beschouwt in het licht van de persoonlijkheid, die het ‘veroorzaakte’, krijgt
men voor Thomas en zijn synthetische werkzaamheid een behoorlijk respect. Dat is
Chesterton echter niet genoeg; zonder orthodox thomisme bestaat er voor hem ook
geen Thomas; wat na Thomas kwam, was een vergissing, d.w.z. een paradox; en dus
moeten wij teruggeschroefd worden naar de dertiende eeuw, d.w.z. de onfeilbaarheid,
die Chesterton de kans geeft zijn paradoxen over onze hoofden te spuien. Dit liedje
nu, op eendere wijs met verschillende woorden gezongen door Maritain, Massis,
Van Duinkerken en Chesterton, zingen wij liever niet mee, tenzij zuiver om de
ademhalingsgymnastiek van het zingen zelf.
Ik hoop, dat men in deze bespreking een aanbeveling wil zien om dit boek te lezen.
De ontmoeting met levendige geesten als Chesterton is ‘anregend’; het beeld, dat
deze auteur van Thomas teekent, is concreet en plastisch; Chesterton verschuilt zich
met achter vaktermen, wanneer hij over een philosophisch onderwerp schrijft, en
over de middeleeuwen zegt hij vaak bijzonder treffende dingen.
Menno ter Braak.

Ernst Lubitsch
aant.

Tusschen filmkunst en amusement
‘The merry widow’
met Chevalier en Mac Donald
Passage Theater
De appreciaties, die men over Ernst Lubitsch hoort uiten, loopen meestal tamelijk
uiteen. Er zijn menschen, die hem met alle geweld als een filmkunstenaar willen
zien; maar er zijn er ook, die hem uitsluitend beschouwen als een handig dienaar van
het amusementsbedrijf. Voor beide opvattingen is wel iets te zeggen en dus zal in
dit geval de waarheid (als er van een waarheid gesproken kan worden in
aangelegenheden van den smaak) wel ongeveer in het midden liggen. Tegenover
hen, die Lubitsch als een kunstenaar zien, zou ik willen volhouden, dat de
betrekkingen tusschen Lubitsch en zijn commercieelen ‘achtergrond’ zonder twijfel
veel te innig zijn dan dat men hem met zuiver aesthetische maatstaven zou kunnen
en mogen meten; de virtuositeit, waarover hij beschikt, is duidelijk in dienst van de
droomfabriek der groote filmproductie; trouwens, Lubitsch' geheele carrière is die
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van den commercieelen filmregisseur en het feit, dat men hem nogal eens hoort
noemen in verband met de aesthetica van de film, wordt voldoende verklaard door
het primitieve ontwikkelingsstadium van de film, waarin Lubitsch naam begon te
maken. Men zou bovendien zijn vroegere, in Duitschland gemaakte werk (zoals
‘Vlam’ en ‘Madame Dubarry’) eerst eens moeten terugzien; want niets is zoo
desillusioneerend als het terug zien van films uit de ‘praehistorie’, waarin men eens
groote qualiteiten ontdekte. Vast staat, dat Lubitsch zich sedert zijn verblijf in Amerika
hoofdzakelijk heeft beziggehouden met het vervaardigen van films, die men zonder
eenig bezwaar ‘schlagers’ kan noemen.
Dit ter eener zijde. Anderzijds doet men Lubitsch groot onrecht, als men met het
badwater het kind weggooit; want deze handige regisseur heeft zeer zeker een eigen
stijl gehandhaafd in de films, die hij volgens een zuiver zakelijke opzet afleverde.
Men kan hem gemakkelijk onderscheiden van zijn gewone collega's op dit gebied,
die ook verplicht zijn om telkens weer met operette-vorstendommen en als burger
vermomde Koninklijke Hoogheden te werken. Lubitsch heeft, behalve een
uitstekenden kijk op wat door contrast komisch is en zeer veel smaak in het kiezen
van zijn sujetten, nog iets meer: hij heeft een onmiskenbare rancune tegen de
poppenkast van de officieele gevoelens en vooral tegen het decorum van de hooge
heeren. In dit opzicht heeft hij wel iets gemeen met den Oostenrijkschen ex-officier,
later filmregisseur, Erich von Stroheim, die ook in het commercieele kader heeft
gefilmd en telkens van de gelegenheid gebruik maakte om zijn afkeer van de
romantische illusies, die aan uniformen en in het bijzonder aan Habsburgsche
uniformen zijn verbonden, te luchten, dwars door het onschuldige vermaak van een
z.g. amusements film heen; misschien herinnert men zich nog zijn ‘Wedding March’,
een film vol cynisme, bestialiteit en sarcasme à la Strindberg, die gepresenteerd werd
als een soort vriendelijke Wiener wals. Verder heeft Lubitsch echter niets van de
rauwe gedurfdheid van von Stroheim; zijn polemiek tegen vorsten en diplomaten uit
zich meer in ‘gijn’, zooals zijn heele filmische levensbeschouwing opgebouwd schijnt
uit ontelbare soorten van die ‘gijn’. Bij Stroheim vindt men iets van een verwoed
protest, bij Lubitsch alleen spot met een ondergrond van vermaak, dat zich daar om
ook wonderwel aansluit bij het vermaak van de operette, waarvan het slechts een
onderdeel vormt. Zuivere kitsch en allervermakelijkste parodie op die kitsch loopen
in een film van Lubitsch gewoonlijk op de zonderlingste manier in elkaar over, en
juist het grillige mengsel van beide bepaalt het succes van den man bij velerlei kringen
der samenleving.
Lubitsch is een uitstekend vakman. Wat hij met songs van onzegbare stupiditeit
weet uit te richten is verbazingwekkend; zelfs een toch lang niet bijzondere juffrouw
als Jeanette MacDonald kan hij best gebruiken en Maurice Chevalier, dat mengsel
van vulgariteit en vis comica, is voor hem een magnifiek type, waaruit hij alles haalt
wat erin zit; het zou mij allerminst verbazen, als er zelfs een soort zielsverwantschap
tusschen dezen regisseur en zijn eersten acteur bestond, zoozeer passen hun qualiteiten
bij elkaar. Maar ook zonder Chevalier en MacDonald kan Lubitsch heerlijk tooveren;
zijn beste film, ‘Trouble in Paradise’, is met andere spelers gemaakt. Hoe
voortreffelijk gebruikt hij niet dat hooglied van argwaan en onnoozelheid, Edward
Everett Horton, die in ‘The Merry Widow’ weer een pracht van een ambassadeur
creëert! Een van Lubitsch' beste eigenschappen is, dat hij zich nooit verliest in een
vermoeiend teveel van vertooning; zelfs in operettefilms als ‘Love Parade’ en ‘The
Merry Widow’ weet hij de ‘parade’ der toiletten en het uitgalmen der onmisbare
‘nummers’ ondergeschikt te maken aan den humor van de intrige. Hij heeft een
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bijzonder talent voor den filmdialoog, die zich van den tooneeldialoog onderscheidt,
doordat het woord zich richten moet naar de beweeglijkheid van het beeld; Lubitsch
monteert ook het gesprek en hij bereikt met die methode minstens evenveel effect
als met zijn origineele beeldmontage.
***
‘The Merry Widow’ is een filmbewerking van de bekende operette van Franz Lehar,
van wiens muziek natuurlijk dankbaar gebruik is gemaakt. Maar ook ditmaal weet
Lubitsch meester te blijven en uit het libretto zijn film op te bouwen.
De historie speelt zich af in één van die operettelandjes, ditmaal Marshovia gedoopt.
De koning is natuurlijk een nul in folio en de koningin is even verliefd op den
eleganten kapitein van de garde Danilo als alle andere vrouwen in het land. De inzet
van de film laat dezen Casanova aan het hoofd der soldaten zien, terwijl een paar
koelen hem in den weg loopen; of dat bewuste symboliek is, laat ik in het midden.
De bankiersweduwe Sonia echter is merkwaardig genoeg, nog niet verliefd op Danilo
en zij poeiert hem zelfs bij een eersten vermetelen aanval op haar weduwlijken staat
af; echter niet zonder averij in het hart op te loopen. Dat blijkt wel, wanneer zij besluit
naar Parijs te gaan om zich te amuseeren; want de koning, die nu in wanhoop is
omdat de rijkste dame, die 52 pct. van de belasting betaalt, Marshovia verlaat, zendt
Danilo naar Parijs om de weduwe door huwelijk voor den fiscus te behouden en
bovendien om hem uit de nabijheid van de koningin te verwijderen. Als echter de
weduwe (Danilo heeft haar nooit anders dan met een sluier ontmoet) en niet tegen
opziet om zich als ‘meisje’ in de nachtgelegenheid Maxim te vertoonen, waar Danilo
natuurlijk alle andere dames uit ervaring kent, moet er nog veel gebeuren om het
huwelijk werkelijk tot stand te laten komen; want Sonia ziet nu den frivolen kapitein
in zijn element en zij gelooft dus later zijn liefdesbetuigingen niet grif meer. Enfin,
verwarringen in overvloed, mede dank zij een bijzonder uiligen diplomaat; de gelieven
vinden hun happy end pas in de gezellige gevangenis van Marshovia, die de laatste
truc blijkt te zijn van den vindingrijken monarch om het paar toch te vereenigen.
***
Hoewel Lubitsch stellig betere films gemaakt heeft dan deze, is ook ‘The Merry
Widow’ zeer amusant, en bovendien technisch knap. Heel geraffineerd zijn Lubitsch'
licht-endonkereffecten, waar hij op zijn bekende wijze speelt met de hoeden en
japonnen van de nog steeds in rouw gehulde weduwe; dit lijkt bijna subtiele ‘poësie
pure’ van het beeldvlak. Fantastisch en toch zeldzaam beheerscht zijn ook de
dansmotieven van de cancan en de wals op het diplomatenbal; hier is Lubitsch
kennelijk met vakmansplezier aan het werk geweest.
De geheele film is voorts in typischen Lubitsch-stijl, d.w.z. vol onverwachte
geestigheden en vol stille hatelijkheden. Met koning en gezant wordt onbarmhartig
gesold; en ook de sex appeal van Chevalier wordt maar half au serieux genomen, al
triomfeert Casanova natuurlijk steeds in laatste instantie. Voor Chevalier is deze rol
uiteraard als geknipt; zijn verleiderschap bepaalt zich hier tot het elementaire
veroveren, waarin hij zich thuis voelt als een visch in 't water; dat de vrouwen bij
bosjes in zijn armen vallen, bevreemdt ons alleen statistisch. Jeanette MacDonald,
die werkelijk een van de onbeduidendste personages van de Amerikaansche film is,
wordt door Lubitsch toch wel behoorlijk tot haar recht gebracht; maar men had toch
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liever in de rol van Sonia een andere actrice gezien, met meer eigen middelen. Edward
Ev. Horton is als gezant zeer goed op zijn plaats (of liever in het geheel niet op zijn
plaats) en het koninklijk paar lijkt volkomen conform Lubitsch' stijlprincipes, vaak
bedenkelijk veel op een brigadier en zijn vrouw, die de honderdduizend hebben
getrokken en nu in beteren doen zijn, zoo gemoedelijk dicht staan zij bij hun
onderdanen.
M.t.B.

Populaire geschiedenis
aant.

Het verschil tusschen wiskunde en historie
Tusschen wetenschap en kunst
Dr Jan Romeln, De Lage Landen bij de Zee. Geïllustreerde Geschiedenis
van het Nederlandsche Volk van Duinkerken tot Delfzijl. (W. de Haan,
Utrecht 1934).
Men heeft er dikwijls over gediscussieerd, of populariseering der wetenschap te
prijzen dan wel af te keuren is. Er zijn argumenten te over zoowel voor het eene als
voor het andere standpunt; want eenerzijds is een wetenschap, die zich volkome
terugtrekt in een milieu van ‘deskundigen’, gedoemd tot een soort kloosterlijke
afzondering, die op den duur haar vertegenwoordigers het contact met de cultuur als
totaliteit doet verliezen, anderzijds is populariseering uitermate gevaarlijk voor de
waarde der wetenschappelijke resultaten, die nu eenmaal alleen gevonden worden
door strenge tucht en toewijding aan een bepaald onderdeel. Over dit thema raakt
men dan ook nooit uitgepraat; en ik heb reeds meermalen dit onderwerp, onuitputtelijk
als het is, aangeraakt in een dezer wekelijksche artikelen. De verhouding van
noodzakelijke specialiseering en even noodzakelijke algemeenheid der menschelijke
cultuur is misschien hét allergrootste en onoplosbaarste probleem van onze
samenleving, want het heeft betrekking op vrijwel alle levensgebieden en raakt alle
vraagstukken, die samenhangen met ons mensch-zijn.
Niet voor alle wetenschappen is de stand van zaken dezelfde. Het maakt eenig
verschil, of men over de wiskunde dan wel over de geschiedenis spreekt; dat zoowel
wiskunde als geschiedenis beide worden samengevat onder het algemeene begrip
‘wetenschap’, mag ons niet verleiden tot het over één kam scheren van alle
verschijnselen, die ondergebracht moeten worden bij de verschillende takken van
wetenschap. Het ligt voor de hand, dat een mathematicus reeds uit hoofde van de
geaardheid zijner speciale vakbeoefening het recht heeft een tamelijk volstrekte
‘kloosterlijke’ afzondering voor zich op te eischen; zijn materiaal is zoo weinig
toegankelijk voor popularisatie, dat men met eenig afgrijzen menschen over Einsteins
relativiteitstheorie hoort oordeelen op grond van niet meer dan enkele
‘algemeen-begrijpelijke’ voordrachten. In het algemeen is het met de z.g.
natuurwetenschappen niet anders gesteld, ook al hebben zij een grens gebied, dat
voor den leek min of meer toegankelijk is. Maar beschouwen wij nu de geschiedenis;
met haar is het reeds volkomen anders gesteld. Niet voor niets wordt er voortdurend
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gedebatteerd over de vraag, of de geschiedenis eigenlijk wel een wetenschap is; de
animo, die er voor dit debat bestaat, laat al vermoeden, dat er hier een zeer essentieele
kwestie voor ons opdoemt; want voorzoover mij bekend, is het nog maar zelden bij
iemand opgekomen, om dezelfde vraag voor de wiskunde te gaan stellen. Ook het
populariseeren van de geschiedenis wordt al bizonder dikwijls in het geding gebracht;
de vakgeleerden verzetten zich er uit begrijpelijke overwegingen van ‘zelfhandhaving’
tegen, de schrijvers van ‘vies romancées’ daarentegen achten zich gerechtigd de
resultaten van het historisch onderzoek in een algemeen-leesbaren en zelfs
onwetenschappelijksmakelijken vorm aan het publiek te presenteeren, zonder dat zij
daarom ook maar in het minst tot de romanschrijvers willen worden gerekend!
Ondergeteekende heeft over deze zaken met prof. Huizinga van gedachten gewisseld,
zonder dat de standpunten iets nader tot elkander kwamen; blijkbaar hangt het
standpunt van een persoon t.o.v. de geschiedenis zeer nauw samen met zijn
temperament en kan men, ook als men wederzijds van goeden wille is, over de
al-dan-niet-wetenschappelijkheid der geschiedenisbeoefening niet tot
overeenstemming komen, omdat men onder ‘geschiedenis’ in de allereerste plaats
datgene verstaat wat men zelf graag wil. En die geschiedenis verzet zich daar niet
tegen: dat is een merkwaardig feit! Er zijn hier geen vaste formules, waarop men
zich bij het geding kan beroepen; er is, ongetwijfeld, de slag bij Nieuwpoort in het
jaar 1600, waarover alle partijen het eens zijn, maar niemand zal durven beweren,
dat de geschiedenis als wetenschap recht van bestaan krijgt door het bloote opsommen
van feiten. Het element van vertelling, van uitbeelding, waar zonder de geschiedenis
slechts een horribel geraamte blijft, dat het eigenlijke vleesch ontbeert, is een
onwetenschappelijk element; alle zuiver wetenschappelijke voorstudie, die er noodig
is om zulk een vertelling te produceeren, blijft toch kennelijk.... voorstudie, en men
zou het dus wel kunnen wagen alle wetenschappelijke geschiedbeoefening met een
gevaarlijke woordspeling voorgeschiedenis te noemen. De eigenlijke geschiedkundige
uitbeelding is noodzakelijkerwijs van subjectiviteit doortrokken, ook al lijken de
geschiedenisboekjes van lagere en middelbare scholen nog zooveel op elkaar: immers,
dat er een schijnbaar ‘objectief’ geschiedenisbeeld bestaat (onmiskenbaar!) bewijst
alleen, dat wij, in een bepaalde beschavingsperiode, eendrachtiglijk ons best doen
hetzelfde te denken, ons aan dezelfde groepeeringen te houden. Dat wijst dus
hoogstens op een groote mate van volgzaamheid bij het arrangeeren van het verleden;
want men moet er, als men hier van ‘objectiviteit’ spreekt, maar liever niet aan
denken, wat de Chineezen zich voorstellen bij den moord op Floris V in het objectief
vastgestelde jaar 1296....

Goed en slecht populariseeren.
Daarmee is reeds gezegd, dat het populariseeren van geschiedenis bij voorbaat veel
meer voor de hand ligt, dan populariseering van de wiskunde. Sterker nog: de
geschiedenis (noem haar een wetenschap of niet, op een woord komt het hier niet
aan!) is als zoodanig populair, in den zin van: voor iedereen beschikbaar, die een
verhaal kan lezen. Dat wil niet zeggen, dat ieder mensch geboeid zal worden door
het droge verhaal van de afbraak van een poortje aan den O.Z. Voorburgwal te
Amsterdam, noch dat iedereen in staat is om de juistheid van de met dat poortje
samenhangende feiten te controleeren, maar wel, dat men geen specialistische
formules behoeft te passeeren om te begrijpen, waar het om gaat; jan en alleman kan,
bij wijze van spreken, in zijn verbeelding door dat afgebroken poortje loopen. Dit

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

mag misschien voor het wetenschappelijk gevoel van eigenwaarde van den archivaris,
die twintig jaar van zijn leven aan dat poortje heeft gewijd, erg onaangenaam zijn,
het lijkt mij niettemin een moeilijk te ontkennen feit, even moeilijk te ontkennen
zelfs als de slag bij Waterloo in het jaar 1815.
Het komt mij voor, dat hieruit een tamelijk belangrijke conclusie volgt: niet het
populariseeren der geschiedenis is verwerpelijk, maar uitsluitend en alleen het slecht
populariseeren. Aangezien ook prof. Huizinga in zijn terecht beroemde Herfsttij der
Middeleeuwen populariseert, door b.v. boeiend te vertellen, te schilderen, te
suggereeren, mag men hem wel een der allerbeste popularisatoren van geschiedkundig
Nederland noemen; maar een principieel verschil met Hendrik Willem van Loon,
die naar mijn smaak tienmaal slechter populariseert, bestaat er niet, zooals er wèl
een principieel verschil bestaat tusschen een wetenschappelijke verhandeling van
prof. Einstein en een boekje in tien lessen ‘Einstein für die Analphabeten’, om met
Erika Mann te spreken. De grens tusschen de z.g. ‘streng wetenschappelijke’ en de
‘populaire’ geschiedenis is dus voortdurend uiterst vaag, en met reden: er is n.l. geen
grens.
Waar geen grens is, maken de personen, die bij grenzen belang hebben, kunstmatige
grenzen; dat is zoo in de Europeesche politiek, dat is eveneens zoo in de domeinen
der geschiedenis; ja, men kan zelfs wel aannemen, dat een grens nooit met meer
pathos verdedigd wordt dan wanneer hij absoluut ongemotiveerd in het leven is
geroepen. En zoo zien wij dan de historici van het vak met vuur oprukken ter
verdediging van hun wetenschappelijke geschiedbeoefening, juist omdat hun slechte
geweten hun zegt, dat zij er eigenlijk beter aan zouden doen ronduit het ‘populaire’
van hun oefenterrein te erkennen, en het verschil in distinctie te zoeken in de wijze
waarop gepopulariseerd wordt; hoewel zij er geenszins ‘minder van zouden worden’,
wanneer zij toegaven, dat de geschiedenis met totaal andere maatstaven moet worden
gemeten dan de wiskunde, houden zij steeds een slag om den arm; liever verstrikken
zij zich in een warnet van duistere termen dan dat zij afstand doen van hun geliefde
‘objectiviteit’. Vandaar een (uit andere beweegredenen onverklaarbare) geprikkeldheid
ten opzichte van de ‘vie romancée’, die hun toch geen kwaad heeft gedaan en die in
vele gevallen (ik noem b.v. Erasmus van Stefan Zweig) onmiskenbaar de meerdere
ie van veel geijkte historiographie; zij mag dan vaak op minder nauwkeurige
bronnenstudie berusten en van een zekere gedurfdheid in de persoonsuitbeelding
getuigen, misdadig is zij daarom toch nog niet. Ook hier zou men er beter aan doen
een onderzoek in te stellen naar de motieven van ieder schrijver van zulk een ‘vie
romancée’ afzonderlijk, inplaats van het geheele genre met het gebaar van den
inquisiteur te veroordeelen. Prof. Huizinga is destijds (in zijn Cultuurhistorische
Verkenningen) met zulk een inquisitoriaal gebaar te werk gegaan. ‘Het is de
opgesierde verbeelding, die ik in een werk, dat zich aanbiedt als geschiedvoorstelling,
niet verdraag’, zegt hij nu (in De Gids van Febr.) ter nadere toelichting. Is dan Zweigs
Erasmus meer een product van ‘opgesierde verbeelding’ dan Herfsttij der
Middeleeuwen? Beide boeken zijn m.i. in dien zin ‘populair’, dat zij duidelijk het
beeld, dat de schrijver van een periode en de menschen daarin wil geven, op den
voorgrond stellen, zoodat het wetenschappelijke vooronderzoek vanzelf op den
achtergrond geraakt; van een opzettelijke opsiering lijkt mij noch bij Zweig, noch
bij Huizinga sprake; en door zulk een qualificatie uitsluitend op den tegenstander te
betrekken, geeft Huizinga blijk van een subjectiviteit, die duidelijk zijn ‘partij’ in
dezen verraadt. Opsieren is iets, dat men uit onmacht tegenover de spontaan zich
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manifesteerende sierlijkheid doet, en het lijkt mij hoogst ongemotiveerd den
uitstekenden stylist Zweig zooiets in de schoenen te schuiven.

Waarom een ‘slecht geweten’?
Ik sprak hierboven van het ‘slechte geweten’ der historici van het vak, dat hen belet
de populariteit van de geschiedbeoefening als een eereteeken te beschouwen; naar
het mij voorkomt, bestaat er voor dat ‘slechte geweten’ een zeer bepaalde grond;
men is bang den vasten bodem onder zich te voelen wegzinken. Wanneer men n.l.
de geschiedenis in laatste instantie (dus zonder het wetenschappelijk karakter van
bronnenstudie, handschriftonderzoek en andere voorwetenschappen aan te tasten)
onwetenschappelijk noemt, wordt het zeer moeilijk haar aanzien in het universitair
verband te handhaven; want wat heeft een wetenschap, die eigenlijk geen wetenschap
is, zoodra zij haar ‘vorm vindt’, nog aan prestige over? Een kunst is zij ook niet, in
den gangbaren zin van het woord, omdat zij zich op alle mogelijke manieren
vastklampt aan ‘werkelijke’ feiten; de geschiedenis mag alleen fantaseeren met
verantwoordelijkheidsgevoel, zij moet haar eigen fantasie op ieder oogenblik weer
den pas afsnijden, zoodra er ergens een bron opborrelt, die ‘halt’ zegt. Wetenschap
en kunst, kortom, bepalen op dit gebied elkaar zoo onverbiddelijk, dat er van geen
wetenschap en geen kunst.... èn van beide tegelijk sprake kan zijn. In mijn artikel
over Chesterton schreef ik over de paradox als laatste consequentie van het
woordgebruik; welnu, hier doet zich, zeer ongedwongen, zulk een geval voor, waarin
de woorden op elkaar kapotbreken. Voor de geschiedenis is in de gebruikelijke vakjes
geen plaats te vinden; zij ontspringt den woordendans, zij is een voortdurend vibrato
tusschen feit en verbeelding, zij geeft zoowel den verdordsten onderzoeker als den
beweeglijksten hekkespringer de gelegenheid op haar breeden rug te rijden; zij is
dus voor degenen, die van vakjes houden, een voortdurend temptatie, omdat zij met
de afscheidingen tusschen de vakjes spot.
Het is derhalve niet de vraag, of geschiedenis mogelijk is; want ieder, die over
herinneringsvermogen beschikt en zich daarvan bedient om te kunnen leven, is reeds
een historicus in den dop en zweeft ook reeds voortdurend heen en weer tusschen
feit en verbeelding; de groote vraag is, wat men met de geschiedenis wil bereiken.
Wil men er het verleden mee vastleggen of zich van een goedgeordenden katalogus
der voorbije dingen voorzien, dan zal men de geschiedenis onwillekeurig
wetenschappelijk disciplineeren; wil men zich van het verleden in de eerste plaats
een voorstelling maken, dan zal men van de wetenschappelijke schema's steeds weer
terugkeeren tot de verbeelding; alles hangt af van den mensch die geschiedenis wil
hebben en daarom, al naar gelang zijn persoonlijkheid, zich uit den chaos van het
verleden een geschiedenis bouwt. De geschiedenis, die men aan de universiteit als
vak onderwijst, is van de mogelijke geschiedenissen slechts een van de vele vormen.
***
Het lijvige boek van dr Jan Romein en zijn medewerkers, De Lage Landen bij de
Zee, is een ‘populaire’ geschiedenis van Nederland. Maar als zoodanig heeft het
zooveel goede qualiteiten, dat het mij wenschelijk leek aan de eigenlijke bespreking
een beschouwing over de geschiedenis in het algemeen te laten voorafgaan. Door er
den nadruk op te leggen, dat volgens mijn spraakgebruik het woord ‘populair’ veeleer
een algemeene omschrijving van de geschiedenis-wetenschap-kunst beteekent dan
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een vonnis van vakhistorici ‘du haut de leur grandeur’ en dat dus alles afhangt van
de wijze waarop men populariseert, heb ik aangegeven, welke criteria m.i. ten opzichte
van een historisch werk moeten gelden. In een tweede artikel hoop ik aan de hand
van deze principieele uiteenzetting op het boek zelf, dat de belangstelling overwaard
is, nader te kunnen ingaan.
Menno ter Braak.

Schietschijf
aant.

Honderden intelligente acteurs
Dezer dagen trof mij in een dagblad een advertentie, hetgeen mij relatief zelden
overkomt, aangezien ik een abnormale voorliefde heb voor het redactioneele gedeelte.
Het betrof een reclame voor een haarmiddel, dat wij voor het gemak ‘Fridolin’ zullen
noemen; en daarbij zag men afgebeeld den acteur Louis van Gasteren met zijn welige
haren vol Fridolin, gekleed in een flanelletje, zich met wellust buigend over een
waschkom, de handen ook nog vol Fridolin. Onderschrift:
‘Louis van Gasteren van het Hofstadtooneel (sic! Sag.) en bekend Tooneelcriticus,
wascht zijn haar met Fridolin, Liquid Shampoon, en zoo doen honderden vermaarde,
intelligente, begaafde actrices en acteurs in Nederland en honderdduizenden volgen
hun voorbeeld en verheugen zich in hun schitterend, glanzend, golvend en gezond
haar.’
Nu is het op zichzelf al ondenkbaar, dat er ‘honderden’ intelligente acteurs en
actrices in Nederland zouden rondloopen; nog ondenkbaarder is het, dat zij, hoewel
niet bestaand, zich van Fridolin zouden bedienen, zonder exceptie. Maar dat was
toch niet het probleem, dat mij na het lezen van deze advertentie het meest bezighield.
Ik vroeg mij veeleer af, wat toch in vredesnaam de aanbevelingswaarde kan zijn van
den heer Van Gasteren en zijn vele collega's, die zich met Pepsodent,
Amstleven-polissen en speciale bitters laten fotografeeren. Zaken zijn zaken; dus als
een handelsman een acteur huurt om zijn haarmiddel aan te bevelen, moet hij er een
of ander resultaat van verwachten. Wat kan dat resultaat zijn? Het publiek zou kunnen
weten, dat juist de groote acteur bij machte is den toeschouwer alles voor te spelen
en als illusie op te dienen wat in werkelijkheid niet bestaat; waarom wekt dan de
beschuimde kruin van Louis van Gasteren speciaal vertrouwen?
Deze vraag behoort thuis bij het hoofdstuk ‘Psychologie der reclame’. Het schijnt
dat iemand, die een advertentie leest, niet in de eerste plaats moet worden overtuigd,
maar vooral murw moet worden gemaakt. Wanneer hij nu vijftig maal achtereen
gezien heeft, dat geheel acteerend Nederland Fridolin gebruikt, geeft hij uitgeput
zijn redelijken weerstand op; hij gaat in en koopt; hij is niet langer geneigd na te
denken over de bestaansmogelijkheid van honderden intelligente acteurs, maar handelt
blindelings, in een roestoestand, met den beschuimden van Gasteren als een
hardnekkig refrein in zijn vermoeide hersens.
Men zegt, dat er heele volken zijn, die op deze wijze werden overgehaald tot het
gebruik van een patent haarmiddel, dat verkocht wordt onder den naam
‘Levensbeschouwing’.
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Sagittarius.

De boekenweek
aant.

Dit jaar van 30 maart tot 6 april
Uit het ‘Geschenk 1935’
Ook dit jaar organiseert de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen
des Boekhandels weer een Boekenweek; een tijdruimte, die gewijd zal
zijn aan de propaganda voor het boek in den ruimsten zin des woords.
Een dusdanige propaganda is nog steeds geen overbodige weelde. Hoewel
verschillende uitgevers de prijzen hebben verlaagd en in 't afgeloopen jaar van diverse
zijden het initiatief werd genomen tot het doen verschijnen van goedkoope en toch
goed gedrukte boeken, is het Nederlandsche publiek nog altijd voor een groot deel
een ‘leenpubliek’. Men kan het den boekhandel reeds daarom niet euvel duiden, dat
hij het boekenbezit wenscht te bevorderen; en al zijn uiteraard commercieele
overwegingen hierbij in het spel, het is een goed teeken, dat de Belangen van een
bepaalde verkoopsgroep hier samengaan met een belang van het lezend publiek als
zoodanig. Het bezit van boeken moge een weinig soliede geldbelegging zijn (niet
iedereen is in staat zich een bibliophielen-boekerij als die van wijlen Barthou aan te
schaffen), het is zeker een gewichtige factor [in] de verhouding tusschen den lezer
en het gelezene. Een geleend boek mist het onvervreemdbare van het eigene; en
daarom mogen alle pogingen, die thans in het werk worden gesteld om boek en lezer
ook in een bezitsverhouding tot elkaar te brengen, met sympathie worden begroet.
Het spreekt vanzelf, dat een Boekenweek slechts middel kan zijn om het doel te
bereiken. Het bezit alleen van een willekeurig boek waarborgt geen veredeling van
smaak, waarborgt evenmin een persoonlijke keuze en een eigen onafhankelijk oordeel
over het boek. Men kan niet ontkennen, dat er ook van andere zijde dan van die van
den boekhandel over het boek moet worden gesproken; want de boekhandel is als
commercieel belanghebbende uiteraard minder aangewezen op critiek dan op
voorlichting. Voor zoover de boekverkooper er op uit is (en dat is zijn goed recht),
om zijn bedrijf rendabel te maken, is hij geneigd om de veelheid van de op de
boekenmarkt verkrijgbare producten boven de persoonlijke selectie te stellen; en
soms dreigt dus in de propaganda voor ‘het’ boek voor ‘den’ mensch wel eens de
beteekenis van ‘een’ boek voor één bepaalden mensch verloren te gaan. Wij meenen
dat het boekenbezit niet mag ontaarden in het willekeurig stapelen van drukwerk;
een boekenkast, die niet van een persoonlijke schifting uit de veelheid getuigt, is
geen propaganda waard. De ‘betere’ boekhandelaar zal dat echter zelf inzien: hij zal
weten, dat de ware boekenbezitters en dus boekenkoopers tenslotte gevonden moeten
worden onder degenen, die een richting in den chaos zoeken; al behoeft hij niet per
se de biechtvader en geneesheer van zijn klant te zijn, hij kan door tact en smaak
helpen de propaganda voor het boek in de goede banen te leiden.
Wanneer de Boekenweek dus behalve het quantitatieve ook het qualitatieve als
criterium naar voren brengt, kan hij voor velen een uitstekende gelegenheid bieden
om nader met het boek in contact te komen.
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Rondom Het Boek 1935.
Als Geschenk in de Boekenweek is ditmaal een aangenaam gedrukt verzamelwerkje,
getiteld ‘Rondom Het Boek 1935’ verschenen. Roel Houwink heeft de redactie
waargenomen.
Het aantal behandelde onderwerpen is legio. Dr M.J. Langeveld schrijft over ‘Uw
dienstwillige dienaar: de psychologie’. Anthonie Donker behandelt de Nederlandsche
poëzie in 1934, A. Viruly de luchtvaartlitteratuur, Roel Houwink de romantiek in
onze letterkunde, Anton van Duinkerken de ‘Katholieke perspectieven’, B. Stroman
de nieuwe zakelijkheid, Antoon Coolen de levende natuur in het boek etc. etc.
Natuurlijk is dr P.H. Ritter present om den lezer over de radiocritiek voor te lichten.
Belangwekkend is een op statistisch materiaal gebaseerde verhandeling van den
paedagoog D.L. Daalder over ‘Wat lezen onze Jongeren?’ Wij zien uit het resultaat
van zijn onderzoekingen o.m., dat onder de schrijvers van jongensboeken Karl May
en Jules Verne nog steeds bovenaan staan in de belangstelling; dat Ina Boudier-Bakker
alle andere vrouwelijke auteurs met verschillende lengten slaat bij het jeugdig lezend
publiek; dat Van Schendel no. 1 is onder de mannen en zelfs Johan Fabricius nog
overtreft in populariteit; dat de Wereldkroniek, de Haagsche Post en de Prins onder
scholieren de meest gelezen tijdschriften zijn; en nog vele dingen meer.
Jan Poortenaar behandelt hier de boekverluchting, C. Rijnsdorp de protestantsche
letterkunde, N. van Hichtum de kinderlitteratuur. Illustraties op kunstdrukpapier
verlevendigen den tekst.

De gave der bewondering.
Wij ontleenen aan het opstel van Anthonie Donker over de Nederlandsche poëzie
het begin, dat een pleidooi beoogt te geven voor de ‘zeldzame gave der bewondering’
en het vele schoons, dat er in onze letterkunde te vinden is.
‘Critiek is meestal een uiting van ontevredenheid - dat is tegelijk het nadeel èn de
waarde er van. De animo om gebreken van anderen op te sporen en aan te wijzen,
aan een groot deel der menschelijke gedachten en gesprekken eigen, is ook dikwijls
de drijfveer der critiek op boeken. In vele gevallen berust deze op gebrek aan aandacht
- alweer precies zooals de meeste menschen maar half luisteren naar wat anderen
zeggen -, gebrek aan meeleven, indenken, voorstellingsvermogen en van den wil om
éérst ten volle de bedoeling van een werk te onderscheiden alvorens te oordeelen in
hoeverre het aan zijn innerlijkste bedoeling ook werkelijk beantwoordt, en eerst
dáárna zich met eigen subjectieve opvatting en voorkeur en levensbeschouwing naar
voren te wagen zonder daarmee een andere beschouwingswijze bij voorbaat in den
weg te loopen en op zij te duwen of op grond van dat verschil de waardeering aan
het boek als beeldende schepping bij voorbaat te weigeren. Er is maar weinig grifheid
in het erkennen van waardevolle dingen, weinig gulheid in het bewonderen, althans
zonder daarbij iets van den maatstaf te laten vallen, den standaard ook maar even te
laten zinken. Daarom moet men tot de slotsom komen, die ik hier vooropstelde, dat
critiek meestal een uiting van ontevredenheid is. Zij kan het echter óók zijn in een
ahw. hoogeren zin; er zijn altijd enkele critici, - zij zijn de beste en de stimuleerendste
-, die geheel en al trachten door te dringen tot de kern en bedoeling van een boek en
zich toch nooit, bijna nooit geheel en al er aan gewonnen geven en onvoorwaardelijk
hun bewondering uitspreken, omdat hun altijd het volstrekte, het nooit bereikbare
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voor oogen staat waarnaar elk goed boek een stoutmoedige worp, het haast goddelijke
waaraan gemeten ook het prachtigste werk een mislukking is. Diè ontevredenheid
is de zin, en aanvurende kracht tegelijk, van een waarachtige critiek die in haar
onbegrensde eischen gelijken tred houdt met de onbegrensde doelstelling van elk
waarachtig kunstwerk. De andere, kleine ontevredenheid, die herinnert aan de
onverdraagzaamheid der betweters en de onzindelijkheid der bedwateraars, en aan
het leedvermaak der lasteraars en afgunstigen, sluipt in de overige critiek al te vaak
min of meer binnen en besmet de beoordeeling, zooals zij in de conversatie het
oordeel over alle ter sprake komende afwezigen verontreinigt.
Daarom mag, zonder in het minst den schijn te wekken van een verslapping van
oordeel te willen voorstaan, hier eens met nadruk aan de te zeldzame gave der
bewondering herinnerd worden. Onlangs hoorde ik iemand zonder aarzeling of
twijfel, met een toon van erkentelijkheid, zeggen: “Wat wordt er toch veel moois
gemaakt in onze taal”. Een paar eenvoudige woorden, die ons ineens tot bezinning
brengen en de bekentenis afdwingen: ja, het is eigenlijk waar. Al critiseerend,
afkeurend, tekorten vaststellend, ziet men gaandeweg over het hoofd hoeveel moois
en zelfs prachtigs er vlak in ons bereik is. Critici staan allen op een kluitje het gegeven
paard in den bek te kijken, iedereen heeft er wat anders op aan te merken, tot iemand
een paar stappen achteruit gaat en, er wat minder met zijn neus op staande, tot de
ontdekking komt: “Maar wat een prachtig rasdier is het dan toch maar!” Een
ontdekking, die toch wel iets van de verzuchtingen, wanhoopskreten en uitroepen
van afschuw, die er in ingewijde kringen over onze literatuur plegen op te stijgen,
teniet doet.
Wie zijn ongeloof in dezen gedachtengang nog niet wenscht op te geven, zij slechts
in herinnering gebracht, dat alleen in het afgeloopen najaar in onze taal een drietal
zoo voortreffelijke boeken verschenen als Sophie Blank van mevr. v. Schaik-Willing,
de Herinneringen van een dommen jongen van Arthur van Schendel en Het leven
op aarde van Slauerhoff, en zoo goede als Orient Express van Den Doolaard, Kaas
van Willem Elsschot, Menschen onder schijnwerpers van Leo Ott, Zuiderzee van
Jef Last en Terug tot Ina Damman van Vestdijk. (Er zouden er nog meer te noemen
zijn)’.

Populaire geschiedenis
aant.

De historisch-materialistische methode haar nut voor den historicus
Dr Jan Romein, De Lage Landen bij de Zee. Geïllustreerde Geschiedenis
van het Nederlandsche Volk van Duinkerken tot Delfzijl. (W. de Haan,
Utrecht 1934).
In een vorig artikel (Zondagsblad van verleden week) heb ik getracht aannemelijk
te maken, dat de geschiedschrijving als zoodanig (zulks dus in onderscheid met de
exacte wetenschappen) een ‘populair’ karakter draagt, en dat het dus niet mogelijk
is scherpe grenzen te trekken tusschen wetenschap en populariseering, waar het de
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historie betreft. Het was de nieuwe geschiedenis van het Nederlandsche volk,
geschreven door dr Jan Romein en zijn medewerkers, die mij aanleiding gaf tot die
uiteenzetting; immers dit boek, dat men toch voor het overgroote deel op rekening
van twee personen, n.l. den heer en mevrouw Romein mag stellen, en dat niettemin
een tijdruimte van meer dan 2000 jaar omspant, is een boek van de ‘groote lijn’, en
bovendien aangenaam leesbaar; men mag ook wel aannemen, dat de schrijvers zich
niet met alle onderdeelen van de Nederlandsche geschiedenis specialistisch hebben
kunnen bezighouden, want dan [war]en zij, gegeven zelfs een bovenmenschelijke
werkkracht, nooit aan het eind gekomen. In zooverre zal dus de historicus van het
vak geneigd zijn om in dit geval te spreken van een ‘populaire’ geschiedenis; en
wellicht zal hij aan die qualificatie den wensch toevoegen, dat men in het vervolg
toch liever een handboek late samenstellen door twintig of dertig specialisten, ieder
op hun terrein onfeilbaar, daar de uitgebreidheid onzer kennis tegenwoordig een
synthese van 2000 jaar door één of twee of zelfs vijf menschen niet meer permitteert.
Vermoedelijk zal dr Romein, eer hij aan zijn onderneming begon, aan dergelijke
mogelijke tegenwerpingen ook wel hebben gedacht; maar blijkbaar heeft hij genoeg
zelfvertrouwen en gezond verstand gehad om er zich niet aan te storen. Hij heeft de
populariteit geaccepteerd, omdat hij niet terugdeinsde voor een synthese; geenszins
bang om zich aan koud water te branden, overtuigd van het goed recht zijner methode,
niet al te benauwd voor den boeman der ‘historische objectiviteit’, heeft hij zich
durven aangorden tot den strijd met het chaotische verleden. Het resultaat is een
persoonlijke samenvatting van de vaderlandsche cultuurgeschiedenis, die mij meer
geboeid heeft dan welke andere samenvatting ook. Men moet het al dadelijk een
groot voordeel noemen, dat Romein slechts onderdeelen aan medewerkers (dr P.J.
Bouman, dr. O. Noordenbos, dr Rob. van Roosbroeck en Herman Vos) heeft
overgelaten; ik kan niet beoordeelen, of misschien, en zoo ja in hoeverre, daardoor
zijn werk aan vooronderzoek is te kort gekomen, maar ik heb mij gedurende het
lezen van deze meer [7]00 pagina's rekenschap kunnen geven van [een] persoonlijke
en toch zakelijke projectie [op] de feiten-oneindigheden. Dat is m.i. een [groot]
voordeel; Ortéga y Gasset, de Spaansche [denk]er, merkt in zijn voorrede tot Hegels
ge[schie]dphilosophie zeer terecht op, dat men met [een] honderdste van de thans
verzamelde en geschifte feiten substantieeler geschiedenis zou kunnen schrijven dan
nu meestal gebeurt, wanneer men zich slechts bewust is van zijn methode. Een
geschiedenis, samengesteld door specialisten, die ieder voor zich huishouden in eigen
keuken, moet wis en zeker de structuurvastheid missen van De Lage Landen bij de
Zee; en hoezeer het specialisme ook vordert, het zal altijd een eigenschap van het
historisch denken blijven, dat het voortdurend streeft naar den ‘grooten greep’ op
een geheel. Daarin immers bereikt de geschiedenis pas de vervulling van een
wenschdroom; men moet den tijdgenoot in een bepaald verband het verleden kunnen
voortooveren als iets, dat aan de logica gehoorzaamd heeft, hoe dan ook; men kan
den nadruk leggen op de moraal, die er uit de historie te puren valt; men kan zich
met de geschiedenis troosten en, zooals de romantiek dat deed, de vlucht nemen naar
het andere, dat beter was, omdat het voorbij is; men kan ook zijn geestelijk bestaan
tegen ongevallen verzekeren, door ijzeren wetten in de geschiedenis te ontdekken,
op grond waarvan het heden en zelfs de toekomst geen verrassingen meer opleveren
of zullen opleveren. Er zijn mogelijkheden genoeg; maar wie een van die
mogelijkheden aangrijpt, treedt reeds buiten het gebied van de voorwetenschappelijke
vakstudie en heeft dus de ‘populariteit’ van en daarmee de begaafdheid vóór het
beeld volstrekt noodig.
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Geen doode ‘onpartijdigheid’.
Er zijn in de geschiedschrijving vele methoden naast elkaar, omdat er vele
wereldbeschouwingen naast elkaar leven, die ieder hun goed recht trachten te
bewijzen, door zich de geschiedenis toe te eigenen. Dat behoeft volstrekt niet te
gebeuren met opzettelijke annexatielusten; er was eens een tijd, dat de
geschiedschrijving prat ging op haar ‘objectiviteit’ en dat de historicus meende het
verleden te kunnen weergeven, ‘zooals het werkelijk geweest was’. Dat klonk dus
al bijzonder onpartijdig en voor-eeuwig-rechtvaardig; maar ook de onpartijdige kan
niet anders dan annexeeren, omdat het verleden en eenmaal nergens gegeven voor
ons ligt; hoezeer men ook zijn best doet, zijn wereldbeschouwing buiten de
geschiedenis te houden, men zal toch altijd het kind van die wereldbeschouwing
blijven. Het is dus beter, de illusie der onpartijdigheid te laten varen, wanneer men
begint geschiedenis te schrijven; het is meer waard, dat een geschiedschrijver met
zichzelf in het reine is omtrent de levensbeschouwing, die hij vertegenwoordigt, dan
dat hij zich iets wijs maakt over de algemeene geldigheid van zijn verhaal voor overal
en altijd.
In dit opzicht nu schenkt Romein (ik noem hem voortaan alleen, ook voor zijn
medewerkers, omdat hij toch op het geheel zijn stempel heeft gedrukt) den lezer van
zijn Lage Landen bij de Zee klare koffie. In het hoofdstuk ‘De Bronnen van onze
Kennis’ komt hij er rond voor uit, dat hij zich op het marxistische, d.i.
historisch-materialistische standpunt stelt; hij verklaar: ervan overtuigd te zijn, ‘dat
het maatschappelijk zijn het bewustzijn der menschen bepaalt en niet omgekeerd’,
en wanneer hij dus de cultuurgeschiedenis als een totaliteit tracht te zien, geeft hij
inderdaad veel meer dan ‘een losse verzameling van alles wat niet-politieke
geschiedenis heet’; hij geeft een doelbewuste historisch-materialistische interpretatie
van het Nederlandsche verleden.
Iemand, die van meening is, dat het historisch-materialisme heiligschennis is, kan
zien dus nu reeds afwenden; ik zou het hem echter niet aanraden, want iedere methode,
mits intelligent toegepast, heeft haar reden van bestaan. De strijd tusschen
wereldbeschouwingen wordt niet uitgevochten in de geschiedschrijving, die immers
slechts één van de vele terreinen is, waarop de wereldbeschouwing zich realiseert;
en wanneer men dus den strijd pro of contra het historisch-materialisme wil aanbinden,
doet men er wel aan, dat op zuiver principieele gronden te doen; als methode op de
geschiedenis toegepast echter is 't 'n methode als iedere andere, die men nog niet als
alleenzaligmakend behoeft te beschouwen om er de voordeelen van te zien. Alles
hangt hier al van de persoonlijkheid, die de methode hanteert; de bekrompen
orthodoxie van het historisch-materialisme is een weerzinwekkend iets, maar niet,
omdat het historisch-materialisme ‘an sich’ perse verwerpelijk is. Zoodra iemand
meent (en men hoort het eerst aan den toon, waarop hij spreekt en schrijft), dat hij
in een methode een tooversleutel heeft gevonden, waarmee alle deuren vanzelf
opengaan, verstart hij in zijn formules; hij wordt de slaaf van zijn eigen discipline
en is voor minder dogmatische medemenschen ongenietbaar geworden. Zoodra dus
de historisch-materialistische geschiedschrijver ons de wereldgeschiedenis gaat
voorzetten als een ontwikkelingsgang, die uitsluitend de ‘bedoeling’ heeft om tot
vorming van den ‘bewusten arbeider’ te geraken, is het historisch-materialisme als
methode reeds ontspoord; het is een leer geworden, en men kan zich de moeite
besparen er verder over te discussieeren.
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Een geboren historicus.
Jan Romein behoort echter niet tot dezulken. Hoeveel of hoe weinig hij ook moge
gelooven in de volstrekte waarheid van zijn methode (hij gelooft er waarschijnlijk
in, zooals ieder mensch in een methode gelooft, die haar bruikbaarheid bewijst in
een bepaald verband), hij heeft zich niet laten verleiden tot dor en goedkoop
schematiseeren. Juist de voorliefde voor het concrete detail maakt hem tot den geboren
geschiedschrijver, die de methode als hulpmiddel gebruikt bij het oproepen van de
beelden, waarin men zich geschiedenis alleen kan voorstellen. De
historisch-materialistische grondslag van zijn denken ontneemt aan Romeins werk
geenszins de natuurlijke frischheid en intelligente beweeglijkheid en maakt er evenmin
een gedurfde theoretische constructie van, zooals men die bij Spengler vindt (zij het
dan ook allerminst historisch-materialistisch georiënteerd); in hoofdzaak wijkt Romein
zelfs niet zooveel af van de ‘gewone’ geschiedvoorstelling; maar een van zijn groote
verdiensten is, dat hij de conventioneele sprookjes, die in ons traditioneele
vaderlandsche historiebeeld zijn doorgedrongen, volkomen laat schieten. De
mogelijkheid daartoe verschafte hem het historisch-materialisme, waarvan een der
beste eigenschappen is, dat het den nadruk laat vallen op de afhankelijkheid der
geestelijke gebeurtenissen van de economische. Ook als men, zooals schrijver dezes,
het historisch-materialisme beschouwt als een nieuwe mythologie (men vergelijke
bv. het woordgebruik in Marx' belangwekkende critiek op Feuerbach in Die Deutsche
Ideologie!), moet men toch beginnen met te erkennen, dat het als werkmethode
bijzonder geschikt is om definitief een eind te maken aan allerlei in de lucht hangende
voorstellingen omtrent het geestelijk leven der historische menschen. ‘Ganz im
Gegensatz zur deutschen Philosophie, welche vom Himmel auf die Erde herabsteigt,
wird hier von der Erde zum Himmel gestiegen,’ zegt Marx in het genoemde geschrift
van het historisch-materialisme; uit deze eene zin blijkt bovendien ook duidelijk
genoeg, dat Marx' ontwikkelingsleer het geestelijk leven allerminst tekort wil doen
(zooals in sommige kringen nogal eens abusievelijk wordt beweerd). Romein heeft
hem vooral in dit opzicht uitstekend begrepen; zijn beschouwingen over het geestelijk
leven behooren tot de beste van het geheele boek. Het spreekt vanzelf, dat de
verdeeling der hoofdstukken van De Lage Landen bij de Zee het marxistisch program
getrouw weerspiegelt en dat Romein uitgaat van de productieverhoudingen en
klassetegenstellingen; echter ook in dit opzicht conform Marx' eigen bedoelingen,
nl. zonder het proletariaat te idealiseeren; het proletariaat is immers volgens Marx
geen ideaal, maar bestemd om te verdwijnen, wanneer zijn tegenpool, het privaatbezit,
is verdwenen.
Een geschiedenis, die niets anders dan methode verraadt, is m.i. onmiddellijk ten
doode opgeschreven; en een geschiedenis, die zonder eenig begrip van methode is
ontworpen, louter en alleen om het pleizier van het vertellen van feiten, wordt
gemakkelijk kinderachtig; de historicus, die zijn lezer werkelijk wil boeien, moet
bewijzen van het eene niet gespeend te zijn en aan het andere toch niet verslaafd. Ik
geloof, dat men in Romein zulk een historicus mag begroeten, omdat hij de
nuchterheid der methodische wetenschap weet te combineeren met de natuurlijke
gave der uitbeelding.

Scherpe karakteristiek.
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Het is natuurlijk onmogelijk om binnen het bestek van een dagbladartikel een
eenigszins completen indruk te geven van de wijze, waarop dr Romein zijn stof heeft
verwerkt. In het algemeen kan men zeggen, dat de hoofdstukken (verre in de
meerderheid) door hem zelf en zijn vrouw geschreven, nog uitsteken boven die van
zijn medewerkers. Zij zijn vooral boeiend door de korte, samenvattende karakteristiek,
die soms min of meer overhelt naar de brochurestijl, maar toch maar hoogstzelden
in oppervlakkige aanduiding ontaardt; alleen van de hoofdstukken, die den
tegenwoordigen tijd naderen en waarin Romein zich uiteraard veel directer ‘partij
moet stellen’, krijgt men wel eens den indruk, dat de schrijver zijn overstelpende
hoeveelheid materiaal wat lukraak resumeert; maar hier gaat de taak van den historicus
dan ook geleidelijk over in die van den marxistischen pamflettist. Ik heb al gezegd,
dat Romein zich niet verbergt achter de historische objectiviteit, en daarom geneert
hij zich dan ook niet voor een polemische wending in zijn betoogtrant. Als hij bv.
schrijft, dat het ‘voor ons twintigste-eeuwers onmogelijk is Tollens recht te doen’,
dan houdt zulk een zinnetje de bekentenis in, dat de geschiedschrijver minder een
verheven rechter dan een levendig bij het gebeurde geïnteresseerd mensch is, wiens
uitspraken men niet als vonnissen, maar als waardeoordeelen heeft op te vatten.
Op verschillende plaatsen heb ik aanteekeningen gemaakt, dienende om met
Romein in debat te treden; maar ik meen, dat zulks eventueel beter op een andere
plaats kan gebeuren, waar de qualiteiten van het geheel zoozeer de detailbezwaren
overheerschen. Hoe voortreffelijk geeft Romein bv. de zeventiende eeuw, zoowel
in haar economische en politieke structuur als in haar stijl van leven, haar religieuze
conflicten, haar wetenschappelijke en artistieke prestaties! Men vindt hier geen
phrasen over den Prins onzer Dichters, maar een onbevangen portret van de figuur
Vondel, om maar een enkel voorbeeld te noemen, dank zij het feit, dat Romein uitgaat
van de tegenstelling tusschen ‘heeren’ en ‘volk’, die onze gouden eeuw kenmerkt
en die zich ook spiegelt in het karakter van de cultuur; juist ten opzichte van deze
periode onzer geschiedenis blijkt de historisch-materialistische methode in handen
van een man met smaak en synthetisch vermogen al een zeer gelukkig hulpmiddel.
Het ligt toch voor de hand, dat een koopmansrepubliek en haar cultuur niet van elkaar
zijn los te maken, zonder dat òf de koopman òf de cultuur er door wordt verminkt,
en al wordt dit natuurlijk ook door anderen ingezien, Romein trekt pas de volledige
consequenties uit de economisch-cultureele twee-eenheid. Dit wat de zeventiende
eeuw betreft; maar ook de middeleeuwen behandelt Romein zonder conventioneele
vooroordeelen en met veel gezond verstand en goed gefundeerde kennis. De nieuwere
en nieuwste geschiedenis zijn door de veelheid van het materiaal wat schetsmatiger
gebleven, maar toch ook geenszins misdeeld.
Ik mag van De Lage Landen bij de Zee geen afscheid nemen, zonder een woord
van bijzonderen lof voor de royale en bij den tekst uitstekend aansluitende illustratie,
die door drs H. van der Bijll is verzorgd. Het mooie papier en de heldere druk, die
een en ander voortreffelijk tot hun recht doen komen (afgezien van een enkele
gekleurde plaat, die minder fraai is uitgevallen), doen den uitgever eer aan. Daarbij
is de prijs.... populair.
Menno ter Braak.

Nieuwe uitgaven
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aant.

Het Huwelijksvraagstuk door ds. M. Riphaagen, Ned. Herv. predikant te
Zutphen. - Van Gorkum en Co., Assen.
Ds. Riphaagen heeft verleden jaar in de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden
een reeks lezingen gehouden over het huwelijk en het is [een] verzoek van zijn
toehoorders, dat hij den tekst [der] lezingen thans als boek laat verschijnen. Hij streeft
naar een gelukkige synthese tusschen de oude traditioneele gewijde huwelijksgedachte
en de m[eer] impressionistische opvattingen van den na-oorlogschen tijd. Zijn boek
is overigens meer te beschouwen als een goed critisch overzicht van wat anderen
over de quaestie geschreven hebben, dan [het] resultaat van eigen studie. De door
den schrijver ‘geraadpleegde litteratuur’ bestaat uit 14 boeken waarvan de werken
van van Mourik Broekm[xxx] Leslie D. Weatherhead, Ritter Jr., het echtpaar Wibaut,
Lindley en Jo van Ammers-Küller [de] voornaamste zijn.

Siegfried van Praag, Julie de Lespinasse (Em. Querido, Amsterdam. 1934).
De historische roman is tegenwoordig zeer populair bij de schrijvers in binnen- en
buitenland, hetgeen wel verklaard zal moeten worder uit het feit, dat er bij de lezers
vraag naar is. In korten tijd zagen in ons land boeken met een geschiedkundig
onderwerp het licht o.a van Theun de Vries, Kelk, Van der Woude en thans weer
heeft Van Praag zijn inspiratie gezocht en gevonden bij de ‘Muse de l'Encyclopédie’
Julie de Lespinasse. Het tragisch leven van deze femme savante is zeer zeker de
moeite van een behandeling waard, vooral ook vanwege het interessante tijdperk,
waarin zij een zoo groote rol gespeeld heeft.
Ongetwijfeld heeft Slegfried van Praag een grondige voorstudie voor dit opus
gemaakt. Het boek maakt den indruk een consciencieus werk te zijn. Maar het behoeft
geen betoog, dat geweten alleen niet genoeg is, voor het schrijven van een goed boek.
Nog daargelaten, dat de sfeer, waarin de heldin zich beweegt, meer aan die van Wolff
en Deken, dan aan die der Encyclopedisten doet denken; de hoofdzaak is, dat het
boek nergens uitkomt boven een ijverige, niet bepaald smakelooze weergave, die
echter maar zelden tot een beeldend herscheppen wordt. Een eerste vereischte van
een dergelijk werk is, dat het de belangstelling boeit en dat doet dit onmatig lange
boek zeker niet.
Van Praag noemt in den titel van zijn boek Julie de Lespinasse ‘een groote
minnares’ Ondanks het feit, dat Julie de Lespinasse tweemaal in haar leven een zeer
groote liefde gekoesterd heeft, lijkt dit mij toch geen juiste t[itel] voor een vrouw,
die in de eerste plaats intellectueele belangstellingen had en over wie d'Alembert het
volgende schrijft: ‘Vous (Julie) êtes persuadée qu'on ne peut être heureux que par
les passions, et vous connatssez trop le danger des passions pour vous y livrer. Vous
n'aimez donc qu'autant que vous l'osez.’ En iets verder in zijn Portrait de
Mademoiselle de Lespinasse: ‘J'al dit que vous donniez à vos amis tous les sentiments
que vous pouvez vous permettre.’
M.t.B.
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Nieuwe uitgaven
aant.

A. Pleyster, De kostelooze school. (De Arbeiderspers, Amsterdam. 1934).
‘De kostelooze school’ heeft de heer Pleyster zijn boek genoemd en bij den aanvang
krijgt men ook den indruk het wel en wee van zoo'n school met zijn onderwijzers
opgedischt te krijgen. In het eerste hoofdstuk wordt het aangaan van de school met
zooveel verve en geest beschreven, dat men werkelijk de beste verwachtingen omtrent
dit werk gaat koesteren. Eilaas, na dit eerste élan blijkt de schrijver zoozeer vervuld
te zijn van partijpolitiek, onderwijzersbonden en andere bonden, dat de kinderen van
de kostelooze school geheel en al op den achtergrond raken en het boek zich ontpopt
als een verslag van den partijstrijd der S.D.A.P., in het visschers-plaatsje Maasburg.
Dit vooropgezet doel geeft de geheel handeling, de gesprekken en beschreven
gebeurtenissen een onvermijdelijke stijfheid en houterigheid, die voor onbevangen
lezers, niet-partijgenooten, een onoverkomelijk bezwaar oplevert. Zij echter, die zich
voor dergelijke, buiten het gebied der litteratuur liggende onderwerpen interesseeren,
zullen de eerlijke en zuivere atmosfeer van dit boek zeker waardeeren een eigenschap,
die propagandistische werker met dergelijke strekking maar zelden bezitten.
M.t.B.

Schietschijf
aant.

Geeft 'n boek!
Onlangs stelde ik u een mijner goede bekenden voor, die gekweld wordt door wat
men zou kunnen noemen cultureele obsessies; ik vertelde u, hoe ik hem de gelijkenis
van de rijsttafel voorhield, om hem te genezen van zijn honger naar universaliteit,
maar met averechtsch gevolg. Cultureele obsessies zijn obsessies, die niet door
werkelijken nood gewettigd worden; maar juist daarom schijnen zij altijd des te
heftiger te moeten optreden. Hoeveel arme zielen tobben zich niet af met problemen,
die men in een handomdraai zou kunnen oplossen?
Verschrikkelijk zijn de kwellingen der cultureel geobsedeerden. Verleden week
klaagde mijn goede bekende mij weer zijn nood over een vraagstuk, waarvan hij den
sleutel maar niet kon vinden, n.l. dit: hoo kan die Lordzegelbewaarder Eden zijn
zegel behoorlijk bewaren, als hij voortdurend op reis is? Neemt hij het mee op zijn
reizen? Of heeft hij een plaatsvervanger, die het tijdelijk onder zijn hoofdkussen
verbergt? Dat was verleden week; deze week is het weer iets anders; hij tobt er nu
over, welke Nederlandsche componist de muziek geschreven heeft bij het
Nederlandsche nationaal-hymnus ‘Ik had een wapenbroeder’, dat een vrouwenkoortje
op den N.S.B.-landdag heeft gezongen; niemand kan hem daarover inlichten, zegt
hij. Men zal mij toegeven, dat mijn goede bekende, dank zij de cultuur, tot een
volkomen onmogelijk mensch is geworden!
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Maar gisteren werd hét nog erger. Hij toonde mij een plaatje, dat hem in een
boekwinkel was uitgereikt, met een lezenden man en een lezende vrouw er op, en
daaronder: Geeft 'n boek. Ieder normaal denkend mensch zou daaruit hebben afgeleid,
dat men deze week aan een nichtje of tante gewoon een roman van Antoon Coolen
cadeau moet doen, maar niet aldus mijn geobsedeerde goede bekende.
‘Wat is dat nu weer!’ zei hij met het ongelukkigste gezicht van de wereld. ‘Altijd
heb ik geleerd, dat men zijn boeken zelf moet kiezen en volgens eigen persoonlijken
smaak; en daar valt mij dit ding op het lijft Hoor je den afschuwelijk-nasalen klank
van dat 'n? Hoor je daarin niet de onverschilligheid jegens de qualiteit? Niet eens
een heel onbepaald lidwoord heeft er op kunnen overschieten! “Geeft 'm maar 'n
boek, wat doet-er-niet-toe!” hoor ik in die gebiedende wijs van dat plaatje
weerklinken! Is dat niet vreeselijk? Ik geloof, dat Spengler gelijk heeft: de cultuur
van het avondland gaat onder!’
‘Je bent gek’, antwoordde ik hem. ‘De boekhandel bedoelt daarmee juist, dat je
de strengste selectie moet toepassen. Voor grootmama het grootmamalijke boek,
voor oom het wetenschappelijke boek, enz. Begrijp je dat niet?’
Weifelend keek hij mij aan.
‘En dat 'n dan? Waarom niet gewoon een?’
Is het niet om wanhopig te worden? Maar toch antwoordde ik hem weer, zeggende:
‘Dat 'n is de hoogste symboliek van de Boekenweek. “Een”, zou nog misverstand
kunnen wekken, omdat het gelezen kan worden als “één” (telwoord), en voor zulk
een beperktheid zou de boekhandel in geen geval aansprakelijk willen zijn! Dat 'n
echter laat alles in het midden; de boekhandelaar effaceert zich daarmee, hij wordt
een onpartijdige, neutrale instantie, objectief klankbord voor aller gevoelens,
onderhevig aan geen richtingsvooroordeelen en polemische meeningsverschillen.
“Geeft 'n boek”: daarmee is de boekverkooper de eigenlijke universeele mensch
geworden, de 'n-mensch, dat is de Uebermensch, de mensch, die met dezelfde
distinctie de poëzie van Mallarmé als de romans van mevrouw van Ammers-Küller
verkoopt, de onbeweegbare, Olympische mensch, tronend boven allen kleinen strijd,
voorbeeld dus voor den idealen lezer, zooals de heer Tersteeg dien onlangs in zijn
lezing in Pulchri zoo prachtig heeft geteekend. Begrijp je het nu?’
‘Neen’, zei hij ongelukkig, ‘dat is toch hetzelfde als mijn ‘geeft 'm maar 'n boek,
wat doeterniettoe?’
‘Stommeling’, zei ik, en schoof hem de deur uit.
Sagittarius.

Intellectueele kitsch
aant.

Een roman zonder levende menschen
En zijn tegendeel
Karel Wasch, Visschers der Menschen. (Wereldbibliotheek Amsterdam
1935).
Peter van Steen, Ochtendnevel. (Elsevier, Amsterdam 1934).
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EENIGEN tijd geleden heb [ik] in deze courant een overzicht gegeven van een artikel
van Norbert Elias, verschenen in het tijdschrift Die Sammlung (Jan. 1935), waarin
een definitie werd geleverd van het begrip ‘Kitsch’. Misschien herinnert men zich
nog, dat de schrijver van dit artikel tot de origineele conclusie kwam, dat men het
woord ‘kitsch’ niet uitsluitend mag toepassen op bepaalde producten van onze
cultuurperiode, maar dat ‘kitsch’ den stijl van een geheel tijdvak symboliseert. Sedert
het verdwijnen van het hof als centrum der cultuurverrichtingen, aldus Elias, bestaan
er immers geen vaste stijlmaatstaven meer, omdat er geen nieuw vast centrum voor
het hof in de plaats is gekomen; de cultuur is in de negentiende eeuw even gemakkelijk
verplaatsbaar geworden als de louter in verplaatsbaar geld uit te drukken rijkdom
der kunstafnemers, die men voortaan niet meer hovelingen, maar onder industrieelen
en handelslieden moet zoeken. Onder de benaming ‘kitsch’ zou dan alles moeten
worden samengevat, wat verband houdt met de beschaving van de
kapitalistisch-industrieele periode.
Ik resumeer hier de belangrijke theorie van Norbert Elias nog even, om er op te
wijzen, dat het woord ‘kitsch’ in den zin, waarin wij het doorgaans gebruiken, door
zulk een beteekenis-verruiming eigenlijk dubbelzinnig wordt; door het verband te
leggen tusschen de ‘hoogste’ en ‘laagste’ cultuur-uitingen, ontneemt deze theoreticus
ons een specialen term voor Courths Mahler. Elias meent immers te kunnen aantoonen
(en hij geeft daarvoor ook bewijzen), dat het woord ‘kitsch’ in den verachtelijken
zin van ‘quasi-kunst van iemand, die nog niet aan de kunst toe is’ ontstaan is in
Münchener artistenkringen, waar men het toepaste op prullaria, waardoor domme
en rijke Amerikanen zich in de luren lieten leggen. In de oudste beteekenis zou het
dus een product betreffen, dat vervaardigd is zonder inspiratie en louter om den
broode afgeleverd; langzamerhand heeft zich daaruit dan die andere beteekenis
ontwikkeld, waarin wij het kennen; de opzettelijke bedoeling om met ‘kitsch’ geld
te verdienen, is sterk op den achtergrond geraakt, want wie een boek of een film
‘kitsch’ noemt, insinueert daarom nog niet, dat de schrijver of de regisseur zich aan
zijn stof heeft vergrepen om der wille van het honorarium. Wil men nu zelfs een
geheele periode het ‘Kitschtijdvak’ noemen, zooals Elias dat doet op grond van de
maatschappelijke basis onzer cultuur, dan zal men zich er toch vooral rekenschap
van moeten geven, dat men in dat geval verplicht zou zijn een nieuw woord te vinden
om de romans van Hedwig Courths Mahler aan te duiden; want zelfs Elias zal toch
wel niet willen beweren, dat men deze dame en b.v. Baudelaire of Schopenhauer, al
zijn zij nu duizendmaal lidmaten van eenzelfde maatschappelijke orde, over één kam
mag scheren, door op alles het stempel ‘kitsch’ te drukken. Voorloopig is het dan
toch voor het spraakgebruik misschien maar het gemakkelijkst om vast te houden
aan het woord ‘kitsch’ in de beteekenis van ‘quasi’, en alle verdere uitbreiding van
het begrip, zooals die door Elias met onmiskenbare originaliteit wordt beproefd, te
reserveeren voor bijzondere gelegenheden.

Uit het rijk der prenten.
Een van de merkwaardigste ‘takken’ van den ‘kitsch’ is zeker wel de intellectueele
‘kitsch’ Het komt voor, dat iemand, zuiver en alleen door te gaan schrijven, zich
zoozeer van zijn werkelijke wereld, waarin hij leeft, weet los te maken, dat hij een
genie zou moeten zijn om van zijn schrijverij iets groots te maken; en als hij dus
geen genie is, tuimelt hij midden in de groteske, bedachte, holle wereld eener
verstandelijke verbeelding, die ik intellectueele ‘kitsch’ zou willen noemen. Ik heb
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destijds een voorbeeld gegeven van zulk een geval: den revolutieroman Eroica van
Theun de Vries. Thans komt de schrijver Karel Wasch met een roman voor den dag,
die Eroica opzij streeft, zoo niet overtreft; alsof hij het erom gedaan had, noemt ook
Wasch zijn hoofdpersoon Andreas, zoodat wij dadelijk geheel in de stemming komen
om het vervolg aan te hooren en zelfs niet de geringste moeite behoeven te doen van
held te verwisselen.
Er is natuurlijk wel eenig verschil tusschen den roman van de Vries en Visschers
der Menschen van Wasch. Daar is al dadelijk het onderwerp. Wasch is door een
ander grootscheepsch geval uit het evenwicht geraakt dan zijn collega; niet de
revolutie, maar het filmbedrijf heeft hem in de ‘kitsch’ gedreven. Maar tenslotte is
dat slechts een quaestie van nuance; zoowel revolutie als film zijn geweldige dingen
in onze samenleving, en om de geweldigheid gaat het toch, als men zulke boeken
schrijft. Anders echter dan Simon Koster, die een aardig verhaaltje uit de filmwereld
schreef, getiteld: Als ik Greta Garbo was, of Ilja Ehrenburg, wiens Droomfabriek
althans de verdienste heeft van met krantenknipsels behoorlijk gedocumenteerd te
zijn, is Karel Wasch een volslagen vreemde in het bedrijf, waarin hij zijn roman laat
spelen; als hij er al eens een kijkje heeft genomen, dan toch zeker in den tijd, toen
er niemand aan het werk was. Het is trouwens duidelijk, dat Wasch het filmbedrijf
slechts als voorwendsel heeft gekozen om zich een aantal dwaze, quasi-heroïsche
verhoudingen te laten ontwikkelen, waarvoor de P.C.T. Rolprentmaatschappij dan
wel zoo goed wil zijn den achtergrond te vormen. Aan het woord
‘rolprentmaatschappij’ hoort men al direct, dat Wasch geen waschechte filmbedrijven
uit eigen ervaring kent; want wie spreekt er nu in vredesnaam ten overstaan van zulk
een idealistische en artistieke onderneming, van een ‘rolprent’, of (zoals Wasch het
op andere plaatsen in zijn boek doet) van een ‘prent!’ ‘Wij willen een prent maken:
Werveling, waarin de verwarrende wervelstorm van het moderne leven is: het
bewust-vermechaniseerde, het simultanisme, de vitaliteit, die zich geen uitweg weet,
de macht en onmacht van massa en persoonlijkheid, de levensangst, die steeds
vluchten wil naar den droom.’ Aldus spreekt de directeur van de maatschappij, en
men hoort op slag, dat het niet Loet C. Barnstijn is, die voor ons optreedt. Men
begrijpt overigens, dat het een reuzenprent wordt, die Werveling, en Wasch geeft er
den lezer dan ook een vrij complete beschrijving van. Zijn held Andreas wordt
(daarmee begint de roman) in dit prentbedrijf binnengeloodst, nadat hij een advertentie
heeft geplaatst, waarin hij zich aanbiedt als ‘bereid tot dienst, mits met eersterangsch
werk. Geen geestelijk kellnerschap.’ Natuurlijk wordt men op zulk een advertentie
onmiddellijk aangesteld als leider bij een firma, die zich ten doel heeft gesteld,
superieure prenten te maken; want de directeur, P.C. Targent (naar wien de in het
bedrijf tewerk gestelden zich ook wel, o leukheid, ‘Targentijnen’ noemen!), is iemand
die zijn conclusies in vijf minuten trekt en na en korte test dadelijk een contract
maakt. Luister naar zijn ondervraging van Andreas:
‘Houdt u van de film?’ (hier had, dunkt mij, ‘prent’ moeten staan. M.t.B.)
‘Ja.’
‘Waarom?’
‘Daar zou ik een lezing over kunnen houden’.
‘Kort.’
‘De film vervoert mij.’
‘Waardoor?’
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‘Het flitsende en de intensiteit de machtige greep, het saamgedrongen leven, het
snelle en toch volledige, het volkomen boeien van de verbeelding.... De enkeling
gaat op in een veelheid van verschijnselen, die hij niettemin centraal beseft.’
Etc. Als het de heer Barnstijn geweest was, die onzen Andreas te woord had
gestaan, in plaats van de heer P.C. Targent, hij had na dit antwoord waarschijnlijk
(en met het volste recht) den Geneeskundigen Dienst opgebeld; maar Karel Wasch
zorgt ervoor, dat de sollicitant eenige seconden later benoemd wordt tot
beroepsmenschenkenner van het bedrijf, met de volgende zakelijke toegift: ‘Uw
salaris wordt het dubbele van hetgeen u het laatst had. Blijkt dit niet genoeg, dan
zegt u het mij.’ Als dat niet coulant is, weet ik het niet meer.
Het spreekt vanzelf, dat Andreas heel wat meemaakt in de rolprenterij en vooral
moet nog vermeld worden, dat de dochter van P.C.T. hem, nadat hij met de uiteraard
aan zulke bedrijven inhaerente vrouwen eenige gevoelsconflicten heeft doorgemaakt,
ten huwelijk vraagt. Niet hij haar, maar zij hem. Met deze close up schenkt ons Karel
Wasch het happy end.
Ik kan een ieder aanbevelen dit curieuze mengsel van stuiversroman en verlate
Filmliga-theorie te lezen. Men krijgt zelden een boek in handen, dat zoo zuiver den
intellectueelen ‘kitsch’ representeert; de vroegere romans van Wasch, die toch ook
niet geheel en al vrij waren van kitschige toegiften, worden vergeleken bij Visschers
der Menschen absoluut meesterwerken.

Een gelukkig debuut.
Men zou het ‘quasi’ van Wasch' laatsten roman niet beter kunnen demonstreeren dan
door hem te leggen naast een werk van een onbekenden schrijver: Ochtendnevel van
Peter van Steen. Ik vermoed, dat het een debuut is, want van den auteur heb ik nooit
gehoord. Maar onbekend heeft een groot voordeel: men kan zich onbevangen instellen,
zonder aan een gevestigden naam te denken of er door te worden afgeleid.
Ochtendnevel van Peter van Steen nu is, hoewel het volstrekt geen volmaaktheid
suggereert, een boek, dat door zijn zuiveren toon voor zich inneemt; zelfs de
onbeholpenheden van den vorm, die het hier en daar vertoont, zijn sympathiek, omdat
zij bewijzen, dat van Steen geen poging heeft gedaan om het publiek door listige
theatereffecten te verbluffen. Het geheele boek is eigenlijk niet anders dan een biecht
van iemand, wiens persoonlijkheid zich niet kan voegen in het sociale verband;
hoewel het gedeeltelijk in den ik-vorm is geschreven en gedeeltelijk geobjectiveerd
als de historie van een pianist in de bar ‘Het Geluk der Mannen’, draagt het in zijn
geheel duidelijk het stempel van een persoonlijke ervaring. Naast enkele fragmenten,
die haast onwillekeurig lijken over te loopen naar een wat jongensachtige
uitvoerigheid, treft men er stukken in aan, die door hun soberheid en werkelijkheidszin
aanstonds de aanwezigheid van een scherpen blik verraden. De menschen, die in dit
eenvoudige verhaal optreden, worden niet, zooals door Wasch, grotesk overschat en
tot holle caricaturen omgeschreven; met een enkel detail weet van Steen meer te
bereiken dan Wasch met een heele menagerie. Als Ochtendnevel fouten heeft, dan
zijn het fouten, die den schrijver allerminst compromitteeren; zij zijn hoogstens het
gevolg van een nog betrekkelijk beperkten horizon; maar van Steen doet dan ook
geen moeite decors te huren, waarmee hij de simpele geschiedenis van een jongen
man in de eenzaamheid van de stadsdrukte kan aankleeden. Zoodoende weet hij zijn
lezer te boeien, ook waar hij afdwaalt naar soms eenigszins anecdotische beschrijving
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(het geval met de electrische piano uit het tweede deel, dat nogal onhandig aan de
hoofdintrige is toegevoegd); hoewel zijn stijl voortkomt uit het naturalisme, mist
men hier gelukkig de de detailleeringswoede en de opeenhoopingen van ‘petits faits’,
waarin de naturalisten eens zoo uitmuntten.
De hier verhaalde lotgevallen van den ik, die in het tweede deel van het boek
Reinier wordt genoemd, worden voornamelijk bepaald door zijn verhouding tot zijn
moeder; een onverholen Oedipuscomplex, in de terminologie der psychoanalyse, is
de inzet van dit leven. De gevoelsrelatie van den zoon tot de moeder is in dit geval
beslissend voor het leven van den hoofdpersoon, vooral omdat die gevoelsrelatie
onklaar blijft; zoo gaat het trouwens meestal, omdat de cultuur hier onduidelijke
voorstellingen aanmoedigt. Aan zulk een gemis aan helderheid lijdt deze ‘held’ van
Peter van Steen; waar de vader in dit geval een bruut is, die geheel vervreemd is van
de zachte, onderworpen vrouw, ontwikkelt zich tusschen moeder en zoon een
verstandhoudingssentiment, dat echter op Reinier evenzeer verlammend en verwarrend
als vertroostend werkt. ‘Wanneer ik de balans van mijn leven opmaak verschijnen
er slechts verliesposten op. Dat is ten eerste het totaal van mijn schulden en dan nog
een post. Een bijzondere verliespost: mijn moeder. Dat is het beeld van mijn leven
tot op heden.’ Dat schrijft Reinier in zijn dagboek, wanneer hij in het tweede deel
verschijnt als zelfstandig mensch, maar bij voorbaat al een ‘outcast’; pianist in 'n
obscure bar, na het aanschaffen van een electrische piano door zijn baas werkeloos,
gedwee inwonend bij een goedige juffrouw, die de moeder voor hem vervangt. ‘Hij
werd te laat geboren en niet meer verwacht, hij ontdekte te laat zijn moeder, hij weet
dat juffrouw Fink goed is maar wat en wie ze is zal hij pas bemerken wanneer ze
hem ontvallen is. Ook heeft hij te laat ontdekt, dat er buiten hemzelf nog 'n wereld
is en dat hij zichzelf in stand dient te houden maar niet met droomen.’
Er hangt een grijze melancholie over dezen kleinen roman, die eigenlijk meer een
groote novelle is. Deze Reinier wordt door het leven gedupeerd, omdat hij niet de
brutaliteit en onverschilligheid heeft, die het bestaan van hem eischt. Op zichzelf
beschouwd dus een pathologisch geval, want de vitaliteit is in dezen man een
walmende kaars. Van Steen is er echter in geslaagd zijn verhaal vrij te houden van
de ‘ergheden’, waarin sommige schrijvers ten onrechte de beteekenis van het
pathologische zien: zooals van Steen de reacties van Reinier op de buitenwereld
geeft, hebben zij belang voor ieder, die in de altijd problematische verhouding
tusschen individu en gemeenschap de eigenlijke kern van het probleem der
persoonlijkheid ziet.
Menno ter Braak.

Schietschijf
aant.

Academie en Genie
Onlangs zijn, zooals men zich zal herinneren, drie nieuwe leden van de Académie
Française gekozen: Jacques Bainville, Claude Farrère en André Bellessort. Den
laatste kende ongeveer niemand, behalve zijn vriendenschaar, en zelfs de zeer
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hoffelijke ‘Nouvelles Littéraires’ weet niet veel anders van hem te zeggen, dan dat
hij een ‘inlassable voyageur’ en een ‘professeur éminent’ is geweest.
Deze André Bellessort nu was de aangewezen man om onder de Onsterfelijken te
worden opgenomen. Bainville en Farrère hadden eigenlijk al te veel talent. Maar
tegen Farrère had als serieuze tegencandidaat nog Paul Claudel gestaan, en aangezien
Claudel in de Fransche letteren van meer beteekenis is dan Farrère ‘avec la barbe du
Père Noël’, heeft de Académie natuurlijk aan Farrère de voorkeur gegeven. Zoo hoort
het in dat milieu, dat de onsterfelijkheid nauw in verband brengt met een
gegalonneerden diplomatenrok en een Zondagschen steek.
Hoe zonderling echter reageert nu Maurice Martin du Gard, de redacteur van
dezelfde ‘Nouvelles Littéraires’, die Bellessort zoo juist klasseerde. Hij betreurt n.l.
den gang van zaken. Hij zegt, dat het voor Farrère gênant is over Claudel te hebben
getriomfeerd. Hij vindt Farrère een bijzonder aardigen man (alle letterkundigen
vinden elkaar bijzonder aardig in de ‘Nouvelles Littéraires’), maar Claudel, zegt hij,
is een genie, is ‘onze Dante’, en dus heeft de Académie weer eens ernstig gedwaald,
toen zij hem liet schieten voor Farrère.
Zulke bespiegelingen verklaar ik openlijk niet te begrijpen. Ik heb minder
bewondering voor Claudel dan Maurice Martin du Gard, maar wil voor het oogenblik
aannemen, dat hij het genie is, waarvoor du Gard hem houdt. Welnu, dan is er maar
één juichkreet mogelijk: goddank, dat hij zijn steek misgeloopen is! Goddank, dat
de Académie weer zoo voortreffelijk haar taak heeft vervuld en afgewezen, wat
boven de middelmaat uitkomt! Zij zou slechts dan ernstig gedwaald hebben, als zij
Claudel had gekozen inplaats van den zeeman Farrère! Want de Académie is
geschapen voor den heer Bellessort en zijn inlassabele en eminente collega's en niet
voor danteske figuren!
(Tenzij men zich Dante bij voorkeur voorstelt in gala-uniform, d.w.z. Paul Claudel
in zijn ambassadeurscostuum, dat hij ook zeer wel schijnt te kunnen dragen. Maar
dat was niet de bedoeling van Maurice Martin du Gard).
Sagittarius.

Ina Boudier-Bakker zestig jaar
aant.

De vertegenwoordigster van het Nederlandsche realisme
‘Armoede’ haar compleetste, ‘De Straat’ haar essentieelste werk
Ina Boudier-Bakker, de veelgelezen romanschrijfster, wordt a.s. Maandag zestig jaar.
De plaats, die haar oeuvre in de Nederlandsche cultuur inneemt, behoort ter
gelegenheid van dit feit te worden gememoreerd; aan belangstelling zal het mevrouw
Boudier-Bakker trouwens zeker niet ontbreken, want zij heeft zich in de harten van
vele landgenooten een zeer gewichtige plaats veroverd.
Men kan Ina Boudier-Bakker in den volsten zin van het woord een populaire
schrijfster noemen. De geest van haar werk is zoo typisch Nederlandsch) wanneer
men dat woord in een bepaalde beteekenis gebruikt), dat zij met haar wat ouderen
tijdgenoot Herman Robbers wel aangemerkt mag worden als klassiek representant
van het speciaal in Nederland zoo sterk uitgegroeide gematigde realisme. ‘Armoede’
staat naast ‘Bernard Bandt’ in onze litteratuur als een uiterst karakteristiek document
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van dit soort realisme, waarvan de Fransche origine in de Hollandsche omzetting
geheel is verloren gegaan. Wat men, in aansluiting op ‘Madame Bovary’ van Flaubert,
het ‘bovarysme’ in de litteratuur zou kunnen noemen, heeft zich in Ina Boudier-Bakker
en Robbers geëmancipeerd; het heeft zich aangepast bij onzen volksaard, bij het
‘juste milieu’ van ons groote lezerspubliek, waarvoor deze niet te wreede en evenmin
te sarcastische psychologie een werkelijke levensvervulling is gebleken.
Het is onmogelijk de litteraire figuur Ina Boudier-Bakker van het door haar
vertegen-woordigde genre los te maken, zonder de verhoudingen kwijt te raken. Om
niet den indruk te vestigen, dat ik mijn opinie over de schrijfster als de
alleen-zaligmakende aan iemand zou willen opdringen, heb ik onlangs in extenso
het artikel van Robbers in ‘Elsevier’ in deze courant geciteerd; het ligt voor de hand,
dat Robbers door zijn instinctieve voorkeur voor het realisme der ‘tusschensfeer’
zijn kunstzuster anders ziet dan ik. Zoodra men echter voor het genre slechts een
zeer matige waardeering heeft, kan men ook in het werk van mevr. Boudier-Bakker
bezwaarlijk iets geniaals zien; men kan het waardeeren, als een ‘topprestatie’ van
het gematigd realisme en in dien geest zullen dan ook de ‘jongeren’, die volgens
Robbers mevr. Boudier-Bakker stelselmatig onderschatten, niet nalaten op dezen
dag hun waardeering uit te spreken. Het komt mij voor, dat de zuiverheid van het
litteraire oordeel meer belang heeft bij een zakelijke omschrijving van die waardeering
dan bij een opgesmukt gelegenheidsopstel.

Het medelijden in ‘Armoede’.
Men leert de schrijfster ongetwijfeld het best kennen door haar roman ‘Armoede’.
Deze familieroman geeft de Nederlandsche gezinsgemeenschap, bezien met de oogen
van iemand, die de voosheid van zulk een gemeenschap heeft ontdekt, maar zelf nog
met de schipbreuk van het gezinsleven mee lijdt. Het talent van mevr. Boudier-Bakker
is groot geworden onder de menschen, die zij beschrijft, wier kleine tragedie zij
voortreffelijk kent, maar zonder den humor van een, die zich er boven uit heeft
gewerkt. Men versta mij niet verkeerd; dit is geen verwijt, maar slechts een poging
om het talent van mevr. Boudier-Bakker te situeeren. Men kent de zinnen, die zij
zelf heeft geschreven ter verduidelijking van het begrip ‘armoede’ in den
gelijknamigen roman.
‘Er schuilt een armoede in ieder menschenbestaan. En die armoede scheidt ze in
verbittering van onbegrepenheid of drijft ze naar elkaar toe in hulpeloosheid van
verlangen, maar alle liefde vermag niet de leemte te vullen - eenzaam blijft tenslotte
ieder naast dengene die hem 't liefst is’. Ina Boudier-Bakker maakt voor deze gedachte
een der figuren van ‘Armoede’, Paul, verantwoordelijk; maar het is zeer duidelijk
de idee van het geheele boek, zooals trouwens deze Paul onmiskenbaar de figuur
van de schrijfster geworden is; met zijn angst is hij toch in zekeren zin een ideaal
mensch, waarin Ina Boudier-Bakker haar levensbeschouwing heeft kunnen
projecteeren.
Men zal mij toegeven, dat de ‘armoede in ieder menschenbestaan’ in deze
beteekenis slechts voorkomt bij bepaalde menschen; het generaliseeren van een op
zichzelf niet onjuiste ervaring is teekenend voor de bedoelingen van Ina
Boudier-Bakker; op een Napoleon en een Jack the Ripper toegepast, zou men voor
het veralgemeenen dier ervaring toch moeilijk in kunnen staan. Mevr. Boudier heeft
echter altijd met prijzenswaardige eerlijkheid aan haar sfeer, de sfeer, die zij kende
en verantwoorden kon, vastgehouden; en het is zeker die eerlijke zelfbeperking
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geweest, die het haar mogelijk maakte, naast een dikke ‘Klop op de Deur’, ook een
sober en strak gehouden boekje te schrijven als ‘De Straat’, dat zeer ten onrechte
schuil is gegaan achter het lijvige bergmassief van den ‘best-seller’, waarover nu de
boekhandel nog eerbiedig namediteert.
Voor mij persoonlijk is echter ‘Armoede’ toch het compleetste werk van mevr.
Boudier-Bakker, omdat het zoo uitstekend de wereld geeft, waarvan deze stijl de
litteraire afspiegeling is. Eenerzijds ziet de lezer hier een naïef optimisme van de
oppervlakte vernietigen, anderzijds wordt hem het genadelooze vonnis of de
onbarmhartige aanklacht evenzeer bespaard als de giftige verrotting à la van
Oudshoorn-Walschap of de wijze humor à la Elsschot. In het medelijden culmineert
het werk van Ina Boudier-Bakker; en medelijden wil zeggen, dat men zich menschelijk
nog verbonden voelt met de conflicten, waarvan men toch gebracht heeft afstand te
nemen. Alle menschen uit ‘Armoede’ hebben een deficit, en het doet de schrijfster
pijn, dàt het zoo is. Haar roman is het evangelie van het deficit, en haar personages
zijn gedoemd steeds in den vicieuzen cirkel van bevrediging willen, onbevredigd
blijven, toch bevrediging willen, toch onbevredigd blijven rond te loopen.

Mevr. Boudier-Bakker als schrijfster over kinderen.
Ina Boudier - Bakker heeft naast haar groote romans ook tooneelstukken geschreven
(‘Verleden’, ‘Het Hoogste Recht’, ‘Sarai’), die minder de aandacht hebben getrokken;
zeer veel waardeering heeft zij echter gevonden als schrijfster over kinderen. De
bundels ‘Kinderen’ hebben een zeer zuiveren toon, en vormen het lichter complement
op ‘Armoede’. Het is, zooals Van Leeuwen in zijn litteratuurgeschiedenis terecht ter
onderscheiding opmerkt, niet het uitzonderingskind (Woutertje Pieterse, De Kleine
Johannes), dat mevr. Boudier - Bakker beschrijft; het kinderlijke bestaat voor haar
in den ‘normalen’ vorm, zij schrijft over kinderen omdat zij van kinderen houdt.
Daaruit is dan ook de populariteit van deze korte verhalen, die varieeren tusschen
de vermakelijke situatie van ‘Inkt’ en het tragische conflict uit ‘Pa's kinderen’,
gemakkelijk te verklaren. Ina Boudier-Bakker vertegenwoordigt ook hier de visie
van velen op het kind; maar waar velen niet in staat zijn hun gevoelens onder woorden
te brengen, zijn wij mevr. Boudier-Bakker dankbaar voor haar uitbeelding van wat
hen zelf in het kind ontroert.
Ook als brochureschrijfster en strijdster voor bepaalde idealen is mevr. Boudier
werkzaam geweest; men denke aan haar geschriften als ‘De Moderne Vrouw en haar
tekort’, ‘Het kind in den strijd met leugen en vrees’. In deze theoretische werkjes
verloochent zich evenmin ‘de idee der rechtvaardigheid’, die volgens dr P.H. Ritter
Jr als grondslag van mevr. Boudiers oeuvre moet worden beschouwd. In zijn boek
over haar leven en werken heeft Ritter op verschillende bladzijden uiteengezet, wat
hij daarmee bedoelt. Zijn definitie komt in groote trekken neer op een pleidooi, waar
hij b.v. spreekt over haar gemis aan politieke lijn, maar men kan er toch de situatie
uit opmaken:
‘Het gemis van een omlijnde politieke overtuiging beteekent bij haar geenszins
gemis van sociale belangstelling. Scherp onderscheidt zij zich van de
geestesgesteldheid der Nieuwe-gidsers. Individueel is zij, niet individualistisch. Geen
vraag van sociale beteekenis, die haar belangstelling niet heeft. Natuurlijk kan zij
geen goed doen bij hen, die heel het maatschappelijk leven bekijken uit een bepaald
gezichtspunt. En natuurlijk is het eveneens, dat toen zij “De klop op de Deur”
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geschreven had, dat de allure (maar niet de werkelijke bedoeling) had, een stuk
geromantiseerde cultuurgeschiedenis te zijn, de menschen van de speciale
gezichtspunten op haar zijn aangestoven. A.M. de Jong heeft haar verweten, dat zij
de “proletarische ziel” niet kende. Maar wij moeten vragen, wat hij dan met die
“proletarische ziel” bedoelde, wanneer wij, telkens opnieuw, in hare werken
volkstypen vinden uitgebeeld, zóó dat het schrijnend leed van de economische
bekommernis ons duidelijker wordt dan door tientallen sociaal-democratische
brochures het geval kan zijn.
Het niet-gemarkeerd positie kiezen kenmerkt haar godsdienstige gezindheid
evenzeer als haar politieke standpunt. Ina Boudier is van vrijzinnig Protestantschen
oorsprong, de orthodoxie heeft het leven harer voorgeslachten nimmer gekleurd.
Maar evenmin waren die voorgeslachten begrepen in eenige moderngodsdienstige
of vrijdenkersbeweging.’
De ‘tusschensfeer’ waarover ik hierboven sprak, vindt men in deze omschrijving
van Ritter ook duidelijk terug.

Verleden en toekomst.
Noemt men ‘Armoede’ haar respresentatiefste en ‘De Straat’ haar best geschreven
boek, dan heeft men daarmee nog geen volledigen indruk gegeven van de geschriften
van Ina Boudier-Bakker. ‘Het Spiegeltje’ en ook de beroemde ‘Klop op de Deur’
genieten misschien meer bekendheid dan ‘De Straat’, maar daarmee is nog geen
qualiteitsoordeel uitgesproken.
Zooals men wellicht weet, werkt mevr. Boudier thans aan een roman over Jacoba
van Beieren, die dit jaar het licht zal zien. Voor haar, zoowel als voor haar lezers, is
dus de zestigste verjaardag nog evenzeer een dag van de toekomst als van het verleden.
M.t.B.

Vertalen en overtalen
aant.

Spaansche volks- en kunstpoëzie
Osmaansche strofen, Hongaarsche lyriek
Hendrik de Vries, Coplas, Zevenhonderd Liederen van het Spaansche
Volk (De Spieghel, Amsterdam, z.j.).
Góngora, Bloemlezing uit zijn werk, vert. en ingel. door dr G.J. Schoute.
(H.D. Tjeenk Willink & Zn., Haarlem 1934).
Jan H. Eekhout, Osmaansche Strofen. (Uitg. Mij Holland, Amsterdam
z.j.).
Endre Ady, Bloed en Goud. Vert. en ingel. door Rudolf Pollak. (H.W.J.
Becht, Amsterdam z.j.).
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IEMAND, die gedichten vertaald, neemt tegenover den vertaalden dichter een
eigenaardige verantwoordelijkheid op zich; die verantwoordelijkheid is veel grooter
(en moest den vertaler dan ook veel meer bezwaren) dan die van den vertaler van
romans of essays. Het is immers niet te loochenen, dat de gemiddelde goede lezer
in staat is, zich over bepaalde stijfheden en onhandigheden van een stuk proza heen
te zetten, wanneer hij tenminste niet te doen heeft met z.g. ‘kunstproza’, dat eigenlijk
voor een groot deel zijn waarde dankt aan ‘poëtische’ qualiteiten; natuurlijk blijft
ook dan een niet-superieure vertaling een handicap, maar het is althans een handicap,
die hij door zijn eigen intelligentie eenigermate kan overwinnen. Ik denk, om een
enkel voorbeeld te noemen, aan de duidelijke, maar geenszins schitterende vertalingen
van Ortéga y Gassets Opstand der Horden door dr Joh. Brouwer en van Leo Sjestofs
essays over Pascal, Dostojefski en Husserl door C.I. Spruit; zij doen onder het lezen
dikwijls den wensch opkomen naar een soepeler gelede vertaling, maar maken het
den lezer zeer zeker mogelijk het origineel te benaderen; men kan dat o.a. constateeren
aan het feit, dat men de gedachtengang van den schrijver geheel kan volgen. Er zullen
in dergelijke gevallen ongetwijfeld nuances verloren gaan, maar tenslotte wil men
wel iets door de vingers zien.
Ten opzichte van de poëzie is het echter anders gesteld. Een gedicht verdraagt
vrijwel geen enkel verlies aan nuance, juist omdat het een gedicht is. De vertaler,
die er zich dus toe beperkt een taalkundig onberispelijke copie van een gedicht in
het Nederlandsch af te leveren, is dus nog geen vertaler van poëzie. Men zou het
verschil tusschen vertalen en vertalen van poëzie misschien het best kunnen
uitdrukken, door naast het correcte, maar onpoëtische vertalen een nieuw woord te
scheppen: overtalen. Bijvoorbeeld: ‘De heer X heeft dit of dat gedicht zeer goed uit
het Italiaansch vertaald, maar hij heeft het zeer slecht overgetaald’. Het klinkt wellicht
niet fraai, maar men heeft tenminste een woord, dat telkens omschrijven van het
verschil in quaestie overbodig maakt. Het is b.v. volstrekt niet gezegd, dat een goede
vertaler ook een goed overtaler is; men kan het ééne zijn en het andere niet, maar
ook het andere wel en het ééne niet. Om poëzie uit en vreemde taal in het
Nederlandsch over te brengen is het echter absoluut noodzakelijk, dat de vertaler
ook overtalen kan; dat houdt in, dat men de overtaling van poëzie in het algemeen
alleen aan een dichter kan toevertrouwen. Hij is degene, die het gedicht niet slechts
op zijn intellectueel gehalte, maar ook op zijn lichamelijkheid kan keuren; want een
gedicht is voor alles een lichaam, d.w.z. een [org]anisch geheel, dat als geheel pas
zijn volle [waa]rde heeft. De overtaler nu kent dit lichaam; [hij] kent het bloed, de
spieren, het weefsel, den [ade]m, den gang, den oogopslag van een gedicht, [die] den
vertaler doorgaans ontgaan, omdat hij [zich] aan woorden wil houden en dus slechts
de mogelijkheid heeft ‘letterlijk’ of ‘vrij’ te vertalen. Voor den overtaler bestaat het
probleem van ‘letterlijk’ en ‘vrij’ eigenlijk niet; zeer zeker zal hij vaak verstandelijk
moeten schaven en vijlen, maar nooit ten koste van de lichamelijkheid der poëzie,
die voor hem steeds primair is en blijft.
Wanneer iemand dus wel een zeer kundig vertaler, maar desondanks een onbevoegd
overtaler is, moet men hem dringend raden zich van het overbrengen van poëzie te
onthouden. Niet omdat de wereld vergaat, als men een gedicht slecht overtaalt, maar
omdat de slechte overtaler in staat is de reputatie van zijn slachtoffer volkomen te
vervalschen. Het is den lezer, die nu eenmaal niet alle talen ter controleering kan
beheerschen, ten overstaan van een slechte overtaling zelfs niet mogelijk te
beoordeelen, of de dichter, dien hij in overtaling leest, werkelijk zoo slecht is, als hij
zich in de overtaling voordoet; immers ook de intellectueele waarde van een gedicht
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spreekt alleen door de nuance, en op grond van niet meer dan een brave, letterlijke
vertaling mag men geen oordeel vellen over de beteekenis van een dichter; de vertaler,
die geen overtaler is, heeft dus, behalve een nutteloos werk verricht, ook den vertaalde
nog een zeer slechten dienst bewezen; want voortaan zal men in Nederland op grond
van niet meer dan een vertaling over hem spreken, alsof hij in die vertaling werkelijk
aanwezig ware geweest. In bepaalde gevallen kan dat een onrecht zijn jegens een
persoonlijkheid, want niet altijd kiest de slechte overtaler slechte dichters uit als
object van zijn ongemotiveerde overtaalwoede.

Volkswijsheid in volkspoëzie.
Ik ken niet meer dan drie woorden Spaansch en ik vermag dus niet te beoordeelen
of Hendrik de Vries een goed vertaler is; maar dat hij een uitstekend overtaler is,
meen ik op op grond van de lezing van zijn Coplas stellig te mogen beweren, zonder
mij aan philologische aanmatiging schuldig te maken. Omdat de goede overtaler in
de eerste plaats rekening houdt met het gedicht als lichaam, is hij bij machte het
Spaansche verslichaam over te brengen in een Nederlandsch verslichaam; wat de
lezer dus in het Nederlandsch voor zich krijgt, mag hij beoordeelen naar de
eigenschappen die zulk een verslichaam heeft; pas in de tweede plaats kan hij dan
nog eens bij den specialist gaan informeeren, of de overtaler misschien ook incidenteel
‘onjuist’ of ‘vrij’ vertaald heeft.
De Coplas (afzonderlijke coupletten) behooren tot de Spaansche volkslyriek en
zijn geladen met volkshumor en volkswijsheid; maar behalve dat moeten zij - men
mag het uit de overtaling van Hendrik de Vries gerust opmaken - sterke ‘lichamelijke’
eigenschappen hebben. De Vries is, zooals hij, die zijn overige poëtische werk kent,
zeker zal weten, zelf een dichter, dien het woord in de eerste plaats dient om het
concrete van de dichterlijke waarneming zoo direct mogelijk vast te leggen: zijn
fantasie is niet week en verdroomd, maar scherp en reëel als ijzel. Daarom is hij, de
Groninger met zijn curieuze genegenheid voor Spanje, waarschijnlijk ook de
aangewezen man, om het lichaam der coplas over te talen; prachtig weet hij de
beeldende concreetheid van vier regels, die meestal een gekristalliseerde anecdote
en soms zelfs nauwelijks meer dan een aanroep of mededeeling bevatten, in het
Nederlandsche taaleigen vast te houden. Wanneer dus achteraf bijgeval eens zou
blijken, dat de Vries slecht Spaansch kende (wat al hoogst onwaarschijnlijk is) dan
zou dat zijn naam als dichter allerminst schaden! Zoo lijfelijk treedt het Spaansche
volk hier uit de taal naar voren, in zijn onsentimenteele gevoeligheid, zijn gepeperden
humor, zijn realistische vroomheid en zijn onverkapte passiebetuigingen, dat men
haast een genie zou moeten zijn om dien schat van beeldende concreetheid uit het
niet op te roepen; dus ligt de conclusie voor de hand, dat de Vries van zijn origineelen
een voortreffelijk gebruik heeft gemaakt, door hun lichamelijk karakter te behouden
in de Nederlandsche overtaling.
Het aantrekkelijkste van volkspoëzie en volkswijsheid is, dat zij vol tegenstellingen
zijn; ‘het volk’ is alles en niets, het volk zegt vandaag dit en morgen dat, naar gelang
van de situatie; het is nu eens pathetisch en dan weer sarcastisch. Van die
tegenstellingen vindt men een rijken overvloed in de Coplas; daar is zoowel het
pathos:
Hoera voor het Spaansche volk!
Zoo edel is er geen tweede:
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Zoo trouw in zijn oorlogsmoed,
Zoo waardig in de vrede.
***
De maagd op de zuil heeft gezegd
Dat ze geen Fransche wil wezen
Maar voor zal gaan in't gevecht
Aan 't hoofd van de Aragoneezen.

als het sarcasme, dat hetzelfde Spaansche volk op zichzelf toepast in zijn buurtveeten:
In Valéncia, daar is 't vleesch gras,
En het gras niets dan vocht,
En de mannen zijn vrouwen,
En de vrouwen zijn bocht.
***
't Is een wonder bij de Aragoneezen
Wat hun koppigheid hun veroorlooft:
Moeten draadnagels ingeslagen
Dan doen ze 't met hun voorhoofd.

In het arsenaal der volkswijsheid moet men dus geen consequentie, maar wel de
inconsequentie van beeldenden overvloed zoeken; men kan goddank deze felle,
kernachtige Coplas niet gebruiken om er de goegemeente een zoetelijk Spaansch
Blubo-sprookje mee te vertellen. Jaloezie, bezitsdrift, spot met minzieke monniken,
horens van den bedrogen echtgenoot wisselen hier af met amoureuze en religieuze
exaltatie, die trouwens in verschillende coplas in elkaar overloopen:
Met een bruin als van jouw kijkers
Is geen kleur te vergelijken:
Zoo bruin geloof ik de spijkers
Waaraan Christus hing te bezwijken.

Deze bundel omvat strijdliederen, kerkelijke liederen, passieliederen, spreuken,
vermaningen, soldaten- en gevangenisliederen, serenades, klachten, schimp- en
vloekverzen en tumulten. Maar of het nu de hartstocht is
In het donker denkend aan jou
Drukte ik een kus op de muur,
Die heb ik zien kronkelen
Als de vonk uit een vuur.
***
Dat je de lucht zoo speelziek
Langs je laat gaan!
Wanneer de lucht een man was
Viel ik hem aan.

of de godsdienst
Ga naar God weet wat heilige toe
In God weet wat voor vreemde stad;
Wie daar boete doen, God weet hoe,
Krijgen allemaal God weet wat.
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of de internationaal vermaarde booze schoonmoeder
Mijn schoonmoeder wordt begraven;
Ik neem een uleschil,
Dat is een uitstekend middel
Wanneer men hullen wil.

het is steeds weer een nieuwe beeldflits die treft en die de eerste copla van de Vries'
verzameling waar maakt:
Al zong ik het heele jaar door,
Iedere dag duizend keer,
En al had het jaar dertien maanden,
Hetzelfde lied kwam niet weer.

Dat de uitgeefster door een sobere maar typografisch zeer verantwoorde verzorging
van het uiterlijk het lezen van deze poëzie nog veraangenaamt, mag wel even
afzonderlijk worden vermeld.

Góngora en het Gongorisme.
Terwijl men dus geen moment behoeft te twijfelen aan het overtalerschap van Hendrik
de Vries, is dat anders gesteld bij de Nederlandsche bloemlezing uit het oeuvre van
den Spaanschen dichter Don Luis de Góngora y Argote (1651-1627), die bezorgd is
door dr G.J. Schoute. Góngora staat in de litteratuurgeschiedenis doorgaans weinig
gunstig bekend, omdat hij de geestelijke vader is van het ‘cultisme’ of ‘Gongorisme’,
een duisteren en opzettelijken stijl voor ingewijden der poëzie, waaraan men een
nadeeligen invloed aan de Spaansche litteratuur na hem toeschrijft; men kan hem
met John Donne in Engeland en Constantijn Huygens ten onzent gevoeglijk
vergelijken. De volledige consequenties van zijn duisterheid heeft Góngora echter
eerst op lateren leeftijd getrokken en daaraan ontleent dr Schoute het recht hem door
vertalingen van vroeger werk te rehabiliteeren. Dit moge voor de hispanisten belang
hebben, zuiver aesthetisch gezien lijkt het mij een slechte greep. Dat dr Schoute, die
zeker wel voortreffelijk Spaansch zal kennen, een vertaler is, die aan het overtalen
niet toekomt, maak ik reeds op uit den stijl van zijn inleiding, die lichtelijk
schoolmeesterachtig aandoet en eigenlijke poëtische intuïtie niet doet verwachten.
Bovendien mist men in deze inleiding een behoorlijke analyse van het ‘cultisme’ en
van dit genre kunstpoëzie in het algemeen; zij ware toch verre van overbodig geweest!
Men zou gaarne iets geraden zien van wat zich achter het door Velasquez geschilderde
masker van dezen precieuzen geestelijke verbergt, maar dr Schoute, die ook nog erg
terugdienst voor het ‘platte’ (alsof men dat uit de menschen van deze eeuw kon
elimineeren zonder hen tot caricaturen te maken!) laat ons hier helaas in den steek.
In de vertalingen zelf is weinig te vinden, wat den lezer van thans zou kunnen boeien;
of dat alleen aan dr Schoute ligt dan wel aan Góngora zelf, zou men pas kunnen
uitmaken, als men een overtaling van Hendrik de Vries naast deze vertaling kon
leggen.

Eekhout als overtaler.
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Uit de Osmaansche poëzie tusschen de 13e en de 18e eeuw, door den kenner der
Turksche litteratuur Joseph von Hammer-Purgstall in Europa bekend gemaakt, heeft
de dichter Jan H. Eekhout een selectie vertaald.. en overtaald, dat mag men er bij
zeggen. Zooals het poëtisch talent van de Vries zich bij uitstek eigent voor de scherp
uitgekristalliseerde coplas, zoo past zich het minder oorspronkelijke, maar zuivere
dichterschap van Eekhout goed aan bij het sferische, omfloerste en mystische, dat
deze poëzie gemeen heeft met de hier meer bekende der Perzische dichters. Eekhout
wijst er zelf in zijn toelichting op, dat de Osmanen in dit opzicht epigonen zijn;
blijkbaar heeft hij zich meer op de zuivere herhaling dan op de oorspronkelijke
‘Einmaligkeit’ ingesteld, ook in het overtalen. De stroomende monotonie behoort
overigens misschien bij het genre, omdat het in wezen van een monotone ervaring
uitgaat:
Ik wist niet dat Ge U zoo hebt geopenbaard:
Geheimnis dat zichzelve licht verklaart,
Vol onrust poogde ik Uw spoor te vinden,
Ik wist niet dat Gij-zelf de wereld waart.

Dat is het ‘Leitmotiv’ van de door Jan H. Eekhout met veel smaak overgetaalde
Osmaansche verzen.

Wie is Endre Ady?
Op grond van de goedbedoelde vertaling van de poëzie van den Hongaarschen dichter
Endre Ady (1877-1919), die Rudolf Pollak het licht heeft doen zien, mag men geen
oordeel over den man en het werk riskeeren. Pollak schetst zijn held in een voorwoord
met woorden van niet gering kaliber, maar uit de in het boekje afgedrukte verzen
begrijpt men niet recht waardoor dat kaliber gemotiveerd wordt. Meerendeels zijn
zij zeer ‘overdone’, opgepropt met figuren en groote gebaren. Endre Ady kan daar,
dunkt mij, niet heelemaal onschuldig aan zijn, maar men mag toch ook vermoeden
dat Pollak hem meer vertaald dan overgetaald heeft.
Mij deert het niet, al is zij een meld der straten,
Maar tot het graf mag zij mij nimmer verlaten.
Ze zal mij teeder fluisteren in mijn ooren:
Ik min je zeer, je kwam om mij te bekoren.

Véél belangrijks kan er in het Hongaarsch onmogelijk in deze regelen zijn neergelegd;
maar wie weet, of het nog niet iets eleganter is uitgedrukt!
Onze opinie over Endre Ady schorten wij dus op, tot wij langs anderen wag nadere
inlichtingen over hem krijgen.
Menno ter Braak.

Serajewo 1914
aant.
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Een romankroniek van een Oostenrijksch officier
Reisschetsen over den Balkan en Polen
Bruno Brehm, Voor hun Vaderland (Karavaan-serie, Boucher, Den Haag,
1935)
A. den Doolaard, Van Vrijheid en Dood (Em. Querido's Uitg.-Mij.,
Amsterdam, 1935)
MEN VINDT in de litteratuur zoowel schrijvers, die op een meesterlijke wijze een
stof zonder eenige beteekenis voor het ‘ongewapend oog’ tot een belangrijk boek
weten te maken, als schrijvers, die over een uiterst boeiende stof een boek schrijven,
dat zijn beteekenis in hoofdzaak dankt aan dat materiaal. (Over de schrijvers, die er
helaas ook in groote getale zijn, die zelfs een boeiende stof volkomen weten te
bederven, spreek ik maar niet; ieder wil hun bestaan wel als vanzelfsprekend op den
achtergrond veronderstellen).
De Oostenrijksche schrijver Bruno Brehm, gewezen artillerieofficier en
‘oud-strijder’ uit den wereldoorlog, behoort, voor zoover men af mag gaan op den
hierboven genoemden roman, in hooge mate tot de auteurs, die in staat zijn een
boeiende stof te behandelen, zóó, dat de lezer zich als het ware verplaatst in de
gebeurtenissen, maar van Bruno Brehm zelf weinig ziet. Brehm laat eenvoudig zijn
personages aan het woord, zonder zelf in te grijpen; iets, wat volgens sommigen den
waren romanschrijver teekent. De auteur mag, zoo decreteerde een der theorieën
over den roman, alleen in dien roman spreken via de objectiviteit der verbeelding;
zoodra hijzelf een rol gaat spelen, ‘ontaardt’ de roman in een essay of een brochure.
Ik ben zoo vrij in het algemeen niets van die theorie te gelooven; zij is typisch de
theorie van het naturalisme, dat in de ‘uitbeelding’ een evangelie had gevonden; en
ik ken romans, die mij buitengewoon geboeid hebben, juist, omdat de schrijver er
onverholen uit naar voren kwam. Men behoeft niet eens naar het buitenland te gaan
om een voorbeeld te zoeken; Max Havelaar is onmiskenbaar Multatuli zelf, zonder
de autobiographie van Multatuli zou er nooit een Max Havelaar geweest zijn. Is
daarom Max Havelaar een inferieure roman? Alleen voor hen, die De Jordaan van
Is. Querido een meesterwerk achten.
Ontdoet men de bewuste theorie van haar despotische algemeenheid, dan blijft er
echter één ‘waarheid’ van over, en wel deze: iemand, die een ‘uitbeelder’ is en in
dat ‘uitbeelden’ iets vermag te bereiken, bederft dikwijls zijn roman, wanneer hij
probeert allerlei goedkoope eigen levenswijsheid binnen te smokkelen. Men kan n.l.
een zeer goed ‘uitbeelder’ zijn en tegelijkertijd in het theoretiseeren en betoogen
zwak of middelmatig. Wellicht heeft het besef, dat zij eigenlijk weinig origineele
ideeën te verkondigen hadden, de naturalisten er toe gebracht, hun leer van den
schrijver, die achter zijn werk moet verdwijnen, zoo stellig als vaste wet op te stellen.
Men zou de wet dus liever veranderen in een advies: ‘In der Beschränkung zeigt sich
der Meister’.
Dat advies kan dan naar twee zijden worden toegepast: de ‘uitbeelders’ kunnen
er uit opmaken, dat zij zich van eigen inmenging in den roman moeten onthouden,
als zij op dat gebied niets te zeggen hebben, de ‘betoogers’ kunnen er uit leeren, dat
zij zich niet aan de uitbeelding moeten wagen, als zij daarvoor geen talent hebben.
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Servië en Oostenrijk; Serajewo.
Wat nu den roman Apis und Este (door S. Vestdijk uitstekend vertaald onder den
titel Voor hun Vaderland) betreft, men heeft hier te doen met een boek van een
‘uitbeelder’, die zelf achter zijn schepping verdwijnt. Natuurlijk zit hij erin, want hij
heeft zijn roman geschreven en niet ‘overgeheveld’ uit de ‘werkelijkheid’; alles is
hier betrekkelijk, ook het verdwijnen in een boek. Maar Brehm moge dan door de
keuze van de stof en de wijze van vertellen blijk geven van een persoonlijk inzicht,
hij is toch overal en in de eerste plaats objectief kroniekschrijver van boeiende
historische gebeurtenissen. Het maakt zijn werk sympathiek, dat hij ook niet veinst
iets anders te zijn dan een kroniekschrijver, die zijn gebeurtenissen weliswaar
arrangeert (Brehm is geen historicus, hij geeft een beeld!), maar zich toch in hoofdzaak
bepaalt tot de historische stof zelf. Men kan de psychologie van zijn personages
geloofwaardig achten of niet, het gaat hier in ieder geval om menschen, die geleefd
hebben, en wier leven door den schrijver bovendien niet geëxploiteerd wordt voor
kinderachtige liefdesgeschiedenisjes of onwaarschijnlijke romantische acrobatie.
Voor hun Vaderland is vol romantiek, de romantiek schuimt er aan alle kanten
overheen; maar het is de romantiek van een historische periode op en bij den Balkan,
waarvan alleen een blauwkous zal veronderstellen, dat het allemaal ‘veel te erg is
voorgesteld’.
Ik wil hiermee niet zeggen, dat Brehm zich in dit boek een groot schrijver betoont.
Zijn hoofdverdienste is, dat hij zijn stof kent en haar zoo verwerkt dat men aan de
authenticiteit van het schijnbaar romantisch gebeuren gelooft. Daarbij - ik voeg het
er dadelijk aan toe - blijft Brehm voortdurend aan de kleurige oppervlakte; hoewel
hij zelden banaal wordt, vindt men bij hem ook nergens een gedurfd-psychologischen
kijk; het blijft de boeiende stof, die hier den lezer bezig houdt en die dank zij Brehms
compositie- en schildertalent zelden verveelt en soms sterk spreekt.
Voor hun Vaderland begint met de schilderachtige samenzwering der Servische
officieren in 1903 tegen Koning Alexander Obrenovic van Servië en zijn vrouw
Draga Masin; leider van deze samenzwering is de hoofdpersoon van den roman,
Apis, die in het vervolg van het boek echter nogal eens op den achtergrond raakt.
Het is Brehm dan ook kennelijk veel minder om dezen eenling te doen (dien hij
tegenover den te Serajewo vermoorden ‘Este’ Franz Ferdinand stelt), dan om de
geschiedenis van de Balkan-intriges, die verband houden met het groote historische
feit: de ineenstorting van het feodale Oostenrijk der Habsburgers, de opkomst van
het zelfbewuste Servië. De moord te Serajewo, en de voorbereiding van den aanslag
op Franz Ferdinand door den jeugdigen Princip, vormt de voornaamste partij van
Brehms roman. Telkens springt hij van den Balkan naar Oostenrijk over, om den
lezer voor te bereiden op de nadering van den Oostenrijkschen troonopvolger, die
hier zonder geniaal doorzicht, maar toch bijzonder aannemelijk geteekend wordt als
iemand, die het verval der dubbelmonarchie ziet, maar niet bij machte is den
ondergang van het vooze rijk te verhinderen; het hoofdstuk, dat Franz Ferdinand op
de gemzenjacht teekent, behoort tot de beeldendste van het boek. Aan de machinaties
van Princip en zijn collega's wijdt Brehm lange bladzijden, die mij eerlijk gezegd
tamelijk vervelen, omdat ik er de noodzakelijkheid niet van inzie; zij blijven misschien
spannend, als men bijzonder van de verwikkelingen van een ‘roman policier’ houdt.
De moord te Serajewo zelf brengt in Brehms schildering de spanning van dien
doodenrit door de straten van een overal onveilige stad weer bijzonder goed tot uiting;
al is ook hier het arrangement wel duidelijk (Serajewo ‘de sleutel van Europa's
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noodlot’), men betrapt Brehm toch nergens op sentimenteele of al te pathetische
inlasschingen.
In het laatste gedeelte duikt Apis, dien men een tijdlang uit het oog verloren heeft,
weer op. Zijn noodlot is, dat hij in conflict komt met de autoriteiten van zijn eigen
land; als hartstochtelijk voorvechter van de Groot-Servische idee wordt hij in 1917
gefusilleerd.

Von Salomon en Brehm.
Als men mij vroeg den roman van Bruno Brehm te classeeren, zou ik hem tusschen
Orient Express van den Doolaard en Die Geächteten van Ernst von Salomon plaatsen;
met dien verstande, dat Brehm veel dichter bij den Doolaard staat dan bij von
Salomon. Evenals bij den Doolaard staat hier voorop het schilderachtige vertellen
van een verhaal; maar Brehm heeft den goeden smaak, zooals ik al opmerkte, zich
tot de ‘kroniek’ te bepalen en geen ongeloofwaardige ficties op de proppen te brengen,
gelijk in de laatste deelen van Orient Express gebeurt. In dit opzicht, en ook door
zijn grootere kennis van zaken, kan men Brehm met von Salomon vergelijken; maar
overigens blijft von Salomon een veel belangrijker persoonlijkheid. In Die Geächteten
spreekt ook de auteur zelf; men verneemt zijn reacties op het gebeuren, dat niet
minder bloedig-romantisch is dan de gebeurtenissen van Bruno Brehm; door de
persoonlijkheid Ernst von Salomon wordt het werk op een totaal ander plan gebracht.
‘Het merkwaardige van deze soort intellectueele rooversmystiek’, schreef ik indertijd
naar aanleiding van Die Geächteten, ‘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 intellect en mystiek geen contrasten; zij doordringen elkaar; de blinde
drift van het eene wordt des te feller in haar blindheid en driftigheid beseft door de
nuchtere, zakelijke scherpte van het andere’. In den roman van Bruno Brehm ontbreekt
nu juist de intellectueele zelfcontrole; oppervlakkig beschouwd lijkt hij op Die
Geächteten, vanwege de geaardheid van het milieu, innerlijk heeft hij er weinig mee
gemeen.
Wellicht laat de uitgever, die Voor hun Vaderland in de populair geprijsde
‘Karavaan’-serie typographisch uitstekend verzorgd heeft uitgegeven, ook nog eens
een vertaling verschijnen van Die Geächteten?
Het zou na den roman van Brehm, die zich in de eerste plaats tot een groot publiek
richt en voor een groot publiek ook ongetwijfeld boeiende leesstof is, een climax
zijn....

Den Doolaard als reporter.
Den Doolaard, bijgenaamd ‘de man, die men nooit thuis treft’, heeft over het succes
van zijn roman Orient Express begrijpelijkerwijze geen gras laten groeien; nauwelijks
is de Duitsche vertaling van de pers, of de onvermoeibare biedt ons een bundel
reisschetsen aan onder den vervaarlijken titel Van Vrijheid en Dood. ‘Glorie en val
der Comitadji's’ ‘Den Balkan Rond’, ‘Het Onbekende Polen’: men weet alleen door
het lezen van de onderwerpen, dat men waar voor zijn geld krijgt.
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Eerlijk gezegd, ik mag Den Doolaard liever als journalist (wat hij in deze schetsen
zonder restrictie is) dan als den romancier van Orient Express. In dezen bundel
schetsen is Den Doolaard niet meer en minder dan hij schijnen wil: een reporter, die
uitmuntend ‘verslaat’ wat hij gezien en gehoord heeft, met een beetje grootspraak
en veel pittoreske effecten, maar in het genre werkelijk knap. Van nature heeft deze
auteur de schrijfvaardigheid meegekregen, zoodat hij geen moeite heeft om
reisnotities, die bij een degelijker, zwaarwichtiger man misschien een academisch
karakter zouden dragen, in vlot leesbaar, kleurig proza neer te werpen.
‘Sinds het verschijnen van De Wilden van Europa, drie jaar geleden, heb ik al weer
eenige stukken van ons oude werelddeel aan mijn hielen gelapt’, verklaart Den
Doolaard met onweerstaanbare H.B.S.-bravoure in zijn voorwoord; men ziet hem
lappen. Het verschil tusschen zijn zwerverschap en het gewone reiziger-zijn (waarvan
ondergeteekende zich nog steeds de representant gelooft) is, volgens Den Doolaard,
dat de zwerver zelfstandig is, de reiziger niet; dit bij hem niet zoozeer psychisch
bedoeld, als wel met het oog op de manier van zich voort te bewegen. Men zou anders
ook de theorie kunnen verdedigen, dat de reiziger, die in hotels slaapt en met koffers
reist, zelfstandig is, en de zwerver niet, omdat de laatste geen tijd heeft om boven
de romantiek uit te komen; maar het omgekeerde is ook te verdedigen, in deze materie
is alles te verdedigen, gelukkig. Laten wij dus maar niets verdedigen en zeggen, dat
Den Doolaard een zeer vlot reisreporter is.
Een enkele maal is deze stijl mij wel eens wat al te gemoedelijk en joviaal, te
duidelijk op de krant berekend voor een boekuitgave; maar dan zijn er ook massa's
aardige anecdoten als vergoeding en bovendien goede foto's ter illustratie. Alles geurt
naar brood, honing, kaas en uien, en moet men daarvoor niet dankbaar zijn, in deze
door Coty vergiftigde samenleving?
Menno ter Braak.

Schietschijf
aant.

Touwtrekken
De annexatiedriften der menschen beperken zich niet tot het elkaar ontstelen van
stukken land; het annexeeren van land is slechts een ietwat krasse vorm van naar
zich toe halen wat aan anderen (of aan niemand) toekomt. Zoo is het b.v. een
merkwaardig genoegen van sommige cultuurspeculanten, om kunstenaars of andere
representatieve personen door een handigen zet aan een bepaald land te ontrooven;
men sleept hen eenvoudig mee, en aangezien het gewoonlijk groote klassieken zijn,
sedert lang overleden, protesteeren de geannexeerden zelden of nooit.
Zoo moet onlangs een Duitsche professor Rudolf Koch het volgende hebben
geschreven:
‘Er will uns nicht in den Kopf, das William Morris ein Engländer gewesen ist.
Wir können ihn so wenig als Engländer denken, wie wir uns Shakespeare als
Engländer denken können. Zu uns Deutschen gehört er wie irgend einer’.
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Het succes van dit soort redeneeringen is steeds gegarandeerd. Met een weinig
goeden smaak en cultureelen tact kan men zeer gemakkelijk aantoonen, dat Nietzsche
een Franschman, Goethe een Noor, Boeddha een Groninger, Hitler een Berber,
Chamberlain een Engelschman is geweest. Waarom? Omdat alleen goedkoope geesten
zich op zulke demonstraties werpen. Zij kennen geen grooter pleizier, dan een groot
man te decoreeren door hem hun eigen burgerrecht te verleenen; immers, van den
nieuwen grooten medeburger straalt de roem weer òp henzelf terug, omdat zij ook
burgers zijn van den staat, waarbij zij hem hebben ingelijfd.
Mij persoonlijk kost het niet de minste moeite mij Shakespeare als Engelschman
voor te stellen. Ik wil daarmee overigens niet zeggen, dat iedere Engelschman aan
Shakespeare het recht zou kunnen ontleenen zich een genie te voelen, evenmin als
Goethe alle Duitschers of Molière alle Franschen rechtvaardigt. Door de genieën in
hun eigen land te laten geeft men slechts te kennen, dat zij, met al hun nationale
eigenaardigheden en hun internationale vergelijkbaarheden, alleen toebehooren aan
hen, die niet meer touwtrekken om het genie.
Sagittarius.

Schietschijf
aant.

Sigaar en karakter
Drs. T.J.C. Gerritsen heeft gisteren in de Residentie voor de Vereeniging voor
Wijsbegeerte gesproken over de ethiek van Heymans. Hij heeft daarbij, volgens het
verslag, gezegd, dat het objectiviteitsbeginsel zijn evidentie in zichzelf heeft, hetgeen
men gaarne zou willen aannemen, omdat het hier een these geldt, die niemand schade
kan berokkenen. ‘Het ethisch ideaal’, aldus spreker, ‘is evenmin het Ik te straffen,
maar het precies eender te behandelen als de Gij, waarbij zeker het gevaar van
overdreven altruïsme vermeden moet worden.’ Zoo wordt, dunkt mij, een ieder
tevreden gesteld, want als de Gij niet content is met de precies eendere behandeling,
kan de Ik, die de Gij behandelt, tegen de Gij zeggen, dat men het altruïsme niet moet
overdrijven. Hieruit blijkt, dat het objectiviteitsbeginsel zijn evidentie heeft in zichzelf.
Bij het debat schijnt men den heer Gerritsen echter lastig te hebben gevallen, want
hij moest zich tegen belagers verdedigen, die niet van zijn ethisch oordeel wilden
weten. Daarbij viel uit sprekers mond een merkwaardig woord, dat geboekstaafd
verdient te worden. ‘Als ik zeg: een goede sigaar’, zoo merkte de heer Gerritsen op,
‘bedoel ik heel iets anders dan als ik zeg: een goed karakter.’
Dit nu kan men op verschillende (subjectieve) wijzen verstaan. Vooreerst kan de
spreker bedoeld hebben, dat een sigaar en een karakter twee verschillende dingen
zijn; maar dit lijkt zóó objectief evident, dat men er in een Vereeniging voor
Wijsbegeerte niet afzonderlijk de aandacht op behoeft te vestigen. Waarschijnlijk
heeft de heer Gerritsen dus willen zeggen, dat het oordeel ‘goed’ ten opzichte van
een sigaar andere waarde heeft dan het oordeel ‘goed’ t.o.v. een karakter. Dit lijkt
mij echter niet zoo evident als alle andere evidenties van den heer Gerritsen. Beschouw
slechts naast elkaar, o Sokrates, een goede sigaar en een goed karakter. Voor beide
geldt gelijkelijk, dat men een onderscheid moet maken tusschen het vaak bedrieglijk
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schoone dekblad en het soms zeer ordinaire binnenwerk, dat slechts voor den vorm
door het dekblad wordt verhuld. De psycholoog en de sigarenkenner zijn dus
gelijkelijk aangewezen op dezelfde tendentie, n.l. het snuffelen onder het dekblad.
Voorts moet men zoowel bij sigaar als karakter minder op het merk dan op de uit
eigen ervaring vastgestelde qualiteit letten. Algemeene leuzen als ‘Er is maar één
Wilhelm I’ moeten gewantrouwd worden, want dikwijls vindt men in de beste merken
de zonderlingste producten van andere levensgebieden; ik herinner mij in sigaren
onverteerde restanten van allerlei materie, in karakters soortgelijke oer-elementen
te hebben gevonden.
Dit lijkt den beroepsphilosoof wellicht zoutelooze en laag-bij-de-grondsche scherts;
maar één ding is er toch zoo dwaas niet van. N.l.: zoowel een goede sigaar als een
goed karakter leert men slechts kennen door intieme vertrouwdheid, door het
‘gebruik’; en alle algemeene, objectieve, evidente recepten over sigaren en karakters
hebben iets hols en onvruchtbaars voor den waren sigarenrooker en den waren
karakterstudent. Of er dus wel zulke evidente verschillen bestaan tusschen het goede
van een sigaar en het goede van een karakter, betwijfel ik sterk. Tenzij het dit verschil
mocht zijn: een goede sigaar trekt, een goed karakter trekt niet.
Sagittarius.

De groote burger
aant.

Hoe Thomas Mann hem critiseert en rechtvaardigt
Hans Castorp als ‘held’
Thomas Mann, Leiden und Grösse der Meister. (S. Fischer, Berlin 1935).
HET NIEUWE BOEK van Thomas Mann is in Duitschland verschenen, terwijl de
schrijver zelf in Zwitserland woont en zich balling voelt.
Binnenkort viert hij, die eens het cultuurorakel van zijn landgenooten was, zijn
zestigsten verjaardag te Küsnacht bij Zürich, ‘wo ich seit einem Jahre wohne und
mehr zu Gast als zu Hause bin’, zooals hij schrijft in zijn essay over Don Quichote.
Uit dit eene weemoedige zinnetje spreekt reeds de geheele Thomas Mann, wiens
houding ten opzichte van het emigratieprobleem menigeen nog altijd zeer onduidelijk
is; hij verliet zijn woning te München, die geconfiskeerd werd’ hij vestigde zich
buitenslands, maar hij vermeed iedere ondubbelzinnige uitlating over zijn vertrek en
bleef zijn ouden uitgever Fischer trouw. Paradoxale positie: wat heeft een Thomas
Mann te zoeken onder machthebbers die zijn levenshouding als gevaarlijk vergif
beschouwen en onder lezers, die zijn boeken slechts officieus ter hand mogen nemen?
Is deze auteur het vleeschgeworden compromis, heeft hij geen trots meer? Of meent
hij ondanks alles beter werk in dienst der cultuur te kunnen doen door tot iederen
prijs een Duitsch schrijver voor Duitschers te blijven? In het laatste geval is het te
hopen, dat men hem nog lang ‘door de vingers ziet’....

Critisch, maar niet polemisch.
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Leiden und Grösse der Meister, een bundel studies over Goethe, Wagner, Platen,
Theodor Storm en Cervantes' Don Quichote, zou geen waarachtig boek van Thomas
Mann zijn, wanneer het een rumoerige biecht was van wat hem in de laatste jaren
heeft bezig gehouden; geen enkele zin van Mann is luidruchtig, al zijn gevoelens
komen in de omzichtige styleering van een door en door geciviliseerde tot ons; terwijl
zijn broeder Heinrich een en al directheid is (met alle sympathieke enthousiasme,
maar ook met alle noodzakelijke phraseologie van dien), vindt Thomas Mann zijn
eigenlijken ‘inhoud’ eerst in den ‘vorm’. In dit opzicht is hij volkomen het kind van
een luxueuze cultuurperiode, die het begaafde individu, wanneer het althans in daartoe
geëigende omgeving was geboren, den tijd liet om langzaam te zijn en dientengevolge
ook den afkeer bijbracht voor het snelle en onverzoenlijke reageeren op de
verschijnselen van het leven. Thomas Mann is vrij van vulgariteit, maar men krijgt
ook niet den indruk, dat hij ooit in de verleiding komt zich aan een vulgaire polemiek
tegen wien ook te vergrijpen; hij zou dus gemakkelijk genoeg een precieuze
stijlvernufteling kunnen zijn geworden, als hij minder waard was geweest dan hij is.
Ook in dit boek met essays, waaronder werkelijk meesterlijke over Goethe en Wagner,
heeft het mij telkens weer getroffen, dat en hoezeer Thomas Mann als schrijver op
de grens leeft van het precieuze en omslachtig-geposeerde; door zijn indirecte manier
van reageeren, door zijn verliefdheid op den vorm, door het gemak ook, waarmee
hij zich aanvlijt tegen een onderwerp en er alle rondingen en geledingen van in zijn
beheerschte zinnen laat raden, loopt hij ieder oogenblik gevaar zich te verliezen in
de bekoringen van dit vormelement en zijn ‘inhoud’ kwijt te raken. Men noemt deze
kunst van zich tegen de dingen aanvlijen wel eens ‘objectiviteit’; ten onrechte m.i.,
omdat dit woord suggereert, dat het tegengesteld zou zijn aan subjectiviteit; en een
langzaam schrijver als Thomas Mann is niet minder subjectief dan een razende
reporter. Hij weet dat trouwens zelf beter dan iemand anders het zou kunnen
definieeren; hij kent zichzelf als de representant van de burgerlijke maatschappij,
die, zelfs waar hij de grenzen der burgerlijkheid nadert en overschrijdt, door en door
een burger blijft. Deze zelfkennis is het, die Mann ervoor behoedt ten gronde te gaan
aan de preciositeit en omslachtige verfijning, die kenmerkend zijn voor zijn stijl;
hoezeer hij zich ook moge verlustigen in de luxe van den vorm, hij keert telkens
weer op zijn schreden terug, omdat hij geen snob en geen prots is; na een loome,
behaaglijke uitweiding komt een nieuw en onverwacht aperçu den lezer ervan
overtuigen, dat Thomas Mann geen hoogere stijloefeningen schrijft, maar in de eerste
plaats een levend mensch is gebleven.
Wanneer men dus zegt, dat Mann geen polemische natuur is, zegt men daarmee
nog allerminst, dat hij objectieve gerechtigheid wil uitoefenen en het publiek wil
opdringen, hoe het voor eeuwig over deze of gene onderwerpen doet denken; want
Manns opstellen over Goethe, Wagner, Cervantes, dragen wel degelijk het stempel
van zeer persoonlijke ontmoetingen; hij is alleen daarom niet polemisch, omdat zijn
temperament het hem onmogelijk maakt. Het blijkt uit dit werk weer duidelijk, dat
een nuchtere, koele geest volstrekt niet hetzelfde is als een polemische geest; achter
de nuchterheid en koelheid kan soms meer geneigdheid tot aanvaarden schuil gaan
dan in een lawaaiige huldebetooning openlijk tot uiting komt. Zoowel Goethe als
Wagner (het is hoogst merkwaardig om dat feit te constateeren!) bouwt Mann
hoofdzakelijk uit negatieve kenmerken op, als ware hij bezig hardnekkig, stelselmatig
alle traditioneele leuzen, die omtrent deze groote mannen in omloop zijn, te
ondergraven; over Wagner zegt hij zelfs voor een groot deel dezelfde scherpe dingen,
die ook de polemische Nietzsche al gezegd heeft; maar.... c'est le ton qui fait la
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musique! Thomas Mann heeft er - en dat is de hoofdzaak - geen behoefte aan. Wagner
uit zich te verbannen, zooals Nietzsche dat trachtte te doen; terwijl Nietzsche in zijn
strijd tegen Wagner en de Wagnerianen in laatste instantie steeds met zichzelf
duelleerde is Mann Wagner bij voorbaat zeer geliegen, weshalve hij tracht, na een
reeks critische en afwerende gebaren, ‘die vollkommene und ehrwürdige Reinheit
und Idealität seines (Wagners) Künstertums zu betonen und jedes Missverständnis
davon abzuwehren, das sich aus der Massigkeit, dem massenberückenden Charakter
von Wagners Erfolg
Manns gemis aan polemische neigingen laat zich dus geenszins gelijkstellen met
dorre neutraliteit of slappe afzijdigheid of critieklooze bewondering; zijn scherp
verstand bakent de grenzen zeer nauwkeurig en onsentimenteel af en laat zich noch
door Goethes weimariaanschen ‘voorgrond’, noch door Wagners Dürermuts
imponeeren. Veeleer moet men hem ook hier weer zien als den echten representant
van de ‘burgerlijke’ cultuurperiode, die met al zijn scherpgeslepen vernuft en bijna
onfeilbaar onderscheidingsvermogen toch zeer ongaarne een interessant exemplaar
uit zijn cultuurcollectie zou missen, die van vernuft en onderscheidingsvermogen
vooral geniet, omdat zij hem tot een mensch van hooger rangorde maken dan den
ordinairen verzamelaar-om-der-wille-van-het-verzamelen. Manns stukken over
Goethe en Wagner zijn tenslotte ook weer niet voor niets redevoeringen, uitgesproken
bij plechtige herdenkingen; zij zijn als zoodanig voortreffelijk, vrij van ieder
effectbejag en rhetoriek-voor-de-hoorders, maar zij zijn toch
gelegenheidsredevoeringen, bestemd om den ‘held’, hoe critisch dan ook, te eeren.
Men kan zich immers moeilijk voorstellen, dat een gelegenheidsredenaar tot de
conclusie zou komen, dat zijn ‘held’ eigenlijk een minderwaardig sujet is geweest
en een van de booze geesten, die men met alle middelen zou hebben te bestrijden;
een herdenkingsbijeenkomst is nu eenmaal geen strijdbare meeting. Thomas Mann
nu was dè groote gelegenheidsredenaar van het Duitschland voor Hitler; hij zou dat
niet hebben kunnen zijn, als hij niet, behalve een groote critische geest, ook een
weinig de groote verzoenende burger was geweest, De tweeledigheid van zulk een
menschentype heeft hij zelf eens verbeeld in zijn ‘bescheiden held’ Hans Castorp,
die op den ‘Zauberberg’ zoowel de critische verzamelaar van de hem omringende
tegenstrijdige wijsheden als de zorgvuldige rooker van de sigaar Maria Mancini is,
philosoof en burger in eenen, d.w.z. cultuurmensch niet alleen door denken, maar
ook en voor alles door afkomst. Ongetwijfeld heeft Mann in dezen held, die geen
held is, maar een door zijn afkomst bepaalde intelligente bourgeois, veel van zichzelf
gegeven. Ook deze Hans Castorp had een voortreffelijk gelegenheidsredenaar kunnen
worden, getuige zijn voordracht in het Fransch over de liefde ten overstaan van
Clawdia Chauchat, die hem karakteriseert als ‘joli bourgeois à la petite tache
humide’....

Goethe en Wagner.
De groote studies Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters en Leiden
und Grösse Richard Wagners zijn ongetwijfeld de allerbeste van dit boek, omdat zij
een scherpe analyse geven van wat Thomas Mann precies onder ‘burgerlijkheid’
verstaat. Het spreekt vanzelf, dat men het woord in dit geval niet simplistisch met
‘bourgeoisie’ en nog minder met ‘kleinburgerlijkheid’ kan vertalen; wanneer zoowel
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Goethe als Wagner het ‘burgerlijke’ representeeren, moet men zich bij het begrip
heel wat meer denken. Zoo was bijv. Goethe een anti-democraat en een kosmopoliet
(men kan hem ‘einen kerndeutschen Unpatrioten’ noemen, zegt Mann, zulks ter
onderscheiding van Schiller, die volgens hem ‘ein internationaler Patriot’ was); zijn
burgerlijkheid kondigt reeds door haar formaat aan, dat de burger van de 19e eeuw
boven zichzelf tracht uit te komen (de lijn zet zich voort in Schopenhauer, Wagner,
Nietzsche); in Goethe ziet Mann duidelijk vertegenwoordigd, wat thans nog de groote
erfenis van den verdwijnenden ‘burger’ kan zijn, n.l. de nuchterheid in de geestdrift,
die wijst op zelfbevrijding van den mensch. Mann wil dus niet koppig aan de
betrekkelijke waarden van den ‘burger’ vasthouden, hij ziet, dat diens wereld ten
gronde gaat en niet gered kan worden; maar hij meent, dat men den ‘burger’ niet
zonder meer af kan schaffen. De beste representanten van de ‘burgerlijke’
geesteswereld (Goethe is er het voorbeeld van) waren immers tegelijk boven dat
‘burgerlijke’ uit, en juist daarom wijst hun persoonlijkheid evenzeer naar de toekomst
als naar het verleden.
Hetzelfde in andere afmetingen, bij Wagner. Ook hier tracht Mann aannemelijk te
maken, dat het formaat van den kunstenaar tenslotte meer waard is dan de aan den
tijd gebonden ‘burgerlijke’ kenmerken. Hij neemt Wagner in bescherming tegen den
cultus, die men hem gewijd heeft; hij gaat na, waarom Wagner als echte romanticus
iemand als Baudelaire in verrukking kon brengen en tegelijk een herleving van de
populaire opera bewerkstelligen; zonder Wagner te idealiseeren, ja zelfs met de
ongenadigste critiek op Wagners comedianteneigenschappen gewapend, wenscht hij
hem toch niet prijs te geven aan zijn vijanden.
Zoowel in Goethe als in Wagner critiseert en rechtvaardigt Mann dus het
‘burgerlijke’.... en daarmee de waarden, die ook hijzelf vertegenwoordigt. Dat is het
in de eerste plaats, wat deze opstellen zoo interessant maakt; zij hebben heimelijke
autobiographische trekken, zij zijn documenten van zelfkennis èn van zelfverdediging,
zij brengen onthullingen over het ‘burgerlijke’ in Thomas Mann, dat zich
onophoudelijk tracht te handhaven, omdat het zich onvermijdelijk ten gronde voelt
gaan. De groote zelfkennis van den ‘burger’ bewijst reeds, dat zijn glorietijd voorbij
is, want zichzelf kennen beteekent, dat men niet meer aan zijn oude formules gelooft;
zijn zelfverdediging bewijst echter ook, dat hij evenmin aan een cultuur gelooft, die
het zonder de ‘burgerlijke’ erfenis wenscht te stellen. In dit grensgebied van zelfkennis
en zelfverdediging nu treft men Thomas Mann aan, en daarom verwondert men er
zich niet meer zoozeer over, dat hij tegenwoordig een onduidelijke figuur is.

Op reis met Don Quichote.
Naast de essays over Goethe en Wagner vindt men hier nog twee opstellen, die
Heine's tegenstander August von Platen en den schrijver van Der Schimmelreiter.
Theodor Storm, tot onderwerp hebben. Zij geven Mann meer als den verwenden
litterairen fijnproever, die voor mijn smaak te omslachtig en aesthetisch is; natuurlijk
(men zou het uit de strategische positie al bijna met zekerheid kunnen opmaken)
komt Mann in het essay over Platen op tegen de vulgaire polemiek tegen den dichter,
die men in Heine's Bäder von Lucca kan vinden; ik heb die polemiek nooit kunnen
bewonderen, maar vind Manns eerherstel evenmin overtuigend.
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Al deze stukken dateeren nog van voor 1933; de rede over Wagner werd 10 Febr.
1933 in het groot auditorium van de universiteit te München uitgesproken; het doet
nu al bijna legendarisch aan, dat zulk een rede in Duitschland uitgesproken kon
worden; op een officieele plaats.... Het laatste essay, Meerfahrt mit Don Quijote,
stamt uit den tijd van Manns ballingschap: het zijn aanteekeningen, opgeschreven
aan boord van het schip, dat Mann naar Amerika bracht, mediteerende over de
schepelingen, de actueele problemen en het wonderbaarlijke boek van Cervantes.
Men verwachte ook hier geen scherpe aanvallen, geen plotselinge bekeering tot
strijdlustigheid; gedoemd om buiten zijn land te leven, blijft Mann, wat hij altijd
was: een onafhankelijke ‘burger’, onaangetast door de begripsverbastering, in het
theoretische scherp en dikwijls ondubbelzinnig bitter (men behoeft er niet aan te
twijfelen, voor wie zijn uitspraken over Christendom en Jodendom bestemd zijn!),
maar als altijd koel afwijzend tegenover iederen vorm van directheid. Ook nu haast
hij zich nog geenszins met het ontbijt:
‘Sehr gut ist es dann, das Frühstück mit einer halben Grape fruit einzuleiten, dieser
erfrischenden Grossapfelsine, die in vorzüglicher Qualität an Bord vorhanden ist und
deren Fleisch man zu bequemerem Genuss schon in der Küche mit einem besonderen
instrument aus den Häuten löst. Dagegen gelingt es mir, seiner Süsslichkeit wegen,
nicht, mich mit dem geeisten Tomato-Cocktail zu befreunden, den die Amerikaner
vor jeder Mahlzeit schlürfen.’
Het is de met zooveel omslachtige liefde beschreven sigaar Maria Mancini van
Hans Castorp, die hier herrijst in een ‘Grossapfelsine’. Maar naast deze ‘burgerlijke’
stijloefening vindt men Manns voortreffelijke notities over Don Quichote, aan de
lezing waarvan op p. 259 een bijzonder karakteristieke bespiegeling over vrijheid
en onvrijheid ontspringt; voor dezen schrijver is het vrijheidsprobleem even
gecompliceerd als het voor vele emigranten kinderlijk eenvoudig.... schijnt. Ik geloof,
dat deze passage met name duidelijk maakt, waarom Thomas Mann buiten Duitschland
woont en desondanks in Duitschland is blijven publiceeren.
Menno ter Braak.

Schietschijf
aant.

De leugenaar Bordewijk
Momenteel is er in leeraarskringen groote drukte om de twee romans van het seizoen,
waarin heeren docenten en heeren leerlingen optreden, n.l. ‘Terug tot Ina Damman’
van S. Vestdijk en ‘Bint’ van F. Bordewijk. Het Weekblad voor Gymn. en M.O.
weergalmt er van, het pro en contra is niet van de lucht.
In het laatste nummer van dat gewoonlijk zoo bezadigde orgaan, dat in beter tijden
hoofdzakelijk diende om den leeraar, die hooger op wilde, aan vacature-advertenties
te helpen (tegenwoordig zijn er geen vacatures meer aan het onderwijs), gaat nu de
heer Arnold Saalborn als een dolle stier tegen ‘Bint’ te keer. Het boek moet den heer
Saalborn wel in het diepst van zijn ziel hebben geschokt, want hij heeft anderhalve
bladzijde noodig om den heer Bordewijk uit te schelden voor alles wat leelijk is.
‘Gevaarlijk en vies’.... ‘De heer Bordewijk is een nare man’.... ‘Alleen in het brein
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van een geranselden puker (? Sag.) bestaan zulke beesten (als de H.B.S.-directeur
Bint)’.... ‘De heer Bordewijk liegt’.... ‘De heer Bordewijk moet wel een
zieligverdraaide geest hebben’.... etc. etc. De heer Saalborn en de heer Bordewijk:
men merkt wel, dat botert niet. De heer Saalborn heeft zich altijd in populariteit bij
de jeugd verheugd, en nu komt de heer Bordewijk hem in den vorm van een
tuchtmeester Bint vertellen, dat hij daarmee eigenlijk niets belangrijks heeft verricht;
daarom springt de heer Saalborn uit zijn vel en bast den heer Bordewijk toe: ‘Daarom
worde hij sergeant-instructeur in het Vreemdelingen-legioen en hij verpeste de
Nederlandsche litteratuur en het Nederlandsche onderwijs niet langer met zijn
erbarmelijkheden.’ Nogmaals, wel moet de heer Saalborn zwaar getroffen zijn, dat
hij zich tot zulk een paroxysme van woede weet op te schroeven.
Want men zou zoo zeggen, dat de roman ‘Bint’ zoo duidelijk een groteske is, dat
zelfs de gevoelige heer Saalborn het wel had kunnen merken. De heer Bordewijk
geeft een schoolwereld in fantastische dimensies, en in zijn directeur Bint een
fantastisch principe van tucht en gezag. Wie dus zijn consequenties uit die
schoolwereld en dien directeur wil trekken, mag dan toch zeker wel bedenken, dat
de heer Bordewijk ons geen naturalistisch geschetst milieu voorzet! De heer Saalborn
is verplicht op grond van zijn scheldpartij ook den heer Andersen uit te schelden,
omdat hij de jeugd misleidt door een hond te laten optreden met oogen zoo groot als
de toren van Kopenhagen ('t is schande, zooiets bestaat toch niet!), of Alfred Jarry
uit te schelden, omdat vader Ubu niet naar het leven geteekend is, kortom de geheele
litteratuur uit te schelden, waarin de fantasie van den schrijver de grenzen van de
huiskamer overschrijdt. Want al deze auteurs ‘liegen’, zijn ‘gevaarlijk en vies’ en
‘zielig-verdraaid’.
Ik heb een directeur van een H.B.S. gekend en zeer hoog geschat, die sterk aan
Bint deed denken; maar hij was in het geheel geen Bint. Ik heb eenige jaren voor een
klas gestaan en herhaaldelijk individuen geobserveerd, die verwant waren aan de
‘hel’-klasse van Bordewijk; maar Whimpysingers met hardgroen tandschimmel en
Schattenkeinders met inkthanden waren er nooit bij. Volgens den heer Saalborn is
daarmee het ‘liegen’ van den heer Bordewijk overtuigend bewezen; volgens mij is
daarmee bewezen, dat hij een sterke fantasie bezit, die in het irreëele juist het reëele
weet vast te houden. Maar misschien is alle fantasie een vorm van liegen, en dan
heeft de heer Saalborn langs een omweg toch nog gelijk....
Sagittarius.

Max Havelaar
aant.

Multatuli's opzienbarende boek verscheen 7 Mei 1860
Onaangetast door den tijd
Er bestaat een soort rechtvaardigheid door den tijd. Daarmee bedoel ik niet, dat alle
werken van schrijvers, die werkelijk iets vertegenwoordigen, langzamerhand
onverbiddelijk naar waarde geschat worden, nadat zij door den tijdgenoot, die hen
niet begreep, zijn verguisd; want alle maatstaven, waarmee men een dergelijke justitie
der wereldgeschiedenis zou kunnen beoordeelen, ontbreken ons. Veeleer neemt men
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een golvend rhythme der appreciatie waar; men denke aan Shakespeare, die door
Voltaire werd geminacht, hetgeen men thans ongeveer als heiligschennis pleegt te
beschouwen, men denke (om een voorbeeld buiten de litteratuur te nemen) aan de
tegenwoordig zoo bewonderde gotiek, waarvan de naam nog zegt, dat men haar eens
voor een uiting van barbaarschheid aan[zag]. Van een erkenning door allen v[oor]
altijd is dus nooit sprake, behalve wanneer men geen enkel belang heeft bij een
phaenomeen uit het verleden, zooals het meerendeel van de menschheid b.v. bij de
poëzie van de Chineezen of die van Tollens (en al stuit men dus ook dan dadelijk op
oneenigheid, wanneer men personen ontmoet, die zich gespecialiseerd hebben in
China of Nova-Zembla); het waarde-oordeel is nu eenmaal afhankelijk van de
personen, die het uitspreken, en het is een bewijs van de aanwezigheid van leven,
als de erkenning van een schrijver of een werk niet algemeen is. Het zou wel een
wonder zijn, als een geheele natie, een geheel werelddeel geen enkel meeningsverschil
had over een persoonlijkheid, wiens ideeën of vormgeving werkelijk diep ingrijpen
in het gemoedsleven.
Is het dan niet inconsequent desondanks te spreken van een rechtvaardigheid door
den tijd? Ongetwijfeld neen; want daarmee behoeft men volstrekt niet te bedoelen,
dat men die rechtvaardigheid wil opdringen! Ook hier komen wij in laatste instantie
boven de subjectiviteit van het waarde-oordeel niet uit; men zal steeds nader, moeten
omschrijven, wat men onder rechtvaardigheid in een bepaald verband verstaat, en
waarvan men van meening is, dat een schrijver of een boek door den tijd
gerechtvaardigd wordt. Anders komt men gemakkelijk tot dit leege en nietszeggende
begrip ‘klassieken’; klassieken, waarmee sommige boekenkasten gevuld zijn, waarvan
de sleutel sedert een onmetelijk lang geleden groote schoonmaak onvindbaar is.

Wat de leesbaarheid van ‘Max Havelaar’ beteekent.
Het is Dinsdag 7 Mei 75 jaar geleden, dat Multatuli's ‘Max Havelaar’ verscheen.
Vijf en zeventig jaar; men verplaatse zich even naar 1860, den tijd, toen er nog
lijfeigenschap in Rusland, nog geen vereenigd Duitschland, nog geen Beweging van
Tachtig, nog geen permanent wave bestond. De historie heeft inmiddels vat gekregen
op vrijwel alle verschijningen van dien tijd: op Keizer Napoleon III, op Garibaldi,
op Potgieter; de Nederlandsche litteratuur uit die dagen is op een enkele uitzondering
na compleet onleesbaar geworden voor dat deel van het Nederlandsche volk, dat zich
niet tot de litteratuurspecialisten rekent.
En nu neme men ‘Max Havelaar’ uit het rijtje van de ‘klassieken’, wanneer men de
sleutel althans nog kan opsporen. Men behoeft niet eerst naar de Koninklijke
Bibliotheek te gaan voor een commentaar, men heeft ook geen hartversterking noodig
door een jeubileumartikel; men heeft slechts te lezen, om dadelijk weer geboeid te
zijn door het boek zelf, terwijl het ‘onderwerp’, o mirakel, nog wel een ‘incident’ is,
waarvan de geschiedenis zich sedert lang heeft meestergemaakt. Vijf en zeventig
jaar: en nog handhaaft zich een half als brochure geschreven werk als ware het de
schriftuur van een tijdgenoot! Van deze rechtvaardigheid door den tijd kan een ieder
zelf getuige zijn, die weet wat de gemeenschap der geesten door het lezen is; hij
legge voor de aardigheid Potgieter en zelfs Busken Huet naast ‘Max Havelaar’ om
voor de zooveelste maal te kunnen constateeren, dat Multatuli de leesbaarste auteur
van onze negentiende eeuw is gebleven.
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Leesbaarheid op een afstand van 75 jaar wil iets zeggen. Het is al betrekkelijk
moeilijk om voor tijdgenooten leesbaar te schrijven; maar wanneer iemand driekwart
eeuw leesbaar (zonder handboeken en commentaar leesbaar!) weet te blijven, heeft
dat nog oneindig veel meer bewijskracht. Het bewijst bijv. dat de lang gestorven
schrijver zich niet inspon in een cocon van duisterheden of stijlmaniertjes, die
onherroepelijk, hoe fraai ze ook zijn, gedoemd zijn om eens in het rariteitenkabinet
te worden bijgezet; het bewijst ten opzichte van Multatuli ook nog dit, dat hij zeker
niet de oppervlakkige, goedkoop-polemische, ‘kunstelooze’ auteur is geweest,
waarvoor men hem onder invloed der Tachtigers-aesthetiek zoo vaak heeft uitgemaakt.
Een alleen maar vlot geschreven brochure verandert immers haast nog sneller dan
een prozawerk, dat uit maniertjes is opgebouwd; zoowel het al te gemakkelijke als
het al te duistere heeft een korten omlooptijd; en terecht want het was bestemd óf
voor de directe, populaire consumptie van het oogenblik óf voor een kring van
ingewijden, wier belangstelling niet verder ging dan het afgebakende gebied door
dien kring bestreken. Maar ‘Max Havelaar’ richtte zich noch tot ‘het’ volk, noch tot
‘de’ élite; de aanval van Multatuli gold dingen van zeer tijdelijken aard en van zeer
actueel belang, die het heele volk raakten, maar gold ook problemen en menschelijke
verhoudingen, die zeker niet geschikt waren om door het heele volk te worden
begrepen. Daarom ziet- men dit wonderlijk geconcipieerde en wonderlijk
neergeschreven boek dan ook eenerzijds een voor Nederland fabelachtige populariteit
ten deel vallen (in hoeveel talen werd het niet overgebracht bovendien?), en anderzijds
ietwat uit de hoogte in bescherming genomen worden door de élite der Tachtigers:
twee barre misverstanden, waarvan de onhoudbaarheid ook wel duidelijk blijkt uit
het historisch effect; want ‘Max Havelaar’ deed met al zijn populariteit toch de
Droogstoppels allerminst verdwijnen en als beschermeling van Tachtig is hij levender
gebleken dan het meerendeel van de werken dier hooge protectoren, zelf! Nog steeds
staat Max Havelaar voor ons als een groote romanfiguur, een figuur van zulk een
importantie, dat men zijn brochure-kant en zijn aestheten-kant gerust critisch kan
bekijken, zonder dat hij als persoonlijkheid verdwijnt.
‘Max Havelaar’ leeft; dat is eigenlijk de kortste en meest afdoende formule op
dezen gedenkdag van zijn verschijnen, die men niet behoeft te vieren, omdat het
werk nog voor zichzelf kan spreken. En ligt in die formule niet een rechtvaardigheid
opgesloten voor hen, die leven een argument achten tegen de doode classiciteit?

Multatuli en van Lennep.
Met dat al is de ‘Havelaar’ zijdelings toch ook klassiek geworden; de beschaafde
Nederlander wordt geacht iets te weten van de rede tot de hoofden van Lebak, van
de ‘klassieke’ figuur Batavus Droogstoppel, van de zoo roerende historie van Saidjah
en Adinda, van nog veel meer examenstof uit den ‘Havelaar’, en hij moet op zijn
tijd ook het Barbertjemotto verkeerd weten te citeeren. Maar deze classiciteit is een
bedenkelijk ding en in het geheel niet aangenaam voor den levenden ‘Havelaar’, die
maar al te vaak door zijn dubbelganger uit de leerboeken en verzamelingen van
‘gevleugelde woorden’ wordt doodgedrukt. Deze classiciteit brengt steeds weer in
herinnering het onwaardige gedoe van Jacob van Lennep, die zich de uitgave aantrok,
maar op een dubbelzinnige wijze, die niet pleit voor zijn begrip van het plan van den
‘Havelaar’. Het manoeuvreeren van dezen Amsterdamschen aristocraat is als het
ware een voorspel van de komende misverstanden omtrent ‘Havelaar’; men behoeft
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dus werkelijk Multatuli niet voor een onschuldig en handelbaar lammetje te verslijten,
om de voorzichtige diplomatie van van Lennep als een symptoom van een bepaalde
houding tegenover dit boek weinig aantrekkelijk te achten.
‘Het hinkende paard is’, schreef Multatuli eens, ‘dat ik zóó moet werken, dat ik
den heer van Lennep niet compromitteer. Ik moet “homme de lettres” wezen en geen
“agitator”. Dat valt mij nu wel hard, maar ik heb geen keus. ..Mijn aanvalspolitiek,
mijn aposteltoon is het beste wat ik aan boord heb - het eenige misschien - en dat
moet ik nu in zee gooien om te blijven leven!’
En inderdaad, in zooverre is Van Lenneps houding symptomatisch voor een
algemeen misverstand, dat de in den brief genoemde besnoeiing van Multatuli tot
een ‘homme de lettres’ een van de grootste dwaasheden is, die men zich maar denken
kan. ‘Max Havelaar’ moge met litteraire virtuositeit zijn geschreven, hij moge als
litteratuur misschien een geniale greep zijn, alleen litteratuur is hij zeker niet. Multatuli
zelf heeft onder de litteraire appreciatie, die verder geen enkele consequentie inhield,
zoozeer geleden, dat men in zijn werk voortaan wel van een ‘Havelaar-complex’
mag spreken; de goedkoope adoratie bij het publiek voor den vorm van zijn boek
heeft hem ook stellig veel geleerd voor zijn later werk; want hij was geen ‘homme
de lettres’, die begint in te sluimeren op den zetel van den litterairen roem na een
meesterwerk te hebben gepubliceerd.
Was hij dan alleen een agitator? Evenmin. De wijze, waarop ‘Max Havelaar’ is
gecomponeerd, wijst er op, dat Multatuli's geest zich niet tevreden stelde met de
simpele aanvallende brochure; iemand, die werkelijk niets anders wil doen dan
ontmaskeren, attaqueeren, kiest daarvoor een (van agitatorenstandpunt bezien) minder
omslachtige methode dan den opzet van ‘Max Havelaar’! Voor een brochure is de
‘Havelaar’ weer veel te litterair, veel te veel roman! Dat Multatuli zich tegenover
een Van Lennep bij voorkeur als agitator presenteert behoeft ons niet te verbazen;
als protest tegen de verbastering van den ‘Havelaar’ tot onschadelijke litteratuur is
de term volkomen op zijn plaats; en hij wordt ook gemotiveerd door de hoeveelheid
materiaal, die in het boek is verwerkt en door het temperament van Douwes Dekker,
dat zich ook in de rest van zijn leven geenszins onbetuigd heeft gelaten. Maar
overigens: zou een agitator zich den tijd gegund hebben tot het noteeren van die
voortreffelijke gesprekken over alles, wat niet of slechts zeer zijdelings te maken
heeft met de Indische politiek? Zou een agitator die bespiegeling in het elfde hoofdstuk
over het ‘onstoffelijk-reine’ hebben opgenomen, zou hij ooit op het idee zijn gekomen
om van zijn personages werkelijke menschen te maken? Een Droogstoppel en een
Sjaalman kan men zich desnoods nog wel als zuiver agitatiemateriaal voorstellen;
maar een Tine, een Verbrugge al bijzonder moeilijk, en Havelaar zelf in het geheel
niet. Er zijn aan Havelaar te veel kanten, die den agitator niet interesseeren, evenals
er veel kanten aan hem zijn, die den ‘puren’ litterator niet interesseeren; want Max
Havelaar is meer dan de schematische abstracties, die van politieke, zoowel als van
litteraire zijde, voor zijn volledige persoonlijkheid in de plaats worden gesteld. Want
waarom leeft Havelaar nog? Omdat hij nog altijd niet beantwoordt aan het politieke
of litteraire schema, omdat hij nog altijd ‘den dans ontspringt’ en een zeer
menschelijke tusschenvorm blijft tusschen ‘vliegenreddend dichter’ en den ‘moed
van een leeuw’. In Havelaar moge Multatuli zich zelf geidealiseerd hebben, hij heeft
dat niet gedaan ten koste van de psychologische aanvaardbaarheid; als hij zich tot
held heeft verheven, heeft hij zich toch niet op de thans meer en meer gebruikelijke
wijze tot held gebombardeerd; uit den held Havelaar haalt men, op grond van zijn
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eigen woorden en daden, nog altijd heel gemakkelijk den querulant en lastigen
echtgenoot.
***
Het rumoer om dit boek is lang verstorven; de Koffijveilingen zijn niet actueel meer,
de heer Batavus Droogstoppel heeft wel niet den laatsten adem uitgeblazen, maar is
toch minstens op een andere wijze geborneerd geworden. Dat maakt het voor den
thans levenden Nederlander gemakkelijker den mensch Havelaar te ontdekken, dit
geïmproviseerde en in den Goetheaanschen zin volstrekt niet meesterlijke boek te
keuren op zijn actualiteit van een andere orde dan de zuiver politieke of zuiver
litteraire, ook al zal hij daarbij noch buiten de politiek, noch buiten de litteratuur om
kunnen gaan. En als het niet zoo beredderend klonk, zou ik bijna willen eindigen
met het verzoek: laat men zuinig zijn op dit zeldzame werk, laat men het niet te veel
exploiteeren als bloemlezingstof, laat men het liever in zijn geheel lezen, zoolang
de rechtvaardiging door den tijd duurt!
M.t.B.

Davos
aant.

‘De tooverberg’ bij Mann en Donker
Roman van een dichter
Anthonie Donker, Schaduw der Bergen. - (W.L. & J. Brusse's Uitg. Mij,
Rotterdam 1935).
TOEN IK verleden week over de persoonlijkheid Thomas Mann schreef, vermeldde
ik ook even terloops en bij wijze van vergelijking den held van zijn merkwaardigen
roman Der Zauberberg, Hans Castorp, die men een bescheiden projectie van Mann
zelf zou kunnen noemen, omdat hij èn de cultuur èn de ‘burgerlijkheid’ van den
schrijver vertegenwoordigt. Mann heeft in zijn romans en novellen meer gestalten
geschapen, die autobiographische elementen in zich dragen, maar in Der Zauberberg
krijgt deze ‘burger’ een relief als nergens anders. Dit boek (een roman wordt het
gewoonlijk genoemd, maar die qualificatie is uiterst gebrekkig voor een werk van
dezen bespiegelden aard) heeft als achtergrond het sanatorium, de tuberculose, Davos;
de personages leven in een ijle lucht van nutteloosheid, die hun toestaat zich te wijden
aan de concentratie op zichzelf; het is, alsof Mann met opzet deze sfeer heeft gezocht,
om ontslagen te raken van de wetten des dagelijkschen levens (de drukte, de
vergetelheid in den arbeid, de ‘normale’ domheid); in Der Zauberberg leeft een
bescheiden man als Hans Castorp op een veel hooger intellectueel plan dan hij in de
wereld ‘beneden’ zou hebben kunnen bereiken. Men vindt hier in voortdurend
intellectueel duel de theoretici Settembrini en Naphta, waarin Thomas Mann den
mensch van de ‘verlichting’ tegenover den mensen van de ‘scholastiek’ heeft gesteld,
naast de heerschersgestalte van den Nederlander Peeperkorn en de vrouw, die het
duidelijkst symboliseert, wat Mann ergens noemt ‘het leven als een ziekte der materie’,
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Clawdia Chauchat; daaromheen gegroepeerd de minderen, de patiënten van allerlei
structuur, den ‘braven’ officier Joachim, den arts Behrens, den psychoanalyticus
Krokowski etc. Wanneer men Der Zauberberg meer dan eenmaal leest (en er zijn
weinig boeken, die een herlezing meer waard zijn), dan ontvouwt zich langzamerhand
aan den herlezer het groote strätegische plan, dat den auteur als basis heeft gediend.
Wij zijn hier zeer ver van het alledaagsche realisme en eigenlijk midden in de litteraire
instrumentatie terechtgekomen. Men kan dit werk beter met een concert van Bach
dan met een roman à la Zola vergelijken, en de personages beter met muzikale thema's,
dan met romangestalten van Ina Boudier-Bakker. De sfeer van den ‘tooverberg’ in
Davos is die van het intellectueele contrapunt; levensbeschouwingen concerteeren,
duelleeren hier. Zelf de realistisch gehouden personages, zooals b.v. de geneesheer
Behrens en de ‘mindere’ patiënten, dienen toch mede het strategisch berekende doel:
de cultuur van Europa in de ijdelheid en betrekkelijke tijdeloosheid, waartoe de
rustkuur de ‘vrijgestelden’ dwingt, rekenschap te laten geven van zichzelf. Daarom
debatteeren Settembrini en Naphta zonder ooit een stap verder te komen; zij zijn
ieder voor zich de Europeesche cultuur, alleen het nuanceverschil in ieders
persoonlijke verhouding tot die cultuur doet hen steeds weer op elkaar botsen en
opnieuw uit elkaar gaan, zooals dat het geval is bij muzikale motieven, die gelijk
gerechtigd op elkaar botsen. Dit drama van de cultuur in de ijle lucht wordt opgevoerd
voor Hans Castorp, die echter niet anders doet dan toehooren en zich rekenschap
geven; pas de oorlog, ‘der Donnerschlag’, roept hem weg uit dit milieu van zuivere
theorie en maakt hem weer tot een onderdeel van een samenleving, die voor de theorie
slechts een bedroevend klein plaatsje vrijlaat. De prachtige architectuur op den
‘tooverberg’ stort ineen; er is niets meer dan modder en bloed, wij zijn weer voorgoed
‘beneden’....

Overeenkomst en verschil.
Voor degenen, die Der Zauberberg persé als een realistischen roman van het leven
in Davos willen lezen, is de desillusie niet te ontloopen; op een gegeven oogenblik
gaat hun dit boek, dat in zijn soort een volmaakt meesterwerk is, vervelen, omdat zij
niet in hun schik zijn met de lange dialogen en bespiegelingen, die voor hun gevoel
den gang van het ‘verhaal’ slechts hinderlijk remmen; en bovendien blijkt hun tot
hun groote ontsteltenis dan hoe langer hoe meer, dat ook het ‘verhaal’, na aftrek van
de dialogen en bespiegelingen, eigenlijk niets om het lijf heeft. De fout van dergelijke
lezers is dan ook, dat zij aan Der Zauberberg begonnen zijn met verkeerde ideeën
over dezen ‘roman’, die immers nauwelijks een roman in den gewonen zin van het
woord mag heeten. Het werkelijke drama speelt zich immers niet af in de handeling
alleen, maar hoofdzakelijk in de theorie, die vele lezers overslaan; het plan van het
boek wordt door een subtieler strategie bepaald dan die van het geschiedenisje en de
zielige menschen, die stuk voor stuk een deel van hun leven aan de tuberculose
moeten offeren. ‘Het leven een ziekte der materie’: die formule, waarover Hans
Castorp op zijn balcon mediteert, heft Der Zauberberg ver boven de kroniek van een
sanatorium uit, omdat daarmee het toevallige Davos wordt aangeduid als een symbool
van iets veel algemeeners, n.l. de levensphilosophie van Thomas Mann.
Deze uitweiding over een boek, dat niet het thema is van dit artikel, laat ik aan de
eigenlijke bespreking van Anhonie Donkers roman Schaduw der Bergen voorafgaan,
omdat de vergelijking tusschen beide geschriften zich als vanzelf opdringt. Niet
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alleen vanwege het onderwerp, de tuberculose en Davos; dat op zichzelf is natuurlijk
al een punt van aanknooping, maar nog van zeer oppervlakkigen aard. Ook de bouw
van Donkers roman lijkt echter in veel opzichten op de compositie van Der
Zauberberg; er is een betrekkelijk passieve held, in casu de speelgoedfabrikant
Römer, waarom de talrijke personages van Donkers ‘tooverberg’ zijn gegroepeerd,
en al die personages leven ook samen in een milieu van half-verbondenheid, zooals
de kuur dat meebrengt (het pension Silvana van mevr. Haenfstaengel). Verder is nog
een duidelijk punt van overeenkomst, dat er in Donkers roman even weinig ‘gebeurt’
als in het boek van Mann; het is den auteur niet te doen om een spannende,
dramatische historie, maar om de veelheid van individuen in hun halfcollectief bestaan
van pensiongasten, gezamenlijk op één toevallig plan gebracht door de ziekte.
Wanneer ik dus betoog, dat Schaduw der Bergen ondanks al deze aanrakingspunten
en overeenkomsten een boek van totaal andere conceptie is dan Der Zauberberg, zal
het den lezer aanstonds duidelijk zijn, dat ik het verschil tusschen Anthonie Donker
en Thomas Mann niet zoek op het terrein van den uitwendigen vorm. Twee schrijvers
kunnen zich in bijna letterlijk dezelfde litteraire vormgeving uitdrukken en toch
inwendig zoo goed als niets met elkaar te maken hebben.
In de eerste plaats moet er op gewezen worden, dat Donkers boek blijft het drama
van de menschen, die hij beschrijft, terwijl Thomas Mann door middel van de
menschen, die hij beschrijft, het veel algemeener drama van de Europeesche cultuur
beschrijft. Er is ten overstaan van Schaduw der Bergen dan ook geen enkele reden
om aan het contrapunt in de muziek te denken of om de personages als voorwendsels
van een bespiegelenden geest te beschouwen; het zijn werkelijk gewone
pensiongasten, wier levens hier elkaar raken, want Donker is, zij het dan ook op
andere wijze dan de schrijvers van familieromans, met al zijn dichterlijke techniek
en lyrische intermezzi, toch een realist gebleven. Het is trouwens gemakkelijk te
zien, naar wiens schrijfwijze Donker zich georiënteerd heeft; hij vertaalde niet voor
niets Erfolg van Lion Feuchtwanger. Hoewel het onbillijk zou zijn om Donker een
navolger van Feuchtwanger te noemen (want hij blijft vóór alles ook in dezen roman
de Anthonie Donker van zijn verzen en critieken), de invloed van dezen Duitscher
is onmiskenbaar; de traagheid, de stapelende uitvoerigheid, de dubbele en driedubbele
adjectieven ter aanduiding van een mensch, ding of begrip, waarvoor een beknopter
auteur met één kenmerkend détail zou hebben volstaan, heeft Donker met
Feuchtwanger gemeen. Alles is deze roman eerder dan lichtvoetig; men moet er den
tijd voor nemen om hem te lezen, men moet veel herhaling op den koop toe nemen,
men moet ook niet bang zijn voor tijdelijke ontsporingen naar het slordig-banale.
(Ook hier een verschil met Thomas Mann, die wel precieus, maar nooit banaal wordt).
Men zou kunnen zeggen, dat een Zauberberg geschreven door Feuchtwanger wel
ongeveer als resultaat een Schaduw der Bergen zou hebben opgeleverd; daarmee is
dan ook tegelijkertijd het verschil in niveau tusschen Donker en Mann geconstateerd.
Immers, zelfs de omslachtigheid, en herhalingsneiging bij Mann hebben een totaal
ander karakter dan dezelfde eigenschappen bij Donker en Feuchtwanger; dat Manns
theoretici Settembrini en Naphta zich met elkaar meten, terwijl zij uiteraard geen
vorderingen maken en zich steeds weer verschansen in hun reeds door hun
temperament gegeven wereldbeschouwing ‘zal alleen die lezers irriteeren, die een
‘verhaal’ willen en van bespiegeling afkeerig zijn; bij Donker is echter de traagheid
en herhaling wel degelijk een gevolg van de neiging om beschrijvend ‘uit te pakken’,
zoodat ook degene, die bereid is van het vlotte ‘verhaaltje’ afstand te doen, zich soms
terechtgekomen voelt in een file auto's voor de brug bij Sassenheim in den
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bloembollentijd. Omdat in Donkers boek de ijle atmosfeer van het bespiegelend
concerteeren ontbreekt, zijn de gesprekken, die zijn personages voeren, ook niet
belangrijk genoeg om de uitvoerigheid, waarmee zij soms worden weergegeven, te
rechtvaardigen.

De objectiviteit als uitvoerigheid.
‘Vluchtige, vage ontroeringen en herkenningen van menschen met eenzelfde lot. En
daarna vervliegt dat alles weer, blijft alles bij het oude. Er is onder menschen geen
voortzetting, geen stijging van wat begonnen scheen. Er is enkel maar beurtvaart,
heen en weer, heen en weer. Toenadering en vervreemding, opbouwen en afbrokkelen.
Alles vergaat en vervluchtigt weer. Morgen zal er niets nieuws in hun midden wezen,
niets van dat waaraan zij gezamenlijk even geloofden, maar al het oude zal er nog
zijn.’
Hier heeft men een meditatie van Römer, die vrij precies weergeeft, hoe Anthonie
Donker één op zichzelf zuivere gedachte (en deze gedachte kan men tevens den inzet
van Schaduw der Bergen noemen) behaaglijk om en om wentelt, haar zegt, herzegt
en nogeens zegt, totdat zij ‘uitgepurgeerd’ is. Eigenlijk is deze geheele roman een
zeer omvangrijk geworden omschrijving van enkele poëtische reflexen van het leven
in Davos, die in Donkers dichtbundels veel sierlijker uitgekristalliseerd waren. Ik
heb naar aanleiding van Donkers laatsten dichtbundel vroeger al eens betoogd, dat
men hem het best kan karakteriseeren als sierkunstenaar, als taalvirtuoos; zijn roman
schijnt die opvatting te bevestigen, want hij kan niets passeeren zonder het even
(maar dat beteekent voor den uitvoerigen Donker, dat hij het op zijn gemak doet)
met een paar sierlijke, liefst in groepjes geschaarde woorden te bekleeden. Als een
gezelschap bij een jazz-band zit, moet die band in het voorbijgaan (in het voorbijgaan
wil hier zeggen 2 pagina's dicht bedrukt) worden beschreven, hoewel er opstopping
ontstaat. Op pag. 335 observeert Römer schaatsenrijden; zij worden eerst met
halfgoden, dan met meeuwen en vervolgens nog eens met elanden vergeleken, hoewel
men niet mag aannemen, dat het Römer is, die al deze beelden in zijn hoofd
produceert; het is de sierkunstenaar Donker, die zich laat gaan op het rhythme van
de woorden, die hem zoo goed liggen, van de beelden, die in die woorden zoo
schilderachtig worden gevangen. Vandaar dan ook, dat Schaduw der Bergen wemelt
van vergelijkingen, die eenerzijds Donkers sierkunstenaarschap demonstreeren maar
anderzijds de duidelijkheid van zijn karakter- en situatieteekening steeds in gevaar
brengen. Dit heeft hem in de critiek reeds het verwijt berokkend, dat zijn menschen
te schetsmatig blijven; ik zou liever willen zeggen, dat zij vaak bedolven worden
onder een enorm teveel aan versiering. Een architectuur, die overwoekerd wordt door
de oorspronkelijk als sobere toegift bedoelde siermotieven, verliest de kracht van de
eenvoudige lijn; de beschouwer ziet wel de afzonderlijke partijen, maar de telkens
onderbroken richting ontgaat hem op den duur als richting.
Voor mij is dus Schaduw der Bergen de roman van een uitgedijden dichter; de
menschen, die er in optreden (en het zijn er heel wat!), worden dan ook niet
geanalyseerd, maar langs den weg van een poëtisch impressionisme benaderd. Zoo
ontstaat dan ook langzamerhand wel een beeld van een levend wezen, maar het
ontstaat uit de tallooze penseelstreekjes van iemand, die uit het vele het eene wil
opbouwen en nooit direct op den man afgaat, omdat hij geen aanvallend, maar wel
een objectief mensch is. De objectiviteit, waarnaar Anthonie Donker in zijn critieken
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streeft, manifesteert zich in den roman als een neiging tot uitvoerigheid, volledigheid,
overvolledigheid. Op zijn allerbest beteekent dat de subtiliteit van een met poëtische
middelen gesuggereerde stemming, op zijn allerslechtst een uit den treure herkauwen
van een woord of beeld, dat de schrijver tot het uiterste wil uitbuiten; beide momenten
kan men in Donkers roman vinden. Voor zoover zijn personages dus ‘stemming’
blijven, zijn zij aannemelijk; waar zij karakters worden of problemen behandelen,
worden zij ongeloofwaardig en soms helaas (dit geldt vooral de vrouwen) bedenkelijk
goedkoop.
Op sommige bladzijden had Donker zich wel meer in acht mogen nemen voor
gedachtelooze woordherhaling, die soms bepaald stoort bij het lezen. Zoo vindt men
b.v. op nauwelijks één pagina 8 maal het woord ‘rhythme’ (pag. 195, 196), op pag.
340 liefst 9 maal het woord ‘licht’ en op pag. 280 t/m 282 zelfs 20 maal het woord
‘stem’! Een dergelijke voorkeur kan men bezwaarlijk anders verklaren (tenzij men
in het laatste geval aan tijdschriftsymboliek wil denken) dan uit een neiging tot
taalautomatisme, dat de oorspronkelijkheid van het beeld bedreigt en de vorming
van taalclichés ten koste van het sierkunstenaarschap in de hand werkt.
Menno ter Braak.

Buziau in woord en beeld
aant.

Zijn leven en werk op een papieren film
Wat Minister Marchant zegt
Buziau. Uitg. Roman-, Boeken Kunsthandel, Amsterdam.
In het jaar van Buziau's veertigjarig tooneel-jubileum is thans een boek verschenen,
dat een ‘historische levensfilm van den kunstenaar van den lach’ beoogt te zijn, gelijk
de ondertitel aangeeft. De samenstellers hebben de vergelijking met de film zelfs
doorgetrokken; ‘schrijver van het scenario’ is J.B. de Gou, de ‘regie’ berustte bij H.
Hermans, de ‘montage’ werd verzorgd door O. van Palland. Men ziet, dat de invloed
van de film op de litteratuur met den dag grooter wordt.
Deze filmcombinatie nu heeft Buziau laten vertellen van zijn leven, en de heeren
cineasten hebben daar uit hun eigen geestelijk bezit een en ander aan toegevoegd.
Het resultaat is een nogal chaotisch boek, waarin uiteraard een onuitputtelijke massa
anecdoten te vinden is ever het afwisselende bestaan van den jubilaris, dat getuigenis
aflegt van hard werken en taai volhouden. Men ziet Buziau op kermistournee, men
ziet hem als professor Rikiri (een rol, die hem zijn eersten roem verschafte), men
hoort veel van Buziau's werk aan en buiten de revue en natuurlijk verneemt men ook
van zijn strenge principes, waarover wij in deze courant ook al eens een en ander
hebben meegedeeld. Ook wordt ons de groote comicus in den boezem van zijn gezin
geschilderd, terwijl een verslag van zijn geridderd-worden geenszins ontbreekt.
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Voorts zorgden de samenstellers voor een verzameling zeer goede foto's en
teekeningen, betrekking hebbende op Buziau in burger en op de planken. Dit
illustratiemateriaal is werkelijk zeer te roemen en maakt het boek voor het nageslacht
tot een blijvende herinnering aan de groote creaties van den kunstenaar.
De tekst, ik zei het al, is een chaos van anecdoten en lukraak er tusschendoor
gewerkte bespiegelingen van de samenstellers of van uit de bladen geknipte
autoriteiten. Wat men in dit werk noode mist, is een samenvattend opstel over de
kunst van Buziau van de hand van een deskundige; een dergelijk stuk zou de geheele
uitgave op een ander peil hebben gebracht. Nu kan men zich bezig houden met de
armee van geestigheden en kleine levensdrama's, die de samenstellers vereenigd
hebben tot een uitgebreide bloemlezing; en deze kant van Buziau doen zij werkelijk
niet te kort. Bij de illustraties vindt de lezer dus documentair materiaal in overvloed.
Niet altijd echter is de smaak van de heeren de Gou, Hermans en Van Palland even
fijn. Bepaald smakeloos is de wijze, waarop zij van de gelegenheid gebruik maken
om in dit jubileumboek, waar zulks allerminst op zijn plaats is, de revuester Mistinguet
te ridiculiseeren, terwijl het uitspelen van Buziau tegen de Fratellini's ook een erg
goedkoop luchtje heeft. Een en ander lijkt mij allerminst in overeenstemming met
het karakter van Buziau zelf en zijn altijd bescheiden persoon onwaardig.
Op deze en andere kleine vlekjes na is de uitgave in het genre wel geslaagd te
noemen; er zou alleen een ander boek over Buziau te schrijven zijn!
De samenstellers hebben de ‘standing’ van hun biographie dus niet gezocht in een
superieure samenvatting van Buziau's tooneelpersoonlijkheid; zij trachtten dat gemis
te vergoeden door een aantal autoriteiten om hun meening over den jubilaris te
verzoeken. Men leest hier dus met belangstelling, wat officieel Nederland over Buziau
denkt.
Minister Marchant schrijft:
‘Menig Nederlander is weinig ontvankelijk voor humor. Men moet veelal ervaren,
dat humor wordt vereenzelvigd met gebrek aan ernst. Dit is een bedenkelijke
vergissing. Juist wanneer wij leven onder moeilijke omstandigheden, is het meer dan
ooit noodzakelijk, onze zin voor humor niet te verliezen.
De groote verdienste van Buziau is, dat hij de zin voor humor levendig houdt. Wie
zijn kunst begrijpt, weet dat hij, hoe ongelooflijk het sommigen moge schijnen, een
ernstig man is.
En hij geeft ons een humor van hoog gehalte. Hij is kunstenaar. Hij zoekt nooit de
minderwaardige grappigheid, die in schuine dubbelzinnigheid bestaat. Hij speculeert
nooit op de lagere instincten van zijn hoorders. Daarom is Buziau een kostelijk type,
aan wie ons volk veel heeft te danken. Zijn unieke talenten verdienen onze hooge
waardeering Onze waardeering moet te grooter zijn, omdat wat hij ons geeft, zijn
eigen schepping is.
Mocht hij ook de zure Nederlanders weten te winnen voor zijn kunst!’
Van Willem Mengelberg is er het volgende getuigenis:
‘Voor Buziau, die een buitengewoon begaafd, groot kunstenaar is, gevoel ik
oprechte hoogachting en bewonderen. Zijn talenten zijn van groote waarde voor z'n
landgenooten. Hij is vooral ook een voortreffelijk acteur, en een ieder is hem dankbaar,
dat hij ons de sombere en droeve dingen, die wij allen op onze beurt moeten beleven,
vergeten doet. Met zijn fijnen, geestigen humor, die weldadig en van onschatbare
beteekenis is, doet hij ons onze zorgen en ons leed vergeten en weglachen, en dit is
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vooral in deze tijdsomstandigheden een troost voor ons allen. Hij is daarom een
weldoener voor z'n landgnooten. Allen zijn hem daarvoor dan ook innig dankbaar,
en zoowel in Amsterdam, als Rotterdam en den Haag, ja, overal waar hij optreedt,
noemt men hem “onze Buus”. Hij is dan ook onze meest populaire landgenoot. Mogen
wij hem nog lang behouden.’
Ook de collega's Jan Musch, Fritz Hirsch, Cor van der Lugt Melsert en Koos
Speenhoff hebben een duit in het zakje gedaan, terwijl Roeland van Ruyven met een
gedicht vertegenwoordigd is.
M.t.B.

Schietschijf
aant.

Protocollen
Er zijn van die onbenullige zinnetjes, die iemand het meest aan het denken brengen.
Zij dienen eigenlijk alleen als een lucifer om een sigaret aan te steken: als men de
sigaret rookt, is men de lucifer alweer bijna vergeten. Toch was de lucifer noodig
om het beoogde effect te verkrijgen....
Zoo lees ik in ‘Les Nouvelles Littéraires’ een artikel over Baudelaire van de hand
van André Suarès en mijn oog valt op de volgende zinnetjes:
‘1857.... les “Fleurs du Mal” se sont ouvertes à Paris. Dans les mêmes mois,
Flaubert public “Madame Bovary”; Dostoiewski et Tolstoi prennent l'essor; et Wagner
achève le second acte de “Tristan”. Une telle année compte dans l'histoire de l'esprit.’
Nu klinkt het misschien gezocht, wat ik ga zeggen: maar een dusdanige
formuleering van opzichzelf onomstootelijke feiten doet mij aan niets zoo sterk
denken als aan een complot. De wijze, waarop de heer Suarès hier zijn mannetjes
om het jaar 1857 heen groepeert, heeft iets onweerstaanbaar geheimzinnigs. Men
ziet Wagner de tweede acte van ‘Tristan’ voltooien met een plechtig gevoel van
medeplichtigheid aan de opvlucht van Tolstoi, terwijl Flaubert op het parool ‘Fleurs
du Mal’ van Baudelaire schijnt te hebben gewacht om zijn ‘Madame Bovary’ te
lanceeren; kortom, het geheel maakt den indruk van een samenzwering van den geest,
die in 1857 tot een bizonder heftige uitbarsting leidde; al die representanten van de
geheime orde des geestes hebben elkaar door teekenen te verstaan gegeven, dat zij
de wereld nu of nooit door een serie groote daden moesten verrassen.... Het gaat mij
in dit geval dus als den antisemitischen expert Vleeschhouwer in het proces over de
Wijzen van Zion; ik zie een mysterieus verband, dat er niet is.
Natuurlijk heeft de heer Suarès het niet zoo bedoeld; maar zijn arrangement
suggereert het toch. Hij wil, door de feiten aldus te groepeeren, de grilligheid van
het toeval uit de geschiedenis een weinig wegnemen; hij wil ons doen beseffen, dat
men zich de geestelijke gebeurtenissen best in den vorm van een competitie kan
voorstellen. Maar dit organiseeren van den geest achteraf heeft één gevaar: dat de
lezer gaat denken, dat er werkelijk van die ‘geheime afspraken’ hebben bestaan, dat
de heer Suarès ‘er meer van weet’. En op die manier ontstaat een geloof als dat aan
de Protocollen van de Wijzen van Zion en een autoriteit als die van den heer
Vleeschhouwer.
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Sagittarius.

Nieuwe uitgaven
aant.

Metamorphosen. Nagelaten Teekeningen van dr Marianne van Herwerden.
(Joh. Enschedé & Zonen, Haarlem 1934).
Door Marie P. Löhnis is een alleraardigst boekje bezorgd uit de nalatenschap van de
cytologe en genetica dr Marianne van Herwerden. Het is een verzameling op
wetenschappelijke figuren geïnspireerde fantastische teekeningen, door den bekenden
drukker Enschedé deels in kleuren uitmuntend verzorgd uitgegeven. Het zijn
afbeeldingen uit biologische leerboeken, microscopische doorsneden e.d., die mej.
van Herwerden in haar vrijen tijd inspireerden tot het teekenen van deze
sprookjesachtige verbeeldingen. Wij hebben hier dus niet met gewone illustratie,
maar met grillige interpretatie te doen; de uitgeefster heeft zooveel mogelijk de
oorspronkelijke wetenschappelijke figuren naast de teekeningen van mej. Herwerden
geplaatst om er een indruk van te geven, hoe in de fantasie van een onderzoekster
de exacte protozoën kunnen veranderen in feeën en wormen, of hoe een cel onder
een bepaalden gezichtshoek een gemantelde fabeljuffrouw kan worden. Behalve
curieus zijn deze teekeningen dus ook nog merkwaardige voorbeelden van de resten
aan naïef, concreet voorstellingsvermogen, die zelfs bij een wetenschappelijk
geschoolde telkens weer boven komen drijven. Men schenkt in het algemeen veel te
weinig aandacht aan dit soort begeleidende ‘officieuse’ verschijnselen, omdat men
een vertegenwoordiger der wetenschap meestal onmiddellijk vereenzelvigt met zijn
publicaties in vaktijdschriften. Uit dit boekje blijkt nu, hoe in mej. van Herwerden
het naïeve kind is blijven leven, dat in een vorm, ook al is het die van een abstracte
figuur, voor alles de gelijkenis zoekt met menschelijke trekken en menschelijke
gebaren. Men kan zulke uitingen van spontaan teekenen vergelijken met de kleine
bijgeloovigheden, waaraan zoo ongeveer alle ‘verlichte’ Europeanen nog plegen te
lijden: zij stappen over drie trottoirtegels heen en loopen achter een ladder om, omdat
zij met al hun ‘verlichting’ toch ergens gebonden zijn gebleven aan den primitieven
mensch in hen. En in dergelijke dingen verraadt een persoonlijkheid vaak meer dan
in officieele voordrachten voor het publiek.
Zoo is dit voor bibliophielen, teekenaars en psychologen begeerlijke boekje behalve
een sierlijke curiositeit ook een belangrijke bijdrage tot de kennis van het
spontaan-naïeve in een vrouw van wetenschappelijke beteekenis.
M.t.B.

Frederik van Eeden, Mijn Dagboek. Deel 7 en 8. (Van Munster Uitg.
Mij., Amsterdam)
aant.
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Van de dagboeken van Frederik van Eeden, waarover hier ter plaatse reeds vroeger
geschreven is bij het verschijnen van de vorige deelen, zijn thans deel 7 en 8 van de
pers gekomen. Waar ik zeer onlangs uitvoerig over de figuur van Eeden uitweidde
naar aanleiding van de studie over hem van dr van Tricht, volsta ik thans met een
korte aankondiging. De nieuwe deelen bevestigen trouwens in het algemeen den
indruk, dien men van Van Eeden had. Een zeer veelzijdige belangstelling, die voor
geen enkel onderwerp halt houdt en zich dus vaak in een dilettantische veelheid
verliest, kenmerkt ook deze dagboekbladen; zij hebben meer belang voor den Van
Eeden-kenner, dan voor den ‘argeloozen lezer’, al zal ook deze zich wellicht
interesseeren voor de reacties van dezen auteur op den grooten oorlog waarover men
in deel 8 veel notities vindt.
De aanteekeningen varieeren tusschen het onbelangrijk-alledaagsche van Van
Eedens leven als particulier en meditaties over het astrale lichaam; zoo houdt Van
Eeden b.v. den kanker voor een gevolg van de slechte werking van dat ‘astraallijf’.
Wij maken ook de crisis mee van den ‘Fortekrels’ tengevolge van den oorlog en Van
Eedens optreden als redacteur van De Groene. In alles spiegelt zich de man, die de
verpersoonlijkte onvrede met het leven is geweest.
M.t.B.

Wat is waarheid?
aant.

De houding van Pilatus
Pilatusgeest en heiligheid bij Unamuno
Miguel de Unamuno, St. Manuel Bueno Martelaar. (Van Loghum Slaterus'
Uitg. Mij, Arnhem 1935)
PILATUS dan zeide tot hem: Zijt gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt
dat ik een Koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen,
opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort
mijne stem.
Pilatus zeide tot hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom
uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in hem’.
Aldus geeft het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 19, vers 37-38, de controverse
tusschen den ‘Koning der Joden’ en den stadhouder der Romeinen weer. Terwijl
Christus bereid is met zijn leven in te staan voor datgene, waarvoor hij zegt in de
wereld gekomen te zijn, en dus voor hen, die weten waarin zijn waarheid bestaat,
een volkomen heldere figuur is, laat de sceptische Pilatus zich hier kennen als iemand,
die zich ten opzichte van waarheid en onwaarheid beide onverschillig toont. Deze
houding van Pilatus kan men op minstens tien manieren interpreteeren. Men kan
hem vooreerst zien als een karakterloozen lafaard, die om der wille van de rustige
rust het onrecht liet geschieden; en deze interpretatie is inderdaad niet ongemotiveerd;
want hij was ‘zeer bevreesd’, zooals er staat; de wijze, waarop Pilatus ‘zijn handen
in onschuld wascht’, bracht mij op de Zondagsschool reeds tot verontwaardiging,
omdat het mij toescheen, dat een paar bataljons van deze hoogste autoriteit het
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schandaal op Golgotha wel hadden kunnen voorkomen. Pilatus is dan ook in den
volksmond allerminst populair; de ‘Pilatus-geest’ is voor sommige menschen de
ergste vorm van lamlendigheid, die men zich maar denken kan.
Er is echter ook een anderen kant aan Pilatus, dien men niet mag voorbijzien, en
die ik in verband met de novelle van Unamuno met nadruk naar voren wil brengen.
Hoe komt het nl., dat Pilatus niet ingrijpt en liever een moordenaar vrijlaat (die
merkwaardig genoeg in een oudere lezing van het Evangelie van Mattheüs ‘Jezus
Barabbas’, d.i. Jezus, de Zoon des Vaders, schijnt te hebben geheeten!), dan zich
met zijn gansche persoonlijkheid garant te stellen voor den vertegenwoordiger der
Waarheid? Men kan toch bezwaarlijk aannemen, dat hij een eventueel oproer, dat
naar aanleiding van zijn beslissing ten gunste van die Waarheid zou zijn ontstaan,
met de militaire macht niet zou hebben kunnen onderdrukken. Dupe van zijn beslissing
is Pilatus al evenmin geweest; hij heeft geweten en erkend, dat hij in Christus geen
schuld vond; en desalniettemin liet hij Christus over aan zijn tegenstanders. Er zijn
slechts drie woorden, die op het raadselachtige karakter van Pilatus eenig licht kunnen
doen vallen, en wel de woorden: ‘Wat is waarheid?’ Blijkbaar wil de schrijver van
het Evangelie daarmee iets aanduiden omtrent de motieven van den stadhouder, die
aanstonds den moordenaar de voorkeur zal geven boven Christus; hij wil aanduiden,
dat Pilatus geen wezenlijk belang heeft voor den strijd onder het volk om den eenen
of den anderen beschuldigde; voor dezen scepticus is blijkbaar de Koning der Joden
onschuldig; maar hij wil het volk ter wille zijn, omdat hij de schuld van den
moordenaar niet gewichtiger vindt en het volk zijn eigen moraal gunt. Pilatus is,
behalve een scepticus, ook een realist en een aristocraat, die als representant van den
Keizer in de gebeurtenissen, die zich onder zijn oogen afspelen, niet anders kan zien
dan een provinciaal drama van ondergeschikt belang. Zijn waarheidszin is met de
keuze tusschen Jezus en Barabbas niet gemoeid: ook zoo zou men wellicht zijn
houding, die op het eerste gezicht alleen maar karakterloosheid lijkt, kunnen verklaren,
zij het dan ook niet goedpraten.

Twee waarheden naast elkaar.
Pilatus, kan men zeggen, representeert in alle opzichten het amoreele (hetgeen nog
iets anders is dan immoreele!) leven tegenover de moreele waarheid; vandaar dan
ook, dat hij zich de vraag stelt: ‘wat is waarheid?’, want hij heeft geen orgaan voor
‘de’ waarheid; hij kent alleen de macht van Rome als een werkelijke factor; hij zal
wel van meening zijn geweest, dat het volk het gelukkigst is, als men het zijn zin
geeft, en dat het onbegonnen werk is om het waarheidsprobleem in zijn volledige
consequentie aan dat volk voor te leggen. Dus wedt Pilatus op het leven als een
instantie boven de waarheid; hij laat het volk zijn gang gaan, met de typische
onverschilligheid van één, die iedere onschadelijke illusie voor de menigte goed
genoeg acht. Dit Pilatus-thema vindt men werkelijk niet alleen in het Nieuwe
Testament omdat het overal actueel wordt, waar men over de betrekkelijkheid van
alle waarheid gaat nadenken. In het tooneelstuk Gevaarlijke Bocht, dezer dagen door
het Hofstadtooneel gespeeld, laat de Engelsche schrijver Priestly zien, hoe iets, dat
één der hoofdpersonen waarheid gelieft te noemen, slechts tot resultaat heeft, dat het
leven van zes menschen onmogelijk wordt gemaakt; en door zijn le bedrijf aan het
eind van het 3e nog eens opnieuw te laten beginnen, maar nu met 'n kleine omzwaai
naar de onwaarheid (één der aanwezigen vindt radiomuziek en maakt daardoor dus
de uiteenzetting over de ‘waarheid’ onmogelijk) demonstreert Priestly, hoe deze
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menschen den leugen noodig hebben voor hun bestaan. Het is iets meer dan een
alledaagsche tooneeltruc, dit overdoen van dezelfde scène, die de toeschouwer in de
eerste acte op een katastrofe zag uitloopen en die hij nu, door een onbeteekenende
wijziging, aan het slot van de derde acte nog eens gemoedelijk ziet verzanden in een
onschuldig dansje. Ook hier is de Pilatusvraag ‘wat is waarheid?’ de inzet van een
drama, zij het dan ook op een ander plan, en de leugen blijkt hier heilzamer dan een
waarheid, die te zwaar te dragen viel voor hen, die haar moesten hanteeren.
Het is dan ook wat al te simplistisch, de waarheid zonder meer te vereenzelvigen
niet iets, dat voor het leven heilzaam is. Voor iemand als Pilatus bestaan er kennelijk
naast elkaar een waarheid voor het volk en een waarheid voor den stadhouder, die
eigenlijk slechts formules zijn voor twee verschillende belangen; het volk moet men
tevreden stellen om er zoo weinig mogelijk last van te hebben, de stadhouder
daarentegen mag aan alles twijfelen, waarin hij het volk zijn zin geeft; wat voor den
stadhouder dus zeer heilzaam is, zou voor het volk zeer onheilzaam zijn, en
omgekeerd. Maar als iemand twee waarheden naast elkaar erkent, erkent hij daarmee
tegelijkertijd, dat hij niet weet, wat waarheid is, omdat twee waarheden naast elkaar
elkaar doodslaan! Ziehier het Pilatus-probleem in zijn volle gecompliceerdheid! De
vraag wordt dus: moet de stadhouder datgene, wat hij waar of onwaar acht (bijv. zijn
scepticisme), aan het volk opdringen, hoewel hij zeker weet, dat hij het daardoor
ongelukkig maakt, of moet hij veeleer aan het volk zijn geluk laten, zij het dan ook
ten koste van zijn eigen begrippen van waarheid of onwaarheid?
Deze vraag is de inzet van de novelle St. Manuel Bueno, Martelaar van Miguel
de Unamuno, al is hier de stadhouder een heilige en het volk de bevolking van een
Spaansch dorp, Valverde de Lucerna.

Manuel en Lazaro.
De vorm van deze curieuse novelle is de biecht van een vrouw, die haar leven heeft
gewijd aan den dienst van Don Manuel, den pastoor van genoemd dorp, die door
zijn spreken en handelen reeds lang voor zijn dood door zijn parochianen als een
heilige werd vereerd; en nu de bisschop van het diocees zijn best doet voor het proces
der zaligverklaring, acht deze Angela Carballino zich geroepen op te schrijven wat
zij van den ondergrond dier heiligheid weet. Want achter dezen heiligen Manuel
verborg zich een geheim, dat zijn bestaan zoozeer beheerschte, dat hij de eenzaamheid
steeds ontweek; niet voor niets was hij een gemoedelijke heilige, afkeerig van
wonderen en bloedige askese; zijn heiligheid hing samen (daarop laat Unamuno al
dadelijk den nadruk vallen, als men nog niets kan raden van de tragedie, die zich in
Don Manuel belichaamt) met de menschen, wier herder hij was, en met het groote
geheim, dat hij onder hen te verbergen had. De schrijver geeft zijn lezer op de eerste
pagina's van zijn verhaal al eenige wenken, waar hij 't probleem van Don Manuels
leven moet zoeken; als Manuel in den preek van Goeden Vrijdag de woorden uitroept:
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (woorden, die door den
dorpsidioot Blasillo bij wijze van holle echo worden nagebalkt), dan roert die preek
het publiek tot tranen, want het is, of men Jezus Christus zelf hoort. Waarom? Omdat
Don Manuel geen rhetor is, maar in de kruiswoorden zijn eigen geheim prijsgeeft..
en niet prijsgeeft; immers het volk hoort wel de ontroering in zijn stem, maar legt er
de algemeene waarheid van zijn godsdienst in, zonder te begrijpen, dat Don Manuel
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hier over zijn eigen waarheid spreekt. Wat is waarheid? Men ervaart pas
langzamerhand, waar het Unamuno om te doen is. Het is de broer van Angela, Lazaro,
die na zijn terugkeer uit Amerika, vol anticlericale theorieën over pastoors, die de
vrouwen om hun vinger winden en zoo het land regeeren, eerst met tegenzin in
aanraking komt met den dorpsheilige en dan zijn geheim raadt. Deze Lazaro
vertegenwoordigt bij Unamuno het rationalistische verstand, dat in zijn vreugde om
de ontdekking van de domheid op aarde begint met die domheid te willen opruimen;
hij is geheel en al een ongeloovige, in oppositie tegen de kerk en de religie, en dus
aanvankelijk vol verachting voor Don Manuel, dien hij zooveel mogelijk vermijdt.
Daarom is ook Lazaro de man, die in staat is te raden, waarom Don Manuel de
eenzaamheid schuwt en niet, zooals andere pastoors, op liberalen, ketters en
vrijdenkers scheldt; nadat hij aan het sterfbed van zijn moeder den persoonlijken
invloed van Don Manuel heeft ondergaan en nauwer met hem in aanraking is
gekomen, ontdekt hij, dat de heilige, voorbeeld en toeverlaat van het dorp, zelf niet
gelooft. Maar anders dan Lazaro, de beeldenstormer en opruimer van het verouderde,
heeft Manuel het ongeloof in zijn leven toegelaten, alleen om het te onderdrukken
ter wille van zijn parochianen, die bij het ‘wat is waarheid’ niet zouden kunnen
bestaan; zijn heiligheid is een subliem gecamoufleerd besef van de twee waarheden,
die naast elkaar rechten kunnen laten gelden: de waarheid voor den sterke, de waarheid
voor de vele, vele zwakken. Alleen Lazaro en Angela komen te weten, dat de milde
pastoor der dorpelingen tevens de geheel op zichzelf aangewezen ongeloovige is.
‘Ik ben er om de zielen van mijn parochianen te laten leven’, zegt Don Manuel tot
Lazaro, ‘om hen gelukkig te maken, om te maken dat ze zich voor onsterfelijk houden
en niet om hen te dooden. Hier is noodig, dat ze gezond leven, dat ze leven in
eensgezinde opvatting; en met de waarheid, met mijn waarheid, zouden ze niet leven.
Laat hen leven. En dat doet de Kerk: hen laten leven. Ware godsdienst? Alle
godsdiensten zijn waar, voor zoover ze de volken, waar ze beleden worden, geestelijk
laten leven, voor zoover ze hen erover troosten, dat ze moesten geboren worden om
te sterven. En voor elk volk is de zijne, die waardoor dat volk gevormd is, de ware.
En de mijne? De mijne is mezelf te troosten door de anderen te troosten, al is de
troost die ik hun geef niet de mijne’.
Zoo luidt de biecht van den heiligen Manuel tegenover Lazaro, dien hij met zijn
waarheid wil winnen, omdat hij weet, dat hij hem met de waarheid der anderen niet
winnen kan. En inderdaad, hij wint Lazaro, die zijn volgeling wordt en afstand doet
van zijn vooruitstrevend anticlericalisme om de waarheid voor de sterken, de waarheid
der twee waarheden naast elkaar, te aanvaarden. En na den dood van die twee, die
tot op het laatste oogenblik sterk blijven in hun dubbele rol, erft Angela, de schrijfster
van deze biecht, hun geheim.
‘En nu bij het schrijven van dit gedenkschrift, deze intieme bekentenis van mijn
ondervinding van de heiligheid van anderen, geloof ik, dat Don Manuel Bueno, dat
mijn St. Manuel en mijn broer Lazaro gestorven zijn in het geloof; dat ze niet dàt
geloofden, wat voor ons van het meeste belang is, maar dat ze het toch geloofden
zonder het te gelooven, doordat ze het geloofden in een actieve en berustende
verslagenheid’.

Manuel en Pilatus.
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Men kan het uit deze diepzinnige woorden reeds opmaken: het leven van Don Manuel
was niet heilig omdat het in het teeken der eene, onfeilbare Waarheid stond, maar
omdat het in het woord van Pilatus ‘wat is waarheid?’ een nieuwe
bestaansmogelijkheid had gevonden. Het verschil tusschen Pilatus en Don Manuel
is alleen, dat Pilatus uit het ‘wat is waarheid’ de conclusie trekt, dat hij het volk zijn
zin moet geven, terwijl Manuel uit denzelfden twijfel afleidt, dat hij het volk gelukkig
moet maken; maar in beide gevallen is het niet De Waarheid die den doorslag geeft,
maar, het leven. Wat in Pilatus gemakkelijk onherkenbaar wordt door den voorgrond
van sceptische lafheid, komt in Unamuno's Don Manuel veel duidelijker tot uiting:
dat er waarheid is en waarheid, en dat men niet over een waarheid kan oordeelen
zonder te weten, voor wien zij geldt. In Don Manuel vereenigt Unamuno dus eigenlijk
den Pilatusgeest (de Nietzscheaansche aanvaarding van het leven en verwerping van
het Christendom) met het katholicisme (het besef van heiligheid en hiërarchie); een
Don Manuel kan een ongeloovige zijn en een heilige tegelijk, omdat hij zich bevrijd
heeft van de gedachte, die evengoed de inquisiteurs als de vrijdenkers bevangen
houdt: dat de waarheid altijd en voor allen dezelfde is, en omdat hij tegelijkertijd
door zijn typisch-Christelijke liefde voor het volk aan de denkwereld van dat volk
gehecht blijft.
Unamuno laat in deze merkwaardige novelle bijzonder goed uitkomen, hoe de
twee waarheidssferen elkaar steeds afwisselen en doordringen, omdat de woorden,
waarvan de heilige Manuel zich bedient tegenover het volk, ook telkens de woorden
zijn, waaruit zijn ongeloof het duidelijkst spreekt. Dr. G.J. Geers, de bekende
hispanoloog, heeft wederom voor een heldere vertaling gezorgd van dezen Unamuno,
die als no. 9 in de verzorgde Stem-serie is verschenen.
Menno ter Braak.

Verwey en zijn werk
aant.

Het draagt een monumentaal karakter
Dichter, criticus, paedagoog, historicus, vertaler
HET EERSTE WOORD, dat zich opdringt bij een beschouwing over het oeuvre van
den 70-jarigen Albert Verwey, is wellicht ‘monumentaliteit’. Het begrip is meer
architectonisch dan poëtisch, maar daarom nog niet verwerpelijk als karakteristiek
van een dichterlijke werkzaamheid, die zich zoozeer kenmerkt door een
onverstoorbaar productie-rhythme, nadat eenmaal de te sterke invloeden van anderen
waren overwonnen, en een (uiterlijk althans) weinig bewogen leven op den
achtergrond, geconcentreerd op het plaatsje Noordwijk en culmineerend in den
leerstoel aan de Leidsche Universiteit.
Wanneer men zegt, dat Verwey zich in zijn werken een monument heeft gesticht,
dan behoeft men dit niet als een leeg compliment op te vatten. Monumentaliteit in
de poëzie (die tenslotte geen architectuur is, en aan andere wetten gehoorzaamt dan
die, volgens welke een gotische kathedraal of een stadhuis gebouwd wordt!) laat
zich niet zonder meer omschrijven als de hoogste potentie van poëzie; met name
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voor de lyriek is de monumentale structuur dikwijls een handicap, omdat lyriek en
spontaneïteit, improvisatie zeer nauw aan elkaar zijn verbonden; waar de dichter zich
een monument sticht van bundels, daar loopt hij ook steeds gevaar, dat zijn poëzie
haar spontaan, geïmproviseerd karakter opoffert voor den bouw van het geheel. Als
een gedicht ‘een deel is van een gemeenschap, waarin het een functie heeft’, moet
de poëtische inspiratie al bijzonder sterk zijn, wil de ‘gemeenschap’ aan het
afzonderlijk leven van ieder gedicht op zichzelf geen schade doen. Elders in dit blad
wordt over deze verhouding van het afzonderlijke gedicht tot het geheel van Verwey's
oeuvre nader gehandeld; ik volsta hier dus met de verwijzing naar het feit, omdat de
monumentale constructie, die zoo typeerend is voor dit temperament, mede aanleiding
heeft gegeven tot de uiteenloopende beoordeelingen van Verwey's poëzie.
***
Monumentaliteit is in het algemeen niet kenmerkend voor de mannen van Tachtig.
Kloos en van Deyssel waren erupties; men beoordeelt hun beteekenis naar een
betrekkelijk korte periode van hun leven. Van Eeden heeft veel geschreven en veel
standpunten ingenomen; maar monumentaal kan men zijn oeuvre evenmin noemen.
Gorters heroïsche ontwikkelingsgang verbiedt ook een dergelijke qualificatie. Albert
Verwey echter, eenerzijds volkomen geconcentreerd op de rechtvaardiging van het
dichterschap en de geheele cultuur steeds resumeerend onder het aspect van dat
dichterschap, anderzijds toch een bespiegelende natuur met eerbied voor de traditie
(ook voor de Hollandsche traditie), is degene onder de Tachtigers geworden, die hun
erfenis heeft gekapitaliseerd; door de poëzie in verbinding te brengen met de Idee
en het extreme individualisme van ‘De Nieuwe Gids’ philosophisch te matigen in
zijn tijdschrift ‘De Beweging’, heeft hij een ontwikkeling bevorderd en zelfs geleid,
die in Kloos geen aanknoopingspunt kon vinden. Het streven naar harmonie en
afronding in Verwey's critisch werk is de tegenkant van zijn regelmatige poëtische
productie; het monumentale karakter van zijn werk is Verwey zelf dan ook bekend,
al zal het hem wellicht niet tot geheel dezelfde conclusies brengen als menschen van
een andere generatie. Hij zegt in zijn voorwoord tot zijn verzameld proza (de eveneens
monumentale tiendeelige uitgave):
‘Dit werk is een geheel, niet naar zijn uiterlijk voorkomen, maar wel naar zijn
innerlijke bedoeling; vooruit bepland, en afgesloten toen het gereed was. Toen toch,
in 1919, omstandigheden het raadzaam maakten mijn tijdschrift “De Beweging” te
laten ophouden, kon ik daartoe enkel overgaan omdat, terwijl de aandrang van de
medewerkers verminderde, mijn eigen persoonlijke taak was afgeloopen. Ieder
kunstenaar, wanneer hij zijn gedachte in een gegeven stof verwerkelijkt, kan dat
doen volgens een hem niet bekend, maar streng bepaald aantal mogelijkheden. Als
hij zijn laatste bladzij, zijn laatste regel van een werk geschreven heeft, voelt hij het.
Het werk is voltooid. De vormdrift is uitgeput. In mijn laatste opstellen, die over Dèr
Mouws “Brahman” en J. Huizinga's “Het Herfsttij der Middeleeuwen”, was mijn
Verbeelding-idee in haar onderscheiding van de Verzinnebeelding tot zichzelf
gekomen.’
Deze opvatting van het eigen werk, van de ‘praedestinatie der mogelijkheden’,
waaraan de dichter zich slechts heeft te onderwerpen om zijn grenzen te kennen, is
een architectonische, een ‘monumentale’ opvatting. ‘Vooruit bepland, en afgesloten
toen het gereed was’: het monument staat voor ons opgericht. Men kan zich zulk een
definitie van het schrijversschap als een afgerond geheel moeilijk voorstellen als
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afkomstig van een agressieve persoonlijkheid, die zich realiseert zonder aan zichzelf
als een historische grootheid te denken.
***
Een terugblik op Verwey's leven en scheppen is met de qualificatie
‘monumentaliteit’ geheel in overeenstemming. Het is niet de eruptie, die beslissend
is geweest voor dit dichterschap, maar de constante werkkracht; Verwey vindt zijn
persoonlijkheid pas, nadat hij zich aan de invloeden van de impulsieve ‘Nieuwe
Gids’-periode heeft onttrokken en een tijdlang heeft gezwegen; dan wordt hij de
dichter van den duur tegenover den dichter van het moment, en de vertegenwoordiger
van een bezonnen poëtica, die Tachtig met 't leven tracht te verzoenen.
Ook Albert Verwey (geb. 1865) is leerling geweest van de H.B.S., waaraan dr
Doorenbos les gaf. In 1885 werd hij met Kloos, Van Eeden, Van der Goes en Paap,
redacteur van ‘De Nieuwe Gids’, waarvan hij zich in 1894 afscheidde door (met van
Deyssel, zonderling genoeg) ‘Het Tweemaandelijksch Tijdschrift’ te stichten, dat in
1902 ‘De Twintigste Eeuw’ werd genoemd. Terwijl dit tijdschrift echter in 1909
weer opging in ‘De Nieuwe Gids’, stichtte Verwey zelf een eigen tijdschrift, ‘De
Beweging’, dat van 1905 tot 1919 heeft bestaan en een belangrijke plaats heeft
bekleed in de Nederlandsche litteratuur van dien tijd, niet in de laatste plaats door
Verwey's paedagogische talenten. Verschillende dichters, die tegenwoordig figuren
van beeekenis zijn, hebben in ‘De Beweging’ hun verzen geplaatst gekregen; onder
de medewerkers waren b.v. Aart van der Leeuw, P.N. van Eyck, Jan Prins, Geerten
Gossaert, Jacob Israël de Haan, en J.C. Bloem. Terwijl dezen doorgaans hun eigen
weg kozen, zijn dichters als Alex Gutteling, Th. van Ameide, Maurits Uyldert e.a.
(de ‘Noordwijker Kamer’) altijd sterk onder Verwey's invloed gebleven.
Het is dus niet anders dan de bekroning van een monumentaal dichterleven, dat
uiteraard met de paedagogie verzwagerd is, dat Verwey (sedert 1914 doctor honoris
causa van de Groninger Universiteit) in 1925 hoogleeraar te Leiden werd; hij opende
zijn colleges met een rede ‘Van Jacques Perk tot nu’. Over Verwey als leermeester
zal men in ditzelfde nummer een afzonderlijke bijdrage vinden.
Als dichter, criticus, litteratuur-historicus en vertaler heeft Verwey ontzaglijk veel
gepubliceerd. Ik noem van zijn dichtbundels: ‘Persephone en andere Gedichten’
(1885); ‘Van het Leven’; ‘Aarde’ (1896); ‘Dagen en Daden’, ‘Uit de lage Landen
bij de Zee’ (1904); ‘Goden en Grenzen’ (1920); ‘De weg van het licht’; ‘De Maker’;
‘De getilde Last’; ‘De figuren van de Sarkofaag’ 1930). In drie deelen Verzamelde
Gedichten is het poëtisch werk tot 1912 bijeengebracht.
Reeds meermalen is er op gewezen, dat een bloemlezing uit Verwey's
poëzie ontbreekt, terwijl die toch alle reden van bestaan zou hebben. Het
is te hopen, dat binnen afzienbaren tijd door bevoegde hand zulk een
selectie uit de vele bundels zal worden samengesteld!
Behalve lyriek schreef Verwey ook treurspelen in verzen (‘Jacoba van Beieren’,
‘Johan van Oldenbarnevelt’, ‘Rienzi’).
Zijn critisch werk vindt men in ‘De Oude Strijd’, ‘Stille toernooien’, ‘Luide
Toernooien’, en de tien deelen ‘Proza’ (1921-1923), die de critieken uit de
Bewegingperiode bevatten.
Als litteratuur-historicus, wiens bevoegdheid tot oordeelen niet onderdoet voor
zijn goeden smaak, heeft Verwey o.a. geschreven ‘Gedichten van Jonker Jan van der
Noot’, ‘Toen de Gids werd opgericht’, ‘Het Leven van Potgieter’, ‘Inleiding tot de
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Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst’, ‘Hendrick Laurensz. Spieghel’. ‘Vondels vers’,
‘Ritme en Metrum’, ‘Mijn Verhouding tot Stefan George’ (over deze verhouding
heb ik naar aanleiding van het verschijnen van dit boekje destijds uitvoerig in dit
blad geschreven).
Voorts heeft Verwey veel vertaald; zoo zijn verleden jaar nog de sonnetten van
Shakespeare in zijn vernederlandsching verschenen.
Wij hebben gemeend de beteekenis van den denkenden dichter en dichterlijken denker
Albert Verwey niet beter te kunnen doen uitkomen dan door de publicatie van eenige
bijdragen, die zijn persoonlijkheid tot onderwerp hebben; als dichter, als leider en
als leermeester wordt de zeventigjarige hier geschetst door hen, die hem als zoodanig
‘van nabij’ kennen.

Verweys laatste bundel: ‘Het Lachende Raadsel’.
Bij de uitgeverij C.A. Mees te Santpoort is dezer dagen de laatste bundel poëzie van
Verwey verschenen, die bewijst, dat een dichterschap als dit zich weet te handhaven.
‘Het Lachende Raadsel’ is een voor Verwey zeer representatieve bundel; zoowel de
concrete, beeldende mogelijkheden van den dichter, als zijn bespiegelende, soms
moralistische, soms abstract-wijsgeerige kant vindt men hier terug. Het lachende
Raadsel is Verweys laatste metaphoor:
Heb 'k dan 't wereldkluwen nu ontwonden?
O neen. Maar toonde als lachend raadsel aan:
Dat schoonst en vrijst zijn wie het vastst gebonden
De wereldwindingen ten einde gaan.

Als altijd is ook in dit boek het beeld meestal ondergeschikt aan de bespiegeling, al
kan men volstrekt niet zeggen, dat Verwey zich in de abstractie verliest. Het
verstandelijke element heeft inderdaad bij Verwey tijdelijk zeer nadeelig gewerkt,
maar in ‘Het Lachende Raadsel’ is een zeker evenwicht gehandhaafd, dat men zeker
als bij uitstek het peil van Verwey kan beschouwen.
Curieus is de weerklank van de gebeurtenissen in het land van Verweys overleden
vriend Stefan George:
Dwazen die in uw eigen land
Uw eigen mensen bant en moordt,
Die met de waanzin van uw woord
De lijnen van uw standen spant,
Dwazen die met uw dom verstand
De stemmen van de besten smoort
En meent dat adeldom behoort
Aan 't mengras dat ge niet verbant,
Gij zijt geen volk. Ge zijt een bent
Die volksdom noemt de domme groep
Die 't ware volksdom nog niet kent.
En stijft u in uw kwade roep.
Zaagt ge ooit, hoe star ge uw blik ook richt,
Twee helften tot één heel verdicht?
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Er staat ook een gedicht op Georges laatste bezoek aan Bingen in dezen bundel, dat
overigens niet tot de beste specimina van Verweys kunnen behoort.
In de samenspraak met den gestorvene, die ‘De Boodschap’ heet, wordt de
geesteshouding van den dichter nog eens duidelijk verbeeld:
Gij noemde toch
Spinoza? Veel gestalte had hij nooit.
Maar zijn herinring zegt me dat hij hoeder
Van 't licht genoemd werd, ginds - misschien ook hier?
Als dit zo is begrijp ik waar uw bede
Op doelt: ge volgt altijd met het natuurlijk
Het geestelijk licht, en de gestalte alleen
Weifelend tusschen beide. Ja, ik ga.
Als gij nu opziet ziet ge ons naast elkaar
En weet dan dat uw roepen werd verhoord.

Als geheel bevestigt ook ‘Het Lachende Raadsel’ het monumentale karakter van
Verweys werk.
Menno ter Braak.

Schietschijf
aant.

Gelukwensch voor Verwey
Vandaag wordt de tachtiger Albert Verwey zeventig, en daarom is er algemeene
vreugde in het intellectueele Nederland, dat immers op weinig tachtigers kan bogen
van zulk een constante werkkracht. Geleerder heeren dan uw boogschutter hebben
overigens in deze courant reeds uiteengezet, wat de beteekenis is van Verwey als
dichter, denker en leider; hij heeft dus, ex officio, niets anders te doen dan rechtuit
te zeggen, wat hem het meest in deze lezenswaardige beschouwingen heeft getroffen;
immers de gelukwensch van een subjectief manneke, dat er in het geheel geen pleizier
in heeft (noch het talent daartoe bezit) om tweejaarlijks een dichtbundel het licht te
doen zien en er slechts zijn werk van maakt op vlooien te jagen in de oerwouden van
den geest, mag niet het karakter dragen van een waardig jubileumsartikel. Ziehier
dus wat hem het meeste genoegen deed omtrent Verwey te lezen.
De eminente kenner van Verwey's poëzie, J.C. Bloem, schrijft in zijn opstel:
‘Maar als ooit een voor de hoogste poëzie ook maar eenigermate gevoelige de
onvergankelijke lentegedichten uit “Goden en Grenzen” heeft gelezen, weet hij, dat
Albert Verwey een van de grootsten onzer dichters is.’
De andere eminente kenner van Verwey's poëzie, S. Vestdijk, schrijft in zijn opstel:
‘Men kan bij Verwey tientallen bladzijden, ja geheele bundels (ik noem hier
“Goden en Grenzen” en “De Legende van de Ruimte”) doorbladeren zonder ook
maar iets te ontmoeten, dat een poëtische waarde vertegenwoordigt.’
Dit nu is voor ondergeteekende de hartelijkste gelukwensch aan den zeventigjarigen
Tachtiger geweest: dat op één jubileum twee ‘kenners’ van ‘de’ poëzie nog in staat
zijn om precies het tegenovergestelde te zeggen van één en denzelfden bundel. Daaruit
blijkt, dat Verwey geen gemummificeerde dichter is voor het panopticum der
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litteratuurgeschiedenis, maar dat het nog bij machte is meeningsverschillen op te
roepen zelfs bij twee bewonderaars van zijn kunst.
En wat moet ik nu denken van ‘Goden en Grenzen’? informeert de zoeker naar
objectiviteit, die zijn wereld onder zich voelt trillen, nu de deskundigen het zoo
gloeiend oneens zijn. Antwoord: denk niets, maar lees, nu dit probleem is opgeworpen,
‘Goden en Grenzen’ zelf! Dat is de eenige manier om iets te denken, en bovendien
de persoonlijkste gelukwensch voor Verwey.
Sagittarius.

Nieuwe uitgaven
aant.

H. Cornelius, De Afgelegde Weg. (C.A. Mees, Santpoort 1934).
Niet altijd is een volmaakte beheersching van den poëtischen vorm bewijs van een
krachtige persoonlijkheid, getuigen de vele epigonen, die verzen schrijven, waarop
men eigenlijk niets zou kunnen aanmerken, behalve dat zij.. niets zijn zonder het
voorbeeld van een ander, die aan hen voorafging. Evenmin echter is een onmiskenbaar
echte ontroering steeds een waarborg voor belangrijke poëzie getuigen de gedichten
van H. Cornelius, die zeker wel uit persoonlijke aandrift zijn ontstaan, maar zeer
zelden een adaequaten vorm hebben weten te vinden. In den dichter Cornelius, zooals
hij in den bundel ‘De Afgelegde Weg’ zich manifesteert, vind ik een gevoelige,
misschien overgevoelige, maar toch niet sentimenteele natuur, ontvankelijk voor de
indrukken van stad en land, met een onwerstaanbaren hang naar het religieuze, die
zich [bij] een dogmatisch-godsdienstig mensch wellicht zou hebben geuit in een sterk
zondebesef; aangezien Cornelius echter behoort tot hen, die in het woord ‘God’ meer
een algemeen symbool dan een duidelijk omschreven ‘voorstelling’ huldigen, blijft
zoowel het zondebesef als de genade in vaagheld (daarom nog niet oneerlijkheid!)
bevangen.
In den versvorm heeft dit sentiment zich geuit op een wijze, die hier niet verrast.
Het is een zelden praegnante, meestal monotone poëzie, die de geesteshouding van
Cornelius heeft te verklanken; het is bovendien typisch stroomende poëzie, zonder
die vaste kristallen, waaraan men een voortreffelijk vers onderscheidt van een goed
of een middelmatig. Men zoekt tevergeefs naar een gedicht, dat in een paar lyrische
regels zelfstandig en onvervangbaar zal zijn; en waar de totaliteit van den bundel
sympathiek, maar zwak blijft (anders zou men een vergelijking met Henriëtte Roland
Holst wagen), wordt men door die totaliteit niet bevredigd.
Voor de duidelijke oprechtheid van Cornelius moet men echter respect hebben.
En bijwijlen treft men in zijn bundel ook wel degelijk poëzie aan, die niet behoeft
versmaad te worden, en die vooral echt is door het accent van melancholie:
Dit is het wonder in den tred der jaren,
dat ik dezelfde ben, die ik voor jaren was,
altijd dezelfde in den tred der jaren. Ik ging door bergen, droomende in den morgen;
ging door de steden, waar het leven was.
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altijd dezelfde, droomend in den morgen.
Ik wist het niet, mijn leven scheen nu sterk,
sterk in het werk, sterk in de goede liefde,
ik wist het niet, mijn leven scheen nu sterk.
En toch, uit donk're diepten borr'len op
Verteederingen, die ik had vergeten,
zij borrelen uit de donkere diepten op.

M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Willem Gijssels, Leven en Droom (Zuid-Holl. Uitg. Mij., den Haag).
‘Liefdelyriek’ is de ondertitel van dit bundeltje verzen, en niet ten onrechte, want
van liefde is steeds sprake en op lyrische wijze. ‘Wellust brandt mij in den boezem’,
roept de heer Gijssels ergens uit, maar hij wordt ook ontnuchterd:
Toen zijn wij elk zijns weegs gegaan
en 't was met de apotheoos gedaan.

Toch blijft de heer Gijssels bij alle liefdespijn wel een gemoedelijk mensch:
En als een eendje onderdook,
vond zij het prettig en ik ook.

Er wordt veel over zoenen gesproken (men hoort zelfs van ‘gevierkte zoenen’!)
zoodat ook letterlijk niets op den ondertitel is aan te merken. Maar dichterlijke waarde
heeft het werk van den heer Gijssels voorshands niet.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Peter de Jonge - Een hommel uit den bijenkorf. (Brusse N.V. Rotterdam.)
De beginbladzijde van dezen roman met den duisteren naam doen beter verwachten
dan de overige pagina'a bleden. Zij zijn niet zonder vaart en originaliteit geschreven.
De hoofdpersonen, de ingenieur Geert van Marie, is per vliegtuig op weg naar Parijs,
een huwelijksleven ontvluchtend, dat door crisis en schoonmoeder bedorven wordt.
In dit Parijsche vliegtuig ontmoet hij een slanke Russin, die hij echter bij aankomst
in Parijs uit het oog verliest. Hij neemt zijn intrek bij een jeugdvriend en zijn vrouw,
die een pension exploiteert bij wijze van levensvulling. Deze koele ernstige, maar
toch charmante Gina leeft niet bepaald in harmonie met haar echtgenoot, een
zakenman tout court, die zijn vrouw geen kinderen heeft kunnen schenken.
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De pensiongasten vormen een wonderlijk allegaartje. Daar is de ex-dominee Burk.
bedrijver van een ‘ontroerende’ philosophie en uitvinder van een ingenieuze theorie
aangaande het aantal vrouwen dat per man beschikbaar moet zijn. Vervolgens een
gescheiden vrouw, die een dubbel leven leidt: een Duitsch student, die meer aandacht
heeft voor de dienstmeisjes in het pension dan voor zijn studie; een schilder, een
danser die den kost verdient als balletdanseres; een zangleeraar oftewel
muziekpaedagoog; tenslotte een nerveuse deftige oude freule, die het fatsoen
belichaamt.
Deze allen worden door Gina met edelaardigheid behoed. Geert van Marie komt
in aanraking met al deze verschillende menschen, houdt met ieder banale,
quasi-diepzinnige gesprekken en vat na verloop van tijd een diepe liefde op voor de
gastvrouw Gina, nadat hem door den echtgenoot pleinpouvoir is verleend, om te
trachten de koele Gina te ontdooien!
Deze liefde echter wordt door de geijkte misverstanden op de proef gesteld,
dreigende wolken pakken zich boven de hoofden der minnenden samen, wanneer
van Marie dreigt betrokken te worden in een spionnage-affaire. Maar het Russische
vriendinnetje uit de vliegmachine verhindert dezen afgrijselijken gang van zaken en
't slot brengt aan Geert van Marie een positie als Ingenieur aan de Zwarte Zee,
waarheen hij met Gina zal vertrekken.
Alles bij elkaar een onbeduidend boek, zonder de geringste Parijsche sfeer, vol
quasi gewichtige menschen en cliché-gesprekken. De ingrediënten voor deze roman
zijn lang niet onaardig, maar de schrijver was absoluut onmachtig er iets van eenige
beteekenis van te maken.
M.t.B.

Chained
aant.

Een voortreffelijke rol van Joan Crawford
Princesse Cinema
Hoe gemakkelijk moet het toch in het tegenwoordige stadium van de filmtechniek
en van de filmaesthetische ontdekkingen zijn om een voortreffelijke film te maken:
dat is de meditatie, waarmee misschien iemand naar huis gaat, na ‘Chained’ van
Clarence Brown met Joan Crawford en Clark Gable in de hoofdrollen gezien te
hebben. Immers aan deze film ontbreekt nu letterlijk niets dan een eersterangsscenario;
en zelfs met dit tamelijk afgezaagde verhaal, dat in een boek werkelijk overdonderend
vijfderangs zou zijn geweest, weet de regisseur met zijn materiaal nog zooveel te
bereiken, dat de toeschouwer zich geen oogenblik van het ‘drama’ kan losmaken en
zelfs het absurde happy end (twee menschen in een handomdraai voor het leven
gelukkig gemaakt dank zij een allerbraafsten en alleropofferendsten echtgenoot, een
waren albegrijper) met een bewijs van deelneming honoreert. Wat zou er dus niet
voor een meesterwerk zijn geboren, wanneer Clarence Brown de beschikking had
gehad over een scenario van beteekenis?.... In ieder geval is het een aangenaam
gevoel te weten, dat de Amerikaansche filmkunst thans zoover is, dat zij ieder
oogenblik, gegeven een economisch gunstig moment, iets kan voortbrengen als
‘Crime Without Passion’. De beheersching van de expressiemogelijkheden van den
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mensch op het beeldvlak en de zuiverheid van de montage laten reeds vrijwel niets
meer te wenschen over.
Van het scenario van ‘Chained’ zij het volgende meegedeeld:
Diana Lovering gaat op initiatief van den scheepvaartmagnaat Richard Field een
zeereis maken naar Buenos Aires. Zij moet n.l. overpeinzen, of zij wel in staat zal
zijn voor het oog der wereld de vriendin van Field te worden, die door de weigering
van zijn wettige vrouw niet in staat is haar te trouwen. Diana ontmoet aan boord van
het luxe schip, dat den regisseur gelegenheid geeft een op zichzelf alleraardigst
panorama te geven van het leven aan boord en het ‘flirten met de handschoentjes’
(vrij in het Nederlandsch overgezet), een farmbezitter, Mike Bradley; en uit een
aanvankelijk onschuldige zee-vriendschap ontwikkelt zich, zooals men aan ziet
komen, een nooit meer uit te roeien liefde-voor-het-leven. Natuurlijk tracht Diana
fair te zijn tegenover haar Richard, die iederen dag zes uur een mystieke sherry te
harer eere drinkt, daar in het verre Nieuw York, maar bij het bezoek aan Bradley's
farm na aankomst in Buenos Aires doorbreekt het groote gevoel de grenzen der
plicht. Toch besluit Diana naar Richard terug te gaan, om hem van de innerlijke
gebeurtenissen verslag uit te brengen; maar als zij bij haar terugkomst ontdekt, dat
Richard de scheiding heeft bewerkstelligd, en zelfs van zijn kinderen geheel afstand
heeft moeten doen om die scheiding te kunnen doorzetten, kan Diana er niet toe
komen hem voor den farmer haars harten te laten gaan, en zij trouwt met hem. Bradley
ontvangt van haar den in films gebruikelijken misleidenden brief, waarin Diana
zichzelf als flirt aanklaagt om het hem gemakkelijker te maken.
Tot dusver wil men alles nog wel gelooven, vooral omdat het zoo aannemelijk in
filmtaal wordt gezegd. Maar dat tenslotte de edele Richard, die alles geraden heeft,
Diana en Bradley toch nog royaal zijn zegen geeft, dat is in zoo hooge mate
onpsychologisch, dat zelfs het werkelijk uitnemende spel van Joan Crawford als
Diana ons van dit zielsproces niet vermag te overtuigen.
***
Maar eenmaal geconstateerd zijnde, dat het scenario conventioneel is en de
personages alleen leven in hun verhouding tot de liefde (dat Richard Field werkelijk
een scheepvaartmagnaat en Mike Bradley werkelijk een farmer is, moet men maar
gelooven, want zij doen niet anders dan zich in de problematiek van Diana
verdiepen!), moet men ook constateeren, dat de regie van Clarence Brown in alle
opzichten bijzonder goed is; vooral wordt ook hier weer de dialoog met meesterschap
gehanteerd. De eerste ontmoeting van Diana met Bradley, het langzaam ‘rijp worden’
van hun verhouding, dat alles ligt in den dialoog zeer levend voor ons. Daarbij komt,
dat Joan Crawford als Diana den hoogsten lof verdient voor haar menschelijk spel;
ik zag haar zelden zoo goed als in deze film; de regie heeft trouwens alle voordeel
getrokken van haar talent en de goedkoopere ‘vamp’-kant, die zij ook nogal eens te
demonstreeren heeft, geheel onderdrukt. Wat er dus ook aan het scenario ‘Chained’
van den vijfden rang moge zijn, het spel van Joan Crawford is zeker van den eersten
rang en een bezoek aan de film overwaard.
Clark Gable is ook zeer te waardeeren, al neemt men bezwaarlijk aan, dat zijn
type de man is om een dergelijke ongeneeslijke hartstocht op te wekken; hij is beter
geschikt voor de flirt dan voor de passie, die voor het leven lamslaat (op de film).
Daarentegen is Otto Kruger als Richard Field van een engelachtige mildheid des
geestes, die mij bijna oneerbiedig zou doen veronderstellen, dat hij voor de
concurrentie in het scheepvaartbedrijf wel niet geschikt zal zijn geweest; in
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begrijpende goedheid en zuivere menschenliefde zal echter geen van zijn vakgenooten
hem evenaren.
Een bijzonder aardig rolletje is ook Bradleys collega Johnie Smith, gespeeld door
Stuart Erwin met een vooral in het begin onweerstaanbaar humoristisch accent van
naïeveteit.
M.t.B.

Vaders eerewoord
aant.

Shirley Temple als Pennie
Passage Theater
Door de ‘Bengaalsche Lanciers’ heeft de regisseur Henry Hathaway zich een
verdiende reputatie verworven, die in de eerste plaats berust op zijn voortreffelijke
behandeling van den filmdialoog; hij weet dien te beperken tot het
strikt-noodzakelijke, en daarom tot het treffende element in zijn film te maken. In
dit opzicht stelt hij ook in deze film niet teleur. Het onderwerp is ditmaal minder
romantisch-pompeus dan in de ‘Bengaalsche Lanciers’ en herinnert eerder aan
Lubitsch' ‘Trouble in Paradise’; niet alleen uiterlijk blijft de gelijkenis, er is ook
overeenkomst in stijl. Vooral in het begin: de avonturier Jerry en zijn gezellin Toni
‘betalen’ een hotelrekening; dit is alles uitstekend afgewogen en verantwoord in de
regie; die inzet is tevens het hoofdmotief van de geheele film, die 'n zeer boeiende
en knap gemaakte ontspanningsfilm is van het goede genre. De avonturier vindt n.l.
zijn kind, Pennie, dat hij eerst à raison van 75.000 dollars heeft willen afstaan, en
die ontmoeting doet hem besluiten met Toni en Pennie in burgerlijke verhoudingen
eerbaar te gaan leven. Maar het kwaad wreekt zich in den vorm van een ouden
juweelendief, ‘oom Felix’, die als de booze geest in Jerrys leven terugkomt en hem
brengt tot het stelen van een halssnoer, ja erger (op de film dan) tot het verzaken van
het eerewoord aan zijn dochtertje. Het einde is, dat Jerry ‘oom’ neerschiet; Pennie
is bezorgd, nog wel bij de oude dame, van wien Jerry het halssnoer stal (o, romantiek!)
en de avonturier kan de politie afwachten.
Het scenario is vooral in de eerste helft sober en voor de regie een dankbare basis.
Later zakt het af, de sentimentaliteit neemt hand over hand toe, en men merkt dat,
doordat in de zaal de zakdoeken worden getrokken, maar het spel van de dramatis
personae is van het begin tot het eind bijzonder te prijzen. Wat Hathaway met baby
Shirley Temple weet uit te richten, die hier voor Pennie speelt, is miraculeus en echt;
het kind treedt hier, hoewel het de ‘wijze’ rol heeft, niet op als gecamoufleerd oud
menschje, maar heeft een ongedwongenheid, die het filmapparaat bijna doet vergeten.
Als gewoonlijk is Gary Cooper (Jerry) een overgangsvorm tusschen mannelijkheid
en naïeveteit, die hem uitstekend ligt; Carole Lombard als Toni staat hem met talent
terzijde, al blijkt zij niet altijd even photogeniek. Sir Guy Standing is de innemende
schurk (aanmerkelijk minder sympathiek dan zijn kolonel uit de ‘Bengaalsche
Lanciers’!), vol hoffelijkheid en beheerschte vileinigheid.
Een film dus, die veel kwaliteiten heeft voor een ontspanningsobject. Men vindt
er het filminstrument met zekeren greep in gehanteerd en blijft de beste verwachtingen
koesteren voor de toekomst van Henry Hathaway.
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M.t.B.

Dogma en muziek
aant.

Gorters verhouding tot het leven
Een boeiend ‘college’ over de burgerlijke poëzie
Herman Gorter. De Groote Dichters. - (Em. Querido's Uitg.-Mij,
Amsterdam 1935).
EEN van de vele goedkoope opinies, die omtrent Herman Gorter in omloop zijn, is
dat hij voor de litteratuur is ‘gestorven’, toen hij het individualisme afzwoer en
overging naar het marxisme. Die opvatting, waartegen men niet genoeg kan
protesteeren, omdat zij een voorbeeld is van de artiestentheorieën uit het gevolg van
de Nieuwe Gids-beweging, wordt o.a. verdedigd door prof. Prinsen, die in zijn
Handboek zelfs een sentimenteelen klaagzang aanhief over dezen dommen Gorter,
die ‘zich in wezenlooze verblinding en reddelooze verdwaasdheid als een réclus, die
zich inmetselde tusschen de schoren eener middeleeuwsche kerk, heeft afgesneden
van het licht’; het licht waarschijnlijk, dat de hooggeleerde in zijn genoemd handboek
over de Nederlandsche letterkunde liet uitstralen, en dat hier en daar bedenkelijk
veel lijkt op het aschgrauwe licht der maan. Ik stel daartegenover de these (niet voor
de eerste maal, want ik schreef reeds eerder over de beteekenis van de figuur Gorter
in deze courant), dat deze ‘reddeloos verdwaasde’ Gorter alleen meer waarde heeft
dan alle andere mannen van Tachtig bij elkaar, aangezien hij vrijwel de eenige is
geweest, die niet is blijven staan bij het aestheten-specialisme, dat de Tachtigers zoo
snel heeft vervreemd van hun volk (ik bedoel hier natuurlijk niet het volk als de
indifferente massa van Jan, Piet en Klaas, maar het volk als algemeenen term voor
de ‘niet-speciaal-artiesten’/.
Vergeleken bij Gorter verbleekt zelfs de monumentale Verwey, die toch geen
moeite heeft gespaard om den dichter met het leven te verzoenen en zich desondanks
nooit heeft kunnen losmaken van de metaphysische vaagheden, inhaerent aan den
kunstenaar, die de philosophie ontdekt; zonder ook maar iets te willen afdingen op
Verweys persoonlijkheid en ook zonder het spelletje te willen spelen van ‘A is grooter
dan B’, houd ik vol, dat de beteekenis van Gorter pas begint, waar die van Verwey
eindigt. Waarom? Omdat Gorter marxist was? Allerminst; zoo simplistisch kan men
dit probleem niet stellen. Het marxisme bestaat, zooals alle geijkte -ismen, in evenveel
edities als er marxisten zijn; voor den een is het een goedkoope heilsleer, die men
uit pamfletjes gemakkelijk kan leeren om van het levenraadsel af te zijn, voor den
ander een soort van duivelsdienst (voor de nationaal-socialisten b.v.), voor een derde
(zoo voor Gorter) een noodzakelijke formule om orde te scheppen, waar hij voorheen
slechts wanorde zeg. Niet iedereen behoeft zich met de voor Gorter noodzakelijke
formule te kunnen vereenigen om te erkennen, dat zij bij dezen waarlijk heroïschen
mensch niets goedkoope een niets: gemakkelijks vertegenwoordigde; wie trouwens
iets weet van Gorters artikelen in De Nieuwe Tijd, wier scherpzinnigheid soms door
het verloop der dingen wonderbaarlijk wordt bevestigd, zal er een eer in stellen geen
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gelegenheid te laten voorbijgaan om tegen de traditie in de aandacht te vestigen op
die periode van zijn leven, waarin hij volgens de letterkundigen van den ouden stijl
‘dood’ was; want zelden heeft in Nederland een schrijver intenser geleefd dan Gorter
in de eenzaamheid, doodverklaard door het aesthetendom, gedesillusioneerd door
het verloop van de Russische revolutie, wier salonfähige Litwinofstadium hij reeds
heeft voorspeld. Ook in dit boek uit zijn nalatenschap, De Groote Dichters, komt die
desillusie tot uiting, waar hij Lenin karakteriseert als den ‘stichter van het moderne
Russische kapitalisme’ en als den ‘Washington von Rusland’.... in een essay over
Milton!
Ziehier reeds een enkel staaltje van Gorters grootheid; hij schrijft geen letterkundig
opstel over den dichter Milton, zooals ieder specialist dat zou doen, maar hij bevrijdt
de poëzie en haar vertegenwoordigers uit hun aesthetisch isolement door hen te
toetsen aan de veel algemeener en meer cultuurverschijnselen bestrijkende formule
van het historisch-materialisme; hij stelt zich niet tevreden met een verheerlijking
van een representant van den geest, maar hij maakt dien geest zelf tot het brandende
probleem. In dit opzicht begint zijn rijk, waar dat van Verwey eindigt; en als men
zich met de historisch-materialistische formule van Gortert niet vereenigen kan, dan
heeft men toch minstens de verplichting om de stoutmoedigheid van zijn poging
zonder restrictie toe te juichen.

‘Gehoorde’ theorie.
Wij danken de publicatie van De Groote Dichters aan de goede zorgen van mej. J.
Clinge Doorenbos en Ant. Pannekoek. Gorter heeft dit omvangrijke werk, waarin
hij een poëtica wilde geven, die de leer van Marx zou aanvullen, niet persklaar kunnen
maken, hetgeen ten deele jammer is, omdat de tekst kennelijk nog een omwerking
noodig had, maar anderszins voor hem, die Gorters werkmethode wil leeren kennen,
de lezing van het vrijwel ongewijzigd afgedrukte manuscript bijzonder boeiend
maakt. De herhalingen, die bij een revisie door den schrijver zeker zouden zijn
vervallen, wijzen er op, met welk een stelligheid en heldere overtuiging Gorter hier
wilde verdedigen wat hij voor alles te verdedigen had; men denkt bij tijd en wijle
aan een college, dat den hoorders de nieuwe waarheid van het als zuivere formule
gevonden historisch-materialisme, toegepast op de poëzie, moet inscherpen, opdat
zij nooit weer zullen vervallen in de faciele vaagheid van de individualistische
Tachtigers-aesthetiek. Onverzettelijk, maar tegelijk glashelder en afkeerig van iedere
voortijdige mystificatie door onwetenschappelijk zelfbedrog is deze uiteenzetting
van de grootheid in de poëzie; wij vinden hier de gloed van den volledig overtuigde,
die lang op zijwegen heeft gewandeld, maar nu ‘in het licht’ is getreden (een ander
licht dan dat van prof. Prinsen). Gorter duldt in en buiten zichzelf geen twijfel meer;
hij is (men kan het dengenen, die daarop schimpen met liefde toegeven) een
‘dogmaticus’ geworden, maar hij is dan ook bereid zijn ‘dogma’ zonder omwegen,
d.w.z. met de bezielde nuchterheid van iemand, die in de wetenschappelijke
argumentatie muziek hoort, voor het forum der maatschappij te rechtvaardigen. Naar
aanleiding van het boek van dr Brandt Corstius over Gorter heb ik eens betoogd (in
het av. bl. van 18 Juli 1934), dat Gorter maar één verhouding tot het leven heeft
gehad: de muzikale. ‘Ik geef dezen term niet als panacee’ schreef ik toen, ‘waarmee
de figuur van Gorter is “verklaard”, maar als een gezichtspunt, van waaruit men
zoowel zijn zeldzame impressionistische gevoeligheid als zijn naar hoofdletters en
dogmatiek neigende levensleer kan begrijpen. Tot het type van den “muziekmensch”
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behooren beide eigenschappen, en zelden zag men ze zoo treffend gecombineerd als
in Gorter, dezen “Musiker auf Abwegen”.’ Mag ik deze definitie bevestigd achten,
wanneer ik op pag. 476 van De Groote Dichters lees:
‘Men hoort dat de poëzie van Aeschylus en Sophocles berust op den slavenarbeid.
Men hoort dat de poëzie van Dante berust op den gildenarbeid en op lijfeigenschap.
Men hoort den wereldhandel en de opkomende manufactuur in Shakespeare en
Milton.
Men hoort de grootindustrie in Shelley.
Men hoort de vrijheid die de arbeid geeft.
Men hoort de schoonheid.’?
Als Gorter een dogmaticus genoemd moet worden, dan is dat niet, omdat hij den
twijfel niet aandurfde, maar omdat de twijfel in de muziek en haar gedeeltelijk
aequivalent, de wiskunde, geen rol speelt. Kan men zich een mathematicus
voorstellen, twijfelende aan de stelling van Pythagoras, zooals een huisvrouw twijfelt
aan de voortreffelijkheid van een theesoort of een vrijdenker aan het bestaan van
God? Zeker, dit heldere, onverbiddelijke college, waarin alle geestelijke functie
herleid wordt tot de economische verhoudingen in hun ontwikkeling verbergt twijfel;
maar zooals het voor ons ligt, is het tot de helderheid van muziek en de
onverbiddelijkheid van de wiskunde gestegen. Het historisch-materialisme is voor
Gorter de muziek der wetenschap, waarin het leven tot hem komt; het heeft hem,
zooals hij in een noot zelf zegt, ‘wezenlijk genezen’ van de eenzaamheid, terwijl de
natuur (uit de periode van Mei en de sensitivistische verzen) ‘maar een
plaatsvervangster, een surrogaat’ was. Daarom ontbreekt hier ook volkomen de
vaagheid en heerscht hier de manie van het ‘verklaren’ en ‘oplossen’, die alleen in
de middelen van muziek en wiskunde zóó zuiver en tegelijk zóó kinderlijk-verzekerd
kan bestaan. In den musicus en den mathematicus vindt men de scherpzinnigheid en
het kinderlijke dikwijls vlak naast elkaar; zoo ook bij Gorter, die met volle kracht in
één richting denkt en in die richting meeslepend en onontkoombaar zuiver. Wie zegt,
dat het historisch-materialisme den mensch verlaagt, kent Gorters werk niet, of heeft
nooit iets gevoeld van zijn enthousiasme zonder hysterische opwinding. De scepticus
zal wellicht te vroeg glimlachen om Gorter als theoreticus, die geen grooter verrukking
kent dan die van het herleiden tot maatschappelijke verschuivingen van de schijnbaar
zoo immaterieele poëzie; want deze verrukking is bij uitstek muzikaal, en dus (ook
dat moet men onmiddellijk toegeven) onpsychologisch, beter gezegd
buiten-psychologisch; zoomin als men den componist vraagt, of hij een motief van
een sonate psychologisch verantwoorden kan, zoomin denkt men eraan die vraag
aan Gorter te stellen. Men kan zijn ‘systeem’ niet bestrijden door het in onderdeelen
te critiseeren; zijn historisch-materialisme is de wereld op de muziek van Marx, en
als zoodanig even compleet als een fuga van Bach. Men kan naast de fuga's van Bach
andere fuga's componeeren, andere compleetheden trachten te stellen; zoo kan men
ook Gorters historisch-materialisme in zijn geheel door een ander ‘systeem’ (laten
wij b.v. zeggen dat van Freud of Spengler) vervangen, zonder iets af te doen aan de
compleetheid van Gorters levensleer. De onpsychologische rechtschapenheid en de
mathematische wetmatigheid van Gorter te willen ‘verbeteren’ is even dwaas als
Bach te willen ‘verbeteren’; in den besten zin van het woord is Gorter een agitator,
d.w.z. een muziekmensch in het domein van de theoretische bespiegeling. Zijn scherp
verstand is daarom niet in tegenspraak met zijn koppige naïeveteit; het is de naïeveteiit
van den musicus achter een volmaakte denkmuziek.
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Denkmuziek veronderstelt eerst denken.
Het is allerminst mijn bedoeling mij van Gorter ‘af te maken’ door zijn ‘leer’ onder
den gezichtshoek der muziek te beschouwen; niet voor niets noemde ik deze
denkmuziek volmaakt. Wanneer ik mij in laatste instantie tot Gorters
historisch-materialisme als tot muziek verhoud, dan is dat geen poging hem langs
een omweg toch weer aesthetisch weg te dringen; de muziek is hier slechts één punt
van vergelijking, en beteekent geenszins een onderschatting van het
historisch-materialistisch onderzoek. De gewone verhouding tot het
historisch-materialisme is kil en zakelijk te qualificeeren als angst; angst voor het
verdwijnen van een paar illusies, angst voor de nuchterheid van de stof, angst voor
de triomf van de ongevoelige wetenschap over het geloof, angst, die maar al te
gemakkelijk tot ongemotiveerde onderschatting van de historisch-materialistische
conclusies kan leiden. Wie door dien angst gedreven rechtsomkeert maakt en de
heldere argumentatie van Gorter zoo snel mogelijk van zich af wil schudden, zou
ten onrechte gebruik kunnen maken van den term ‘muziek’; muziek legt geen andere
verplichtingen op dan er naar te luisteren, zou men, eveneens ten onrechte, kunnen
zeggen. Ten onrechte; want denkmuziek is, behalve muziek, ook denken; en wie de
verantwoordelijkheid voor het doordenken van Gorters conclusies niet wil aanvaarden,
kan er zich beter van onthouden naar zijn ‘muziek’ te luisteren. Een beeld, ontleend
aan een verwanten, maar met andere middelen gerealiseerden expressievorm, blijft
altijd een vergelijking; ik heb de vergelijking met de muziek gebruikt om aan te
duiden, dat de compleetheid en geslotenheid van Gorters marxistisch systeem aan
niets zoo sterk herinert als aan een compositie, en dat het dus monnikenwerk is te
probeeren dat systeem door detailcritiek te ondermijnen. Maar het feit is tevens daar,
dat Gorter zich niet van noten, maar van woorden, d.w.z. van teekens voor begrippen
bedient, en dat dus de beschouwing van zijn werk onder het aspect van de muziek
geen rekening houdt met de verantwoordelijkheid, die het begrip meebrengt. Als
Gorter b.v. zegt, dat wat wij ‘geest’ plegen te noemen niets anders is dan de godheid
van de warenmaatschappij, die immers niet meer, zooals de Homerische maatschappij,
de lichamelijke eigenschappen vergoddelijkt, maar de macht van het uitvinden,
koopen en verkoopen, winstmaken, overheerschen etc., dan heeft men de
verantwoordelijkheid van het denken noodig, om zijn standpunt tegenover die
opvatting te bepalen. Als Gorter de poëzie de hoogste kunst noemt, als hij de
menschelijke psyche tot drie driften herleidt, als hij van Dante den dichter der
opkomende bourgeoisie maakt en zijn katholiek-feodalen kant interpreteert als een
projectie ‘in den hemel’ van wat hem op aarde onmogelijk scheen, als hij ontkent,
dat Shakespeare een afbeelder van de werkelijkheid was en tracht te bewijzen, dat
hij juist de onwerkelijkheid zocht, omdat hij de representant was van zijn klasse, als
hij Milton teekent als den dichter van de revolutie der bourgeoisie en Vondel als den
minderwaardigen verloochenaar van zijn kleinburgerlijkheid, dan zijn dat stellingen,
die hij met de macht der logica verdedigt (en uitstekend verdedigt); dat verplicht ons,
die stellingen òf te onderschrijven òf ze met logische argumenten aan te vallen en
de houdbaarheid ervan met alle middelen van het woord te beproeven. De vergelijking
met de muziek gaat pas op, waar men het geheele systeem overziet, waar men ontdekt,
dat dit geheel van logische argumenten de voorgrond is, die een ‘blinde’ toewijding
aan het ideaal eener communistische wereld wetenschappelijk verbergt, en dat een
kinderlijk-zuiver geloof hier over de scherpzinigheid regeert.
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Voorloopers.
‘Wij moeten letten op het algemeene van het proletariaat, dat het tot de overwinning
zal leiden, en dat in de hoogste spanning, kracht en schoonheid afbeelden. Zonder
te letten op de werkelijkheid. Daarom moeten wij ons ook alléén die grootsten (de
grootsten der burgerlijke dichters, M.t.B.) tot voorbeeld nemen.’ (p. 217).
‘De communistische poëzie zal èn de feodale èn de burgerlijke poëzie, èn Homerus
en Aeschylus en Dante overtreffen, omdat de strijd van het proletariaat een grooter,
verhevener strijd is dan die van adel en bourgeoisie, en omdat haar einddoel, de
bevrijding der menschheid, hooger is.’ (p. 218).
In zulke zinnen breekt telkens de ‘dogmatiek’ door, die Gorter inspireerde tot dit
groote college over de burgerlijke poëzie. Wat hij in Aeschylus, Dante en Shakespeare
vereert is de zuiverheid, waarmee hij hun instrument ‘hoort’ zijn van hun klasse; als
zoodanig zijn zij voor hem (in tegenstelling tot Vondel en Goethe) wegwijzers,
voorloopers, muziek van hùn ‘sferen’, die hem aansporen zelf het algemeene, de
muziek te zijn van de klasse, die de bevrijding der menschheid aankondigt, het
proletariaat. Als hij daarin gefaald heeft, omdat hij het algemeene zocht in de poëzie
in plaats van in de ‘echte’ muziek, dan heeft hij heroïsch gefaald, en is dit theoretische
werk uit zijn nalatenschap een heroïsche documentatie van zijn pogen.
Menno ter Braak.

Schietschijf
aant.

Marinetti blijft liever gezond!
Binnenkort zal te Barcelona het P.E.N.-congres weer bijeenkomen, zullen de kranten
weer vol staan van botsingen tusschen dezen en genen, zal Nederland,
vertegenwoordigd door Top Naeff, Johan Koning en Ed. Veterman, weer een waardige
houding aannemen, zullen er.. geen groote feestelijkheden zijn ditmaal, omdat de
Spaansche regeering zich voor deze arena niet financieel interesseert, zal, kortom,
alles wat in de republiek der letteren van belang is, over de tong gaan.
Begrijpelijkerwijze is thans de gedachte- en persvrijheid een van de hoofdthema's;
want wat zijn schrijvers zonder die vrijheid? Wie over dit onderwerp zijn mond
houdt, zelfs op zooiets genoeglijks als een P.E.N.-congres, zou struisvogelpolitiek
voeren.
De afgevaardigde voor Italië, de niet onvermakelijke heer Marinetti, neemt echter
een zeer merkwaardig standpunt in ten opzichte van deze discussies. Hij komt,
redevoert, en verdwijnt onmiddellijk weer, alvorens de discussies zijn begonnen. De
heer Marinetti schijnt een ‘choque des opinions’ n.l. voor zoo gevaarlijk te houden,
dat hij er ernstige beschadiging van zijn persoonlijkheid van vreest. Niet, dat hij bang
is onder den voet te worden geloopen, geen sprake van! De heer Marinetti heeft
waarschijnlijk alleen maar geen lust om zich driftig te maken, of buiten adem te
geraken in een wedloop met Wells of een anderen niet-Italiaan.
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Het weigeren in te gaan op de quaestie van de gedachten- en persvrijheid zullen
wij langzamerhand hebben te beschouwen als een hygiënischen leefregel. Het is
immers veel gezonder niet over deze dingen na te denken en te discussieeren dan
wel. En hebben wij onlangs in het blad van ‘Nationaal Herstel’ niet een treffende
bewijsvoering kunnen lezen, die hierop neerkwam, dat er eigenlijk nauwelijks verschil
bestaat tusschen een vrije en een geknevelde pers? Voor de consequentheid van dit
standpunt pleit vooral, dat zulk een bewijsvoering van een oppositiegroep komt, die
van alle zegeningen eener vrije pers profiteert, terwijl in zekere andere landen iedere
oppositie met geweld en persverordeningen ten bate van de firma Amann & Co.
wordt gesmoord.
Laten wij dus onzen confrater Marinetti gelijk geven. Zelf een speech houden, en
dan hard wegloopen voor het debat: ziedaar de beste manier om gelijk te krijgen en
met enorm succes voor het forum der wereld te bewijzen, dat een vrijheidsprobleem
niet bestaat!
Sagittarius.

Ethiek der wapenindustrie
aant.

Een onderhoud met Paul Koster, directeur-generaal voor Europa van de
American Armament Company
De wereld wil zelf wapens!
Hij gelooft niet aan beïnvloeding van de pers
Op den omslag van het bekende werk over de particuliere wapenindustrie, ‘Merchants
of Death’, van H.C. Engelbrecht en F.C. Hanighen, waarin men overigens nog al
wat interessant materiaal kan vinden over dit merkwaardige bedrijf, is afgebeeld een
soort monsterlijke gorilla met een gasmasker op, een geweer met bajonet in de rechter
en een bom in de linkerhand; het geheel natuurlijk omstraald door een duivelschen
rooden gloed. Als alle ‘sterke’ voorstellingen is ook deze eenigszins misleidend,
omdat de lezer er de conclusie uit zou kunnen trekken, dat het de ‘koopman’ zelf
was, die in een dergelijke monster-gedaant onder ons rond waart; terwijl het boek
juist dien koopman als koopman behandelt, suggereert de band een wezen uit de hel.
Men vergeet vaak, wanneer men zijn rechtmatigen afkeer uitspreekt van de particuliere
wapenindustrie, dat een collectief wezen (de wapenindustrie als instituut) zich als
een demonische factor kan manifesteeren in de maatschappij, terwijl de afzonderlijke
representanten daarom nog zeer wel fatsoenlijke handelslieden van in het geheel
niet demonischen aard kunnen zijn. Ik heb daarom getracht in mijn onlangs verschenen
tooneelstuk ‘De Pantserkrant’ en in den daaraan toegevoegden brief vooral getracht
aannemelijk te maken, dat de wapenfabrikant niet zou kunnen bestaan, wanneer de
maatschappij zelf hem niet de gelegenheid gaf zijn bedrijf uit te oefenen. ‘Mijn afkeer
van de wapenindustrie is dus allerminst een verachting voor deze nijvere, in vele
gevallen met moeite naar boven gekomen zakenmenschen, met hun doorgaans breeden
blik en een interessant liefdeleven aan de Riviera op den achtergrond; men kan zich
zonder moeite een maatschappij denken (en er zijn zulke maatschappijvormen in de
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geschiedenis aanwijsbaar), waarin wapenfabrikanten en -handelaren zich werkelijk
niet onderscheiden van bezorgers van verhuizingen’. Alle critiek op de wapenindustrie
valt dus terug op de maatschappij zelf; men kan de ‘kooplieden des doods’ hoogstens
beschouwen als een bijzonder krasse uitdrukkingsvorm van de maatschappelijke
constellatie.
Als voorbeeld van den wapenindustrieel noemde ik in deze brief, toegevoegd aan
‘De Pantserkrant’, den heer Paul Koster, wiens naam destijds genoemd werd in
verband met de onthullingen over de wapenfabricage in Amerika. Ik noemde dezen
heer, en juist hem, omdat hij mij een voor Nederlanders concreet voorbeeld leek,
niet alleen vanwege zijn naam, maar ook om zijn vroegere relaties met de
Nederlandsche Marine. Dat hij mij als persoon totaal onbekend was, spreekt vanzelf;
want de heer Koster woont te Parijs en houdt zich al meer dan vijf-en-twintig jaar
ver van ons land.

Hoe de heer Koster zijn carrière begon.
Het avontuur en de romantiek zijn echter de wereld nog niet uit. Want toevallig
hoorde ik dezer dagen, dat mijn symbolische tegenstander in den Haag vertoefde,
en deze gelegenheid wilde ik niet laten voorbijgaan om te trachten mijn meening
over de verhouding van wapenindustrieel en -fabrikant te verifieeren aan den levenden
mensch. Ik verzocht dus den heer Koster, directeur-generaal voor Europa van de
American Armament Corporation, om een onderhoud en wel speciaal om verlof hem
eenige vragen te mogen stellen over zijn standpunt inzake de ‘ethiek’ van de
wapenfabricage. En wat men nu ook van den heer Koster wil zeggen, men zal moeten
toegeven, dat hij niet kleinzielig is; hij ontving mij n.l. met groote voorkomendheid
en toonde niet de minste rancune, hoewel ‘De Pantserkrant’ voor hem op tafel lag,
waarin over zijn persoonlijkheid, zij het dan ook als symbool van een groep, niet
bepaald hartelijk wordt gesproken.
Uiterlijk is deze z.g. ‘koopman des doods’ een zeer conversabele, hoffelijke, reeds
wat oudere heer met een grijze snor, die wel een ontgoocheling moet zijn voor een
ieder, aan wiens geestesoog de wapenfabrikanten verschijnen als wreed aardige
demonen. De heer Koster is de vredelievendheid zelf, zooals hij tegenover U zit; hij
philosopheert over de menschelijke inborst en onze erfelijke belasting met booze
hartstochten en beschouwt daarnaast zijn bedrijf als een strikt noodzakelijke
onderneming, waarvan men den opzet met dezelfde objectiviteit moet behandelen
als die van andere bedrijven. De ‘zwei Seelen’ van Goethe zijn ook den heer Koster
niet vreemd; hij wil eenerzijds en in abstracto niets liever dan een betere menschheid,
maar spreekt anderzijds en in concreto met de appreciatie van den zakenman over
een nieuwe bom, die de wapenindustrie in petto heeft.
Ik vroeg den heer Koster allereerst naar zijn rol bij de Electric Boat Company,
waarover bij de Amerikaansche onthullingen zooveel te doen is geweest; en de heer
Koster heeft mij met groote bereidwilligheid uiteengezet, hoe hij ‘in het vak’ is
gekomen. ‘Ik heb altijd in onderzeebooten gewerkt’, zegt hij. ‘Toen erover geklaagd
werd, dat de eerste onderzeeboot, die door “De Schelde” geconstrueerd was, aan zijn
garanties niet kon voldoen, heb ik bewezen, dat zulks onjuist was door de “Luctor
et Emergo” met werklui van de werf, die ik in het “duiken” had geoefend, over zee
naar Nieuwendiep te brengen. Er zou een sleepboot als convooi aan te pas komen;
maar ik wachtte daar niet op. Voer vroeg in den morgen weg en was 's middags
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zonder convooi in Nieuwediep. Ik was toen luitenant bij de marine en ben voor die
gelegenheid “uitgeleend” aan “De Schelde”.
Zoo kwam ik in het vak, en ik heb dit verhaal ook verteld aan een
vertegenwoordiger van de “New York Herald”, die mij naar aanleiding van dié
onthullingen over de wapenindustrie in Washington kwam interviewen. Wij kunnen
nu eenmaal niet allemaal krantenredacteur zijn, heb ik tegen dien man gezegd. Handel
in onderzeebooten is handel als alle handel. Het is een buitengewoon interessant vak,
het wapenvak, maar ik zelf ben de meest vreedzame man ter wereld. De man van de
“New York Herald” heeft dat ook duidelijk laten uitkomen, heel wat beter dan “De
Telegraaf”, die een interview publiceerde, dat nergens naar leek.
Reeds in 1931 had ik mij teruggetrokken als directeur van de Europeesche zaken
van de Electric Boat Company; en bij die gelegenheid heb ik massa's papieren,
brieven, stukken etc., die volgens mij niet meer van belang waren, verbrand. Toen
bleek bij die enquête in Washington, dat men allerlei van die papieren, die ik zelf
dus niet meer bezat, had voorgelezen; maar wat precies wist ik niet, en ik wenschte
dus ook niets tegen te spreken. Ik had er larie aan behandeld te worden als een
schuldige, want ik had nooit een vlieg kwaad gedaan.
Na dat interview in “De Telegraaf” heb ik verdere gesprekken met journalisten
steeds geweigerd, behalve een krant van “anciens combattants”, die mijn opinie ook
vrij eerlijk heeft weergegeven. Voor de linksche pers ben ik natuurlijk sedert deze
historie de man, bij wien alles terecht komt wat er maar over de wapenindustrie
geschreven wordt. De communisten en socialisten in Frankrijk maken mij uit voor
alles wat leelijk is.
Ik vind deze behandeling allesbehalve aangenaam, want dit soort publiciteit begeer
ik niet en heb ik nooit begeerd. Daar staat tegenover, dat de American Armament
Corporation mij op grond van mijn degelijke vakkennis, die bij de voorlezing van
die papieren in Amerika aan het licht is gekomen, heeft aangeboden haar
directeur-generaal voor de Europeesche zaken te worden.
Er moeten nu eenmaal wapenfabrikanten zijn. Stel u voor, mijnheer, dat de heele
wereld uit ververs bestond! Dan zou zij gaan lijken op die reclame van Ripolin: alle
mannetjes beschilderen elkaars rug!’

De volken zullen wel altijd misbruik maken van hun wapens.
- Maar is U niet van meening, dat de volken misbruik maken van de wapens, die U
levert?
‘De volken zullen wel altijd misbruik maken van de wapens, die men hun geeft. De
Batavieren sloegen elkaar 100 j.v. Chr. dood met een stuk tak. Dat is beroerd, maar
zoo is nu eenmaal onze aanleg. In 2000 zullen er andere wapens zijn dan nu, in 3000
weer andere. Maar daarom wil ik nog geen oorlog! Ik beschouw Duitschland op dit
oogenblik als een staat, die roet in het eten wil gooien met zijn “Wir sind ein
kriegerisches Volk!”.
Bovendien, de menschelijke uitvindingslust is toch niet tegen te houden. Er is pas
een inrichting bedacht, waardoor de aanvangssnelheid van vuurwapenen wordt
vergroot. Moet ik die uitvinding nu begraven? Natuurlijk ben ik er op uit, haar nog
te verbeteren! Dat is de evolutie. Ik kan alleen maar hopen, dat de menschen van de

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

wapens geen gebruik maken om elkaar dood te schieten, en dat de menschelijke
natuur, die tegenwoordig evenmin als de rest van de natuur de heiligheid van het
leven erkent, nog eens tot een waren paradijstoestand zal komen. Maar tot nog toe
tolereeren de menschen mij niet allen; ze doen alle mogelijke moeite mijn bedrijf te
bevorderen!’
- In hoeverre heeft de wapenindustrie invloed op het conflict Italië-Abessynië?
Tracht zij dat aan te stoken?
‘Het spreekt vanzelf, dat de keizer van Abessynië zijn wapens koopt, omdat hij
het wil, niet voor ons pleizier. Dat de wapenindustrie reden tot tevredenheid heeft,
in Italië zoowel als daarbuiten, is een andere zaak! Er kan nu op volle capaciteit
gewerkt worden. Voor de wapenindustrie, die aan Abessynie levert, bestaat alleen
de moeilijkheid, dat het land geen haven bezit en dus aangewezen is op de Fransche
haven Djiboeti.’

Het voordeel van den oorlog.
- Is u iets bekend van de contrôle door de wapenindustrie op de pers (b.v. de Fransche
pers) uitgeoefend?
Op deze vraag reageert de heer Koster met groote beslistheid.
‘Ik heb daar nog nooit van gehoord, mijnheer! En ik geloof er ook niets van. En
evenmin geloof ik aan die verhalen over het financieren van Hitler door Skoda. Dacht
u, dat men kranten zou gelooven, die door de wapenindustrie worden betaald?
Daarvoor heeft zij immers een veel te slechte reputatie. En wat de nazi's betreft: die
zijn machtig geworden door hun ideeën, waar ik overigens niets van hebben moet,
want ik heb de vrijheid lief; maar betaald worden ze niet. In Nederland is, geloof ik,
een zekere Mussert nazioprichter geworden. Welnu, die man heeft, zooals ik hoor,
zijn betrekking opgegeven en hij leeft hu natuurlijk van de contributies, die zijn
beweging opbrengt.’
- Dus u gelooft niet, dat de wapenfabrikanten de politiek actief beïnvloeden?
‘Neen. Toen ik bij de Electric Boat was, heb ik nooit getracht politieken invloed uit
te oefenen. Ik tracht bestellingen te krijgen, maar omdat het maritieme program dat
eischt. Natuurlijk hebben wij onze eigen vakbladen, waarin wij onze qualiteit tegen
die van de concurrentie verdedigen; de beste onderzeeboot tegen den laagsten prijs,
dat is mijn motto; er is nog heel wat in bewerking! Maar van gewone kranten, die
door het Comité des Forges worden gecontroleerd, heb ik nog nooit gehoord.
Misschien is het waar, misschien niet, maar dat zal het Comité des Forges dan wel
weten.’
- Is oorlog positief voordeelig voor de wapenindustrie?
‘In den oorlog is er geld à flots, par simple décret. Dus is vooral het begin zeer
voordeelig. De wapenfabrikanten, die anders vaak slecht ontvangen worden, zijn
dan ineens onmisbaar. Maar later trachten de autoriteiten natuurlijk de prijzen weer
te drukken.’
- Maar ligt dan oorlogspropaganda niet voor de hand?
‘De mogelijkheid bestaat natuurlijk, omdat de mensch zijn dierlijke eigenschappen
niet kan bedwingen en dus om wapens vraagt. Een boterboer, die zijn productie wil
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afzetten, zal ook geen gelegenheid voorbij laten gaan om reclame te maken en aan
iedereen te leveren, die van hem betrekken wil.’
***
Men ziet, de redeneering van den heer Koster is die van den zakenman, wiens
principes ook zuiver zakelijk blijven: Hij heeft mij aan het einde van ons gesprek
nog eens nadrukkelijk verzekerd (en ik waag het geen oogenblik dat te betwijfelen),
dat de vervolmaking der menschheid van de ziel moet uitgaan; gelukt die
vervolmaking, dan zal er eens geen wapenindustrie meer noodig zijn.
Ik schrijf een opdracht in het exemplaar van ‘De Pantserkrant’ van den heer Koster
en druk hem de hand tot afscheid. ‘Weet u, wat de handdruk oorspronkelijk
beteekent?’ zegt hij glimlachend. ‘Dat men den man, dien men tegenkomt, het bewijs
levert ongewapend te zijn.’
En met deze symboliek gaan wij uiteen, elk zijns weegs.
M.t.B.

Schietschijf
aant.

De Boeken der Fijne Zielen
Men klaagt er zoo dikwijls over, dat het Nederlandsche volk zijn werkelijk groote
schrijvers, zijn Multatuli, zijn Couperus, zijn van Schendel zoo slecht leest. En
inderdaad, het komt maar hoogst zelden voor, dat men in de etalage van een
boekwinkel één van hun werken (of het moest een gelegenheidskoopje betreffen)
vindt uitgestald, terwijl daarentegen talrijke exemplaren van het laatste boek van den
vervaarlijken piloot Mannekes, dat, meen ik, ditmaal ‘Achter Voor? - Doordraaien!’
heet, genoemde etalages bevolken. Komt dit, omdat Louis Couperus, hoe groot
menschenkenner hij dan ook moge geweest zijn, verzuimd heeft een looping the loop
om zijn eigen as te maken, toen hij ‘De Boeken der Kleine Zielen’ schreef, of is
Albert Verwey ernstig in gebreke gebleven, toen hij, die toch in Noordwijk woont
en de duinen vlak bij huis heeft, zich er toe bepaalde over de vlucht van den Dichter
te peinzen in plaats van zich in het zweefvliegen te bekwamen?
Wie zal het zeggen! In ieder geval is de piloot tegenwoordig de eenige schrijver,
die in trek is en door Colijn kan worden ingeleid. En er komen hoe langer hoe meer
schrijvende piloten, die allemaal over hetzelfde schrijven, n.l. over het piloteeren.
Maar toch schijnt er wel iets bijzonders aan de hand te zijn met die piloten; althans
in een mij toegezonden prospectus van het nieuwe piloteerboek van den piloot Arnold
Hagenbach (een Zwitsersch piloot), getiteld ‘Piloot Tex’, lees ik, dat men uit dit werk
leeren kan, ‘dat de piloten een veel fijner begrip van kameraadschap hebben dan
gewone stervelingen’. Welnu, als dat waar is, dan begrijp ik plotseling ook, waarom
het Nederlandsche volk zoo weinig Couperus leest, want hij behoorde maar tot de
‘gewone stervelingen’, vastgeklemd door de zwaartekracht aan de vulgaire aarde,
waar de kameraden elkaar verdringen en tegen het lijf loopen en zoodoende boos op
elkaar worden, terwijl de fijnere piloten de lucht voor zich alleen hebben en dus ook
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geen gelegenheid krijgen om de kameraadschap door krakeelen te verstoren. Zij zijn
reeds half-goden geworden, ver verheven boven ons menschenkinderen, en als zij
het gedaan krijgen boven de stratosfeer uit te komen zullen zij misschien ook hun
sterfelijkheid verliezen en echte goden zijn, even fijn in hun kameraadschap als hun
voorgangers op den Olympus.
Tegen dien tijd kan men hen ook officieel vereeren, de Boeken dezer Fijne Zielen
tot Bijbel verklaren en de laatste resten uit het looden tijdvak van Multatuli, Couperus
en van Schendel uit den boekwinkel verwijderen.
Sagittaruis.

Treasure island
aant.

Wallace Beery en Jackie Cooper
Gebouw voor K. en W.
In de herberg ‘The Admiral Benbow’ verschijnt op een goeden dag een vloekend en
op rum verzot heerschap, een oude zeeschuimer, die een geheim met zich draagt in
zijn grooten koffer. Hij houdt geruimen tijd in de herberg verblijf, bezeten door de
obsessie, dat een man met één been zich op hem zal komen wreken. Wat is het geval?
Deze Billy Bones vreest de wraak van zijn ex-collega's zeeroovers. Voor zijn dood
vertelt hij aan Jim Hawkins, den zoon van den overleden herbergier, die met zijn
moeder de zaak exploiteert, het geheim van den schat, die in zijn koffer berust. Het
blijkt een kaart, waarop de plaats staat aangegeven, die boekanier Flint op een ver
eiland had uitgezocht om zijn geld en kostbaarheden te verbergen.
Op gezag van deze kaart rusten de landheer van het dorp en de dokter-rechter een
schip uit om de schat te gaan zoeken. Zij monsteren echter, behalve Jim als
scheepsjongen en den waardigen kapitein Smollett, den man met het eene been, John
Silver, die natuurlijk muiterij voorbereidt om zelf de schat te kunnen bemachtigen.
Eenmaal bij het eiland aangekomen, hijscht hij de piratenvlag op het schip, en nu
begint de strijd tusschen de twee groepen, muiters en ‘regeeringsgetrouwen’. Er
wordt heel wat geschoten, eer de goede partij gewonnen heeft en ook den schat heeft
gevonden, maar dan nog laat Jim, die natuurlijk aan de zijde van het wettig gezag
heeft gestaan, John Silver ontsnappen, omdat hij aan boord een goede kameraadschap
met hem had gesloten.
Er is voor op avontuur belusten in deze film genoeg te zien. Zij behoort overigens
tot de middelmatige soort en is rijkelijk lang, zonder origineele vondsten. Het scenario
is ontleend aan den roman van Stevenson, dien ik niet gelezen heb; maar ik neem
aan, dat de verfilming door Victor Fleming hem maar zeer gedeeltelijk recht laat
wedervaren. In ieder geval komt het geheel niet boven een gemiddelde van behoorlijke
fotografie en behoorlijk, maar conventioneel spel uit. Van de scheepsingrediënten
is soms wel profijt getrokken, maar toch maar bij wijze van intermezzo en niet
voldoende. Van het eiland ziet men niet veel anders dan een filmmenagerie van apen
en struisvogels, die door den regisseur uit wandelen zijn gestuurd.
Natuurlijk is Wallace Beery als de piraat Silver ver boven het gemiddelde uit; zijn
spel is altijd de moeite waard, ook in een film als deze, die er min of meer roofbouw
op pleegt. Jackie Cooper als Jino Hawkin heeft wel een vriendelijke bolle toet en hij
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is eerst wel een dankbaar sujet, maar op den duur is zijn verschijning wat monotoom.
Lionel Barrymore speelt den vloekenden Bones met een theatralen inslag, die de
verschijning wel krachtig, maar niet bijzonder geloofwaardig maakt. Lewis Stone is
zelfs als kapitein van een schip voor alles de correcte gentleman.
In het voorprogramma een klucht van Laurel en Hardy, die een paar vermakelijke
momenten te noteeren geeft, maar evenals de hoofdfilm een stevige bekorting stellig
had kunnen verdragen.
M.t.B.

Roman voor Jane
aant.

Du Perrons dubbel-ik Arthur Ducroo
Indië en Europa
E. du Perron, Het Land van Herkomst. - (Em. Querido's Uitg. Mij,
Amsterdam 1935).
IN ZIJN essaybundel De Smalle Mens, het vorig jaar verschenen en hier ter plaatse
uitvoerig besproken, heeft Du Perron den handschoen toegeworpen aan den acteur.
(Of eenig acteur dien handschoen ook heeft opgeraapt, is tot nog toe helaas nog niet
gebleken; men zou het gaarne weten!) De acteur van beroep is voor Du Perron
natuurlijk niet zoozeer een vertegenwoordiger van een bepaald vak, dat er een is
zooals dat van kruidenier of romanschrijver, maar vooral een symbool van een
algemeener verspreide mentaliteit, die in den beroepsacteur volgens zijn opvattingen
het duidelijkst tot uiting komt: de neiging om zich hooger, waardiger, interessanter
voor te doen dan men in werkelijkheid is. Aangezien Du Perron niet iemand is, die
met abstracte symbolen werkt, heeft hij zich in De Smalle Mens met zijn bekende
polemische directheid in één van zijn hoofdstukken ‘gespecialiseerd’ op den man
van plankenland; maar dat neemt niet weg, dat men het geheele boek kan
karakteriseeren als een verdediging van de menschelijke waardigheid tegen de
menschelijke aanstellerij.
In zijn nieuwe boek, dat den ondertitel ‘roman’ draagt, nadert hij tot hetzelfde
probleem als een amphibie. Want in de eerste plaats is deze ‘roman’ geen roman in
den geijkten zin van het woord. Het is uiteraard volkomen nutteloos om over een
woord te discussieeren, omdat men aan een woord (en zeker aan het woord ‘roman’)
evenveel beteekenissen kan hechten als er verschillende soorten romans zijn; wil
men Het Land van Herkomst een roman noemen, dan is daar ook niets tegen, als men
maar in het oog houdt, dat in dit boek juist de acteurskant van den roman geheel
ontbreekt. Wat ‘men’ in Nederland in het algemeen onder een roman verstaat, dekt
zich niet met dit ‘ik-boek’ van Du Perron, omdat de schrijver alles versmaad heeft,
wat den roman een fictief karakter geeft: het fantaseeren van een intrige, het
rangschikken van de stof volgens een verbeeldingsschema, het ‘liegen over zichzelf’,
waarop de gewone romancier zich moet verstaan. Een van de voornaamste behoeften
toch van de meeste romanschrijvers is, zich als ‘ik’ buiten schot te brengen. Dit geldt
natuurlijk voor alles voor den z.g. naturalistischen roman, waarin de auteur schuil
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gaat achter zijn figuren en handeling, maar het geldt evenzeer van vele
‘autobiographische’ romans, zelfs van vele romans, waarin de auteur een ‘ik’ laat
optreden. Ik gebruik hier met opzet de uitdrukking ‘liegen over zichzelf’, omdat een
mensch, die zich tot schrijven zet, niet schrijven kan over die dingen, die hij zelf op
het moment, dàt hij begint te schrijven, nog als een beschamende of te intieme
onthulling over zijn persoonlijkheid voelt; hij fantaseert dus, en zelfs waar hij zoo
eerlijk mogelijk tracht te zijn, dwingt een sterker instinct dan dat van zijn eerlijkheid
hem tot een arrangement van wat hem zou kunnen ‘compromitteeren’. Het is dus
zeer voorbarig om uit het feit, dat iemand den ik-vorm gebruikt, zonder meer te
concludeeren, dat hij nu ook wel alles zal hebben onthuld, wat zijn ik heeft gedacht,
gevoeld, gehandeld; een Rousseau b.v., hoewel schrijver van speciale Confessions,
was een meester in de kunst van het arrangeeren zelfs van zijn eerlijkheid. ‘Liegen’
is in dit geval geen gebrek aan lust om over zichzelf openhartig te spreken, maar
eenvoudig een ander woord voor de innerlijke noodzaak om datgene te verbergen,
waaraan men geen uiting kàn geven (ook al wil men) omdat men het nog niet
overwonnen en op een afstand van zichzelf gebracht heeft.

Voor wie geschreven?
Ook Du Perron heeft dezen noodzakelijken ‘leugen van den vorm’ beseft; hij spreekt
er zelf ergens in zijn Land van Herkomst over; en den sterksten indruk, dien men
van zijn ‘ik-boek’ meeneemt, is wel, dat ook hij in laatste instantie tòch gezwegen
heeft over zijn innerlijkste innerlijk. Maar hij erkent dat dan ook; en juist daarin
onderscheidt hij zich van den gewonen romanschrijver, die den lezer de illusie wil
geven, dat hij de waarheid spreekt (in een verdichten vorm) over zichzelf of anderen.
De oppositie van Du Perron tegen den acteur is niet de keerzijde van een pleidooi
voor de waarheid en niets dan de waarheid, want hij heeft al schrijvende aan Het
Land van Herkomst steeds sterker het besef tot zich voelen doordringen, dat men
over het waarste van zijn waarheden niet schrijven kan; in zooverre is dus ook Du
Perron een acteur van zijn eigen leven gebleven; maar zijn boek onderscheidt zich
van vele andere door het consequente pogen niet meer en vooral niet monumentaler
te schijnen dan zijn schrijver als ‘particulier’ is. Het ‘laatste oordeel’ over dezen
roman zal daarom altijd afhankelijk blijven van wat men als ‘laatste waarde’ in een
boek zoekt; zij, die de fantasie als hoogste criterium beschouwen, zullen wellicht
onder de onafwijsbare bekoring raken van de evocatie van het Indische landschap
en de Indische samenleving, die hier met meesterschap gegeven wordt, maar het
geheel als tweeslachtig en òmslachtig afwijzen; anderen, die van den roman in de
eerste plaats een getuigenis van een levensbeschouwing eischen, zullen de gesprekken
tusschen den ‘ik’ en zijn vrienden geboeid volgen en over de Indische herinneringen
heenloopen.
Het is mij zelf niet mogelijk tegenover dit boek den schijn van een objectief oordeel
te bewaren, omdat ik geloof, dat het persoonlijke, subjectieve reacties als het ware
uitdaagt; waar Du Perron de illusie van de roman-objectiviteit geheel heeft laten
varen, daar daagt hij den lezer uit zich partij te stellen, zoowel in de Indische
herinneringen als in de dialogen met zijn vrienden; tweê manieren om uit te dagen
overigens, die op het eerste gezicht zijn werk in twee helften uiteen doen vallen. Dit
uiteenvallen blijkt slechts schijn, als men zich eenmaal de moeite getroost heeft tot
de meer verzwegen dan uitgesproken kern van Du Perrons persoonlijke aandrift tot
schrijven door te dringen: de liefde van zijn dubbel-ik Arthur Ducroo, die hier de
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centrale figuur is, voor zijn vrouw Jane. ‘Romantiek voor Jane’: zoo noemt Ducroo
in een gesprek met één van zijn vrienden het eigenlijke gehalte van Het Land van
Herkomst. Romantiek voor Jane: d.w.z. geen absolute (en dus onbestaanbare)
waarheid, maar een synthese van een Indische Jeugd en het Europeesche heden,
geschreven voor één vrouw, één persoonlijkheid als luisterend en begrijpend gedacht.
De vraag wordt dus niet: is Du Perron erin geslaagd door zijn ik-vorm en weglaten
van alle acteursarrangement volmaakt eerlijk te zijn?, maar: in hoeverre is de lezer
bij machte zich te vereenzelvigen met de luisterende, begrijpende Jane, wier
persoonlijkheid hier het eigenlijke ‘ontvangtoestel’ van den ‘zender’ Du Perron zou
kunnen heeten. Wat is een uitzending, zonder dat er iemand is, die haar ontvangt?
Een mogelijkheid tot luisteren, begrijpen, meer niet; het werkelijke luisteren en
begrijpen voltrekt zich als een verbinding van beide.
Neemt men dezen roman, waaraan alle eigenschappen van den gebruikelijken roman
ontbreken, als een voortdurende projectie op Ducroo's vrouw Jane, die in het boek
zelden naar voren komt (juist omdat zij luistert en slechts een enkele maal iets zegt,
als een laatste correctie op het ‘point counter point’ van de veelheid van personages)
en toch steeds onzichtbaar aanwezig is, dan heeft men een nieuw criterium, volgens
hetwelk Het Land van Herkomst toch wel degelijk een roman mag worden genoemd
en zich b.v. duidelijk onderscheidt van de autobiographie en het essay. Arthur Ducroo
schrijft zoowel zijn Indische mémoires als zijn Parijsche disputen over de
Europeesche, cultuur neer, omdat hij in Jane een toehoordster vindt, die van hem èn
een afrekening met zijn groei tot persoonlijkheid èn een verdediging van die eenmaal
gegroeide persoonlijkheid tegenover anderen kan eischen; waar de ‘normale’
romancier als toehoorder een publiek veronderstelt (al dan niet bewust, en al dan
niet een groot of gedifferentieerd publiek), veronderstelt Du Perron deze eene mensch.
Een gevaarlijk procédé inderdaad voor een romanschrijver, een waar risico, omdat
de lezer van het gedrukte boek zich moet kunnen en willen vereenzelvigen met de
gevoeligheid en de intelligentie van Jane, omdat hij pas in die vereenzelviging de
gewenschte nabijheid kan vinden en ‘zich verzoenen’ met het ontbreken van een
behoorlijke aandieningsformule, die in den gewonen roman ‘beschrijving’ heet. ‘De
man, tegenover wien ik kwam te zitten, was groot, blond, zwaarlijvig, en had ringetjes
in de ooren; hij kwam uit Noorwegen, waar zijn grootvader tandarts was geweest,
en had de middelbare school te Oslo bezocht; vervolgens diende hij in het leger als
korporaal, werd daarna etc. etc.’; zoo ongeveer dient de gewone romanschrijver, die
aan een voor te lichten publiek heeft gedacht, een personage aan. De personen,
waarmee Arthur Ducroo gesprekken voert, zijn echter dadelijk compleet aanwezig
verondersteld; als zij worden beschreven, geschiedt dat niet om hen te introduceeren,
maar om aan hun gesprekspersoonlijkheid nog een extra-relief te geven. Hier is geen
enkele neiging te vinden om Z.M. den Lezer te gerieven door explicatie; en dit niet
uit de hooghartigheid van een élite-heer, die zich te goed acht voor de massa, maar
omdat aan Z.M. in het geheel niet gedacht is buiten de vereenzelviging met Jane
om..... Met de Indische herinneringen is het weer anders, en toch hetzelfde; hier
ontbreekt zeker niet de beschrijving, en nog minder de poëzie van de taal, hier ligt
zelfs het gansche Indische landschap, en ook het geestelijk landschap van de koloniën
in een ‘klassieke’ vertelkunst open; maar het feit, dat Indië gegroepeerd is om het ik
van Arthur Ducroo zelfs en duidelijk de waarde heeft van een ‘land van herkomst’,
van een voorbereiding voor zijn latere persoonlijkheid, maakt, dat de betoovering
van de tropische atmosfeer en de psychologie van blanken en inlanders alleen op
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volle kracht spreekt, wanneer men ook wil luisteren (als Jane) naar den persoon
Ducroo en zijn problematiek. Voor den lezer-uit-puur-tijdverdrijf zijn èn beschrijving
èn psychologie te geserreerd, te weinig aangedikt, te simpel; dat de westersche mensch
in de tropen zoo simpel en zonder eenige romantiek dan die voor Jane kon worden
gezien, zal menigeen verrassen, die op de traditioneele romantechniek van mevr.
Székely-Lulofs pleegt af te gaan.

Verwantschap, eigenheid, persoonlijke waarde.
Er is zeker verwantschap tusschen Het Land van Herkomst en Max Havelaar van
den door Du Perron bewonderden Multatuli; beide verbinden Indië met de westersche
intelligentie, zij het dan ook op totaal verschillende manier, geen van beide is een
roman in den conventioneelen zin van het woord, beide zijn gevoelig en
polemisch-scherp tegelijk, geen van beide berust op ‘kunstproza’ of andere speciale
taaleffecten; misschien zou het ook wel de moeite waard zijn eens een vergelijking
te maken tusschen de Jane van Ducroo en de Tine van Havelaar. Maar van een directe
beïnvloeding kan toch geen sprake zijn; daarvoor komen eerder in aanmerking het
zuiver autobiographische Henri Brulard van Stendhal en vooral Barnabooth van
Valery Larbaud, waarvan de ‘ik’ niet alleen omdat hij rijk geboren en dus sociaal
gesproken een vertegenwoordiger van de groote bourgeoisie is aan Ducroo doet
denken. Waarom echter in een krantenartikel van beperkten omvang te hengelen
naar geestelijke voorouders, wanneer het ‘duperroneske’ zoozeer op den voorgrond
staat? In geen van de drie genoemde ‘voorouders’ is trouwens op zoo radicale wijze
gebroken met de scheiding tusschen den schrijver en het geschrevene; Du Perron
laat den lezer zich mee-ontwikkelen met de ontwikkeling van zijn geschrift; hij doet
zelfs niet de minste moeite om te maskeeren, dat het ‘met horten en stooten’ is
ontstaan. Drie tijden ontmoeten elkaar dus in Het Land van Herkomst: de verleden
tijd van Ducroo's Indische herinneringen, de tegenwoordige tijd van zijn gesprekken
met Goeraëff, Heverlé, Viala, Wijdenes, de ‘nog tegenwoordiger’ tijd van het
opschrijven van dit alles; in de ‘reportage’ van de Stawisky-affaire en haar gevolgen
is wel de grens bereikt van wat een schrijver zich kan permitteeren aan verwaarloozing
van den traditioneelen vorm. Het laatste hoofdstuk is een ‘open einde’; nadat Indische
jeugd, intellectueele krachtmeting en confrontatie met de politieke ‘vuiligheid’ den
auteur toch weer teruggeworpen hebben op het individualisme, dat ook De Smalle
Mens reeds vertegenwoordigde (‘na alle wroeten zie ik één wijsheid: zolang men
leeft, te leven volgens de eigen aard en alsof men toch de ruimte vòòr zich had’),
laat hij zijn afkeer van den acteur culmineeren in een slot, dat geen slot is en
zoodoende het anti-theatrale karakter van het geheele boek nog eens bijzonder sterk
accentueert.
Ik zou er, volledigheidshalve, nog op kunnen wijzen, dat in Het Land van Herkomst
de legende van Du Perrons cynisme en tekort aan gevoel onweersprekelijk vernietigd
wordt, als het mij eigenlijk niet overbodig voorkwam na wat ik gezegd heb over de
beteekenis van Jane en de liefde voor haar als gevoelscentrum van dezen roman. De
poging tot zelfrechtvaardiging van een mensch, die niet wil opgaan in de moraal der
‘notarissen’ en dus den scherpsten aanvalstoon niet schuwt om, ook in zijn op primair
gevoel gebaseerde verhouding tot zijn moeder, aan de polypenarmen van die moraal
te ontsnappen, eischt een goede dosis cynisme als ‘voorbereiding’; des te
onaangetaster komt het irrationeele element, dat iedere persoonlijkheid bepaalt, en
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in het bijzonder die van Du Perron onder den naam ‘romantiek voor Jane’, uit het
bad te voorschijn, des te sterker is het bewustzijn, dat het persoonlijke leven van
ieder mensch pas iets waard is, wanneer het zijn eigenheid heeft bewezen in de
afrekening met veel opgeblazen gewichtigheden. In dit boek rechtvaardigt Du Perron
zijn ik niet minder dan vroeger door de middelen van het intellect, dat bij hem, die
in het gesprek denkt en den dialoog noodig heeft als een ander het zwijgen, ditmaal
dikwijls den vorm kiest van het intellectueele duel met zijn vrienden; maar reeds in
deze verhouding tot de vrienden, die zoowel zijn geestelijke slijpsteenen zijn als
degenen, met wie hij door een fanatieke trouw is verbonden, vindt men het sterke
gevoelselement, waarvan Jane de eigenlijke apotheose is. Naast elkaar, tegenover
elkaar en toch door het verbindingsteeken Du Perron weer in zekeren zin aan elkaar
gesnoerd vindt men hier b.v. den Hollandschen intellectueel Wijdenes en den
Indischen avonturier Arthur Hille, die niets gemeen hebben dan het feit, dat zij in
den spiegel Du Perron hun gevoelseigenheid bewijzen; zij zouden onmogelijk met
elkaar verwisseld kunnen worden, zij zouden elkaar in hun dagelijksch leven
waarschijnlijk zelfs voor onuitstaanbaar of belachelijk verslijten; maar het gevoel
van Du Perron heeft hen beiden kunnen bereiken, omdat hij door het cynisme is
heengegaan en zijn trouw aan een persoonlijke waarde sterker heeft bevonden dan
dit. Van Indië naar Europa is tenslotte maar één stap, onder dat gezichtspunt, en alle
verschillen worden gering, als men de persoonlijke waarde verkiest boven de
algemeene normen. In Het Land van Herkomst nu houdt Du Perron aan z'n
persoonlijke waarden, in herinnering en heden, vast; hij vecht ervoor om persoonlijk
te kunnen blijven, en daarvan is ook zijn onconventioneele romanvorm het
onmiskenbare teeken.
Menno ter Braak.

Het P.E.N.-Congres te Barcelona
aant.

De houding der Nederlandsche P.E.N.-delegatie
Johan Koning vertegenwoordigt de struisvogelpolitiek
Er zijn booze tongen, die zich wel eens vermeten hebben aan het bestaansrecht van
de P.E.N.-clubs en de doelmatigheid van de door hun organisatie jaarlijks op touw
gezette congressen te twijfelen. Zij hebben ongelijk. Meer en meer blijkt, dat althans
de congressen één reden van bestaan hebben: de Nederlandsche delegatie de
gelegenheid te geven zich onsterfelijk te blameeren.
Zooals men in ons Zondagochtendblad heeft kunnen lezen, heeft op het P.E.N.-congres
te Barcelona de Nederlandsche delegatie als eenige gestemd tegen de motie van
Klaus Mann, die de bedoeling heeft protest aan te teekenen tegen het optreden van
het huidige Duitsche régime tegen de Duitsche schrijvers. De overige 29 delegaties
stemden eensgezind voor. Zooals onze berichtgever meedeelde, gaf de heer Johan
Koning, die met mevr. Top van Rhijn - Naeff Nederland vertegenwoordigde, als
motief voor zijn houding op, ‘dat persoonsnamen uit de resolutie moesten verdwijnen,
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aangezien men niet kon beoordeelen, of de genoemde personen inderdaad onder het
Duitsche régime te lijden hadden’.
Welke waren die namen? De motie van Mann vermeldde (wij hebben den letterlijken
tekst gepubliceerd) Ludwig Renn en Carl Ossietsky; twee schrijvers, van wie het
sinds jaar en dag onomstootelijk vaststaat, dat zij in Duitschland worden gevangen
gehouden, uitsluitend op grond van het feit, dat hun werken niet naar den smaak zijn
van de tegenwoordige machthebbers; voorts wordt in de motie de onmiddellijke
invrijheidsstelling verlangd van den wederrechtelijk ontvoerden journalist Berthold
Jacob; eveneens een delict, dat aan geen enkelen twijfel onderhevig kan zijn. Wat
moet men dan wel denken van een afgevaardigde als de heer Johan Koning, die het
blijkbaar ‘te druk heeft gehad’ om zich van een en ander behoorlijk op de hoogte te
stellen alvorens zich naar Barcelona te begeven? Wat mevr. Top Naeff van deze
fraaie argumentatie heeft gedacht, blijkt niet uit onze bron; maar blijkbaar heeft zij
zich bij haar collega aangesloten, althans van een protest harerzijds hoeren wij niet.
***
Het staat echter te vermoeden, dat de heer Johan Koning te snel naar een argument
heeft gezocht en dat zijn ware bedoeling geweest is, vast te houden aan het streven
die groep in de Nederlandsche P.E.N.-club, die er op uit is, consequent
struisvogelpolitiek te voeren door alles wat niet met vertaalbureaux en maaltijden
samenhangt uit den gezichtskring van de vereeniging te verbannen. De heer Johan
Koning is hier slechts de ietwat onhandige spreektrompet geweest van de z.g.
‘gezelligheidsfractie’ der P.E.N.-club, die bang is zich aan koud water te branden en
dus ook vooral niets wil ondernemen, dat van eenige wezenlijke beteekenis kan zijn
voor het lot der schrijvers in en buiten Nederland. Het woord ‘politiek’ is steeds bij
de hand om als afschrikwekkend verzamelbegrip dienst te doen voor iedere strooming,
die de realiteit onder de oogen wil zien. Zeggen, dat er in Duitschland schrijvers
worden mishandeld en wederrechtelijk gevangen gehouden.... is politiek. Protesteeren
tegen het optreden van de Gestapo tegen de vervolging van geëmigreerde auteurs....
is politiek. Alles wat op dit oogenblik de levensbelangen van de schrijvers, die de
P.E.N.-club toch heet te vertegenwoordigen, raakt.... is politiek. Zoo steekt de
‘gezelligheidsfractie’ van de P.E.N.-club den kop in het zand, om vooral maar niet
te zien, dat er in het huidige Europa gevaar dreigt, dat de eerste voorwaarde voor
iedere geschreven uiting: de vrijheid, het ‘noodzakelijke minimum’, door de dictaturen
van links en rechts als een curiositeit wordt behandeld.
Het is mogelijk, dat een protest van schrijvers weinig invloed heeft; dat is nog
geen reden voor die schrijvers om, wanneer zij eenmaal bijeen zijn, dat protest
onuitgesproken te laten. De 29 delegaties der andere landen hebben dat ook begrepen;
zij hebben hun stem gegeven aan de motie van Klaus Mann, waarin van politiek geen
sprake was en waarin alleen feiten werden geconstateerd, die iedereen weet; die
motie hield geen enkele verplichting in zich voor of tegen het nationaal-socialistisch
regime te verklaren. Alleen Nederland heeft het zijn taak geacht roet in het eten te
gooien en zich bij monde van den heer Johan Koning voor het forum der wereld op
te werpen als kampioen van de ‘es ist nicht wahr’-tactiek....
***
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Het gebeurde valt niet alleen terug op den heer Johan Koning en mevr. Top Naeff,
maar ook, en meer nog, op het Nederlandsche P.E.N.-centrum, dat uit de les van
Dubrovnic blijkbaar niets geleerd heeft en (even blijkbaar!) een delegatie zonder
eenig mandaat naar Barcelona heeft gezonden. Het blijve hier een open vraag, of de
heer Koning de aangewezen man is om namens de Nederlandsche schrijvers op te
treden, en of het door de P.E.N.-club gevolgde systeem om menschen, die toevallig
tijd beschikbaar hebben voor een reisje, in gedelegeerden om te zetten, het juiste
systeem is. Aangenomen, dat de heer Koning in Barcelona de Nederlandsche
litteratuur vertegenwoordigde, dan heeft hij (daaraan behoeft geen twijfel te bestaan)
gehandeld tegen de inzichten van de meerderheid der Nederlandsche schrijvers en
behoort zijn optreden door de leden der P.E.N.-club ten scherpste te worden afgekeurd,
zooals het allen Nederlandschen schrijvers, in en buiten de P.E.N.-club, voegt met
nadruk te protesteeren tegen deze ‘koninklijke’ blamage, hun tegenover het buitenland
aangedaan.
M.t.B.

Schietschijf
aant.

‘Natuur’ en ‘konst’
Reeds de dichter Breero, wiens jubileum men onlangs heeft gevierd, schreef
(merkwaardige bekentenis van den Renaissance-mensch!): ‘Het schoone van natuur
passeert doch alle konst’. Ik dacht aan dien regel, toen ik in de Princesse-Cinema de
bloemlezing uit oorlogsjournalen van 1914-1918 zag. Weliswaar is het hier niet de
schoonheid, maar de afzichtelijkheid en verdwaasdheid van de ‘natuur’, die hier de
‘konst’ van de ‘Groote-Parade’-makers in de schaduw stelt. Niet, dat de origineele
documenten meer vreeselijks laten zien; zij zijn waarschijnlijk met het oog op de
zenuwen van het publiek nog behoorlijk geschift; maar de authenticiteit is niet in de
eerste plaats afhankelijk van vreeselijke effecten. De opname van een tot zinken
gebracht schip, dat als een geharpoeneerde walvisch zich nog eens om en om wentelt,
terwijl de stervelingen er als vlooien afspringen, waarschijnlijk om meegezogen te
worden en genadeloos te verzuipen, onderscheidt zich van een kunstopname juist
door een zekere nuchterheid en bijna absurde natuurgetrouwheid. Hetzelfde met een
parade, ik meen voor Koning George van Engeland, waarbij een hond tusschen de
pooten der paarden loopt; men zou een groot filmkunstenaar moeten zijn om aan
dien hond te denken, om juist dit symbool van de werkelijkheid (werkelijker dan
veel geënsceneerde granaatontploffingen) naar voren te brengen. Het document geeft
hier achteloos en argeloos de satyre van het schijnbaar zoo gesloten en heroïsch
paradeeren.
Een episode van een stormaanval aan het Westelijk front laat (uit een vliegtuig of
van een heuvel) de soldaten als een soort mieren zien, die blind in de richting van
het verderf loopen. Wat de opname in dit geval weer de bijzondere authenticiteit
geeft, is één detail: men ziet de ambulancemannen met brancards achter de linie
aandraven om prompt op te vegen wat er van het regiment overblijft. Deze
huishoudelijke promptheid in het ‘moorddadige genre’ accentueert het volmaakt
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waanzinnige van dezen loopgravenoorlog sterker dan welk regie-effect ook. Immers:
welke huisvrouw is zoo dwaas om te half twaalf de kamer vol zand te gooien, ten
einde haar één minuut over half twaalf weer te kunnen schoonmaken? Zelfs de
Hollandsche huisvrouw, die toch werkelijk geen principieelen tegenzin heeft in het
schoonmaken en er zelfs een onmiskenbaar genot uit puurt, kan men van zulk een
absurditeit niet verdenken.
De ‘natuur’ van de documentaire opname doet nog eens de vraag stellen, waarom
de absurditeit in het groot en van leuzen voorzien dan wel vier jaar lang over Europa
heeft kunnen heerschen. Wie deze belangrijke filmreportage heeft gezien, zal zich
niets zoo sterk herinneren als juist de kleine details en de onopzettelijke effecten; en
daaruit blijkt nog eens ten duilijkste, dat de tragiek in het groot het zekerst tot ons
doordringt via de dingen, die van den humor van het kleine niet ver staan. Misschien,
dat de menschen vredelievender zouden zijn als zij humoristischer waren en meer
zouden letten op het kleine dan op het groote, meer op de ‘natuur’ dan op de ‘konst’....
Sagittarius.

Nieuwe Uitgaven
aant.

F. Bordewijk, De laatste Eer. - Wereldbibliotheek, Amsterdam 1935.
Heeft Bordewijk in zijn roman ‘Bint’ het beste gegeven van wat hij te geven had?
Men zou het, na lezing van zijn bundel ‘grafredenen’, bijna zeggen. Dit nieuwe
boekje moge hier en daar wel amusant zijn, en zich misschien voortreffelijk leenen
voor het houden van voordrachten op letterkundige avonden, het is voor den schrijver
van ‘Bint’ een degradatie. De vorm, dien Bordewijk volkomen beheerscht, is die van
de satyre, wier scherpheid en doeltreffendheid zich manifesteert in een fantastische,
maar door de keuze der middelen steeds beheerschte overdrijving der kenmerkende
details. ‘Bint’ is van dien stijl zeker het allerbeste resultaat; geen van Bordewijks
vorige boeken heeft mij zoozeer overtuigd, geen ervan ongetwijfeld was zulk een
gelukkige ‘samenloop van omstandigheden’. Met name de figuur Bint zelf mag wel
representatief heeten voor den besten kant van Bordewijks talent; hij geeft in dezen
schooldirecteur een polemiek tegen de paedagogie in haar humaniteits-uitwassen,
maar door de fantastische behandeling van het onderwerp en den ondergang van Bint
aan zijn eigen systeem vermijdt hij toch alles, wat op een goedkoop betoog voor zulk
een systeem zou kunnen lijken. De humor van den auteur is in dit boek de tegenkant
van zijn ernst.
Daarvan is nu in dezen bundel geen sprake. Wat Bordewijk aan ernst mee te deelen
heeft (zijn minachting voor het lawaaiig genie van Querido, zijn bewondering voor
Herkules Seghers b.v.) is los komen te staan van zijn humor, die zich hier en daar
op een bedenkelijke zouteloosheid mag beroemen. Er staan stukjes in ‘De laatste
Eer’, waarom men alleen maar vertwijfeld kan grijnzen; maar de schrijver bedoelt
kennelijk, dat men om zijn geestigheden moet lachen. En daarbij komt, dat het idee
(eerlijke grafredes op bepaalde personages) aardig is, terwijl ik er voor mij persoonlijk
aan wil toevoegen, dat ik vrijwel al mijn sym- en antipathieën met Bordewijk deel.
Maar wat maakt hij b.v. van zijn satyre op de Nederlandsche romanschrijfster, die
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men inderdaad niet genoeg kan parodieeren! Deze dame Aagtjen Vos, overleden aan
dauwworm en schrijfster o.a. van ‘Twee Straatvoeten’ en ‘De klop op de kanapee’,
is zelfs voor den Nederlandschen huiskamerroman te goedkoop!
De kardinale fout van deze schetsen lijkt mij, dat de humor er verkeerd in geplaatst
is: n.l. naast den ernst, zooals in een stuiversblad. Dat Bordewijk een beter peil bereikt
dan het stuiversblad, vloeit dan ook allen voort uit zijn meerdere cultuur; maar een
principieel verschil tusschen beide (voor zoover het de humoristische gedeelten
betreft) kan ik niet ontdekken.
De goede illustraties van Cantré passen dan ook slecht bij den tekst. Moge deze
ontspanning niet meer dan een intermezzo beteekenen in den ontwikkelingsgang van
den schrijver, die met ‘Bint’ een beteren satyrischen wraak genomen heeft op zichzelf
en anderen dan met al deze stukjes bij elkaar. En moge dit boekje zijn weg vinden
in de kringen, waar het ongetwijfeld succes zal oogsten, n.l. in reciteerclubs.
M.t.B.

Het Spinoza huis
aant.

Een meditatie rondom Rijnsburg
De philosophische stilte
Eenige dagen geleden reden wij met een oude, maar krachtige Ford in de omstreken
van den Haag. Het was een van die koude, maar zonnige Zondagen van deze
verwinterde Meimaand, en als wij niet geweten hadden, dat het jaar volgens vaste
principes tot zijn vijfde sectie was gevorderd, hadden wij aan een bijzonder
voortreffelijken Maartdag geloofd. Wij zaten achter een stuk glas aan den boulevard
te Noordwijk, waar vele andere menschen eveneens achter een stuk glas zaten, en
stoofden ons in de illusie van echte zomerwarmte, bij gebrek aan die warmte zelf.
Daarop reden wij het landschap weer in, op goed geluk, en lieten den Ford dwalen
tusschen de weiden en torentjes, die men volstrekt niet behoeft te versmaden, ook al
zijn er Alpen; het Hollandsche landschap is uniek, vooral als men het op goed geluk
doorkruist.
Wij spraken juist over de komende Heerenbeurs en trachtten ons vergeefs een
beeld te vormen van dit nieuwste instituut der westersche beschaving; het is moeilijk
zich bij het begrip ‘heerenbeurs’ iets reëels voor te stellen, gezien de rekbaarheid
van het begrip ‘heer’ en de platheid van het begrip ‘beurs’. Zulk een zinneloos gesprek
ontwikkelt zich alleen, als men doelloos door een landschap rijdt en indrukken
verwerkt, die slechts een passend woordenaccompagnement van noode hebben om
het genot ervan volkomen te maken. Men zou evengoed over iets anders of over niets
kunnen spreken, ware een wisseling van woorden over een wonder der techniek niet
de beste manier om de uitwassen der beschaving geheel en al te vergeten. Men vergeet
het best, wanneer men in een auto over iets spreekt.
Ergens in de verte ontdekte ik voor de zooveelste maal een torentje, en dwars door
den dialoog over de Heerenbeurs heen vroeg ik, om het gesprek nog zinneloozer te
maken, iets over dat torentje.
‘Dat is Rijnsburg’, antwoordde de man aan het stuur.
‘Rijnsburg? Is dat niet een inrichting voor zenuwlijders?’
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‘Niet bepaald, althans zeker niet officieel. Je bedoelt waarschijnlijk Rijngeest’.
‘Ja natuurlijk, je hebt gelijk. Maar er is toch iets met dat Rijnsburg’.
‘Dat zal wel’.
Op dit moment had het gesprek terug kunnen keeren tot de mirakelen,
onvoorstelbaar maar zonder twijfel verrukkelijk, van de Heerenbeurs, wanneer niet
de man achter het stuur aan zijn loome bevestiging iets had toegevoegd, na verloop
van enkele seconden:
‘Spinoza heeft er gewoond. Zijn huis staat er nog, meen ik’.
‘Laten wij hem dan gaan opzoeken’.
***
Zoo hadden wij door een toevallige wending van het gesprek over een torentje
plotseling een doel; worden op deze wijze niet de meeste doelstellingen in het leven
gevonden? Achteraf worden zij dan tot een beslissing bij volledig bewustzijn van
den vrijen wil omgefantaseerd; maar dat heet geschiedschrijving, en geschiedenis
schrijven beteekent den mensch deftiger voorstellen dan hij is. Wij dan wijzigden
den koers en hielden nu doelbewust op het torentje van Rijnsburg aan. Toen wij
Rijnsburg binnenreden, of liever trachtten binnen te rijden, want het is niet altijd
gemakkelijk den toegang te vinden tot een plaatsje, dat zich weigerachtig betoont
op Zondag te ontvangen, waren wij van avonturiers, zwervend door het landschap
en zinneloos sprekend over de Heerenbeurs, al echte zoekers geworden, met al de
dogmatische hardnekkigheid van dien. Zonder Spinoza had het schilderachtige
Rijnsburg al geen waarde meer voor ons; wij waren, op een zonderlinge manier,
reeds bijna Spinozisten geworden.
Blijkbaar is Rijnsburg nog niet toe aan een theatralen Spinoza-cultus à la Bayreuth.
Wij cirkelden althans om Rijnsburg heen, drongen aarzelend in Rijnsburg door,
waren er eensklaps weer uit, keerden wrevelig weer terug, maar vonden zelfs geen
bescheiden bordje, dat aan onze begeerte naar 't doel tegemoet zou kunnen komen.
In zulk een verlegenheid, (die ons zelfs één oogenblik deed verlangen naar een
valsche, maar voor ons geval practische vereering van Spinoza door de gemeente,
die zich in kleine handwijzers zou kunnen uiten), doet men altijd het best zich tot de
ingezetenen te wenden; en met behulp van zulk een ingezetene bereikten wij dan
eindelijk een stil, zonnig grachtje. Wij berekenden, dat hier Spinoza zou moeten
hebben gewoond, omdat het grachtje zoo achteraf lag. Het was er bovenaardsch
rustig; maar Spinoza woonde er niet. Met de verbetenheid van zoekers, die door een
idee fixe worden geregeerd, raadpleegden wij een anderen ingezetene, die ons
eindelijk een steegje, de Spinozalaan, wees. Vergeleken bij de Spinozalaan bleek het
grachtje met zijn bovenaardsche rust een drukke winkelstraat; maar men dient toch
nog, via deze Spinozalaan, diep het land binnen te dringen, eer men het huisje van
Spinoza vindt. Tot op het laatste moment: géén bordje! Gelukkige Rijnsburgers, die
nog niet gedroomd hebben van de mogelijkheid, die in het bestaan van dit huisje ligt
opgesloten: een Spinoza voor de Amerikanen, een rendabelen Spinoza, die door zijn
afgelegen brillenslijperswoning het plaatsje Rijnsburg eindelijk zijn economischen
zin geeft!
***
Wij stonden voor dit huisje, en wij bevonden het kleiner, afgelegener, netter en
lieflijker dan wij hadden kunnen denken, toen wij ons een doel stelden. Onwillekeurig
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deed het mij denken aan het pannekoekenhuisje uit het sprookje. Wie geeft ons dit
Spinoza-sprookje van voornaamheid en afzijdigheid terug?
Er kwamen, terwijl wij daar stonden, eenige heeren in steedsche jassen en gewapend
met portefeuilles naar buiten; later hoorde ik, dat het Spinozisten geweest moeten
zijn, die op bedevaart waren en na afloop in ‘Den Vergulden Turk’ gingen dineeren.
Maar waaraan herkent men Spinozisten, tenzij in geschrifte? Wij herkenden dus de
Spinozisten niet en schuifelden achter hun rug langs naar binnen; en in de donkere
gang vonden wij een vriendelijken ouden man, die ons den weg wees naar Spinoza's
kamer.
En nog onverwacht dus (want hoe langer men zoekt, en met hoe meer drift om te
vinden, des te verrassender is eindelijk het feit van het vinden zelf) waren wij
aangekomen bij het doel. Een lage, kleine kamer, waarin de zon viel door kleine
ramen; een tafel met drie ganzenveeren pennen erop, wat oud-hollandsche meubelen,
een kast met boeken. Een doorgang naar een nog kleiner zijkamertje met een
primitieve machinerie voor het slijpen van glazen. En verder niets dan zon en stilte,
zoo intens, dat men niet weet, of men er wel bij kan blijven staan; intense stilte noopt
tot zitten.
Het overkomt iemand, die zich zelden in gelegenheidsstemming voelt, soms, dat
hij door een ‘gelegenheid’ wordt overrompeld. Zoo overrompelde mij min of meer
dit Spinozahuis door zijn absolute stilte, zijn volstrekte afzijdigheid daar aan het eind
van een obscuur straatje in een Nederlandsch achteraf-plaatsje. De legende van
Spinoza's teruggetrokken leven, de legende van het teruggetrokken filosofenleven
ueberhaupt, is zoo tot vervelens toe uitgebuit voor nieuwsgierige ooren, dat men er
eigenlijk niet meer in gelooft. Ook de stilte wordt theatereffect, wanneer men er maar
lang genoeg op hamert, dat zij bij bepaalde ‘gelegenheden’ past; het kost zelfs geen
moeite een Amerikaansch reisgezelschap duidelijk te maken, dat Spinoza de stilte
noodig had om te kunnen philosopheeren; maar wat stellen Amerikanen zich daarbij
‘reëel’ voor? Een week-end waarschijnlijk of een onbewoond filmeiland....
Er wordt over de stilte heel wat gebazeld door luidruchtige menschen. De stilte is
voor hen een vast begrip geworden, dat zij gedachteloos gebruiken, omdat het nu
eenmaal gewoonte is bij het woord ‘stilte’ aan iets verhevens te denken. Maar in de
kamer van Spinoza is de stilte authentiek; zij zal in de 17de eeuw wellicht nog
volstrekter zijn geweest, maar zij zal ook minder als uitzondering hebben aangedaan.
Wie van den grooten verkeersweg Den Haag - Leiden komt, is er rijp voor om de
stilte als een museumobject te ontmoeten; hij voelt zich bij de afzijdigheid van het
Spinozahuis aanvankelijk sentimenteel worden om deze mogelijkheid van 't verleden,
die men hem heeft ontnomen; zijn eerste reactie is zelfs, deze philosophische stilte
te wantrouwen, omdat zij zoo volslagen echt en overtuigend is.
***
Spinoza kreeg in 1673 een professoraat aangeboden te Heidelberg, in opdracht van
den keurvorst van den Palts, met vrijheid van philosopheeren inbegrepen, waarbij
de restrictie werd gemaakt, dat hij van die vrijheid geen misbruik zou maken om den
openbaren godsdienst te ondermijnen. Hij sloeg dat aanbod af en motiveerde zijn
negatief antwoord o.m. met de opmerking, dat hij niet wist, waar de grenzen van die
vrijheid lagen, aangezien hij zelfs al gedurende zijn ‘vita privata et solitaria’ gemerkt
had, dat men zijn eigen invloed niet in de hand heeft, gezien het misverstand onder
de menschen. Men proeft in dezen brief iets van den angst van den philosophischen
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kluizenaar om te worden meegetrokken in het banaliseerende bestaan buiten de stilte;
de stilte is ook een soort zelfbehoud, het kluizenaren ook een soort ongemakkelijke
gemakzucht. Iedere zuivere wijze van leven, die het individu zoekt, omdat het daarin
zijn geluk meent te kunnen vinden, eischt een bepaald ‘klimaat’; zoo eischte de
zuiverheid van leven van den philosoof Spinoza (een zuiverheid, die boven twijfel
verheven is en zelfs door zijn tegenstanders wordt toegegeven), de stilte en
dientengevolge de afzijdigheid; daarom klemde hij zich aan haar vast, als de
noodzakelijke bodem voor zijn wijsbegeerte. De ethiek van Spinoza's wijsbegeerte
rechtvaardigt dan ook de kleine kamer, waarin hij gewoond heeft; een professoraat
zou hier een wanklank zijn geweest, misschien is werkelijk het subtiele handwerk
van het brilleslijpen hier het allerbeste symbool, dat de historie met de figuur van
Spinoza heeft kunnen verbinden....
Wij tuurden door de intieme venstertjes naar buiten, waar men wat groen, wat
huisjes van Rijnsburg zag. De vriendelijke oude man, die ons meedeelde, dat hij al
over de dertig jaar in het Spinozahuis woonde, expliceerde ons een en ander, zonder
dat de stilte er (voor ons gevoel) door werd verbroken; hij legde ons bijv. uit, dat
niet alle ouds hier echt oud was, zonder dat (eveneens voor ons gevoel) de
authenticiteit van de omgeving er door verminderde. Wij zagen gefacsimileerde
brieven van Spinoza, wij vonden den naam Bolland in het gastenboek, dat op de tafel
lag, zwaar van Spinozisten-namen; facsimile, Bolland, alles teekenen des tijds, lang
na Spinoza: wij voelden, tenslotte, het arrangement zelfs in deze ‘werkelijkheid’;
maar de sfeer van dit philosophisch enclave raakten wij niet kwijt.
Toen wij Rijnsburg uitreden, met de beslistheid van menschen, die precies weten,
hoe zij het Spinozahuis moeten vinden, leefden wij nog een oogenblik in de
herinnering.
‘Kunnen wij in dezen tijd nog recht laten gelden op deze stilte?’ mijmerde de man
achter het stuur hardop.
‘Kon Spinoza in zijn tijd recht laten gelden op zijn stilte?’ antwoordde ik met een
wedervraag. ‘Ik geloof, dat je bezig bent de stilte te idealiseeren, dat je vergeet, hoe
Spinoza niet voor zijn plezier geleefd heeft, dat die stilte voor een groot deel een
gedwongen stilte was’.
‘Dat doet er in dit verband niet toe’, zei hij. ‘De tegenwoordige wereld maakt stilte
en afzijdigheid tot een onmogelijkheid. Fatsoenlijke ambten als het brilleslijpen,
waaraan men zich als philosoof tenminste eerbaar kon wijden, zijn door de techniek
opgeslokt, zooals de vriendelijke oude man van het Spinozahuis zoo treffend heeft
opgemerkt, toen hij ons die draaibank liet zien. Jij zult, je beroep getrouw, over dit
geïmproviseerde bezoek aan Rijnsburg wel een artikeltje in de krant schrijven: dat
zijn de luidruchtige ambachten van onzen tijd, die je noodzaken zelfs je intiemste
verrassingen “aan den man” te brengen.’
‘Wij zullen dus verplicht zijn de stilte op een andere manier te zoeken. B.v. midden
in het lawaai, met odysseïsche was in de ooren voor de radiosirenen, die ons
omloeien....’
‘Zooals in dit lawaai zeker’, zei hij en wierp zijn ouden Ford midden op den
Wassenaarschen asfaltweg, in een denderende karavaan van autobussen. ‘Ik twijfel
aan de doelmatigheid van dergelijke stilten. Op een of andere manier zullen wij toch
ons Rijnsburg moeten vinden, daarvan ben ik heilig overtuigd. Tracht tot iederen
prijs een vak als het brilleslijpen te ontdekken; schep er, als het niet bestaat, een
afzetgebied voor’.
‘Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan!’
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Hij glimlachte:
‘Misschien is dat iets voor de Heerenbeurs!’
En zoo keerden wij terug tot de doelloosheid van een rit door het zonnige landschap
van een kouden Meidag.
Menno ter Braak.

Thomas Mann zestig jaar
aant.

Een groot Duitscher en een ‘goede Europeaan’
De burger, die het burgerlijke doorziet en toch burger blijft
Morgen, 6 Juni, wordt de groote Duitsche schrijver Thomas Mann, wiens werk in
1929 met den Nobel-prijs werd gewaardeerd, zestig jaar.
De omstandigheden doen er al bijzonder sterk den nadruk op vallen, dat Thomas
Mann een auteur is, die de geheele Europeesche cultuur aangaat; imers hij zal zijn
verjaardag vieren te Küsnacht bij Zürich in Zwitserland. Het land, dat hem eens tot
zijn meest gevierde feestredenaars rekende, verschaft hem geen gastvrijheid meer,
al laat men nog toe, dat zijn boeken in Berlijn blijven verschijnen. Voor de
humanistische idealen van Mann is in het huidige Duitschland geen plaats; hij zal
zich echter kunnen troosten met de gedachte, dat velen, ook in Duitschland, hem op
dezen dag niet zullen vergeten. Zijn naam blijft een symbool van een bedachtzame,
maar onaantastbare intellectueele oprechtheid, en daaraan kan geen politlieke
verguizing iets veranderen.
***
Thomas Mann werd 6 Juni 1875 te Lübeck geboren als tweede zoon van een koopman,
senator van de vrije stad Lübeck. (Heinrich Mann, geboren 1871, is dus zijn oudere
broeder). Van moederszijde heeft hij Portugeesch-creoolsch bloed, en wellicht is uit
de menging van Brazilië en Duitschland een aanwijzing te vinden in de zoo duidelijk
op den voorgrond tredende tweeledigheid van zijn aanleg, van zijn tusschenpositie
tusschen ‘burger’ en ‘zigeuner’, zooals men wel eens gezegd heeft.
Uit den roman ‘Buddenbrooks, Verfall einer Familie’ blijkt reeds voldoende, hoe
groot de invloed van geboortestad en milieu van het ouderlijk huis op den schrijver
is geweest. Tot zijn vijftiende jaar heeft Mann in Lübeck gewoond; toen stierf zijn
vader aan bloedvergiftiging en zijn zaak werd geliquideerd. Dientengevolge ging
Mann naar München, waar hij werkzaam werd gesteld aan een
verzekeringsmaatschappij. München is de stad, die hem, voorzoover hij als ‘burger’
zich met een bepaalde stad vereenzelvigde, tot een tweede uitverkoren woonplaats
is geworden.
Reeds in dezen tijd schreef Mann een novelle (‘Gefallen’); maar deze periode is
voor hem vooral van groot belang om de menschen, die hij leert kennen; M.G. Conrad,
die hem de eerste publicaties mogelijk maakte, Hartleben, Ernst von Wolzogen. Met
Heinrich ondernam Thomas Mann in dezen tijd een reis naar Rome; men zal zich
herinneren, dat er later (tijdelijk) ernstige meeningsverschillen tusschen de beide
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schrijvende broeders zijn ontstaan, waarvan men den neerslag o.a. vindt in de
‘Betrachtungen eines Unpolitischen’, een van Mann's beste essay bundels; Thomas
qualificeerde Heinrich zelfs al een ‘Zivilisationsliterat’. Het temperamentsverschil
tusschen beide is dan ook groot genoeg; Heinrich ontbreekt ten eenenmale de
‘burgerlijke’ bezonnenheid, die zijn broeder tot een der langzaamste schrijvers van
Europa maakt. Men kent de werkwijze van Thomas Mann. Zijn groote roman, ‘Der
Zauberberg’, de eigenlijke centrale schepping van deze half wijsgeerige, half artistieke
persoonlijkheid, verscheen in 1924, terwijl de gebeurtenissen, die er de aanleiding
toe waren, zich afspeelden in 1912, toen Mann wegens de ziekte van zijn vrouw in
Davos verblijf moest houden; gesprekken met den schrijver van een der bekendste
boeken over Nietzsche, Ernst Bertram, moeten op het ontstaan van den roman van
grooten invloed zijn geweest. Slechts door de metamorphose, die de tijd aan alle
gebeurtenissen in den menschelijken geest doet wedervaren, door het
kristallisatieproces van de langzame omzetting, wordt de aanleiding bij Thomas
Mann tot gestalte; ook zijn novellen verraden zulk een proces, eveneens zijn essays.
De Joseph-romans, waarvan thans ‘Die Geschichten Jaakobs’ en ‘Der junge Joseph’
zijn verschenen, zijn wederom de vrucht van een jarenlange omzetting van een woord
van Goethe in een vorm, zooals alleen Thomas Mann die vermag te beheerschen.
In het decennium voor den oorlog is Mann gerijpt tot den auteur van Europeesch
formaat, die hij thans nog is. Nadat zijn novelle ‘Der kleine Herr Friedemann’ bij S.
Fischer te Berlijn is verschenen (de relatie tusschen Mann en dezen uitgever is sedert
dien bestendig gebleken), schrijft Mann de ‘Buddenbrooks’, zijn grooten, nog
‘realistisch’ te noemen familieroman; een realist volgens het recept is hij echter nooit
geweest, zelfs niet in dit werk, dat in 1900 is verschenen.
Voor den oorlog heeft Mann reeds veel gepubliceerd, al heeft zijn levenswerk
‘Der Zauberberg’ zijn voltooiing pas gevonden, nadat de indrukken van het
voor-oorlogsche Europa waren bezonken. In 1903 verschijnt het voor Mann zoo
karakteristieke ‘Tonio Kröger’, in 1906 de dialoog ‘Fiorenza’. In 1905 valt zijn
huwelijk met de dochter van een bekend Wagneriaan en mathematicus; uit dit huwelijk
zijn zes kinderen geboren, waarvan Erika als tooneelspeelster en leidster van ‘Die
Pieffermühle’ en Klaus als romancier en essayist van zich hebben doen spreken.
Omstreeks denzelfden tijd ontstaat ‘Königliche Hoheit’, dat dikwijls aanleiding
heeft gegeven tot vergelijkingen met Wilhelm II en zijn gebrekkigen arm; eenige
jaren later zien ‘Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull’ en ‘Der Tod in Venedig’
het licht.
***
De oorlog heeft ook voor Thomas Mann, die in veel opzichten een typische
negentiende-eeuwer mag heeten, een beslissende beteekenis gehad. Men kan dat b.v.
concludeeren uit zijn vele essays, die hij in en na den oorlog heeft geschreven, en
uit het slot van ‘Der Zauberberg’ waarin men den oorlog als een soort deus ex machina
ziet optreden. Sedert 1918 wordt Mann meer en meer de Europeesche figuur, die op
zijn vele reizen Duitschland door lezingen als cultuurfactor wil verzoenen met de
andere landen van Europa. Manns aanleg maakte hem voor die rol bijzonder geschikt;
door en door Duitscher, was hij toch tevens critisch en bovendien wereldburger
zonder de vulgariteit van een zeker soort cosmopolitisme. Zijn essays (‘Betrachtungen
eines Unpolitischen’, ‘Goethe und Tolstoi’, ‘Von deutscher Republik’, ‘Leiden und
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Grösse der Meister’, etc.) spiegelen ook steeds deze beide kanten van zijn
persoonlijkheid.
‘Der Zauberberg’ (1924), in verschillende talen overgebracht en overal ter wereld
gelezen, heeft er zeker het meest toe bijgedragen, dat men Thomas Mann is gaan
rekenen tot de eersten in de Europeesche litteratuur. Ik vermeld voorts van zijn kleiner
werk nog ‘Unordnung und frühes Leid’, de novelle, waarin Manns jongste dochter
de hoofdpersoon is (1926) en het in 1929 ontstane ‘Mario und der Zauberer’.
‘Meine Lebensstimmung setzt sich aus Indolenz, schlechtem bürgerlichem
Gewissen und dem sicheren Gefühl latenter Fähigkeiten zusammen’, heeft Thomas
Mann in zijn jeugd eens geschreven; en deze definitie van zichzelf verklaart veel
van zijn ‘carrière’ als schrijver. Men behoeft immers slechts den roem van het
schrijverschap toe te voegen om den grooten Thomas Mann te krijgen, het
cultuurgeweten van de republiek Weimar, den representant van de bourgeoisie, die
haar laatste consequenties trekt, zichzelf doorziet en desondanks zichzelf blijft.
Schopenhauer, Nietzsche en Wagner hebben Mann gelijkelijk beinvloed; uit de
combinatie van deze drie namen alleen kan men afleiden, tot welk een synthese van
ongelijksoortige grootheden dit temperament in staat is geweest; en dat zonder een
electische fijnproever zonder persoonlijke reactie te worden.
***
In het Zondagsblad van 28 April wijdde ik een opstel aan Thomas Mann als essayist;
ik karakteriseerde daar zijn bedachtzame gave der synthese als volgt:
‘Leiden und Grösse der Meister’, een bundel studies over Goethe, Wagner, Platen,
Theodor Storm en Cervantes' Don Quichote, zou geen waarachtig boek van Thomas
Mann zijn wanneer het een rumoerige biecht was van wat hem in de laatste jaren
heeft bezig gehouden; geen enkele zin van Mann is luidruchtig, al zijn gevoelens
komen in de omzichtige styleering van een door en door geciviliseerde tot ons; terwijl
zijn broeder Heinrich een en al directheid is (met alle sympathieke enthousiasme,
maar ook met alle noodzakelijke pharaseologie van dien), vindt Thomas Mann zijn
eigenlijke ‘inhoud’ eerst in den ‘vorm’. In dit opzicht is hij volkomen het kind van
een luxueuse cultuurperiode, die het begaafde individu, wanneer het althans in een
daartoe geëigende omgeving was geboren, den tijd liet om langzaam te zijn en
dientengevolge ook den afkeer bijbracht voor het snelle en onverzoenlijke reageeren
op de verschijnselen van het leven. Thomas Mann is vrij van vulgariteit, maar men
krijgt ook niet den indruk, dat hij ooit in de verleiding komt zich aan een vulgaire
polemiek tegen wien ook te vergrijpen; hij zou dus gemakkelijk genoeg een precieuze
stijlvernufteling kunnen zijn geworden, als hij minder waard was geweest dan hij is.
Ook in dit boek met essays, waaronder werkelijk meesterlijke over Goethe en Wagner,
heeft het mij telkens weer getroffen, dat en hoezeer Thomas Mann als schrijver op
de grens leeft van het precieuze en omslachtig-geposeerde; door zijn indirecte manier
van reageeren, door zijn verliefdheid op du vorm, door het gemak ook, waarmee hij
zich aanvlijt tegen een onderwerp en er alle rondingen en geledingen van in zijn
beheerschte zinnen laat raden, loopt hij ieder oogenblik gevaar zich te verliezen in
de bekoringen van dit vormelement en zijn ‘inhoud’ kwijt te raken. Men noemt deze
kunst van zich tegen de dingen aanvlijen wel eens ‘objectiviteit’; ten onrechte m.i.,
omdat dit woord suggereert, dat het tegengesteld zou zijn aan subjectiviteit; en een
langzaam schrijver als Thomas Mann is niet minder subjectief dan een razende
reporter. Hij weet dat trouwens zelf beter dan iemand anders het zou kunnen
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definieeren; hij kent zichzelf als de representant van de burgerlijke maatschappij,
die, zelfs waar hij de grenzen der burgerlijkheid nadert en overschrijdt, door en door
een burger blijft. Deze zelfkennis is het, die Mann ervoor behoedt ten gronde te gaan
aan de preciositeit en omslachtige verfijning, die kenmerkend zijn voor zijn stijl;
hoezeer hij zich ook moge verlustigen in de luxe van den vorm, hij keert telkens
weer op zijn schreden terug, omdat hij geen snob en geen prots is; na een loome,
behaaglijke uitweiding komt een nieuw en onverwacht aperçu den lezer ervan
overtuigen, dat Thomas Mann geen hoogere stijloefeningen schrijft, maar in de eerste
plaats een levend mensch is gebleven.’
En verder:
‘Manns gemis aan polemische neigingen laat zich dus geenszins gelijkstellen met
dorre neutraliteit of slappe afzijdigheid of critiek-looze bewondering; zijn scherp
verstand bakent de grenzen zeer nauwkeurig en onsentimenteel af en laat zich noch
door Goethes weimariaanschen “voorgrond”, noch door Wagners Dürermuts
imponeeren. Veeleer moet men hem ook hier weer zien als den echten representant
van de “burgerlijke” cultuurperiode, die met al zijn scherpgeslepen vernuft en bijna
onfeilbaar onderscheidingsvermogen toch zeer ongaarne een interessant exemplaar
uit zijn cultuurcollectie zou missen, die van vernuft en onderscheidingsvermogen
vooral geniet, omdat zij hem tot een mensch van hooger rangorde maken dan den
ordinairen verzamelaar-om-der-wille-van-het-verzamelen’.
***
Wat bij deze gelegenheid gezegd werd van Manns laatsten essaybundel zou ik mutatis
mutandis ook willen laten gelden voor het geheele oeuvre van Thomas Mann. Het
is langzamerhand wat afgezaagd hem als een twee-eenheid van burger en zigeuner
te beschouwen; men zou hem eens kunnen teekenen als den verzamelaar van cultuur,
die telkens met zichzelf in conflict komt, omdat hij zich tot geen prijs zou willen
identificeeren met snobistische ‘kenners’ en andere experts. ‘De tweeledigheid van
zulk een menschentype’, schreef ik nog in genoemd artikel, heeft Mann zelfs eens
verbeeld in zijn ‘bescheiden held’ Hans Castorp, die op den ‘Zauberberg’ zoowel de
critische verzamelaar van de hem omringende tegenstrijdige wijsheden als de
zorgvuldige rooker van de sigaar Maria Mancini is, philosoof en burger in eenen,
d.w.z. cultuurmensch niet alleen door denken, maar ook en voor alles door afkomts.
Ongetwijfeld heeft Mann in dezen held, die geen held is, maar een door zijn afkomst
bepaalde intelligente bourgeois, veel van zichzelf gegeven. Ook deze Hans Castorp
had een voortreffelijk gelegenheidsredenaar kunnen worden, getuige zijn voordracht
in het Fransch over de liefde ten overstaan van Clawdia Chauchat, die hem
karakteriseert als ‘joli bourgeois à la petite tache humide’....’
Thomas Mann is een der ‘goede Europeanen’, waar onze volle genegenheid naar
uit gaat, omdat hij onvervangbaar is, omdat hij, juist als figuur ‘op de grens van twee
werelden’, een persoonlijkheid is geworden, wier eigenheid haar grootheid uitmaakt.
Zijn zestigste verjaardag brenge hem de gelukwenschen van vele andere goede
Europeanen!
M.t.B.

Schietschijf
aant.
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Happy-end der objectiviteit
Op het dertiende Bibliotheekcongres is dr P.H. Ritter jr, de voorzanger der
luistervinken op litterair gebied, met een rede ‘Radio en Bibliotheken’ opgetreden.
De opvattingen, die hij hier heeft verdedigd, zijn alleszins curieus, vooral in verband
met het standpunt der objectiviteit, dat de heer Ritter altijd zegt te vertegenwoordigen.
In de eerste plaats zei de spreker voor een goede radiorede noodig te achten dictie.
‘Velen zijn gestruikeld voor een microfoon door hun gebrek aan dictie.’ Het
krantenverslag vermeldt niet, of de bibliothecarissen deze beeldspraak zonder verzet
geduld hebben; hoe het ook zij, in geen geval kan men beweren, dat de heer Ritter
als microfonist over zijn dictie is gestruikeld; men zou die niet beter kunnen wenschen,
ja, er zijn menschen, die den heer Ritter uitsluitend beluisteren om zijn dictie, teneinde
maar zoo spoedig mogelijk te vergeten, dat hij ook een onderwerp behandelt: dit zijn
de menschen, die van litteratuur geen begrip hebben natuurlijk en de dictie van den
spreker genieten als een ‘lullaby’ na de lunch.
Dus de dictie no. 1. Bij den dictionaris nu, voegde de heer Ritter er aan toe, ‘moet
alle pedanterie ontbreken; hij moet niet zeggen: “ik vind”, maar suggereeren door
de wijze van voordracht’. Hier ontdekken wij de consequentie van de dictie: zij
bazuint de nederigheid uit zonder zelf iets te vinden. Als dienaar van het besproken
boek communieert de heer Ritter nog slechts in een suggestief jubileerend en toch
deemoedig ‘wij vinden’, gijlieden vindt, zij vinden.... dus ik vind niet’. Men vraagt
zich alleen nog af, waarom de heer Ritter dan maar niet liever geheel zwijgt, want
vinden mag hij toch niets, aangezien het pedant is, blijkbaar, om dat te doen.
In het vervolg van zijn rede speelde de heer Ritter nog opener kaart. ‘Het publiek
wil geen critische radiorede. Er moet opwekking van uitgaan.’ Hier treffen wij den
heer Ritter dus in de rol van apéritif; wel bekome het den luistervink, die voor
dergelijke prikkeling van de litteraire maag goed genoeg wordt gevonden. ‘De
radiolezing moet pakken met en happy-end’, verkondigde de heer Ritter zelfs uit zijn
dictie-seat voor het oor der bibliothecarissen. ‘De moeilijkheid bestaat in het
combineeren van de verdieping van den zin van de lezers met zekere concessies aan
de oppervlakkige tendenzen,’ voegde de apologeet der objectiviteit er nog (zonder
blikken of blozen?) aan toe, en men voelt inderdaad de moeilijkheid, om een
verdieping te bouwen bovenop die ‘zekere concessies’ en ‘oppervlakkige tendenzen’,
die ook nog in een happy-end moeten uitmonden.
Nooit heeft dr P.H. Ritter jr zoo duidelijk onder woorden gebracht, wat hij onder
objectiviteit verstond. Wij zijn hem dankbaar voor zijn onomwonden explicatie en
voor zijn voortreffelijke dictie, waarvan de sonore klank zelfs door een krantenverslag
niet geheel is te onderdrukken.
Sagittarius.

Zaken zijn zaken
aant.

De moraal van wapen- en kunsthandel
Een bankier omstreeks 1800
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J.H. Duveen, Kunstschatten en Intrige. Anderhalve Eeuw Kunstkoopen.
- (P.N. van Kampen & Zn., A'dam z.j.) George R. Preedy, De Koers van
het Leven. (Van Loghum Slaterus' Uitg. Mij, Arnhem 1935).
Dit artikel zal niet handelen over het welbekende stuk van Octave Mirbeau, dat
onlangs met Elsensohn in de hoofdrol weer ten tooneele is gebracht, maar over de
zakenmoraal in het algemeen; zulks naar aanleiding van een paar boeken, die juist
zijn verschenen. In Mirbeaus Les Affaires sont les Affaires wordt namelijk het
probleem van den grooten zakenman op een zeer speciale manier gekanaliseerd;
Isidore Lechat, de groote koopman, die representatief zou kunnen zijn voor een
bepaald slag menschen in het Frankrijk van de Derde Republiek, is namelijk een
parvenu, een bruut en als zoodanig een uitwas van het zakenleven in een bepaalde
periode. Deze soort zakenman te veralgemeenen tot het prototype van een geheele
categorie zou hoogst onbillijk zijn. Parvenuschap en bruutheid zijn niet noodzakelijk
verbonden aan ondernemers van belangrijke financieele transacties; het feit, dat
sommige personen zich door middel van het geld weten omhoog te werken en,
aangezien zij aan dat geld hun positie hebben te danken, ook de slaaf van het geld
worden, behoeft nog niet in te houden, dat zij zoo bot op alle levensverschijnselen
reageeren als Isidore Lechat. Er zijn tallooze nuances van zakenlieden; bij iedere
generatie, die met het eens door een fortuinlijk personage verworven familiebezit
opgroeit, gaat dat bezit ook meer deel uitmaken van haar cultuur; zoo ziet men
dikwijls gebeuren, dat het kapitaal, dat in het eerste geslacht alleen dienst kon doen
als protsige luxe voor een man, die het alleen ‘van buiten’ kende, zich na verloop
van bijvoorbeeld een eeuw intiem met zijn afstammelingen heeft verbonden en als
het ware in het bestaan dier afstammelingen is doorgedrongen. Naast Isidore Lechat,
den parvenu door het geld, kan men den zakenman stellen, die zijn geld met een
zekere joviale vlotheid hanteert en (een etappe verder) eveneens den zakenman, die
zich door het bezit de voorname achteloosheid heeft verworven van een grand
seigneur; al deze en dergelijke nuances, waarvan ik hier slechts een paar voorbeelden
geef, die met de beide hierboven genoemde boeken verband houden, brengen ook
nuances in de moraal van het zakendoen met zich mee. Intusschen blijft het woord
‘zaken zijn zaken’ overal gelden waar het geld geldt (let op de herhaling van den
stam ‘geld’!) want een zakenman, die de moraal van het geld niet accepteert, kan
zijn zaak beter sluiten; de verschillen tusschen de zakenlieden zijn dus juist interessant
om te kunnen aantoonen, hoe zij toch steeds weer (ieder op zijn manier) op die moraal
zijn aangewezen.

Zakenmoraal afhankelijk van de maatschappij.
Ik heb in deze courant onlangs een gesprek gepubliceerd met een zakenman, die
stellig geen Lechat was, maar veeleer een koopman van het joviale type: den
duikbootenfabrikant Paul Koster. Daarbij heb ik bij wijze van commentaar (en dus
uiteraard slechts vluchtig) mijn eigen overtuiging aangeduid, die hierop neerkomt,
dat het onbillijk is de moraal der wapenhandelaren principieel te scheiden van de
gewone handelsmoraal, zooals men dikwijls pleegt te doen, dat het, met andere
woorden, een verwringing van de werkelijke verhoudingen is, als men zijn afkeer
van den bewapeningswedloop en den oorlog speciaal concentreert op de leveranciers
van kanonnen en bommen; het geheele interview bewees m.i. ook niet anders, dan
dat de moraal van den wapenfabrikant die is van den gewonen zakenman, wiens doel
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is de vervolmaking van de winst; dat déze zakenman in déze branche een afzetgebied
kan vinden voor zijn producten, is een omstandigheid, waarvan de absurde realiteit
niet terugvalt op dien zakenman, maar op zijn afnemers. Zelfs het door den heer
Koster te halverwege geloochende, maar op grond van allerlei materiaal bezwaarlijk
te ontkennen feit, dat de zakenman in wapens geen middelen ongebruikt laat om zijn
waar den afnemers op te dringen, b.v. door aankoop van bladen en het organiseeren
van speciale perscampagnes, kan volgens de gewone zakenmoraal geresumeerd
worden onder het hoofd ‘reclame’; de reclame is in de zakenwereld een geoorloofde
truc, waarvan het psychologisch effect nihil zou zijn, als er geen koopers waren, die
er zich gevoelig voor betoonden.
Uit vele mondelinge en schriftelijke reacties op dit interview bleek mij, dat men
deze opvatting van de functie der wapenfabrikanten in de huidige constellatie hier
en daar, in plaats van als een verschuiving van het ‘schuld’-accent, beschouwd heeft
als een pleidooi voor de wapenindustrie en haar goed recht! Het gevoelsmotief (een
begrijpelijk, maar kortzichtig motief!), dat het materiaal, waarin de wapenindustrie
handelt, haar moreel zou veroordeelen tegenover b.v. de kaas- en parfumindustrie,
kwam daarbij meermalen naar voren, terwijl het toch, dunkt mij, voor de hand ligt,
dat de moraal van den klant, die de wapens verzamelt en ze zelfs met trots op het
geluidsfilmjournaal laat zien, in dezen de maatstaf levert voor de moraal van den
leverancier, en niet omgekeerd! Daarom schijnt het mij niet onaardig, eens een
vergelijkingspunt te nemen in een totaal andere en in veel opzichten toch zoozeer
overeenkomstige zakenwereld als die van den duikbootenfabrikant: den kunsthandel.
En toevallig geven de pas verschenen mémoires van den befaamden kunstkooper
J.H. Duveen mij voor die vergelijking rijkelijk stof. Wie hieruit mocht willen afleiden,
dat ik bommen en kunst als één en dezelfde zaak wil beschouwen, kan dit artikel
beter ongelezen laten. Het gaat hier niet over de techniek van de bommen, noch over
de aesthetische waarde van het kunstwerk, maar uitsluitend over de moraal, die bij
hun verhandeling aan den kooper den verkooper leidt. Het ‘zaken zijn zaken’, aldus
mijn stelling, is een moraal, die voor den handel in het algemeen geldt; men kan die
moraal bestrijden, men kan haar zelfs verdoemelijk vinden, men kan haar als een
noodzakelijk kwaad beschouwen, dat hangt van het standpunt van den beschouwer
af; maar men zal moeten erkennen, dat het onjuist is een moreele onderscheiding te
maken tusschen den eenen en den anderen zakenman op grond van de geaardheid
van het materiaal, dat zij verhandelen; immers de een zoowel als de andere drijft
handel op grond van de wetenschap, dat er klandizie voor bestaat.... of op grond van
het ‘mundus vult decipi’, als men wil....

Anderhalve eeuw zonder eerecode.
‘Anderhalve eeuw kunstkoopen’ is de ondertitel van het boek van den heer Duveen,
die stamt uit een familie Hangjas-Duveen, wier lotgevallen onverbrekelijk zijn
verbonden aan het kunstkoopersvak; behalve uit zijn eigen ervaringen uit het bedrijf
kon de schrijver van deze dikwijls bijzonder amusante anecdotes dus ook putten uit
de geschiedenis van zijn geslacht, dat zelfs genoemd wordt in verband met de juweelen
van Madame Dubarry. De namen Hangjas en Duveen zijn aan twee achterneven uit
deze Joodsche familie, die beide in Nederland woonden, in den Napoleontischen tijd
opgedrongen: maar de voorkeur bij de familie voor het vak gaat nog veel verder
terug, zooals de heer Duveen ons meedeelt. Daar de kunsthandel een uitgesproken
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internationaal bedrijf is, bestrijken de avonturen door den heer Duveen verteld zoo
ongeveer de geheele beschaafde wereld; waar er maar iets te verdienen valt, waar
de intuïtie (volgens den auteur een van de belangrijkste gaven, die voor de uitoefening
van het bedrijf noodzakelijk zijn) den neus van den kunstkooper pleegt te leiden,
daar heeft een lid van het huis Duveen wel acte de présence gegeven. De ‘kunst’ is
in het boek van den heer Duveen niet anders dan aanleiding tot het speuren naar
koopjes; zijn optreden en dat van zijn niet minder gewiekste voorgeslacht houdt het
midden tusschen dat van Sherlook Holmes en een gewonen uitdrager; ‘kunst’ wil in
den mond van den heer Duveen zeggen: zich niets laten wijsmaken op de ‘jacht’
naar het echte oude ding. Ik wil geenszins beweren, dat het den heer Duveen aan
smaak voor en pleizier in kunstvoorwerpen zou ontbreken, allerminst; hij zal wel
‘dol zijn op mooie dingen’ en heeft zelf ook ‘verzameld’; maar bij de beoordeeling
van zijn moraal als kunstkooper speelt dat uitsluitend een rol als het voor het bedrijf
nu eenmaal onmisbare jachthondeninstinct. Hoewel de heer Duveen begint met te
zeggen, dat hij ‘geen moorddadig tyran noch een dame met een groot verleden’ is
(‘de meest vredelievende man ter wereld’, noemde de heer Koster zich), laat hij toch
doorschemeren, dat de kunsthandel een permanent oorlogsterrein is; ‘de voortdurende
strijd, die er in den kunsthandel bestaat, wordt vaak uitgevochten in een atmosfeer
van Macchiavellistische intriges’ (tout comme....); ja, zelf vindt men op pag. 79
onvoorzichtig vermeld, dat dieven eerbaarder zijn dan kunstkoopers. ‘Men zegt dat
er onder dieven een eerecode bestaat. Onder concurreerende verzamelaars en
kunsthandelaars niet. De broeder snijdt den broeder, figuurlijk gesproken, graag de
keel af als het om een grooten slag gaat.’ Zelfs de terminologie doet hier aan het
bedrijf van den heer Koster denken, al is het dan maar figuurlijk gesproken.
Voor het eene vak zijn andere technische capaciteiten noodig dan voor het andere.
Dat de capaciteiten van den heer Duveen op het gebied van de kunst liggen, wil nog
niet zeggen, dat de kunst zelf voor hem ooit een probleem is geweest; zijn probleem
is, hoe men op geheime veren moet drukken om in een oud meubel een kostbaar
handelsobject te vinden, dat men dan heimelijk in zijn bezit tracht te krijgen om er
zooveel mogelijk aan te verdienen. Tot zijn eer moet men den heer Duveen nageven,
dat hij niet meer idealiseert dan strikt noodzakelijk is; hij komt er rond voor uit, dat
het hem, bij alle liefhebberij voor mooie dingen (‘het is een buitengewoon interessant
vak, het wapenvak,’ zeide de heer Koster), toch om het ‘profijt’ te doen was, dat hem
ook ruimschoots ten deel viel; hij is een sportief verteller, die (tout comme...) zijn
patente waar aan iedereen geleverd heeft, die er voor betaalde, en aan iedereen heeft
afgekaapt, die zich bij den neus liet nemen. Wat de heer Duveen van de groote
verzamelaars, zijn voornaamste afnemers, meedeelt is voor de intelligentie dezer
menschen meestal weinig vleiend. De magnaat-verzamelaar Widener te Philadelphia
liet Duveen vol trots een schilderij van Holbein zien, dat...... de tweede vrouw van
keizer Maximiliaan van Mexico voorstelde! Van John Pierpont Morgan zegt Duveen,
als om het peil van diens kunstappreciatie even kernachtig aan te geven, dat hij ‘mooie
vrouwen verzamelde, lang voor hij kunst verzamelde’. De genoeglijkheid, waarmee
dit alles er wordt uitgeflapt, is werkelijk nogal erg amusant. De heer Duveen heeft
volgens het goed recht van de handelsmoraal geprofiteerd van dit
verzamelaars-snobisme, dat zich toevallig op het artikel schoonheid wierp; mag men
hem kwalijk nemen, dat hij misbruik maakte van zijn materiaal? Hij handelde volgens
de leer ‘zaken zijn zaken’!
Men zou echter den heer Duveen tekort doen, als men meende, dat hij door de
toepassing van het ‘zaken zijn zaken’ het geloof in de menschheid had verloren. ‘Er
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is altijd iets goeds, in iedere menschelijke ziel, ook al zien wij dat niet altijd’, meent
hij, zijn levenservaring samenvattend; en men herinnert zich niet zonder aandoening
de woorden door den heer Koster aan het slot van het interview gesproken, waarmee
hij een beroep deed op diezelfde menschelijke ziel.....
Hoe dit blijde geloof te rijmen met het boven vermelde
graag-elkaar-den-keel-afsnijden?

De patriciër als zakenman.
Zoowel de heer Koster als de heer Duveen schijnen mij toe te behooren tot het joviale
koopmanstype met een natuurlijke bonhomie, dat bij een samenleving als de onze
en derzelve wapens- en kunstsnobisme uitstekend past. Een heel ander, aristocratischer
soort zakenman vindt men als hoofdpersoon in het boek van George R. Preedy, The
Autobiography of Cornelis Blake, ‘sometimes banker of the Netherlands and Naples’,
dat in een uitstekende Nederlandsche bewerking van mr A.W.L. Bondam het licht
heeft gezien onder den titel De Koers van het Leven. Het boek geeft voor de uitgave
te zijn van een manuscript van den bankier Cornelis Blake, wiens leven tusschen
1773 en 1807 erin wordt beschreven. Of, en zoo ja hoeverre de auteur werkelijk
gebruik heeft gemaakt van historische notities heb ik niet kunnen nagaan, en voor
de beoordeeling van het boek als zoodanig doet het ook weinig ter zake; want dat is
zeker, dat de wijze van vertellen (Cornelis Blake deelt zijn ervaringen mee als ‘ik’)
authentiek aandoet en tengevolge heeft, dat de lezer deze ‘autobiographie’ niet uit
de hand legt, voor hij haar van a tot z heeft gelezen. Terwijl de anecdotes van den
heer Duveen iemand amuseeren en tegelijk embêteeren, boeit De Koers van het Leven
door geheel andere en heel wat superieurder eigenschappen; een voortreffelijke
beknopte en zakelijke verteltrant verbindt zich hier met de nuchtere, reëele
menschenkennis van den Engelschman en het verslag van een romaneske liefde van
dezen Cornelis Blake voor een Napolitaansche politieke avonturierster uit het einde
der achttiende eeuw.
Ook dit boek kan men als een variatie op het thema ‘zaken zijn zaken’ beschouwen,
maar dan in een volkomen anderen toonaard. Cornelis Blake is een patricische
geldmagnaat, representatief voor de welgestelde Engelsche burgerij van zijn tijd;
een man van goede manieren en met veel gezond verstand, iewat cynisch, ietwat al
te sterk vervuld van zichzelf en de macht van het geld, die hem tot patriciër maakt
en een tijdlang tot feitelijk heerscher over het geruïneerde en verrotte Napels; maar
voor alles een deftige Engelschman, met een onoverwinnelijken afkeer van het vieze
gepeupel en als ‘man van gewone begrippen’ gewoon overal Engeland als maatstaf
aan te leggen. ‘Ik heb nimmer iets anders gekend dan een ordelijk leven, voorspoedig,
comfortabel, waardig en veilig. Eerst toen ik een volwassen man was, leerde ik, dat
deze weldaden niet ieders deel waren. Zeker, vaak genoeg kwamen mij de arme
arbeiders onder de oogen en die bewoners van het Fen, die bijna als wilden leefden,
en niets kenden van de weelde, die ik genoten heb. Dit raakte mij echter nauwelijks;
ik was als heer geboren; dat verklaarde alles’.
Cornelis, erfgenaam van een ontzaglijk vermogen, en ongetrouwd, heeft een broer,
Carel, die door den schrijver wordt geteekend als een impulsieven losbol, door
Cornelis gepatroniseerd, gefinancierd en in toom gehouden. Toch weet deze Carel,
als Cornelis op het punt staat een huwelijk uit grootendeels verstandelijke
overwegingen te doen, diens a.s. vrouw te verleiden tot een avontuur, hoewel hij in
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Londen al is ‘blijven hangen’ aan een minder respectabele dame; het gevolg van die
verhouding is, dat de vrouw in wanhoop het Fen in loopt en door Cornelis dood
wordt gevonden. Het teekent de nuchtere natuur van Cornelis, dat hij van deze zaak
geen melodrama maakt, maar met Carel naar Nederland vertrekt, waar hij in het
milieu van zijn oom van Torck, den bankier, komt, den typischen vertegenwoordiger
van de toenmalige geldmoraal. Onder invloed van dit milieu besluiten Cornelis en
Carel tenslotte naar Napels te vertrekken, het liederlijke koninkrijk der Bourbons.
In Napels, waar Cornelis de almacht van het geld beproeft en Carel het vermaak van
dit door en door vergiftigde wereldje, speelt zich dan de romantische historie van
Cornelis' liefde voor Madama Fonesca af, die verweven is met den ondergang van
het rijk der beide Siciliën, de komst der Franschen, de stichting en de ineenstorting
van de Parthenopeïsche intellectueelen-republiek, den terugkeer van den
gedegenereerden koning Ferdinand en zijn zoo mogelijk nog gedegenereerder minister
Acton; de episode eindigt met het ophangen van Eleonora Fonseca, die haar voorliefde
voor de verlichte ideeën met den dood moet bekoopen.
Met name de schildering van de gebeurtenissen in en de atmosfeer van Napels,
gezien met het oog van den Engelschman, die altijd een zekeren voornamen afstand
blijft houden van het hem in wezen vreemde Napolitaansche maatschappijtje en er
door zijn liefde voor Eleonora toch door wordt meegesleept, is uitmuntend gedaan.
Blake, die den sjacherenden, in den schouwburg macaroni etenden koning en zijn
vulgairen, dommen gunsteling veracht, staat even sceptisch tegenover de idealisten
van de vrijheid; hij weet het kapitaal van zijn bank de eenige realiteit in dezen
hopeloozen chaos naast die geheel andere realiteit van zijn passie voor de romantische
vrouw. De auteur is er al bijzonder goed in geslaagd, dit mengsel van zakelijk
cynisme, angelsaksische achtbaarheid en romantisch verlangen gestalte te geven,
terwijl hij evengoed de deftige rust van het toenmalige Nederland als de waanzinnige
corruptie van het zinkende Napels heeft kunnen suggereeren, en dat zonder één
overdreven of goedkoop effect, waarvan de mindere vertellers zich zoo gaarne
bedienen.
Menno ter Braak.

Kunst en letteren
aant.

Marsman niet prijshoudend
De Maatschappij der Ned. Letterkunde en haar moraal
Angst voor weigering
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde heeft ons wederom een verrassing
bereid, toen zij gisteren te Leiden in haar jaarlijksche vergadering bijeen was. Men
is het een en ander op het gebied van verrassingen van haar gewend; maar ditmaal
heeft zij zichzelf overtroffen. Men herinnert zich, dat zij eens den aanmoedigingsprijs
heeft geschonken aan een schrijver van in de vijftig, die zich ‘verjongd’ had, en dat
zij andermaal met voorbijgaan van andere prestaties den eerepalm schonk aan een
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bloemlezing. Dat is alles echter slechts een preludium, vergeleken bij wat zich gisteren
heeft afgespeeld.
De Commissie voor Schoone Letteren had voorgesteld, den C.W. van der Hoogtprijs
toe te kennen aan den dichtbundel Porta Nigra van H. Marsman. Het bestuur kon
zich met dit advies niet vereenigen op grond van het feit, dat de heer Marsman in de
‘Groene Amsterdammer’ in 1931 tegen het bestuur en tegen de Maatschappij heeft
geageerd. Het bestuur vroeg dus om een nieuwe voordracht, maar daarop wenschte
de Commissie (zeer terecht!) niet in te gaan.
Inderdaad heeft de heer Marsman (men mag zijn geheugen wel even opfrisschen,
om gelijken tred te houden in herinneringsvermogen met de bestuurderen der
Maatschappij!) destijds zeer scherp gereageerd op de toekenning van den prijs aan
Arthur van Schendel, niet omdat hij Van Schendel den prijs niet gunde (over de
waarde van dezen schrijver heeft nooit verschil van meening bestaan, zoover ik weet),
maar omdat hij de motiveering der toenmalige Commissie ‘een infaam gearriveerd
rotstuk’ meende te moeten noemen. Het geval is verjaard en men moet in de archieven
gaan zoeken om zich over het geschil te documenteeeren. Des te zonderlinger doet
het geheugen van het bestuur der Maatschappij aan, vooral waar in deze quaestie
zulk een geheugen volstrekt niet ter zake doet. De van der Hoogtprijs is niet bestemd
om die schrijvers te huldigen, die er hun werk van gemaakt hebben de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde zooveel mogelijk te complimenteeeren of te ontzien;
zij is bestemd als een bewijs van waardeering voor litteraire prestaties, en hoe men
nu ook over zulke ‘bekroningen’ en de bevoegdheid van degenen, die ze verleenen,
moge denken, men mag toch wel aannemen, dat het taboe van de Maatschappij bij
de beoordeeling van litteraire waarde hoegenaamd geen rol behoort te spelen.
In het geval Marsman is deze kleine geraaktheid al bizonder pijnlijk voor de heeren
van het bestuur. Men heeft hier niet te doen met een man van één boek, maar met
een schrijver, wiens beteekenis voor de Nederlandsche letterkunde (veel te vroeg,
ik geef het toe, maar desondanks met een zeker recht) zelfs reeds is gecanoniseerd.
Marsman verdient (als men in deze materie dan van verdienen spreken kan)
ongetwijfeld de onderscheiding, die de Commissie voor Schoone Letteren hem had
toegedacht; als dichter en als theoreticus neemt hij een plaats in, waarvan niemand
het belang voor de letterkunde, waarover de Maatschappij haar waakzame oogen
laat gaan, kan ontkennen. Ook als men zijn bundel ‘Porta Nigra’ minder hoog stelt
(als geheel tenminste) dan bijv. ‘Paradise Regained’, dan nog behoeft er geen zweem
van twijfel te bestaan, of de bekroning van Marsmans werk met den van der
Hoogt-prijs zou een voortreffelijken indruk gemaakt hebben.
De Maatschappij heeft echter niet geaarzeld deze gelegenheid om een goeden
indruk te maken met spoed voorbij te laten gaan. Op grond van uitlatingen, die met
zijn verdiensten als auteur niets uitstaande hebben, meent de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te kunnen uitmaken, dat de heer Marsman de
onderscheiding niet verdient. Een te sterk geheugen voor dingen, die niet ter zake
doen, en persoonlijke rancune hebben ditmaal over de qualiteit inzake litteraire
figuren beslist; de waarde van een persoonlijkheid is gemeten met een maatstaf,
waarvan de belachelijkheid voor een ieder in het oog springt, die in zulke
aangelegenheden op zijn gezond verstand wenscht te vertrouwen.
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***
In de vergadering voornoemd is tegen de houding van het bestuur verzet gerezen.
Er is een motie ingediend, waarin het door het bestuur ingenomen standpunt werd
betreurd. Deze motie werd met 45-39 stemmen verworpen!
Naar ons werd meegedeeld, is van de bestuurstafel zelfs het argument gehoord, dat
er kans zou bestaan op een weigering van den prijs door den heer Marsman en dat
men die weigering maar liever niet moest riskeeren. Met zulke criteria wordt dus de
waarde van een schrijver bepaald! Het is niet onmogelijk, dat de heer Marsman den
prijs zou hebben geweigerd, bijv. op grond van de door hem in het artikel in de
‘Groene’ gegeven argumentatie; maar wat heeft dat te maken met de vraag, of de
prijs hem als litteraire figuur toekomt?
De angst voor weigering is bovendien in de eerste plaats een gevolg van het beleid
door de Maatschappij zelf gevolgd. Dat de Nederlandsche schrijvers het niet meer
unaniem als een hooge onderscheiding beschouwen om door haar te worden begiftigd
met den van der Hoogt-prijs, is maar al te verklaarbaar, als men (gelijk bij deze
gelegenheid) te weten komt, om welke belangen het vraagstuk der uitverkiezing
eigenlijk draait! Hoe kan men een lichaam als hoogste gerechtshof der letteren
erkennen, dat zich door dergelijke kleinzielige overwegingen laat leiden?
Intusschen hebben wij toch onze verrassing gehad, ditmaal niet bestaande uit de
gebruikelijke schoolmeesterlijke beknorring van de bekroonde hoofden door de
Commissie voor Schoone Letteren, maar in de beknorring van die Commissie zelf.
Het strekt haar overigens tot eer, dat zij haar taak ditmaal beter heeft begrepen dan
het bestuur de zijne.
M.t.B.

Marsman en de maatschappij
aant.

Gerommel in de litteraire atmosfeer
‘De wraak der lakeien’
Na wat wij hier gisteren over de onverkwikkelijke historie van de niet-bekroning
van den dichter Marsman hebben geschreven, geven wij nog eenige nadere
bijzonderheden en meeningen, waaruit blijkt, dat vrijwel unaniem de houding van
het Bestuur der Maatschappij wordt veroordeeld.

Brief van de Commissie voor Schoone Letteren.
De Commisie van Schoone Letteren verzond op 8 Juni j.l. een brief aan het Bestuur
naar aanleiding van de weigering van dat Bestuur den prijs toe te kennen aan mr H.
Marsman, luidende als volgt:
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Wij ontvingen in goede orde uw geëerd schrijven van 6 Juni 1935, waarin u ons
verzoekt een nieuwe voordracht voor den C.W. van der Hoogt-prijs in te dienen. Het
verbaast ons dat u slechts een nieuw advies vraagt en de principieele kwestie, gerezen
door uw schrijven van 21 Mei, buiten beschouwing laat. U staat dus ten opzichte van
ons eerste advies, Marsman te bekronen voor zijn dichtbundel ‘Porta Nigra’, nog op
het standpunt, dat u ofschoon u van het aanbevolen werk de waarde beseft, niet tot
een toekenning van den prijs aan den heer Marsman kunt overgaan, omdat deze, naar
aanleiding van de bekroning indertijd van Van Schendel, in de ‘Groene
Amsterdammer’ van 11 Juli 1931, tegen de commissie en tegen het bestuur en tegen
de Maatschappij te keer is gegaan.
Aan uw verlangen voldoende, hebben wij opnieuw overwogen, in een
spoedvergadering op 8 Juni 1935, en wij zijn na zeer ernstig overleg tot het besluit
gekomen dat wij, krachtens de ons gegeven opdracht, niet anders kunnen doen dan
ons eerste advies, en met meer klem dan te voren, herhalen.
Het door u te berde gebrachte bezwaar kan en mag in onze overwegingen onder
geen enkele voorwaarde een rol spelen: wij zijn een commissie van Schoone Letteren,
en niet van onschoone kibbelpartijtjes. Dat de heer Marsman, in zijn aangehaald stuk,
zich op minder aangename wijze heeft doen kennen, zijn wij geneigd te beamen;
wellicht zou dit stuk aanleiding kunnen zijn hem als lid der Maatschappij voorloopig
te weren; maar dergelijke zaken kunnen geen invloed uitoefenen op een aanbeveling,
die uitsluitend op aesthetische waardeering behoort te berusten. Van dit beginsel
zouden wij niet kunnen afwijken, zonder ons zelf in het oog van alle weldenkenden,
die op de objectiviteit van ons oordeel staat maken, te verloochenen en zonder uwe
Maatschappij te vernederen.
Juist omdat uwe Maatschappij een hoog standpunt inneemt, kan en behoort zij
zich de weelde te veroorloven, zich boven de jeugdige buitensporigheden van den
heer Marsman te stellen.
Bovendien bedenke de Maatschappij, dat deze prijs niet een prijs is van de
Maatschappij, maar dat de Maatschappij slechts de trustee is van een milden stichter,
die de Maatschappij als deskundige heeft aangewezen, om zijn doel op de zekerste
wijze te bereiken; zoodat de Maatschappij eigen gevoeligheden bij het toekennen
van dezen prijs volkomen behoort uit te schakelen en slechts het door den stichter
beoogde doel behoort na te streven.
Wij achten dit punt van zóó groot gewicht, dat wij, mocht het hoofdbestuur, om
de aangevoerde redenen, van ons advies meenen te moeten afwijken, ons verplicht
zullen gevoelen in de wereld onzer letteren dit schrijven te publiceeren.
De Commissie voor Schoone Letteren. (Geteekend door: K.J.L. Alberdingk Thijm,
J.C. Gerretson (Geerten Gossaert), Dirk Coster, M. Nijhoff, W. Asselbergs (Anton
van Duinkerken), Jo van Dullemen - De Wit en J.W.F. Werumeus Buning).

Marsman aan het woord.
De ‘Utrechtsche Courant’ heeft een interview gehad met den heer Marsman, waarin
hij zijn meening zei over het gebeurde.
Desgevraagd zei mr Marsman, dat hij 4 jaar geleden in de Groene Amsterdammer
een fel artikel had gepubliceerd, waarin hij zijn bezwaren had blootgelegd tegen de
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toekenning van den C.W. van der Hoogtprijs aan den 60-jarigen Arthur van Schendel.
Hij had daarbij als zijn meening verkondigd, dat z.i. deze prijs hem bedoeld leek als
aanmoediging voor jonge schrijvers. Om een kwalificatie aan het adres der jongeren
voer mr Marsman in dat artikel vooral scherp uit tegen de Commissie voor Schoone
Letteren, daaraan verbindend enkele critische beschouwingen aan het adres van de
Mij der Ned. Letterkunde.
Het kwam mr Marsman thans als hoogst zonderling voor, dat het bestuur hem nu,
om dat vier jaar oude artikel, beboet heeft met duizend gulden. Zelfs een
strafrechterlijke vervolging wegens beleediging zou vermoedelijk heel wat
voordeeliger zijn uitgekomen.
De comimssie voor schoone letteren heeft loyaal gehandeld, doch het bestuur heeft
zich, naar de feiten aantoonen, alleen door rancuneuze gevoelens laten leiden. ‘Porta
Nigra’ had den prijs van f 1000 gekregen, als Marsman het maar niet had geschreven.
Dat bestuur had echter, volgens mr Marsman, alleen een bemiddelende taak bij het
verleenen van den letterkundigen prijs van C.W. van der Hoogt. Deze dienende
functie heeft het misbruikt om persoonlijke wraakgevoelens te voltrekken.
Mr Marsman verklaarde niet op de hooge te zijn van den tekst van het legaat van der
Hoogt. Het is best mogelijk dat juridisch het bestuur het laatste woord heeft, maar
dat bestuur had moeten bedenken, dat het hier niet een prijs van de eigen Maatschappij
had uit te geven, doch een letterkundigen prijs, door een derde uitgeloofd. Deze derde
maakt daarbij gebruik van de diensten van de Mij der Ned. Letterkunde. Wat gebeurt
is zou mr Marsman willen noemen ‘De wraak der lakeien.’

Het debat.
Jan Engelman, die de vergadering der Maatschappij heeft bijgewoond, geeft in ‘De
Tijd’, enkele bijzonderheden over het debat.
‘Prof. Duyvendak (die mèt dr J. de Vries, voorzitter, en mr Nijhoff, behoorde tot
de minderheid in het bestuur, welke het met zijn houding niet eens was, en dien ten
gevolge ook niet aan de bestuurstafel had plaats genomen) wees er op, dat het bestuur
geen prijs voor goede manieren heeft toe te kennen, maar voor goede letterkunde.
Hij en de twee andere genoemden schenen zelfs voor de bestuursfunctie bedankt te
hebben, hoewel dr de Vries nog con amore en in goeden vorm presideerde.
Er werd toen 'n motie ingediende door de heeren Veth, v. Blankenstein, Dominicus.
De Vooys en Stokvis, in welke motie de houding van het bestuur betreurd werd.
Daarop vestigde het bestuurslid, de heer A.J. Bothenius Brouwer de aandacht op
artikel 59 van het Reglement, dat het Bestuur de bevoegdheid geeft, de voordracht
niet te volgen en den prijs niet toe te kennen. Deze spreker was blijkbaar goed
geinformeerd, want hij las een passage voor uit het gewraakte artikel van Marsman
en sprak de meening uit, dat hij “de perken” had overschreden en dat de Dichter een
beschaafdheid des harten heeft te bezitten. Overigens zeide hij, de poëzie van
Marsman gaarne te lezen. En hij verwekte eenige opschudding door mee te deelen,
dat A. den Doolaard het vorig jaar 500 gulden van anderen had gekregen, om den
halven Meiprijs te kunnen weigeren.... (Heeft de heer Bothenius Brouwer voor
dergelijke beweringen bewijzen? Red. Vad.)
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De heer C. Schepp zei daarop, dat Kloos en Van Deyssel nog heel wat meer critiek
op litteratoren van hun tijd deden hooren en dat zij toch eenige weken geleden
eeredoctor van de Universiteit van Amsterdam zijn geworden. Het Commissielid
Dirk Coster betoogde, dat men het beste werk moet bekronen, omdat het 't beste
werk is en hij zag in de geste van het bestuur de behoefte om Marsman te straffen.
Toen kwam de motie in stemming. Zij werd verworpen met 45 tegen 39 stemmen.’
‘Na de pauze verklaarde de voorzitter, dat het bestuur had ingezien, dat het niet
aan de stemming had moeten deelnemen, wijl het om de houding van het bestuur
zèlf ging. Het wenschte dientengevolge 6 stemmen als blanco beschouwd te zien.
Onder hilariteit werd vastgesteld dat de stemmen dus staakten (39 tegen 39). Volgens
het Reglement moest daarop de vergadering beslissen of zij direct deze zaak wilde
afdoen, dan wel tot uitstel overgaan, om later opnieuw te stemmen. De overgroote
meerderheid wenschte directe afdoening. Toen kwam het Bestuur op de proppen met
nog een ander artikel, behelzende de bepaling dat de stem van den Voorzitter moet
beslissen. Dr de Vries verklaarde zich, scheiding makend tusschen zijn eigen
overtuiging en zijn plicht als functionaris, homogeen met het bestuur. En daarmede
was de heer Marsman zijn duizend gulden voorgoed kwijt’.

Een onbegrijpelijk besluit.
Het ‘Alg. Handelsblad’ concludeert in een artikel over dit geval:
‘Men pleegt letterkundige werken te bekronen terwille van hun litteraire beteekenis,
niet terwille van de houding welke door dezen of genen schrijver tegen het lichaam,
dat met de prijsuitdeeling is belast, werd aangenomen.
Op het bestuur der Maatschappij rust inderdaad die last. Het heeft een opdracht
uit te voeren, - de bekroning toe te kennen aan het werk dat door de daartoe ingestelde
commissie als het beste beoordeeld wordt - en zijn plicht is, die opdracht uit te voeren
zonder aanzien des persoons. Zeer zeker mag het, wat het uitvoeren van die opdracht
betreft, niet in gebreke blijven uit gekwetstheid of kleingevoeligheid. Het bestuur
der Maatschappij heeft zich, door dit besluit om den Van der Hoogt-prijs niet aan
den dichter Marsman toe te kennen op grond van de bekend gemaakte bezwaren,
van een minder gunstigen kant laten zien. Het is onbegrijpelijk dat het daarbij nog
steun gevonden heeft bij de meerderheid der ter vergadering aanwezige leden.’

Nijhoff en Coster bedanken.
Naar wij vernemen, hebben de heeren M. Nijhoff en Dirk Coster voor het
lidmaatschap der Commissie voor Schoone Kunsten bedankt.

Schietschijf
aant.
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De Van der Hoogt-prijs 1936
Naar aanleiding van het geruchtmakende geval Marsman en de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde hebben wij gisteren een onderhoud gehad met de
Commissie voor Schoone Letteren, die jaarlijks advies uitbrengt over dengeen, die
voor den Van der Hoogt-prijs ter aanmoediging van jonge schrijvers in aanmerking
komt.
Wij vroegen de Commissie, die nog niet aan aftreden scheen te denken, naar de
mogelijkheden voor het volgend jaar, nu zij in haar goede voornemens zoo
gedwarsboomd is op het stuk van den heer Marsman. De voorzitter der Commissie
verklaarde ons daarop, dat men voortaan meer rekening zal houden met de
werkelijkheid in het leven en in 1936 den prijs in vieren zal verdeelen. Als gegadigden
zal de Commissie dan aanbevelen:
Jan Pieter Harmsen, onderwijzer te Groenlo, met hoofdacte; schrijver van een
bundeltje dialectpoëzie, getiteld: ‘Bie ons in Grolle’, en van een kleine, doch zeer
geprezen grammatica van den tongval bezuiden de Berkel en beoosten de Slinge. De
heer Harmsen is sedert jaren lid van de Maatschappij.
Mevrouw Anna de Roos-van Bloeien, zonder beroep, echtgenoote van den heer C.
de Roos, te Meppel; die reeds eerder prijsdrager was van de biljartvereeniging ‘Het
Groene Laken’. Zij schreef een voortreffelijk kinderboek, getiteld: ‘Nog niet naar
Bed, want Moeder vertelt’ en heeft voorts groote bekwaamheid in het overtypen van
letterkundige manuscripten. Mevrouw de Roos is sedert jaren lid van de Maatschappij.
Feiko Cornelis Hackmeyer, majoor van het Indische leger b.d., oud 80 jaar, te
Voorburg. Schreef nog niet, maar was een zeer geregeld lezer van de leestrommel
te Modjokerto en is daardoor uitstekend op de hoogte van het litteraire leven. Van
hem wordt het groote Nederlandsche boek van een honderdjarige verwacht, zoodat
hij eenige aanmoediging wel van noode heeft. Hij is sedert jaren lid van de
Maatschappij.
Dra. Anton Dacosta, archivaris te Winschoten; beoefende zoowel het lierdicht als
den roman als het letterkundig en historisch essay als het korte verhaal als het drama
als het blijspel. Zijn voornaamste verdienste is echter het bijeenbrengen van een
bloemlezing van huiselijk proza, getiteld: ‘Terug tot Jonathan’, die ook op scholen
veel gebruikt wordt. De heer Dacosta is sedert jaren lid der Maatschappij.
‘En de motiveering’ vroegen wij.
‘Wij geven voortaan slechts één uniforme motiveering,’ zeide ons de voorzitter,
‘waarvoor wij deze formule gevonden hebhen: de bekroonde trad niet onbescheiden
door het tentoonstellen van eigen verdiensten op den voorgrond en ondernam nooit
iets tegen de Maatschappij.’
‘Waarom deelde u den prijs in vieren?’ vroegen wij nog.
‘Omdat wij iedere kans, dat de Van der Hoogt-prijs in zijn geheel in verkeerde handen
zal vallen, met wiskundige zekerheid willen voorkomen,’ luidde het antwoord.
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Sagittarius.

Dood en angst
aant.

Hoofdmotieven bij twee schrijvers
De verhouding van persoonlijkheid en talent
Vestdijk, De Dood Betrapt. (Nijgh & van Ditmar, Rotterdam 1935).
Jo Otten, Angst, Dierbare Vijandin. (Van Loghum Slaterus' Uitg. Mij,
Arnhem 1935)
Vestdijk is één van die zeldzame schrijvers, die èn laat begonnen zijn met publiceeren
èn als voorbeeld kunnen worden genoemd van het miraculeuze talent. Deze combinatie
van langzamen groei en talent is daarom een betrekkelijk ongewoon verschijnsel,
omdat de jeugd in het algemeen den auteur de beste kans geeft om met zijn talenten
te schitteren; men vraagt van de jeugd eigenlijk niet anders dan talent, aangezien een
complete openbaring van de persoonlijkheid moeilijk verwacht kan worden van
twintigjarigen; vandaar, dat bij een schrijver het talent meestal primair, en de
bevestiging van dat talent in een waarlijk persoonlijke en volstrekt eigene bevestiging
der belofte secundair is, terwijl (dat moet men er dadelijk aan toevoegen) in verreweg
de meeste gevallen de door de schittering van het talent gewekte belofte nooit in
vervulling gaat; het talent verstart en zet zich voort in een reeks van herhalingen,
waarvan de teleurstelling steeds pijnlijker wordt, of (dat is dan nog het meest
respectabel), het wordt uitgebluscht en gaat onder in zwijgen. Het is alleen bijzonder
moeilijk voor een talent, dat eenmaal de schittering en de daarop gebaseerde adoratie
van het publiek heeft gekend, òm te zwijgen; derhalve is een letterkunde doorgaans
zoo rijk aan talenten en zoo arm aan persoonlijkheden....
Het is met den schrijver Vestdijk geheel anders gesteld. Blijkbaar is hij in zijn
jeugd te sterk geremd geweest om het talent, dat hij ongetwijfeld reeds lang bezat,
en zelfs in een ongewoon schitterenden vorm, door de publiciteit uit te buiten. Hij
is nu vijfendertig jaar; voor twee jaar was hij een groote onbekende; thans wordt hij
door ‘vriend en vijand’ erkend als de veelzijdigste schrijver van zijn generatie. Hij
is een belangrijk dichter; hij is een scherpzinnig essayist, wiens belezenheid
geëvenaard wordt door een buitengewone concreetheid en preciesheid van
zeggingswijze, wiens gevoeligheid niet geringer is dan zijn wijsgeerige helderheid;
hij is een romancier, die in zijn Terug tot Ina Damman nog slechts een voorproefje
heeft gegeven van wat hij in andere romans (gedeeltelijk in de tijdschriften
verschenen) zal blijken aan zuiver gecondenseerde ervaring te bezitten. Vestdijks
rijpheid valt dus samen met de volledige ontplooiing van zijn talent; en uit zijn
nieuwen bundel novellen: De Dood Betrapt, blijkt al weer overduidelijk voor dengeen,
die het nog niet wist, dat de dichter-essayist-romancier ook als novellist onder zijn
tijdgenooten zijn weerga niet gemakkelijk zal vinden. Ja, zoozeer is de schittering
van dit rijpe talent in een bundel als deze onafwijsbaar, zelfs voor menschen, die
hem als persoonlijkheid niet kunnen accepteeren, dat men zich afvraagt, in hoeverre
het talent in sommige verhalen toch weer de persoonlijkheid gaat vervangen!
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Buitengewoon belangwekkend belooft de ontwikkeling van dezen auteur te worden;
het schouwspel van een dergelijke ontwikkeling is bovendien in Nederland nog
zeldzamer dan b.v. in Frankrijk, waar het talent tot de cultureele erfenis van het
‘heidensche katholicisme’ behoort en de rijpheid ervan dus veel minder verbazing
wekt dan ten onzent, waar het geruimen tijd door het anti-artistiek georiënteerde
Calvinisme in den ban werd gedaan als inblazing van den duivel. Het talent is - men
behoeft om dat te beseffen slechts de geschiedenis onzer litteratuur in de zeventiende
eeuw na te gaan - in Nederland altijd met moeite afgedwongen van de godsdienstige
degelijkheid en er gedurende een groot deel der negentiende eeuw zelfs volkomen
aan opgeofferd; vandaar dat de Beweging van Tachtig, die het talent in eere herstelde,
zulk een revolutionnairen indruk maakte en tevens zoo spoedig kon doodloopen;
want toen eenmaal het ‘zelfbeschikkingsrecht’ voor het talent was afgedwongen,
konden de diverse talenten, die in deze beweging vertegenwoordigd waren, niet veel
anders doen dan ieder op zijn manier bewijzen, dat ieder het op zijn manier wilde
gebruiken. Resultaat: degenen, die behalve talenten ook persoonlijkheden waren,
gebruikten het talent om hun persoonlijkheid te bewijzen, degenen, die behalve talent
niets hadden, gebruikten het niet meer of begonnen zich tot in het oneindige te
herhalen.
Vestdijk nu is ongetwijfeld een bijzondere persoonlijkheid. Het interessante van
het schouwspel wordt dus: hoe zal deze persoonlijkheid, die tevens een ongewone
schittering van talent vertegenwoordigt, het klaarspelen zijn talent de baas te blijven?
Immers, het talent, waar zonder de schrijver zijn leven lang een prutser blijft, is ook
een bestendig gevaar; het verblindt de anderen, maar het kan ook den schrijver zelf
op den duur verblinden, als hij niet telkens de naïeveteit hervindt, die het kenmerk
blijft van de sterke persoonlijkheid, ook waar zij haar rijpsten vorm heeft gevonden.
In Terug tot Ina Damman was de ontplooiing van het talent minder, maar de naïeveteit
der persoonlijkheid minstens even groot als en soms grooter dan in De Dood Betrapt.
Blijkens dezen bundel novellen, waarvan de eene groep een overwicht aan
persoonlijkheid en de andere een overwicht aan talent te zien geeft (om het voor het
gemak maar eens zoo mathematisch uit te drukken), is de novellist Vestdijk, iemand,
wien de novellevorm zoo goed, ligt, dat hij soms iets van die persoonlijke naïeveteit
inboet; hij staat in den volsten zin van het woord op den tweesprong en alleen de
toekomst zal uitmaken, of hij vooral een van onze boeiendste persoonlijkheden dan
wel vooral een van onze schitterendste schrijvers zal willen zijn. Ik voor mij hoop
het eerste....

Het tusschengebied.
‘De dood betrapt’. De titel geeft inderdaad uitstekend weer, om welk centrum deze
zes verhalen zich bewegen. Vestdijk betrapt den dood: als de epidemie van den
Zwarten Dood (in de novelle Het Veer), als de verrotting van het leven in de
decadentie (in Parc-aux-Cerfs, met Lodewijk XV en het hof van Versailles als
onderwerp), als de eigen dood als einde van een bijna toevallig opgeworpen episode
van een volksoproer om een kasteel (in Ars Moriendi, een fantasie, die naar den vorm
de improvisatie van den reeds gestorvene zelf is). In al deze en andere gestalten is
de dood bij Vestdijk in zekeren zin slechts de voortzetting van wat het H.B.S.-meisje
Ina Damman beteekende voor den scholier Anton Wachter: een aspect van het leven,
waaraan de wereld doorgaans voorbijgaat, omdat zij toewijding aan zulk een volstrekte
gedachte niet zou kunnen verdragen. De dood nadert de menschen, maar zij naderen
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al levende den dood niet; daarom moet de schrijver den dood betrappen, waar hij
zich heimelijk aandient, naar binnen sluipt, weliswaar voorbereid door bederf, ziekte,
angst en perversiteit, maar in die voorbereidende vormen toch altijd nog geruststellend
leven genoemd. Zooals de menschen van de veerboot in de genoemde novelle over
de middeleeuwsche epidemie gedurende twintig minuten boven op den Zwarten
Dood zitten zonder dat zij het weten, zoo leven alle menschen met de doodsgedachte,
zonder zich dat te realiseeren; maar nauwelijks hebben zij de aanwezigheid van die
gedachte ontdekt, of zij ‘hinken, springen en vliegen als bezetenen’, gelijk Vestdijks
personages dat doen, als zij de aanwezigheid van den gevreesde ervaren. ‘En zoo
volgde ik dan, hoogopgericht, vernielziek, dreigend en trotsch, zoo volgde ik dan:
tot de hals toe volgeladen met dooden.’ Aldus de ‘ik’ van deze novelle, die er zijn
werk van maakt den Zwarten Dood op den voet te volgen, teneinde zijn effecten op
de argeloos levenden te bestudeeren; men kan zijn functie vergelijken met die van
Vestdijk in De Dood Betrapt. Hij ‘volgt’ de menschen, die hij teekent, waar zij, altijd
in een betrekkelijke argeloosheid, zich nog in het bezit wanen van het leven, al sluipt
ergens de ontbinding reeds aan; landsknechten, die bezig zijn een boer te martelen
om hem te kunnen berooven, worden zelf, midden in dat vitale bedrijf, als bij
verrassing en door een kleine Ina Damman uit den dertigjarigen oorlog ‘genomen’
(Drie van Tilly); bijgeloof, liefde voor een kater, die kan salueeren (Bartoni en Peter),
neiging tot astrologische interpretatie der wereldgeheimen, tot het uiterste en daardoor
ad absurdum doorgevoerde lust om het leven tot in de lusteloosheid te genieten
(Parc-aux-Cerfs), zij zijn alle zoovele voorboden van den dood, zij dijn de dood in
het leven, die straks ongemaskerd voor den dag zal komen.
Dit tusschengebied, dat nu eens den naam leven en dan weer dien van dood draagt,
ligt Vestdijk tot in de subtielste nuances van zijn stijl. Hij is, wil men een litterairen
vakterm voor hem vinden, een decadent; de ontbinding van het leven is voor hem
het leven in zijn ware gedaante, zijn personages zijn allen op een of andere manier
aangevreten; maar een tegenwicht heeft deze decadentie in een bepaalde superieure
controle, die zijn wijsgeerige ironie den schrijver toestaat uit te oefenen ook op de
wezens, waarvan hij de instincten door onmiskenbare vertrouwdheid met hun
aanwezigheid toont te verstaan. Een van de allerbeste verhalen is zeker Het Veer,
dat zonder een bepaalde novellistische rangschikking te vertoonen, een prachtig
visioen geeft van land en menschen, die door de epidemie worden geteisterd; juist
de inmenging van de ‘ik’, die als intimus van de ziekte met haar verkeert zonder haar
slachtoffer te worden, en het ontbreken van iedere kunstmatigheid in de wijze van
vertellen geven aan Het Veer die sterke persoonlijke kleur, waaraan men op slag den
man herkent, die zich zoo en niet anders moet uitspreken. Dezelfde kleur vooral ook
in Ars Moriendi, Het Steenen Gezicht. Drie van Tilly kan men den overgang noemen
naar de groep, waarin het talent overheerscht, en waartoe Barioni en Peter, de
geschiedenis van een Indischen kapitein en zijn gedresseerden kater, en
Parc-aux-Cerfs, een episode uit het ‘liefdeleven’ van Lodewijk XV, behooren. Hoe
uitstekend deze beide laatste ook geschreven mogen zijn (vooral Barioni en Peter,
dat niet voor de novellen van b.v. Aldous Huxley behoeft onder te doen), ik kan mij
niet onttrekken aan de gedachte, dat de persoonlijkheid Vestdijk hier minder sterk
en onafwijsbaar spreekt dan in de andere verhalen, terwijl zijn talent er toch in geenen
deele op achteruit is gegaan. Het is, alsof de techniek van de novelle hier Vestdijk
meeneemt, terwijl b.v. in Het Veer Vestdijk aan de novelle haar techniek dicteert;
iets van de zoo bijzonder persoonlijke naïeveteit ontbreekt, iets van de schittering
van het talent om zijns zelfs wil wordt zichtbaar. Aangezien Barioni en Peter en
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Parc-aux-Cerfs chronologisch de laatste verhalen van den bundel zijn, vraagt men
zich af, of de novelle op den duur niet een te groote verleiding voor het talent Vestdijk
zal zijn; en hij is meer dan alleen een ‘novellist’!

De litteratuur tusschen schrijver en lezer.
Het proza van Jo Otten, waarvan men de laatste specimina in den verhalenbundel
Angst, Dierbare Vijandin bijeen vindt, heeft weinig meer dan het motief met dat van
Vestdijk gemeen. Er bestaat voor Otten ongetwijfeld een durende obsessie, waaraan
hij reeds in zijn boek Bed en Wereld vorm trachtte te geven; maar het is een obsessie,
waaraan men onmogelijk een naam kan geven op grond van de inlichtingen, die hij
er zelf over verstrekt. Tusschen Otten en den lezer staat de litteratuur; er is in zijn
stijl geen onmiddellijk contact door de nuance, maar veeleer een neiging tot
bewust-litteraire en soms zelfs gemeenplaatsige beeldspraak. Men moet dat al dadelijk
constateeren, waar hij over het ‘Leitmotiv’ van zijn boek, den angst, als ‘dierbare
vijandin’ schrijft; in deze ontboezeming wordt de angst gepersonifieerd zonder dat
Otten ons overtuigen kan van de werkelijke aanwezigheid van die persoonlijkheid
angst; m.a.w. hij gebruikt hier de beeldspraak als middel tot ‘standaardiseering’ van
zijn gevoelens, waardoor hij er de eigenlijke subtiliteit aan ontneemt. Blijkbaar
worden de gevoelens hem alleen bewust langs den weg van de vergrooting en
veruiterlijking door het woord; niet de ironie of de humor regeeren over zijn zinnen,
maar een doodelijk-ernstig geformuleerde zwaartillendhéid, die meer op een
voortzetting van het ‘tobben’ in het dagelijksch leven dan op een werkelijke tragedie
lijkt. Men voelt voortdurend wel den oprechten ondergrond van den echten angst,
die den vooral door het probleem der sexualiteit sterk gekwelden auteur moet
beklemmen; maar daarvan spreekt hij nooit zonder weer in zijn geforceerd-litteraire
overdrijving te vervallen.
Het opmerkelijkst in dit werk is wel die combinatie van gemeenplaats eenerzijds
en erotische vernauwing van gezichtskring anderzijds, die beide neerkomen op een
gebrek aan verlossenden humor. ‘Wankel is het bestaan, wankel is de mensch en
zekerheid is nooit zekerheid; bloemen verwelken, gevoelens sterven af.... Leven
ontstaat, leven vergaat, leven is sterven, iedere seconde zijn wij nader bij den dood....
Niet ouder worden, mijn God, nooit, nooit ouder worden.... verlangen, reiken naar
de Eeuwige Jeugd, jeugd van het Paradijs, van de velden der gelukzaligen, waar de
menschen gelijk aan goden zijn’: dergelijke zinnen schijnt Otten niet als gemeenplaats
te voelen, althans hij heeft ze niet uit zijn manuscript geschrapt, alvorens het aan den
druk prijs te geven. Waarschijnlijk is zijn gebrek aan zelfcritiek op het punt der
banaliteit de tegenkant van het overheerschen der sexueele kwellingen, die b.v. een
banale opvatting van de vrouw sterk in de hand werken; de vrouw komt in Ottens
oeuvre óf als vampier-element óf als jongensachtig brok romantiek te voorschijn;
voor een menschelijker, d.w.z. humoristischer opvatting laat de vernauwde
gezichtskring van iemand, die nog volop in den ban is van het probleem waarover
hij schrijft, geen ruimte.
Het beste verhaal uit den bundel lijkt mij Zilvervossen; door de vondst van den
vos, die den minnaar vervangt, komt het boven de andere verhalen uit, al wijkt het
er niet essentieel van af.
Menno ter Braak.
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Philosophische taal
aant.

‘Geheimtaal als bij dieven en voetballers’
Pater Van Heugten in Boekenschouw.
In het laatste nummer van ‘Boekenschouw’ richt de redacteur J. van Heugten zich
tegen de Duitsche philosophie, aan wie hij het volgende axioma toeschrijft: ‘Een zin
is de langst mogelijke en gedachtenbeladendste afstand tusschen twee punten’. Hij
meent, dat de Nederlandsche taal ook door dit ‘Duitsche cultuurbarbarisme’ wordt
bedreigd en geeft daarvan een voorbeeld in het boek ‘Antithesen’ van R.F. Beerling,
onlangs met een voorwoord van prof. Huizinga verschenen. In de eerste drie essays,
die dit boek vullen, schrijft de heer Beerling een zeer behoorlijk Nederlandsch, meent
pater van Heugten; maar dan komt het.
‘Het vierde essay geeft een breedvoerige uiteenzetting van de existentie-philosophie
van Martin Heidegger, een nuttig werk, waarvoor menig belangstellende hem dankbaar
wezen zal. Maar dit vierde en langste stuk wordt dermate doorspookt van alle
wijsgeerige taaldemonen dat een rechtgeaard gemoed, wien Neerlandsch bloed door
de aderen vloeit, de verzuchting: van alle philosofen, verlos ons Heer! moeilijk
weerhouden kan. Is de wijsheid of de waarheid dan niet anders te benaderen dan in
dit Koeterwaalsch? De vooruitziende Grieken hebben de wijsheid geen Muze
toegevoegd: elke ordentelijke Muze had na zulk een mishandeling haar ontslag
ingediend!
Om eenig idee te geven van het kabalistisch jargon, waarin Heidegger-Beerling
hun gedachten mededeelen, diene het volgende citaat van bladzijde 220: “Op welke
wijze betuigt nu het Dasein zelf een mogelijke eigenlijkheid van zijn Zijn? Een
dergelijke betuiging is, wat de alledaagsche zelfuitlegging van het Dasein noemt de
stem van het geweten die het Dasein aanroept tot zijn eigenlijke zijn-kunnen op de
wijze van een oproep tot het eigenste schuldigzijn. Het geweten roept het zelf van
het Dasein op uit de verlorenheid in het men, het Dasein roept in het geweten zichzelf
uit den grond van zijn Zijn, roeper en aangeroepene levens: het geweten openbaart
zich als roep van de zorg, de roeper is het Dasein, in de geworpenheid beangst om
zijn zijn-kunnen. Het verstaan van den roep, die het Dasein voor de “Unheimlichkeit”
van zichzelf brengt, doet het Dasein als schuldig-zijn onderkennen, in de structuur
der geworpenheid en in die van het ontwerp ligt wezenlijk een nietigheid, de grond
voor de mogelijkheid der nietigheid van het oneigenlijke Dasein in de feitelijk steeds
reeds aanwezige vervallenheid. De zorg, in haar wezen door en door van nietigheid
doortrokken is het nietige grond-zijn eener nietigheid en dat beteekent: het Dasein
is als zoodanig schuldig. De grondstemming van den angst, het verstaan als
zich-ontwerpen op het eigenst schuldig-zijn en de verzwegenheid constitueeren het
geweten-willen-hebben als eigenlijke ontslotenheid van het Dasein.”
Een niet-ingewijde noemt dit onzin. Het is echter geen onzin, het is wederom
Esperanto. De meeste woorden uit dit citaat hebben een aparte Heidegger-Beerlingsche
beteekenis, die ze in de gewone taal niet hebben. Het is een geheimtaal als bij
gauwdieven en voetballers. Van den gulden grondregel van Aristoteles dat men, ook
wanneer men philosopeert, de woorden gebruiken moet in den zin dien ze in het
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spraakgebruik hebben, is hier grondig afgeweken. Een philosoof heeft eenig recht
op een eigen terminologie, maar het onbeperkt doorvoeren van dit beginsel beteekent
een aanslag op taal en cultuur van een volk. Dat het boek “Sein und Zeit” van
Heidegger, een boek dat doorloopend in dit Bargoensch geschreven is, een sensatie
werd, is slechts mogelijk in een land dat zijn philosofen alles, ook het ergste
taalgeknoei, vergeeft.
Ook de schrijver van “Antithesen” is door de Duitsche diepzinnigheid zoo
geïmponeerd dat hij, al wijst hij Heidegger's philosophie af, diens schrijftrant vrijwel
overneemt en er dapper op los heideggert. Wel heeft hij de ergste uitwassen besnoeid
en de uitbundigste barbaarschheden trachten te mitigeeren; wellicht ook is het hem
niet mogelijk geweest een dergelijk ideeënbouwsel in verstaanbare taal te
vernederlandschen.
Maar het zou jammer wezen, wanneer het voorbeeld van den heer Beerling
navolging ging vinden. Wij hebben in Nederland voorloopig meer behoefte aan
Romaanschen vormcultus dan aan philosophen-Esperanto.’
Het komt mij voor, dat pater van Heugten hier den vinger inderdaad op een wonde
plek legt. Waartoe dient het woordgebruik, als het zich op de principieele onhelderheid
toelegt? Het is al erg genoeg, dat men elkaar door heldere woorden niet verstaan
kan....
M.t.B.

Over herdrukken
aant.

Een tegenwicht tegen de mode
Twee romans van 1900
Louis Couperus, De Stille Kracht. Derde Druk. (L.J. Veens Uitg. Mij,
A'dam z.j.)
Frederik van Eeden, Van de Koele Meren des Doods. Derde Druk.
(Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1935).
Men heeft er reeds meermalen op gewezen, dat het Nederlandsche publiek (in hoeverre
men deze conclusie uitbreiden kan tot de publieken van andere landen laat ik, wegens
gebrek aan statistisch materiaal, in het midden) zich niet interesseert voor herdrukken,
ook al betreft het boeken van de beste Nederlandsche schrijvers. Het is een
verschijnsel, dat men gemakkelijk kan constateeren; maar kan men het ook
gemakkelijk verklaren? Het schijnt, dat het bloote feit van het nieuwe den
boekenkooper sterk imponeert; ‘de nieuwe roman van Jansen’ doet dus, ook al is
Jansen een auteur van zeer twijfelachtige qualiteiten, opgeld, terwijl men Couperus
‘niet meer leest’, omdat hij geen nieuwe boeken meer ‘op de markt kan werpen’. De
mode spreekt in deze aangelegenheden natuurlijk een gewichtig woordje mee; er
zijn altijd wel schrijvers, die op het psychologische oogenblik ontdekken, dat ‘men’
behoefte heeft aan realisme, of juist niet aan realisme, aan boerenromans, of juist
aan romans uit de betere kringen, aan revolutieromans, aan simultaanromans, aan
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vliegromans, aan historische romans, aan voorlichtingsromans, aan jungleromans,
aan... kortom, aan de mode van een bepaalden stijl, waardoor bijv. schrijvers als Ilja
Ehrenburg zoo snel carrière maken. Men kan er overigens van opaan, dat de mode
even snel verdwijnt als ze gekomen is; en wee den auteur, die meent nog juist een
revolutieroman te kunnen leveren, als de mode reeds weer naar den boerenroman is
overgeslagen! Zijn werk deelt het lot van alle mode-artikelen, die zich in het seizoen
hebben vergist! Alleen het genre Courths Mahler schijnt eeuwig te zijn, omdat ‘das
ewig weibliche’ van deze categorie onder alle modes bestaan blijft....
De veldslagen van de modekoningen nemen een groot deel van de boekenstrategische
bespiegelingen van het publiek in beslag. Een nieuw procédé (het is beter niet te
spreken van een nieuwen stijl, want tenslotte is stijl een te goed woord voor de
modecreaties in de litteratuur) heeft de eigenschap, dat het verbluft, en, ergo, in veel
gevallen afleidt van de hoofdzaak: den rang van den schrijver, zijn zuiverheid als
mensch, zijn verantwoordelijkheid voor de woorden, die hij gebruikt. De werkelijke
stijl van een schrijver wordt niet bepaald door wat opmerkingen over zijn
taalmiddelen, want de taal is nu eenmaal het bij uitstek geeigende instrument om
diplomatie te bedrijven (niet alleen in de diplomatie!). Ieder schrijver is tot op zekere
hoogte een diplomaat; maar achter den eenen diplomaat ontdekt men, als men eenmaal
door veel trucs wegwijs is geworden, een hol vat en achter den ander een boeiend
mensch. De litteraire mode nu behoort geheel tot het kapittel der diplomatie; wat er
na nauwkeuriger onderzoek overblijft van de gebaren en zinswendingen der
gegalonneerden, leidt pas tot de hoofdzaak, tot den rang. Daarom kan een herdruk
van een boek, dat lang uit de mode en dus ook voor de modieuzen en de modisten
niet meer van belang is, meer de aandacht vragen van den ‘waren’ lezer dan het
welbekende lijstje der ‘Neuerscheinungen’. De herlezing van zulk een boek is dikwijls
tevens een herontdekking en een herijk, omdat men zelf veranderd is, sedert men de
vorige uitgave onder oogen had. Hoe vaak is het mij niet overkomen, dat ik een
schrijver te vroeg gelezen had, hem onverschillig terzijde legde of plichtmatig
nuttigde.... om eerst na tien jaar te ontdekken, dat de verhouding tusschen hem en
mij door den tijd totaal anders was geworden, dat hij mij om een bepaalde of een
onnaspeurlijke reden plotseling na aan het hart lag! Zulke ervaringen maken
voorzichtig; als men mij vraagt, of ik Multatuli, of ik Couperus ‘ken’, durf ik niet
met stelligheid daarop antwoorden, omdat ik een groot deel van hun oeuvre zou
moeten herlezen om het antwoord niet een paskwil te doen zijn. Met name deze twee
schrijvers, Multatuli en Couperus, worden doorgaans te vroeg gelezen en dan in een
kast bijgezet, om nooit meer voor den dag te worden gehaald; daaraan hebben zij
dan ook eenige reputaties te danken, die meer met de mode (waarvan zij nu eenmaal
onvermijdelijk ook eens representanten moesten zijn) dan met hun rang te maken
hebben.

Couperus: pose en echtheid.
Toen onlangs de derde druk verscheen van Couperus' Stille Kracht, herinnerde ik
mij vaag het moment, dat ik als gymnasiast dat boek las. Het was waarschijnlijk de
tweede druk, dien ik toen in handen kreeg (deze tweede druk is van 1911, de eerste
verscheen in 1900; men ziet, dat Couperus iets langer over zijn ‘succes’ doet dan
mevrouw Székely-Lulofs, wier werken over Indië het onschatbare voordeel hebben,
dat zij langs lijnen van geleidelijkheid samensmelten met den Nederlandschen
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huiskamerroman). Het eenige, dat mij van de lectuur was bijgebleven, was de episode
van het sirih-spuwen; als een kleurig, maar volslagen geïsoleerd beeld was die scène
blijven hangen. Herlezing kon dus een verrassing worden, maar ook een desillusie;
De Stille Kracht was voor mij een nieuw boek. Ik herlas het.... en ik kan niet anders
zeggen dan dat het mij absoluut onbegrijpelijk is, dat iemand, waar deze roman van
Couperus bestaat, ooit grijpt naar één der ‘producties’ van mevrouw Székely! En
desalniettemin: wij staan voor het feit, dat, naar men mij in den boekhandel zeide,
Couperus niet meer gelezen wordt! Op welke wantoestanden stuiten wij hier! Daarom:
het is misschien noodzakelijker, dat er in tijdschriften en couranten over de
waardevolle herdrukken wordt geschreven en over de waardelooze en middelmatige
noviteiten gezwegen.
Men mag het in de gegeven omstandigheden extra waardeeren, dat er nog uitgevers
worden gevonden, die het wagen den ‘dooden’ (n.b.!) Couperus te herdrukken. Van
Kampen heeft onlangs een goedkoope editie van Eline Vere bezorgd, en belooft voor
zeer binnenkort een herdruk van Couperus' hoofdwerk De Boeken der Kleine Zielen;
een onderneming, waarop de critiek niet genoeg de aandacht zal kunnen vestigen,
opdat zij niet gesmoord worde onder de modeprullaria en -semiprullaria. In de
Salamander-reeks van Querido kwam onlangs een billijke herdruk van Couperus'
autobiographische Metamorfoze; een roman, die zeker de mindere is van b.v. De
Stille Kracht, maar met dat al een zeer belangrijk werk, zoowel om de sfeer, die er
met de eigenaardige stijlmiddelen van den Haagschen auteur in benaderd wordt, als
om de beteekenis van Hugo Aylva en zijn wereld als document. Zullen deze
uitgeverspogingen gehonoreerd worden met nul op het request? Laten wij, tot het
tegendeel blijkt, aannemen, dat de mode hier te lande niet ieder besef voor rang heeft
doen verdwijnen! Men zou eigenlijk slechts één ding ter verontschuldiging van de
heerschende lauwheid ten opzichte van een schrijver als Louis Couperus kunnen
aanvoeren, en wel den critiekloozen cultus, dien men hem een tijdlang heeft gewijd.
Ik merkte reeds op, dat ook Couperus het modesucces heeft gekend; omdat zijn
persoonlijkheid zoo volkomen uit het kader van de Nederlandsche letterkunde viel
en dit feit alleen al hem de reputatie verschafte van kosmopolitische lichtvoetigheid,
heeft men hem van bepaalde zijde wel gepousseerd als den alzijdige geniale, van
wièn het heiligschennis was zijn zwakke kanten te belichten; ik denk b.v. aan het
lijvige boek van Henri van Booven, dat in het bijzonder van zulk een gebrek aan
afstand getuigde. Daarmee is Couperus zeker niet gebaat geweest; hij is immers
volstrekt niet het type van den schrijver, die altijd op hetzelfde plan werkt, integendeel,
men ziet hem menigmaal verdwaald in smaakverwarringen, in bedenkelijke
symboliek, in een soort pseudo-voornaamheid, die zeker niet past bij den
eersterangsauteur, die Couperus in zijn beste werk zoo ondubbelzinnig was. Dikwijls
was het zijn talent, dat hem redde; geheel onleesbaar is Couperus alleen, als hij onder
den invloed van Tachtig aan de woordkunst gaat offeren. Maar dat neemt niet weg,
dat men het belang van een boek als Iskander en andere evocaties uit de Oudheid
ten onrechte op den voorgrond heeft gesteld; het zijn vooral het talent en de
virtuositeit, die in deze boeken regeeren, terwijl de werkelijk groote en in onze
litteratuur eenige romanschrijver (in sommige opzichten geenszins de mindere van
Dostojefski) te vinden is in Van Oude Menschen, in de Boeken der Kleine Zielen,
ook - misschien weer minder zuiver, maar toch duidelijk genoeg - in De Stille Kracht.
Het is een eigenschap van vele boeken van Couperus, dat men er twee dingen door
elkaar ziet loopen, op een wonderlijk-persoonlijke wijze, die bij de meeste schrijvers
nooit een synthese vormen: de pose en de echtheid. In Metamorfoze laat Couperus
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zijn alter ego Hugo Aylva zeggen: ‘Ik leef een metamorfoze. Meer niet. Ik geef
mezelf zoo weinig, als ik waarlijk ben, in mijn boeken, dat mijn lezers er nooit Hugo
Aylva in zullen zien. Ze zien nooit meer dan een zielgenoot. En al zou ik nu eens
schrijven een boek (welk een merkwaardig mengsel van pose en echtheid is op
zichzelf al deze bij Couperus zoo veelvuldig voorkomende constructie van het lijdend
voorwerp achter het werkwoord! M.t.B.), waarvan de held een modern auteur was,
al zou ik dien held laten schrijven werken, die verwant aan de mijne waren, de held
zou niet ik zijn; zijn kunst niet de mijne, en de roman zou een roman blijven, niets
dan een roman, en zich nooit realizeeren tot autobiografie.... Ik zou er te verlegen
voor zijn.... Ik kan veel geven van mijzelf in mijn metamorfoze; ik kan mij splitsen
in deelen, die zich bezielen tot geheelen, maar heelemaal geef ik me niet. Dat is nog
een rest van pruderie in me, of schaamte, of ijdelheid, of alles te samen.... of iets
anders.’ De mogelijkheid zich te ‘splitsen in deelen’, de innerlijke noodzakelijkheid,
altijd iets achter te houden van zichzelf, Couperus heeft ze met zijn eigen oogen en
in zijn eigen werk scherp genoeg gezien. Daarom geeft hij de pose, die het styleeren
meebrengt, vrijwel nooit prijs, daarom zoekt hij zijn echtheid dwars door die pose
heen; in de elegante nonchalance, waarmee zijn boeken wel eens geschreven lijken,
zijn die twee elementen onscheidbaar aanwezig. Daarom ook is hij de geboren
romanschrijver, die op zijn best is als hij zich objectiveert in anderen (of van zichzelf
een ander maakt) en die, waar hij ‘voor eigen rekening’ gaat mediteeren en
philosopheeren, vaak tot de twijfelachtigste (zij het dan ook elegant aangekleede)
bespiegelingen in staat is; pas waar hij zich over zijn personages verdeelt wordt hij
een meester, en ook in dit opzicht zou men hem met Dostojefski kunnen vergelijken.
Ook in De Stille Kracht is Couperus overal en nergens aanwezig. Hij is misschien
het sterkst in de vrouw van den resident, Léonie van Oudijck, de loome en
zelfverzekerde bacchante, met haar rose verbeeldingsleven geïnspireerd op een
reclameprent van odeur; maar dat verhindert hem niet haar scherp te objectiveeren,
hoezeer hij ook behagen schept in haar pose; want een andere ‘afsplitsing’ woont in
den beheerschten werker van Oudijck, de tragische figuur van den roman, veel meer
dan zijn vrouw het slachtoffer van de ‘stille kracht’ omdat hij persoonlijkheid genoeg
heeft om zich te weer te stellen. Weer andere ‘afsplitsingen’ ontdekt men in den
mooien jongen Addy, den vrouwenverleider, door Couperus nergens geidealiseerd,
maar toch officieus bewonderd om zijn lenigheid en onverschilligheid, en in de
intellectueele vrouw van Laboewangi, Eva van Helderen, die Couperus'
Haagsche-cultuurkant vertegenwoordigd in de Indische samenleving. Het is Couperus
gelukt in al deze menschen een nuance van zichzelf te geven, terwijl hij hen toch,
als een echte romancier, hun eigen leven laat leiden. Er is in De Stille Kracht geen
Arthur Ducroo, het duidelijk afgebakende centrum van Du Perrons Indische
herinneringen in Het Land van Herkomst; deze twee schrijvers, Couperus en Du
Perron, die elkaar in scherpheid van observatie van Indische menschen en toestanden
niet veel toegeven, die men bovendien gerust naast elkaar kan zetten als
Nederlandsche schrijvers op Europeesch peil (reden genoeg voor een deel der
Nederlandsche critiek om hen òf onmatig te vergoden òf wegens gebrek aan respect
voor het Hollandsche recept domweg de deur te wijzen), zijn in hun verhouding tot
hun romanfiguren toch weer typische antipoden; Du Perrons ‘ik’ kiest telkens partij,
bakent dat ‘ik’ telkens weer tegenover de anderen of, terwijl men Couperus' ‘ik’ moet
zoeken in de metamorphosen, waarin hij zich zoowel verschuilt als openbaart.
Hetzelfde verschil in hun taalgebruik; bij Du Perron een gevoelige doorzichtigheid,
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gespeend van ieder ‘kunst’-effect, bij Couperus een van kleur en geluid zwangere
atmosfeer, die nog de afstamming van Tachtig verraadt in een neiging om soms uit
te schieten naar het ‘kunstproza’ met zijn impressionistische woordmakerij. Maar
bij beide: de afstand, dat teeken van rang in de wereld van het schrijven, waaraan
men onmiddellijk het formaat van een boek herkent.

Een der beste werken van Van Eeden.
Met Frederik van Eeden is het, getuige de vele salonboekjes met het mystieke
fabrieksmerk van den schrijver erop, anders gesteld dan met Couperus; hij heeft zeer
zeker een schare van aanhangers gekweekt, omdat zijn persoonlijkheid zich daartoe
beter leende. Maar het is toch weer opmerkelijk, dat een van zijn boeken, die ik altijd
voor de beste heb gehouden, tot 1935 in vergetelheid heeft voortgesluimerd, terwijl
allerlei schoons van het gehalte van Lioba zich in buitensporige populariteit
verheugde. Ik bedoel Van de Koele Meren des Doods, dat in 1900 het licht zag, dus
in hetzelfde jaar als De Stille Kracht, in 1904 nog eens werd herdrukt, en nu (na meer
dan dertig jaar!) in een voor iedereen bereikbare editie bij de Wereldbibliotheek
opnieuw is verschenen.
Van Eeden was geen schrijver van het formaat van Couperus; voor een groot deel
van zijn werkzaamheid kan ik maar een matige bewondering hebben, omdat bij hem
de pose, die zich in Couperus' wezen met de naïeveteit en de charme van het echte
verbond, maar al te vaak pose bleef en groot gebaar zonder inhoud. Ook in Van de
Koele Meren des Doods spreekt veel mee van den poseur Van Eeden; maar dat neemt
niet weg, dat deze roman, die in een voor Van Eeden uiterst soberen toon is
geschreven, hem het best recht doet wedervaren. In een voorwoord voor den tweeden
druk heeft Van Eeden er tegen geprotesteerd, dat men zijn werk beschouwd had ‘als
de zielkundige studie van een min of meer pathologisch geval’. ‘Dit is’, zegt hij daar,
‘de banale opvatting van oppervlakkigdenkende en gevoelende lezers.... Dit werk
nu is geheel door kunstenaars-motieven ontstaan, en wetenschappelijke motieven
zijn er ten eenenmale vreemd aan. Hoezeer de schrijver ook moge tekort gekomen
zijn in de uitvoering, de bedoeling was geen andere dan de weergave, het weder doen
ondervinden, door anderen, van de zelf ondergane schoonheidsemotie’.
Men wil dat gaarne aannemen; maar het is dan toch een feit, dat de door het geval
gegeven strenge zelfbeheersching Van Eeden hier zeer ten goede is gekomen. Wie
zijn Hedwig Marga de Fontayne vergelijkt met Couperus' Léonie van Oudijck, zal
waarschijnlijk voor de laatste voteeren, en terecht; maar in het verband van Van
Eedens oeuvre verdient de nu herdrukte roman zeer zeker de belangstelling.
Aan de uitgave is een ets van den schrijver toegevoegd, die het Maaslandschap
bij Mijnsheerenland voorstelt, waar de oorspronkelijke geschiedenis zich heeft
afgespeeld.
Menno ter Braak.

Kunst en letteren
aant.
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Schrijverscongres te Parijs
De tegenstelling tusschen ‘burgerlijke’ en communistische auteurs
Gide en Malraux domineerende figuren
Resultaten lijken onwaarschijnlijk
Parijs, 23 Juni.
Het Internationale congres van schrijvers, dat te Parijs bijeen is gekomen,
heeft, op het oogenblik, dat ik deze notities maak, drie zittingen achter
den rug en gaat vandaag zijn derden dag in. Er staan nog de noodige
zittingen op het programma; maar als niet alle teekenen bedriegen, dan is
toch in de practijk de beslissing over het lot van dit congres ‘pour la défense
de la culture’ reeds gevallen.
Er kunnen zich natuurlijk nog de noodige verrassingen voordoen; de situatie heeft
zich echter reeds duidelijk afgeteekend, en daarom mag men veronderstellen, dat
met de groote redevoeringen van de tot het communisme ‘bekeerde individualisten
André Gide en Andrë Malraux op Zaterdagavond de grensafbakening tusschen de
‘burgerlijke’ en de ‘communistische’ stroomingen een maximum van duidelijkheid
heeft bereikt. Immers: wat in de bezielde toespraken van deze twee groote en zuivere
figuren zoo bijzonder boeide en ook de tegenstanders herhaaldelijk deed
applaudisseeren, was de kracht van een nieuw geloof, dat uit een mystieke
vereenzelviging van het individu met zijn medemenschen geboren moet zijn; en dus
stuit men hier tevens op het irrationeele, dat voor de logische argumentatie op
congressen verder niet vatbaar is. Gide en Malraux hebben in het communisme
(voorgoed of tijdelijk? dat is de vraag, die menigeen bezig zal heben gehouden onder
het aanhooren van hun redevoeringen!) een zekerheid gevonden, die hun
individualisme van vroeger niet heeft doen verdwijnen, maar wel dienstbaar heeft
gemaakt. Niemand, die hun persoonlijkheid en hun werk kent, zal er aan twijfelen,
dat hier alleen van de zuiverste motieven sprake kan zijn (een behoefte om de
menschelijke waardigheid te zoeken in een nieuwe wereldconceptie, waarvan men
de fouten op den koop toe neemt); maar over de perspectieven van een dergelijk
‘edelcommunisme’, dat toch allerminst saloncommunisme wil zijn en zich daarom
solidair verklaart met de Sowjet-republieken, zullen de meeningen zeer uiteenloopen.
***
Het Congres dat Vrijdag 21 Juni met een openingswoord van Gide zijn
werkzaamheden heeft aangevangen zal vele deelnemers maar zeer gedeeltelijk
bevredigen en met name de niet-communistische deelnemers. De schrijvers, die tegen
de dictatuur zijn, maar ook tegen de dictatuur, zooals die in Sowjet-Rusland wordt
uitgeoefend (en over welker maatregelen ter onderdrukking van de oppositie en de
vrije gedachtenwisseling ongeveer in alle talen, waarover het Congres beschikt, wordt
gezwegen, tot dusverre!) zullen over de organisatie van een aantal bijeenkomsten
als deze wel met de noodige scepsis denken; zij zijn uitgenoodigd voor een schrijvers
congres en hebben zich (zooals schrijver dezes) dus waarschijnlijk iets voorgesteld
als een gelegenheid tot discussie van schrijvers onderling, die zou kunnen leiden tot
eenig positief organisatorisch resultaat. De ‘regie’ van dit congres wil het echter
anders. In de kolossale zaal van het Palais de la Mutualité, dat geheele massa's kan
opslokken, speelt het publiek eigenlijk de hoofdrol; zoowel Vrijdag- als Zaterdagavond
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(Zaterdagmiddag was het vanwege de warmte niet zoo druk) waren vrijwel alle
plaatsen in deze enorme ruimte bezet door uiteraard sterk met de communistische
auteurs sympathiseerende bezoekers. De spreker, die hier optreedt, heeft het gevoel
voor een volksvergadering te spreken, die bij voorbaat al geneigd is den man met de
grootste stemverheffing en de populairste argumenten toe te juichen. Het ligt voor
de hand, dat zulks aan het Congres als zoodanig geenszins ten goede komt; vooral
de ‘burgerlijke’ auteur, die hier over de hoofden der schrijvers-gedelegeerden het
uitzicht heeft op een weliswaar zeer hoffelijke maar ook zeer eenzijdig georiënteerde
menigte, kan zich weinig illusies maken over de ‘objectiviteit’ van deze sfeer, waarin
de fotografen met hun hinderlijke blitzlicht niet ontbreken. Redevoeringen worden
hier demonstraties, nuances gaan te loor door de microfoon, waarvoor men zich
verstaanbaar moet maken en dus (om niet onverstaanbaar te zijn!) onwillekeurig zijn
stem uitzet tot een trompet. Is dit een schrijvers congres? Veeleer is het een revue
van meer of minder bekende ‘stars’, waaronder de communistische de overhand en
(op grond van hun grooter bedrevenheid in het speculeeren op de zaal) ook doorgaans
de instemming van het publiek hebben. Een fraai voorbeeld: toen Gide in zijn
redevoering een opinie van de royalistische ‘Action Française’ citeerde, werd in de
zaal luid applaus hoorbaar! Waarop Gide zichzelf tegenover deze zaal had te
rechtvaardigen door een correctie! Zooiets spreekt boekdeelen voor het ‘begrip’ van
deze ‘massa’, die bij het woord ‘massa’ uit principe al klapt!
Reeds om deze pompeuze manier van organizeeren lijkt mij eenig practisch
resultaat (‘pour la défense de la culture’) uitgesloten, omdat discussie in den
eigenlijken zin van het woord uitgesloten is. Wellicht kan het zijn nut hebben, dat
er zonder aanzien van de politieke overtuiging eens door schrijvers uit alle deelen
van de wereld wordt gesproken over den geest en de gevaren, die de cultuur
tegenwoordig bedreigen. Maar van een werkelijke organisatie ten behoeve van de
‘geestesgoederen’ kan geen sprake zijn, zoolang er geen overeenstemming bestaat
tusschen de bedreigden over de wijze, waarop die ‘geestesgoederen’ moeten worden
geadministreerd.
Het belangrijkste resultaat van dit Congres zal ongetwijfeld zijn (dat kan
men halverwege reeds veilig voorspellen), dat bij de ‘burgerlijke’ (d.w.z.
niet-communistische) auteurs het scepticisme jegens de cultureele
bedoelingen van de Sowjet-Unie is toegenomen.
Want uit de naief-optimistische, soms bijna komisch-arrogante redevoeringen van
typische ‘nieuwe’ Russische schrijvers als de heeren Luppol, Koltzof en Panferof,
die in de overvloedigste termen ons steeds maar van de zegeningen van het
Sowjetregiem vertellen en zelfs voor de ergste banaliteiten niet terugdeinzen, is niets
te halen, dat voor West-Europeanen aantrekkelijkheid zou bezitten, laat staan, dat
samenwerking op eenigerlei basis binnen het bereik van de practische mogelijkheden
zou liggen. Het meest zou men er nog toe geneigd zijn, na al dit primitiefs en krachtigs
te hebben aangehoord, met Spengler te constateeren, dat het bolsjewisme in Rusland
niet meer bestaat. Wat wel bestaat, is een zelfvoldane ideologie, opgebouwd uit de
gemeenplaatsen van Europeesche schrijvers, die misschien voor binnenlandsch
gebruik dienstig kan zijn, maar als cultureel ‘exportartikel’ iedere waarde mist behalve
natuurlijk de goedkoop-propagandistische.
***
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Ik schreef hierboven reeds, dat de figuren, die het congres domineeren, Gide en
Malraux zijn, twee auteurs, wier integriteit boven alle verdenking is verheven, en
wier communisme dus ook door hen, die er afwijzend tegenover staan, wordt
bewonderd als een poging om een individualistisch-critisch standpunt te verbinden
met een collectivistisch-mystieke overtuiging. Als Gide, met zijn donkere, melodieuse
stem, het woord neemt, weet men aanstonds te doen te hebben met een persoonlijkheid
van den allereersten rang, met een oprecht mensch en een scherp denker. Hetzelfde
geldt voor Malraux, den schrijver van ‘La Condition Humaine’. Hij is de fanaticus
van de menschelijke waardigheid, die hij op een zeer speciale wijze (met een sterken
Nietzsche-aanschen inslag!) aan de idee van het communisme heeft gekoppeld. Hij
spreekt bijna geheel improviseerend, en voortreffelijk: met alle ‘tooneel’ van den
volksredenaar en zonder de banaliteit, die zulk tooneel pleegt te vergezellen. Voor
‘de partij’ (waarbij hij, voorzoover ik weet ook nog niet is aangesloten) is hij nog
lang niet schoolsch genoeg, en het staat te bezien, of hij dat ooit zal worden, of hij
ooit de tucht der partijdiscipline zal kunnen verdragen, wanneer dat van hem zal
vragen zijn persoonlijke integriteit achter te stellen bij politieke parolen. Zoowel bij
Gide als bij Malraux is het de mystiek, die de leer overwint; en omdat zij als mystici
toch scherpe intellectueelen blijven, heeft de gloed, waarmee zij hun overtuiging
voordragen, nooit iets banaals of ongeloofwaardigs. Het is een soort modern ‘credo
quia absurdum’, geput uit een sterk broederlijk menschelijkheidsgevoel en een niet
onbegrijpelijke afkeer van de oude ideologieën, waaraan zij reeds lang zijn ontsnapt.
Maar Gide en Malraux zijn niet de officieele representanten van het communisme.
Behalve de uit Rusland gezonden gedelegeerden, bijna zonder uitzondering stevige
kerels met een verbluffend gebrek aan humor en begrip van het Europeesche
geestesleven, spraken op dit Congres de beroemde Egon Erwin Kisch en de niet
minder beroemde Ilja Ehrenburg. Zij nu hebben niets dan het woord communisme
gemeen met persoonlijkheden als Gide en Malraux. Den ‘razenden reporter’ Kisch
hoorden wij den eersten avond; hij slaagde er in, Duitsch sprekend en vervolgens
nog eens in het Fransch overgezet door een niet minder overtuigend schreeuwenden
collega, binnen het half uur alle larmoyante effecten op te dienen, die bij zulke
redevoeringen gebruikelijk zijn. Wie op grond van de boeken van dezen schrijver
nog eenige illusies heeft over zijn distinctie, mag ze gerust prijsgeven na dit discours.
Iemand die naast mij zat sprak tegenover mij onder deze rede het vermoeden uit
dat de heer Kisch plotseling zijn bretels te voorschijn zou halen en die te koop
aanbieden; deze opmerking teekende het peil van 's heeren Kisch luid toegejuichte
rede volkomen.
Men moet Ilja Ehrenburg onmiddellijk de eer laten, dat hij veel intelligenter is
dan zijn collega Kisch. Zijn roem heeft hij voor een niet onbelangrijk deel te danken
aan den West-Europeeschen bourgeois, waarmee hij met de stem van een uitstekend
geschoolden afslager onophoudelijk den spot drijft. Ilja Ehrenburg is de zendeling
van het communisme voor Parijs en omstreken. Hij kent de trucs van het Westersche
denken en weet het onvergelijkelijk goedkoop te ridiculiseeren (op de wijze van
iemand, die een fonkelnieuw pak gekocht heeft en nu op de menschen met gedragen
costumes minachtend afgeeft); daarin moet men wel goeddeels de reden zoeken van
zijn enorme succes bij het publiek van de Mutualité. Het spreekt vanzelf, dat de heer
Ehrenburg altijd gelijk heeft, en het is juist dit gelijk, dat hem tot de caricatuur van
Malraux en Gide maakt. Onder zijn redevoering keek Ehrenburg gedurig triomfantelijk
om naar Gide, die achter zijn rug op het podium zat, alsof hij bij ieder ‘sterk’ effect
zeggen wilde: ‘Het is de vroegere bourgeois Gide, thans bij ons woonachtig, die al
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deze scherpzinnige gemeenplaatsen door zijn autoriteit bekrachtigt’. Ziedaar één van
de onaangenaamste kanten van een zoo oprechte levenshouding als die van den
tegenwoordigen Gide; men moet, door de gemeenschap in het woord ‘communisme’,
aan de zijde staan van zijn eigen caricatuur....
Wat menschen als Kisch en Ehrenburg te beweren hebben, is overigens van een
zeldzame monotone gelijkluidendheid. Waren zij toevallig ‘Ariërs’, zij zouden
waarschijnlijk ook op het podium van het nationaal-socialisme (en met ongeveer
dezelfde argumentatie!) lang geen slecht figuur slaan.
***
Uit wat ik over de ‘regie’ van het Congres schreef, volgt al, dat het voor de
‘burgerlijke’ elementen, die er niettemin behoorlijk vertegenwoordigd zijn, geen
gunstige atmosfeer biedt.
Aangezien de discussie vrijwel geheel plaats heeft moeten maken voor de
demonstratie, is er van werkelijke critiek, die zich niet aan de grove algemeenheden
houdt, nauwelijks sprake, en waar zij wordt gegeven, komt zij niet tot haar recht. Ik
denk b.v. aan de rede van Julien Benda, den ook ten onzent bekenden schrijver van
‘La Trahison des Clercs’, die in een ietwat historiseerend, maar bijzonder goed betoog
een scheiding maakte tusschen de Westersche en de Russische wereldconceptie, een
verschil, volgens hem, ‘non pas de degré, mais d'essence’. Maar Benda spreekt niet,
zooals de weldenkende Russen, op de zaal; zijn argumenten zijn te persoonlijk om
in te slaan in de arena; en dus kon hij gemakkelijk overstemd (het tegendeel van
overbluft) worden door een au fond zeer weinig substantieel betoog van Jean
Guêhenno. Guêhenno betoont zich als spreker verre de mindere van den schrijver
Guêhenno, wiens ‘Journal d'un Homme de 40 Ans’ ik in dit blad destijds met veel
waardeering heb besproken; moreel leed hij de nederlaag tegen Benda, hoewel hij
het applaus kreeg van een iegelijk, die de onderscheidingen vervaagt om er een
algemeenheid voor in de plaats te stellen.
Een in onduidelijk Engelsch gehouden toespraak van den Engelschen gedelegeerde
E. Forster bepaalde zich tot een overzicht van misstanden in Engeland en enkele
algemeene opmerkingen. Een teleurstelling was de rede van zijn collega Aldous
Huxley, die een overigens uiterst critische en zeker interessante voordracht zoo
monotoon voorlas, dat het effect uitbleef, uit moest blijven; want niemand slaagde
er in het onberispelijke, maar zonder eenig spreektalent voorgedragen Fransch van
dezen langen Engelschman geheel te volgen. Juist omdat Huxley de aangewezen
man zou zijn geweest om de rechten van het idividualisme te verdedigen tegenover
de Russen, was zijn optreden op dit congres (dat men hem niet euvel mag duiden
vanwege zijn bijzonder slechte oogen) toch de groote desillusie. Robert Musil,
schrijver van, ‘Der Mann ohne Eigenschaften’, sprak als Oostenrijker; eveneens voor
een onpolitieke houding van den schrijver, maar eveneens (voor deze zaal) met weinig
direct resultaat. Heinrich Mann, die met Jean-Richard Bloch de zitting van
Zaterdagavond presideerde en met een ovatie werd begroet, moet nog aan het woord
komen, evenals Luc. Durtain, Waldo Frank (Amerika), Anna Seghers, Max Brod,
Henri Barbusse e.a. Volledigheidshalve vermeld ik hier nog, dat ik zelf (sprekende
na Ilja Ehrenburg, hetgeen op zichzelf reeds een merkwaardige sensatie was) een
bepaling van individualistisch standpunt van het begrip ‘vrijheid’ heb trachten te
geven en daarbij van de gelegenheid gebruik gemaakt heb om te protesteeren tegen
de houding van de Nederlandsche P.E.N.-delegatie te Barcelona.
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M.t.B.

Kunst en letteren
aant.

Schrijverscongres te Parijs
Het probleem van het individualisme ontbreekt
Wat is Gides toekomst?
Parijs, 24 Juni.
De zittingen van het Congres op Zondagmiddag en Zondagavond hebben inderdaad
niets kunnen veranderen aan den algemeenen indruk, dien ik gisteren reproduceerde,
en die werkelijk niet alleen de mijne is. Het gaat hier om belangen van gansch anderen
aard dan men op grond van den naam ‘Congrès des Ecrivains pour la Défense de la
Culture’ had kunnen verwachten; bij wien de schuld? Zeker niet alleen bij de
organisatoren, die genoeg niet-communistische schrijvers hebben uitgenoodigd,
waarvan er overigens verschillende hadden toegezegd, maar niet verschenen zijn,
zoo o.a. Thomas Mann, die een rede had willen houden. (Men zal nu alleen zijn
broeder Heinrich hooren). De ‘burgerlijke’ schrijvers, die er zijn, verdwijnen echter
in de massa, en het is begrijpelijk, dat zij zich van de rest van het Congres geen illusie
meer maken. Huxley heb ik niet meer gezien en Benda is alleen nog verschenen om
zich te verdedigen tegen Paul Nizan, die tegen zijn opvatting van de Westersche
cultuur polemiseerde. Nieuwe gezichtspunten werden hier ook al niet geopend; de
marxistische schrijvers zijn vervelend, hoewel zij dikwijls goed spreken, omdat zij
altijd met automatische zekerheid terugkomen op hun dogmatische lesje.
Ik sprak gisteren den Duitschen schrijver Ernst Erich Noth, wiens ‘Tragédie de la
Jeunesse Allemande’ een van de beste boeken is over de voorhistorie van het
Hitlerregime; ik vroeg hem, of hij als individualist hier niet moest spreken namens
zijn Duitsche medestanders. Hij haalde de schouders op en verklaarde, dat het niet
den minsten zin had hier nog het woord te nemen. ‘Hier weet men het al’. En
inderdaad, zoo is het. Er zijn bepaalde milieus, waar men uit welbegrepen eigenbelang
verder zijn mond houdt, omdat men van te voren weet, dat discussie tot niets kan
leiden. Men kan dus niet beter doen dan zich voortaan te verheugen in de vele
schilderachtige effecten, die een verzameling min of meer vermaarde auteurs altijd
wel oplevert. Ik zie b.v. met pleizier den Deenschen schrijver Andersen-Nexö, die
met zijn landgenoot Karin Michaelis aanwezig is en voortdurend vervaarlijke pijpen
zit te rooken; een typische oude heer, wat stram en militair in zijn voorkomen. En
dan kan men niet genoeg krijgen van den emigrant Alfred Kerr, die ook een rede
heeft gehouden, die voornamelijk uit weeklagen over eigen lot bestond; Kerr vereenigt
in zijn uiterlijk de pose van een negentiendeneeuwschen fat met de deftige
ingetogenheid van een predikant; zijn das is een van de hoogtepunten van het Congres
te noemen. Dit klinkt als galgenhumor en het is het ook inderdaad; gegeven het feit,
dat men van een Congres, waaraan de namen André Gide en André Malraux zijn
verbonden, andere dingen had verwacht.
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***
Ondanks zijn gebrek aan practische resultaten, is zulk een congres toch bijzonder
leerrijk. Het bewijst, dat er van een werkelijke organisatie voor de verdediging van
de cultuur geen sprake kan zijn, zoolang de Russische schrijvers nog niet eens toe
zijn aan een minimum van twijfel aan hun eigen voortreffelijkheid. Wie naar een
congres gaat, behoort zich in te stellen op het begrijpen van den ander; ik geef toe,
dat zulks meestal niet gelukt, omdat men (vooral onder schrijvers) veel te blij is zelf
een theorie te kunnen verdedigen; maar hoe het dan ook zij, men doet dan toch zijn
best aan de suggestie van zijn eigen woorden te ontsnappen en zich in te stellen op
die van den ‘tegenstander.’ Niet aldus de Russische schrijver; voor hem bestaan de
problemen van het Westersche denken niet, hij heeft er al mee afgerekend, eer hij er
nog aan toe is gekomen. Want dit is mijn vaste overtuiging, na deze menschen te
hebben aangehoord: zij zijn, met al hun vitaliteit, zoo volkomen bevangen in hun
‘opbouw’-gelukzaligheid, dat zij voor de rest van de wereld geen oog meer hebben.
Sedert zij de wereldrevolutie op stal hebben gezet, praten zij meer dan ooit over de
nieuwe métro te Moskou, op een toon van iemand, die het allerhoogste bespreekt.
Gisterenavond was het weer Alexeï Tolstoj, die zich uitputte in zulke lofspraken;
maar het doet er veel toe, wie er aan het woord is, het recept is van te voren opgesteld
en verdraagt hoogstens kleine, onbelangrijke variaties.
Voor ons, Westerlingen, is het probleem, dat in het centrum van de belangstelling
staat, het individualisme. De vraag is voor ons, hoe dat individualisme en zijn begrip
van de menschelijke waardigheid vrij te houden van de negentiende-eeuwsche illusies,
maar ook vrij te houden van de dictatuur, van rechts en links. Dat is een probleem;
maar voor de Russen bestaat het niet. Daarom ziet men met eenige bezorgdheid een
zoo door en door Europeesche en respectabele figuur als André Gide in het vaarwater
raken van (men kan het onmogelijk anders noemen) een journalist als Ilja Ehrenburg,
en vooral daarom met bezorgdheid, omdat men er absoluut verzekerd van kan zijn,
dat Gide in geen enkel opzicht afstand heeft gedaan van zijn intellectueele
rechtschapenheid. Het is meer voorgekomen, dat een Gide dupe werd van een
Ehrenburg, en het stemt ons weinig pleizierig aan de mogelijkheid alleen al te denken.
Voorshands is Gide nog te veel wat hij was om den indruk te maken van een pion,
die geschoven wordt; zijn rede was overtuigend en vol scherpzinnigheid; maar reeds
nu is zijn positie voor een ‘individualist’ onaanvaardbaar geworden. Hij is op dit
congres de held, en de rol van held past slechts bij een ‘immoralist’ van den rang
van Gide. De ware held van alle congressen is Ilja Ehrenburg, die speciaal voor deze
soort heroïsme geconstrueerd schijnt en dus ook vooral niet moet nalaten er ten volle
van te profiteeren. En was het dus eigenlijk geen sympathiek symbool van de
werkelijke verhoudingen, dat Aldous Huxley.... onverstaanbaar was? Als men hem
had kunnen verstaan, had men hem toch niet verstaan....
***
Nu ik dit congres verlaat (want de rest zal ik maar gelooven, gezien de tropische
hitte), vraag ik mij af, wat er zal gebeuren, wanneer dit optimismo in Rusland eens
is uitgeraasd, wanneer een Ehrenburg weer erkend zal worden als een handig en vlot
propagandist, wanneer een métro in Moskou niet meer als een stuk
historisch-materialistische metaphysica zal worden beschouwd. Ik geloof, dat op
zulk een oogenblik de collectivistische ‘diehards’ van alle kategorieën, die schijnbaar
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zoo overdonderend gelijk hebben tegenover da ‘naïeveteit’ van een Stendhal, de
hulpeloosheid zelf sullen zijn. Op dit congres ‘pour la défense de la culture’ zou
Stendhal, aangenomen dat hij er had willen spreken, een volkomen anachronisme
zijn geweest. Maar ik herlees, ver van de zaal van de Mutualité, ‘Rome, Naples et
Florence’, en onderga de onverminderde bekoring van deze ‘naïeve’ wijsheid, over
de honderd jaar oud en toch zoo frisch als ware zij gisteren geboren. Stendhal
wenschte zich lezers in 1935. Welnu, hij heeft ze, deze burger, deze individualist;
maar wie zal Ehrenburg in 2035 lezen, als zijn reportage door duizend andere reporters
is overtroefd? Na dit congres wed ik meer dan ooit op de naïeveteit!
M.t.B.

Schietschijf
aant.

Naast de critiek
In de kunstcritiek gaat men meestal uit van de veronderstelling, dat kunstwerken
eenzelfde uitwerking hebben op alle individuen, die er mee in aanraking komen. Als
een criticus schrijft: ‘deze roman is bijzonder vervelend’, dan heeft hij alleen kunnen
vaststellen, dat hij zelf dien roman vervelend vindt; maar hij veralgemeent zijn ervaring
en schrijft: is vervelend. Terwijl hij daartoe eigenlijk het recht niet heeft, want hij
weet niets van de reacties zijner medemenschen, die den criticus wel vervelender
kunnen vinden dan het door hem veroordeeld boek.
Ik was onlangs op de Italiaansche tentoonstelling te Parijs en zag daar het zeer talrijke
publiek bij voorkeur samendrommen voor de groote stukken; groot wat de afmetingen
betreft. Men krijgt op groote doeken de meeste waar voor zijn geld; er staat zooveel
op, zij zijn meestal theatraal, omdat de schilder uit de intimiteit van het kleine vlak
is getreden en zich (om welke reden dan ook) tot het kolossale heeft laten verleiden.
Bijna altijd (voor mijn gevoel dan) tot schade van de schilderkunst; voor mij waren
een kleine Sodoma, een kleine Guardi en een kleine Botticelli de hoogtenpunten van
de expositie. Het groote schilderij is, afgezien van enkele toevallen van plaats en
ruimte, een contradictio in terminis. Is: d.w.z. ik vind dat zoo. Dat de meeste menschen
er anders over denken, kan men aan de opeenhoopingen voor de reuzenstukken wel
zien. Verreweg de meerderheid van het menschdom heeft geheel andere sensaties
dan de kunstcritici, of liever: de sensaties van de kunstcritici spelen bij hen slechts
een ondergeschikte rol.
Eergisteren hoorde ik in het Kurhaus Georg Kulenkampff het Vioolconcert in D
gr. t. van Brahms voordragen. Naast mij zal een vergenoegde grijsaard, die er de
hoogste aesthetische gewaarwordingen bij scheen te ondergaan; maar terwijl de
meeste menschen bij het hooren van muziek zwijgen, sprak deze grijsaard
voortdurend, en zoo kwam ik een en ander te weten omtrent zijn verhouding tot
Brahms en Kulenkampff. Na het Allegro non troppo verzekerde hij mij: ‘Dat is er
nog maar één, d'r komen nog twee stukken.’ Na het Adagio: ‘Wat heeft die man
(Kulenkampff, Sag.) het warm, hij moet zich heelemaal afvegen.’ Na het Allegro
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giocoso ma non troppo, dat het concert besluit: ‘Prachtig! 't Is juist tien uur!’ En de
grijsaard, vergenoegd door kunstgenot, stralend af.
Voor deze officieuze vormen der aesthetica interesseer ik mij in den laatsten tijd
haast meer dan voor de officieele; want zij hebben minstens evenveel recht op onze
grondige belangstelling als de waardeeringen der deskundigen, en zij hebben zeker
meer invloed op het wereldbestel.
Sagittarius.

Een medische roman
aant.

Waarom de arts zoo geheimzinnig is
Het Engelsche
Het normale
Phyllis Bottome. Uit de Wereld van het Onbewuste. Vert. door J.E. Gorter
Keyser. (Zuid-Holl. Uitg. Mij., den Haag z.j.)
Blijkens het groote succes van het tooneelstuk Men in White van Sidney Kingsley
(in Nederland door twee gezelschappen opgevoerd, resp. onder den titel Mannen in
het Wit en Strijders in het Wit) bestaat er bij het publiek een bijzondere belangstelling
voor den medischen stand. De doktoren zijn, behalve dat zij ons repareeren in
noodgevallen en ons medicijnen voorschrijven, ook in den meer Indiaanschen zin
van het woord medicijnmannen; d.w.z. er hangt om hen een atmosfeer van
geheimzinnigheid, voortkomend uit de privileges van hun vak, dat immers
grootendeels op ‘geheimen’ berust. Weliswaar zijn die geheimen minder
wonderbaarlijk dan die van de regenmakers en gezondbidders bij primitieve volken,
maar zij imponeeren ons daarom nog niet minder, en zeker niet, wanneer wij ziek
zijn. De zieke staat tot zijn arts, als het een goede arts is, in een verhouding van
afhankelijkheid en vertrouwen; hij geeft zich maar liefst over aan de illusie, dat de
geneeskunde alwetend is en zijn vertegenwoordiger een met magische eigenschappen
uitgerust man. De witte jas behoort dus, afgezien van zijn hygiënische functies, een
soort priestergewaad te zijn, dat evenals de toga van den predikant een zekeren afstand
schept. De ‘groote witte man achter het bureau’, zooals hij bij de West-Europeesche
Sioux heet, bereikt waarschijnlijk het meeste effect, wanneer hij van zijn
wonderdoenerschap profiteert en den patiënt vooral niet laat merken, dat de ‘vis
medicans naturae’ en het element water in de drankjes ook voor hemzelf een
gewichtige, allergewichtigste factor blijven; blind vertrouwen en slaafsche nederigheid
tegenover den medicijnman zijn ook voor den Europeaan in het aangezicht van zijn
dokter strikt noodzakelijk. Men heeft mij wel eens verteld (ik laat beslist in het
midden, of het zoo is gebeurd, maar mijn zegsman was een arts, dat in zeker
Nederlandsch plattelandsplaatsje een dokter moet zijn geweest, die van de
geneeskunde òf nooit iets had geweten òf er alles weer van vergeten was, zoodat zijn
medische methode zich niet bijzonder onderscheidde van die van den vroegeren
barbier. In de aangrenzende gemeente daarentegen was een arts, die als zeer knap
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en wetenschappelijk voortreffelijk onderlegd te boek stond. De statistiek wees echter
uit, dat het sterftecijfer in beide gemeenten precies hetzelfde was, terwijl beide
doktoren op hun manier het volle vertrouwen van hun patiënten bezaten; blijkbaar
is dus, als men dit verhaal mag gelooven, de gemiddelde invloed van den arts op de
samenleving meer afhankelijk van zijn eigenschappen als slangenbezweerder dan
van zijn universitaire opleiding. Een tandarts, die vertrouwen inboezemt, kan u
pijnigen zooveel als hij wil; maar als hij de magische straalkracht van het
regenmakersmysterie mist, zal iedere aanval op de zenuw van de kies u in woede
doen ontsteken. Het is alles een kwestie van de witte jas en de persoonlijkheid, die
zich van dit uniform bedient.
Het is dus niet zoo zonderling, dat het publiek in deze wonderbaarlijke wezens
belang stelt; en vooral natuurlijk in den arts ‘achter de schermen’. Men in White is
op deze nieuwsgierigheid bijzonder handig afgestemd; de schrijver zet ons geen
moelijk probleem voor, integendeel, de historie van den dokter, zijn plicht en zijn
liefde blijft erg aan de oppervlakte; daardoor heeft men gelegenheid zich geheel te
concentreeren op de mysteriën van den medischen stand, die bij Sidney Kingsley
culmineeren in een ‘echte’ operatie. Voor het tooneel is zulk een stuk dan ook al zeer
geschikt, waar het er in de eerste plaats op aankomt een bepaalde sfeer aannemelijk
te laten maken door acteurs, die uit zichzelf de suggestie van het werkelijke milieu
op den toeschouwer moeten kunnen overbrengen; was het probleem der individuen
onderling ook nog extra gecompliceerd geweest, dan zou de speelbaarheid van het
stuk er hoogstwaarschijnlijk onder geleden hebben. Vooral op een stuk als Men in
White is in hooge mate toepasselijk het woord van Julien Benda, dat ik laatst in mijn
overzicht over het afgeloopen tooneelseizoen citeerde: ‘Les bonnes pièces, en tant
que pièces, ce sont celles qui ne supportent pas la lecture’. (Overigens is deze uitspraak
evenzeer toepasselijk op Shakespeare, wanneer men den nadruk legt op ‘en tant que
pièces!’) De middelmatigheid als litteratuur maakt hier een van de voornaamste
qualiteiten uit van het stuk als object voor een vertooning; de fijnste nuances van
een menschelijke psyche komen immers niet over het voetlicht, terwijl, omgekeerd,
een betrekkelijk ondiepe tekst in de zaal door de talenten van de tooneelspelers een
veel sterker indruk kan achterlaten dan dezelfde tekst, wanneer men hem leest.

Artsen in een krankzinnigengesticht
Wellicht zou het aan het boek van mej. Phyllis Bottome ook ten goede zijn gekomen
als zij van haar gegeven een tooneelstuk inplaats van een roman had gemaakt. Een
roman schrijven is nog iets anders dan een paar gevallen van en verhoudingen tusschen
menschen onderling volgens een zeker systeem te arrangeeren; op het tooneel komt
men alleen met het arrangement veel verder, omdat de acteurs door hun levende
aanwezigheid wel voor de noodige ‘realiteit’ zorgen. De roman van mej. Phyllis
Bottome, die in de Nederlandsche vertaling Uit de Wereld van het Onbewuste en in
het Engelsch (veel gemotiveerder) Private Worlds heet, is een gearrangeerde roman,
geschreven (klaarblijkelijk) door iemand, die van de medische wetenschap en haar
dienaren tamelijk goed op de hoogte is, maar die als psychologe niet verder komt
dan het aanlengen van gewone angelsaksische gezelligheid met wijsheid uit
handboeken over zielkunde. ‘Een uiterst boeiende psycho-analytische roman’ staat
er op den omslag; het woord psychoanalytisch lijkt mij hier veel minder op zijn plaats
dan ‘Adleriaansch’. Maar daarover straks nog een en ander. Om den lezer te
oriënteeren, eerst nog eenige bijzonderheden over het verhaal.
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De geschiedenis speelt zich af in een krankzinnigengesticht. Er wordt een nieuwe
directeur benoemd, dr Charles Drummond, hetgeen een erge tegenvaller is voor den
gestichtsarts dr Alec Mac Gregor, die zelf op deze plaats had gehoopt. Hij werkt al
eenige jaren in de inrichting met zijn vrouwelijke collega, dr Jane Everest; de auteur
suggereert, dat er tusschen deze beide menschen een niet sexueele vriendschap
bestaat; ik geloof daar niet recht aan, maar dat is een andere quaestie. In ieder geval
had Alec bijna zijn ontslag genomen uit wrevel vanwege de hem ontgane
directeurspost, en de invloed van Jane alleen beweegt hem dat plan te laten varen.
Aldus laat de schrijfster voelen, dat Jane een factor van gewicht is in het leven van
Alec; maar Alec is getrouwd (en gelukkig getrouwd, volgens het Engelsch recept
van geluk!) met Sally, een vrouw die hem volkomen ‘ligt’, maar die niet kan
meepraten over medische onderwerpen; als zoodanig staat zij buiten een deel van
het leven van Alec. Sally maakt zich dat echter niet bewust, want zij mag Jane graag
en is zelfs met haar bevriend; vandaar, dat zij deze intellectueele inferioriteit pas
realiseert, wanneer een betrekkelijke toevalligheid haar de gelegenheid biedt, dit
gevoel op een ander persoon over te dragen. De zuster van Drummond, Myra, die
bij hem inwoont en reeds een proces achter den rug heeft wegens moord op haar
echtgenoot (waarin ze echter werd vrijgesproken)), is een gevaarlijke vrouw, die
zich veel beter kleedt dan de andere dames in de buurt en nog eenige eigenschappen
heeft, die zeer geschikt zijn, om dokter Alec, hoe gelukkig ook getrouwd, het vuur
na aan de schenen te leggen; Alec capituleert dan ook, zij het zonder minder van
Sally te gaan houden; hij is eerlijk tegenover haar en denkt, dat dit incidentje met
Myra op zijn huwelijksleven van geen invloed zal kunnen zijn. Maar voor Sally is
dit een mogelijkheid om een minderwaardigheidsgevoel, dat eigenlijk Jane geldt,
om te zetten in een val van de trap, die haar op een hersenschudding en een gevaarlijke
bloeding komt te staan (zij is zwanger, en de gevolgen zijn dus hoogst bedenkelijk).
Mej. Phyllis Bottome bereidt dezen zet voor, door Sally een plotselinge voorliefde
te laten koesteren voor een verpleegde, een zekere Carrie, die begint te bijten, wanneer
zij kussen wil; met deze Carrie vereenzelvigt Sally zich in haar geestelijken nood.
Maar gelukkig komt alles nog terecht. Sally wordt door Charles Drummond
geopereerd; zij wordt beter en zal later zelfs nog kinderen kunnen krijgen. De heillooze
invloed van Jane wordt eveneens geneutraliseerd, doordat Drummond, die zich altijd
ver van vrouwen heeft gehouden, maar op Jane verliefd is geworden, haar eindelijk
ten huwelijk vraagt, nadat hij haar eerst nog op een stevig standje heeft onthaald,
vanwege haar invloed op Alec, die hem doet vermoeden, dat hij hierbij de rol van
dupe heeft gespeeld. Immers ook Jane heeft hem nooit over haar gevoelens jegens
hem gesproken, hoewel in het begin van het boek al dadelijk blijkt, dat haar nieuwe
directeur een verbeterde copie is van haar wegens lafheid in den oorlog gefusilleerden
vroegeren verloofde en dus (in een Engelschen roman van dit genre) bij uitstek
aangewezen om met haar te trouwen.

De gentleman overwint.
Dit is een heele historie gelijk men ziet, en er gebeurt in den roman van mej. Phyllis
Bottome nog veel meer, dat men onmogelijk allemaal kan navertellen. In hoeverre
wij hier te doen hebben met een natuurgetrouwe schildering van Engelsche toestanden
in een krankzinnigengesticht is voor leeken moeilijk na te gaan; maar men krijgt den
indruk, dat het wel zoo zou kunnen zijn. Wie zich daarover nader wenscht te
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oriënteeren, kan in het ‘Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde’ en in de ‘Vox Medicorum’
(resp. van 15 Juni en 19 Juni jl.) meer bijzonderheden vinden van deskundige zijde.
Het oordeel van de Nederlandsche medische referenten is geenszins onverdeeld
gunstig, maar zij kennen mej. Phyllis Bottome toch wel eenige kennis van zaken toe.
De beoordeelaar in het eerste tijdschrift. J.B.F. van Gils, zegt, dat het geheel ‘is
overgoten met een psychoanalytische saus, die over het algemeen nog al dun is, en
erg doorschijnend’, afgezien van sommige onderdeelen van het boek. Wat erger is:
hij constateert na vergelijking met het Engelsche orgineel, dat de vertaalster, mevr.
Gorter-Keyser, heele hoofdstukken heeft weggelaten (en lang de slechtste niet) en
er zelfs niet voor teruggeschrokken is, de rest met maaksel van eigen hand aan elkaar
te lijmen, zonder dat dit den lezer wordt medegedeeld. ‘En dan wordt die verminkte
bewerking nog aangediend als geautoriseerde vertaling. For shamel’ roept dr van
Gils uit.
Ik wil nu geenszins een pleidooi leveren voor het verminken van vertalingen, en
acht deze manier van ‘bewerken’ in beginsel even ontoelaatbaar als de medische
deskundige, maar ik meen toch, dat de schade door deze verminking in het werk van
de schrijfster aangericht niet erg aanzienlijk kan zijn. Zij is immers zoozeer het type
van een ‘normale’ Engelsche schrijfster van de gemiddelde soort, dat zij, ook waar
zij de moderne psychologische theorieën te hulp roept, altijd een normale Engelsche
schrijfster blijft. Zij gaat uit van een ormaliteitsstandaard, die haar het werkelijk
begrijpen van menschen volgens de leerstellingen waarvan zij het abc wel kent,
onmogelijk maakt; voor haar is het ‘onbewuste’ iets, dat zelfs een ‘gentleman’ even
in de war kan brengen, maar door middel van ijverige samensprekingen toch volgens
de voorschriften van het happy end kan worden gecureerd. De term
‘psycho-analytisch’ wordt dan ook ten onrechte op dezen roman toegepast; het is de
geest van den optimistischen, veel beter bij de angelsaksische mentaliteit passenden
Adler, die over mej. Phylllis Bottome vaardig is geworden en haar het recept heeft
verschaft, volgens hetwelk zij sportieve jovialiteit en psychologie dooreen kan
mengen, zonder het tot een werkelijke synthese te brengen. Want het Adleriaansche
lesje te kunnen opzeggen beteekent nog niet een psycholoog te zijn en menschen te
kunnen scheppen. Mej. Bottome behoort, wat haar ‘klasse’ betreft, tot degenen, die
een vlotten bestseller kunnen leveren; dat zij nu toevallig ook nog van de
‘Individualpsychologie’ weet, is een zuiver uiterlijke extra-attractie voor den kooper
van zulke best-sellers, maar beteekent geenszins een wezenlijke niveauverandering
van haar roman. Het is een weinig komisch deze menschen elkaar gezond te hooren
bombardeeren met psychologische kennis, die als uiteindelijk resultaat heeft, dat
alles weer op zijn pootjes terecht komt; d.w.z. de normale Engelschen, die even door
het onbewuste uit den koers dreigden te worden geslagen, zijn weer normale
Engelschen geworden; ze zijn dank zij de therapie weer in staat het onderwerp te
worden van een gezellige geschiedenis van liefde en leed, zooals er zooveel in de
litteratuur bestaan.
Op pag 166 zegt Jane, een van de heldinnen van dit werk, in een gesprek over de
vriendschap:
‘Mijn vriend of niet, in elk geval is hij een man van eer en een gentleman.’
Zulk een definitie, en nog wel in den mond van de intelligentste vrouw van het
geheele boek, doet den lezer tevens vermoeden, waarom de eigenlijke krankzinnigen
van het gesticht hier vrijwel geen rol spelen, hetzij dan als ‘abnormale’ figuranten
om de ‘normalen’ beter te laten uitkomen: zij zijn n.l. noch mannen van eer noch
gentlemen, zooals de heeren doktoren ondanks al hun moeilijkheden in het leven.
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Menno ter Braak.

Proza en critiek na 1880
aant.

Een nieuw boek van W.L.M.E. van Leeuwen
Zijn theorie aanvechtbaar, zijn goede smaak onafwijsbaar
W.L.M.E. van Leeuwen, Naturalisme en Romantiek. Proza en Critiek in
Nederland sinds 1880, met bloemlezing. (J.B. Wolters, Groningen 1935.)
De indeeling naturalisme-romantiek is op zichzelf geenszins nieuw; zij is zelfs zeer
gebruikelijk in de letterkundige handboeken; maar zelden wordt zij consequent
doorgevoerd, zooals in het nieuwe boek van W.L.M.E. van Leeuwen, een van onze
voornaamste litteratuurhistorici, die tevens de litteraire critiekschrijver is van het
Enschedésche blad ‘Tubantia’. Van Leeuwen is leeraar, en zijn boeken hebben in
verband daarmee allen een paedagogisch karakter; hetgeen niet wegneemt, dat zij in
de meeste gevallen zeker evenveel, of meer beteekenis hebben voor volwassenen
dan voor adolescenten. Eén leeraar, die b.v. gebruik wil maken van Van Leeuwens
uitstekende ‘Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde’, kan
dat boek niet ‘overlaten’ aan zijn leerlingen; hij moet zich zelf eenige moeite willen
getroosten om op het peil te blijven van zijn handleiding, maar als hij daar animo
voor heeft, zal bij van deze ‘Schets’ ook oneindig veel meer pleizier hebben dan van
de talrijke beknopte boekjes vol feiten. Voor een volwassene is echter in het bijzonder
dit werk voor zelfstudie van waarde, omdat de auteur vooral in de litteratuur na 1880
bovenmate belezen is. Bij vele litteratuur-historici houdt de elasticiteit des geestes
bij een bepaald moment op; de moeilijke taak, om de jongste litteratuur in kaart te
brengen, is hun te zwaar of interesseert hun niet. Van Leeuwen echter, die nog
betrekkelijk jong is, stelt er een eer in, bij te blijven en het contact met de tijdgenooten
niet te verliezen; en waar hij, hoewel uiteraard met bepaalde voorkeuren behept (wie
heeft ze niet?), het type is van den rangschikkenden, tot ‘objectiviteit’ geneigden
beschrijver der verschijnselen, voor wien het subjectieve voordeel altijd een functie
op den achtergrond blijft, is hij bij uitstek de man gebleken om de litteratuurhistorie
van de periode na 1880 te teekenen. Hij gaf, behalve de genoemde ‘Schets’, waarin
de voorkeur voor die periode ook heel duidelijk is. een afzonderlijk boek over ‘De
Nederlandsche Dichtkunst sinds 1880’ en doet thans een nieuw werk het licht zien,
waarin hij het proza en de critiek na 1880 behandelt. Een omvangrijke studie,
voortzetting en uitbreiding van zijn vroegere boeken, bijgehouden tot het jaar 1935,
en dus voor ieder, die zich wil oriënteeren, een onmisbare uitgave. Van Leeuwen
heeft hier een bloemlezing van zorgvuldig gekozen typeerende fragmenten
gecombineerd met de karakteristieken van de verschillende auteurs, waarin hij zijn
opvatting heeft neergelegd; een combinatie, die zuiver economisch gesproken nog
het voordeel heeft van voor een groot publiek bereikbaar te zijn. Wat de bruikbaarheid
voor Gymnasium en H.B.S. betreft: hier geldt het zelfde als wat ik hierboven opmerkte
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over zijn ‘Schets’; alleen de leeraar met ambitie en met een behoorlijke klas zal een
dergelijk boek voor het onderwijs kunnen hanteeren. In dit artikel wil ik echter vooral
de aandacht vestigen op het bestaan van het werk voor volwassenen, voor wie het
een zeer welkome inleiding kan zijn.

Beginselverklaring.
De titel ‘Naturalisme en Romantiek’ is meer dan een titel alleen. Van Leeuwen heeft
deze twee gezichtspunten gekozen als methodische richtsnoeren voor zijn overzicht,
en hij breidt dus de begrippen naturalisme en romantiek veel meer uit, dan in de
meeste boeken over litteratuur het geval is.
Zijn ‘beginselverklaring’ vindt men neergelegd in een algemeene inleiding; het is
een uiteenzetting, die ik allerminst in haar geheel zou willen onderschrijven, maar
die de sleutel geeft tot van Leeuwens litteratuurbeschouwing.
‘In alle tijden’, zegt de schrijver, ‘heeft men twee geestesrichtingen kunnen
onderscheiden, die men naturalisme en romantiek kan noemen. Slechts zelden vindt
men in één mens de volmaakte synthese van beide; het klassieke voorbeeld hiervan
is Goethe.
De naturalist is overwegend verstandelijk; zijn aandacht is gericht op de werkelijkheid
der stoffelijke, afzonderlijke “dingen” om hem heen. Hij aanvaardt de bestaande
wereld, welke hij langs redelijke wegen meent te kunnen beheersen en veranderen;
hij is liberaal en democratisch op politiek gebied en staat maatschappelijke
verbeteringen voor langs evolutionaire weg. Hij is aesthetisch en aanschouwt en
geniet van de uiterlijke schoonheid der dingen met een materialistische, sensualistische
vreugde. Hij is irreligieus en individualist. Als litterator is hij descriptief; hij beschrijft
de dingen om hem heen; daar de dingen en hun voorstellingen hem beheersen,
overheerst in zijn stijl: het woord; daar hij de dingen scherp en tastbaar wil weergeven,
komt hij tot woordkunst. Zijn betoogtrant is wetenschappelijk, dus sceptisch en
objectief; dus is hij als kunstcriticus ook objectief.
De romanticus is overwegend gevoelig; de realiteit en de observatie daarvan acht
hij gering, vergeleken bij zijn fantasie en zijn intuïtie; hij aanvaardt de wereld nimmer
passief, doch steeds actief. Politiek is hij revolutionnair of anti-revolutionnair;
maatschappelijk streeft hij naar een utopische geluksstaat, hetzij gebouwd op
naastenliefde of wel op dictatuur; tenzij hij verlangt naar een opheffing van alle
maatschappelijke banden. Hij is idealist en staat tegenover het leven niet aesthetisch,
maar ethisch: oordelend en lijdend. De stoffelijke schoonheid is hem niet genoeg;
hij zoekt de grote persoonlijkheid, de ziel, of wel wijsheid, of God. Als litterator is
hij constructief,, d.w.z. de dingen zullen in zijn werk niet los naast elkaar beschreven
worden, doch in een innerlijk verband worden gesteld. De zin der dingen overheerst,
dat is taalkundig: de zin wordt belangrijker geacht dan het afzonderlijke woord. Voor
woordkunst is dus bij hem geen plaats. Zijn betoogtrant is speculatief, dus overtuigd
en subjectief; als kunstcriticus is hij subjectief.’

Beperktheid der begrippen ‘naturalisme’ en ‘romantiek’.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

Ik zou hier dadelijk verschillende vraagteekens willen zetten. Vooreerst lijkt mij de
verzekering ‘voor alle tijden’ in den aanvangszin een onverantwoorde generalisatie.
Naturalisme en romantiek zijn twee woorden, die eigenlijk pas min of meer toepasbaar
worden op de litteratuur ten tijde van de Verlichting, dus omstreeks het eind der 18e
eeuw. Voor de middeleeuwen en ook voor de Renaissance komt men er niet mee uit,
tenzij men zijn toevlucht neemt tot allerlei gedwongen vergelijkingen. Alle
eigenschappen, die Van Leeuwen opnoemt zoowel voor den naturalist als voor den
romanticus zijn uitsluitend eigenschappen van de litteratuur, die men in de termen
van het historisch-materialisme de litteratuur van het kapitalistisch-industrieele tijdvak
noemt. ‘Naturalisme’ en ‘romantiek’ in de middeleeuwen (gesteld al dat men van
zooiets zou kunnen spreken) zouden in de indeeling van Van Leeuwen niet best
passen, omdat de gezichtspunten, waaronder een middeleeuwsch mensch zijn wereld
ordent, afhankelijk zijn van een geheel ander geestelijk centrum. Het wordt dus al
een zeer gewaagd spel met woorden als Van Leeuwen iets verder de middeleeuwen
‘overwegend romantisch’ noemt! Volgens zijn definitie beteekent dat dus overwegend
gevoelig; en men denke slechts één oogenblik aan de Scholastiek met haar
verstandelijke hartstocht!
Trouwens, de geheele tegenstelling ‘overwegend verstandelijk’ (naturalisme) en
‘overwegend gevoelig’ (romantiek) is uiterst aanvechtbaar. Zijn de naturalisten Zola
en Van Deyssel werkelijk ‘overwegende’ verstandsmenschen geweest? En is het,
om nog verder te gaan, zelfs wel mogelijk, verstand en gevoel uit elkaar te halen en
tegenover elkaar te stellen? Dikwijls is de hartstochtelijkste gevoelsmensch tevens
de sluwste verstandelijke berekenaar van zijn effecten; bij schrijvers als Rousseau
en Van Eeden kan men zulk een onontwarbare ‘eenheid van tegendeelen’ waarnemen,
en ik geef het zelfs een knap historicus met veel goeden smaak als Van Leeuwen te
doen, om daar de grenzen te trekken! Het beginsel van de onderscheiding als zoodanig
is hier al suspect.

Stijlanalyse, geen psychologische critiek.
Zoo zal men bij een nauwkeurige analyse van de inleiding op meer problematische
zaken stuiten. Het lijkt mij evident, dat de tegenstelling door van Leeuwen gemaakt
hem is ingegeven door het speciale tijdperk (1880 tot heden) dat hij wilde behandelen.
Zijn indeeling is dus niet psychologisch, niet gefundeerd op den mensch, zooals hij
optreedt als schrijvend wezen, maar zuiver litterair-historisch, en geschapen voor
de stijlanalyse van de negentiende eeuw en haar voortzetting in de twintigste eeuw,
en met deze beperkte geldigheid is zij zeer zeker van waarde. De Beweging van
Tachtig (als beweging, niet bezien vanuit haar afzonderlijke figuren, die ieder op
hun manier schakeeringen vertoonen!) is ongetwijfeld te qualificeeren als een
naturalistische, d.w.z. ‘objectieve’ stijlrevolutie; het aandacht vragen voor de
onbelemmerde uiting van het bijzondere, het vooropstellen van den kunstenaar (den
mensch, die de eigenlijke hoogepriester van het bijzondere is), het veralgemeenen
van de critiek tot een ‘objectieve’ kunstleer: dat zijn alles kenmerken van een
naturalistische instelling op de wereld. Maar het is duidelijk, dat dit zoover gaat als
het gaat; zoodra men de Tachtigers als afzonderlijkheden beschouwt, blijken zij
overal af te wijken van hun algemeene leer; niet alleen de bekende afvalligen, maar
ook zij, die aan de tradities van de ‘Nieuwe Gids’ tot vervelens toe hebben
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vastgehouden. En dat is geen wonder; want ‘naturalisme’ is een litterair stijlkenmerk,
meer niet, en de litteraire stijl is nog niet eens de helft van iemands levensstijl! Dat
iemand naturalistisch schrijft, wil nog niet zeggen, dat hij ook met zijn heele wezen
naturalistisch denkt en voelt! Men moet achter de stijlkenmerken speuren; maar als
men dat doet, blijkt de term ‘naturalisme’ al spoedig een verzamelwoord voor de
uiteenloopendste menschentypen. Met de ‘romantiek’ (volgens Van Leeuwen
kenmerkend voor onze litteratuur na ± 1900) is het niet anders; alleen reeds uit de
lijst van schrijvers, die Van Leeuwen samenvat als romantisch (Willem Elsschot,
Nico van Suchtelen, Albert Helman, F. Bordewijk, om maar enkele namen te noemen),
blijkt dat de benaming hier dienst moet doen om enorme persoonlijke verschillen te
overbruggen. Dat wil nog niet zeggen, dat van een bepaald standpunt de genoemde
auteurs niet romantisch mogen heeten t.o.v. Ina Boudier-Bakker, Israël Querido,
Johan de Meester en Stijn Streuvels, die bij Van Leeuwen als naturalisten te boek
staan; maar de waarde van de onderscheiding blijkt dan toch wel heel, heel erg
betrekkelijk!
Van Leeuwen ziet dat zelf ook wel in; hij maakt van zijn indeeling geen dogma;
hij is echter bij zijn karakteristieken telkens genoodzaakt toe te geven, dat deze of
gene naturalist tevens romanticus is, of omgekeerd, en dat maakt zijn boek, van het
standpunt der systematiek bezien, eigenlijk zeer inconsequent. Voor een figuur van
het formaat van Louis Couperus bijv. is de indeeling van Van Leeuwen dan ook
absoluut ontoereikend. Zoodra men te doen krijgt met persoonlijkheden, wier
beteekenis uitstijgt boven litteraire stijlverschillen, worden ‘naturalisme’ en
‘romantiek’, woorden geschapen voor de litteratuur in den engeren, vaktechnischen
zin, volkomen fictieve waarden, waarmee niets omtrent hun belangrijkheid ‘verklaard’,
laat staan verhelderd wordt!

Eenheid van tegendeelen.
Ik heb den theoreticus van Leeuwen hier zoo uitvoerig behandeld en in hoofdzaken
bestreden, omdat het belang van zijn boek niet in de systematische ordening ligt.
Van Leeuwen wil zich houden aan litteraire onderscheidingen, hoewel hij blijkens
talrijke uitlatingen er bij voorbaat van overtuigd is, dat deze onderscheidingen alleen
voor de epigonen van bepaalde richtlijnen geheel opgaan en eigenlijk daar nog niet
eens. Uit het feit, dàt hij, dit wetende, zich toch aan die onderscheidingen houdt,
blijkt wel, dat hij zich tot taak heeft gesteld de litteraire verschijningen en
verschijnselen binnen het kader van de litterair-historische terminologie te beschrijven.
Uit de karakteristieken, die hij, de ‘objectieve’ beschrijver, van verschillende
persoonlijkheden geeft, blijkt nu echter telkens uit den toon, waarin zij gesteld zijn,
dat hij wel degelijk zijn persoonlijke voorkeuren heeft en vooral: dat hij een goeden
smaak heeft, die zich, ik zou willen zeggen ondanks zijn indeelngen en onder zijn
indeelingen, steeds laat gelden. Daarom is Van Leeuwens boek zulk een uitstekende
inleiding; waar hij volgens mijn meening de Nederlandsche litteratuur in haar geheel
sterk overschat, daar corrigeert hij zichzelf telkens door zijn levende voorkeur in
allerlei officieuze dingen te laten doorschemeren. Waar, zooals ik reeds opmerkte.
Van Leeuwen bovendien één van de weinige litteratuur-historici in Nederland is,
die, behalve levend, ook volkomen op de hoogte is van wat er tegenwoordig in
Nederland omgaat, daar wil ik geen oogenblik aarzelen om, al mijn bezwaren ten
spijt, zijn boek bizonder hartelijk aan te bevelen voor hen, die de litteratuur als een
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levende waarde erkennen en tot haar door een levenden historicus willen worden
ingeleid. Van Leeuwen - ik wil niet eindigen zonder hem dezen lof toe te zwaaien bewijst zelf door zijn werk, dat zijn indeeling geen steek houdt; want hoewel officieel
naturalist, beschrijver, objectief historicus, is hij officieus romanticus, oordeelend,
subjectief partijdige, en omdat hij deze eenheid van tegendeelen is, is hij W.L.M.E.
van Leeuwen.
M.t.B.

Schietschijf
aant.

Paradise Regained
Mr dr W.H. Westerman, leider van den Nederlandschen Stahlhelm zonder stalen
helmen, exploitant van den speelgoedleeuw met de zingende ingewanden, (geleend
uit den dierentuin van den Vos Reinaerde), weleer afgevaardigde naar het Pen-Congres
te Dubrovnic en dus Nederlandsch letterkundinge, schrijver van den politieken roman
‘Rosa Roth, de Intellectueele Verleidster’, strijder op eigen gelegenheid voor fatsoen
en eer, redacteur van het mild-fascistisch geleide ‘Haagsch Maandblad’, enz. enz.
enz..... de heer Westerman dan laat in genoemd maandblad een eenvoudig man aan
het woord, zich noemende Tenax. Booze tongen fluisteren, dat het de heer Westerman
zelf is, die dezen taaien en vasthoudenden naam heeft uitgekozen, maar met dergelijke
hypothesen laat een boogschutter, die ook een pseudoniem heeft om iets langs zijn
neus weg te kunnen zeggen, zich natuurlijk niet in. Hij volstaat met de verzekering,
dat Tenax een eenvoudig, en degelijk man is, van goede zeden en manieren, landelijk
van aard en onbedorven door het gif der beschaving.
Deze Tenax heeft de op zichzelf reeds merkwaardige begeerte in zich voelen
opkomen, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te verdedigen tegenover
den dichter Marsman. Volgens hem heeft het bestuur der Maatschappij nog veel te
goedig gehandeld, want Marsman, natuurlijk deel uitmakend van een geheimzinnige
kliek, die de prijzen volgens een protocol van de Wijzen van Leiden in eigen beurs
doet vloeien, is een onbeschaafd mensch. ‘Een niet gering deel (van zijn werk) bestaat
uit de meest vlegelachtige scheldpartijen. Een Maatschappij, die zich respecteert,
kan aan zooiets haar zegel niet hechten; zij moet bij een dichter ook beschaving
verlangen’. Wel zegt Tenax, dat wat Marsman in zijn poëzie zegt, ‘lang niet
onbeduidend’ is en ‘ook is zijn taal niet gewrongen’; hij spreekt zelfs ‘verstaanbare
menschelijke taal’, wat voor een eenvoudig man als Tenax toch al een heel ding moet
zijn; maar ‘Marsman kan een groot dichter worden. Een eerste voorwaarde hiertoe
is, dat hij zich niet verbeeldt het nu reeds te zijn!’
De taak van Tenax zal dus zijn, als ik het goed begrijp, om Marsman op te voeden
tot beschaving, en rijp te maken voor de onderscheiding van de nu reeds zoo
beschaafde Maatschappij.
Een dosis Tollens, begeleid door een forsch marschlied uit de maag van den
leeuw-op-wieltjes, moge aan Marsman dien ondefinieerbaren eenvoud, dien keurigen
snit en die onberispelijke uitspraak van de Nederlandsche taal bezorgen, die den titel
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van zijn bundel ‘Paradise Regained’ eindelijk in vervulling doen gaan, ‘Paradise
Regained’: dat is de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, het eindoel van
alle beschaafde letterkunde, door een ieder eens bereikt, die, geleid door een vir tenax
propositi, zijn best doet tegen alle autoriteiten fatsoenlijk te zijn en (zooals de
Schoolmeester het al zeide) met zijn zondagsch buisje aan nooit ergens tegen aan te
gaan staan.
Sagittarius.

Bedenkelijk oordeel?
aant.

W.A. Kramers contra Maurits Uyldert
Critiek en contra-critiek
In ‘Den Gulden Winckel’ van deze maand is de sfeer van discussie ditmaal zeer
levendig. De redacteur W.A. Kramers schrijft vooreerst een scherp requisitoir tegen
de Pen-delegatie te Barcelona en de Maatschappij der Ned. Letterkunde; voorvallen
ook in dit blad behandeld. Dezelfde schrijver stelt de quaestie van de ‘contra-critiek’
aan de orde, naar aanleiding van een in het Alg. Hansdelsblad verschenen bespreking
door Maurits Uyldert van den roman ‘Het Land van Herkomst’ van E. du Perron.
Hij is van meening, dat deze bespreking de spuigaten uitloopt en een contra-critiek
eischt; ‘voor de hoogst noodzakelijke zuiverheid op het gebied der critiek is het
dringend vereischt, dat van tijd tot tijd gewezen wordt op onbehoorlijkheden, die
aan de competentie des beoordeelaars ernstig doen twijfelen’.
Kramers citeert dan de uitlatingen van den heer Uyldert, die o.a. het volgende
heeft geschreven:
‘De heer du Perron bezit niet het minste talent. Aan zijn stijl ontbreekt elk
persoonlijk cachet, zijn artikelen blijven, zelfs al zijn ze nog zoo agressief, machteloos
van toon en door-en-door onbeduidend. Men kan zijn verhalend proza nauwelijks
vernuftig noemen. Alle oorspronkelijkheid en geest is dezen publicist vreemd, al wat
hij schrijft is kleurloos, troebel, grauw.
Enkele decenniën geleden zou werk van zulk gehalte door geen enkelen uitgever
van naam aanvaard, door geen criticus besproken zijn. Men zou het te nauwernood
hebben opgemerkt, zoo zeer is het gespeend van alles wat naar geestelijke waarde
zweemt. Op zijn best zou men van literair geknutsel kunnen gewagen. En daarom is
het werk van dezen schrijver, of liever is het feit, dat daaraan thans ook door
literatoren van talent in zekere mate aandacht wordt geschonken, symptomatisch’.
Men mag theoretisch den heer Uyldert geenszins het recht ontzeggen, deze meening
te hebben en uit te spreken. Anderzijds is het protest van Kramers evenzeer
begrijpelijk, omdat het eenvoudig verbijsterend is, dat de heer Uyldert zooiets in
vollen ernst voor zijn rekening neemt. Immers, wat ‘Het Land van Herkomst’ ook
moge zijn (problematisch, egocentrisch, ik weet niet wat al), talentloos, zonder
persoonlijk cachet, machteloos en door-en-door onbeduidend kan alleen een volslagen
blinde het noemen; deze qualificaties slaan als een tang op een varken. Men moet
dus aannemen, dat de heer Uyldert òf in een andere taalwereld leeft, waarin alle
termen de tegenovergestelde beteekenis hebben, òf een speciaal appeltje met zijn
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slachtoffer heeft willen schillen. Laten wij hopen, dat het eerste waar is; maar zelfs
dan nog blijft de indruk van zulk een critiek pijnlijk; vooral omdat de heer Uyldert
niet de moeite heeft genomen zijn zonderlinge uitspraken in de rest van zijn artikel
te motiveeren.
Kramers noemt het oordeel van den heer Uyldert ‘bedenkelijk’. Die term lijkt mij
zwak: men behoeft zich, zooiets ongemotiveerds en werkelijk erg absurds lezend,
geen oogenblik te bedenken om het tegendeel te denken van wat de heer Uyldert
denkt.
M.t.B.

Menschelijkheid
aant.

Wat men er onder verstaan heeft en verstaan kan
Een document van het concentratiekamp en een ‘tragedie’
Wolfgang Langhoff, De Veensoldaten. Vert. van Nico Rost. (Contact,
A'dam, 1935).
André Malraux, Le Temps du Mépris (Gallimard, Paris 1935)
Wat beteekent eigenlijk het groote, veel gebruikte en zelden royaal verantwoorde
begrip menschelijkheid?
Voor een tijdvak, dat men kortheidshalve (hoewel natuurlijk zeer onvolledig en
zeer schematisch) kan samenvatten als de negentiende eeuw, was de beantwoording
van die vraag betrekkelijk gemakkelijk. Zoodra men de overtuiging heeft, dat ‘la
vérité en marche’, d.w.z. de wereld ondanks haar misère en wantoestanden op weg
is naar een betere toekomst, kan men zich ook tevreden stellen met den chaos, waarin
men leeft, omdat men het rotsvaste vertrouwen heeft, dat de verwarring van het
oogenblik slechts het voorportaal vormt van iets anders, iets hoogers, iets....
menschelijkers. Er is in die befaamde negentiende eeuw natuurlijk evenveel
gezwendeld met de humaniteit als tegenwoordig geschiedt, maar het valt niet te
ontkennen, dat er voor de besten van die eeuw een ideale eisch heeft bestaan, die
zeker niet op maatschappelijke hypocrisie berustte. Zelfs het pessimisme van de
negentiende eeuw, dat afstand gedaan heeft van de ‘opstijgende lijn’ (ik noem als
karakteristiekste voorbeeld Schopenhauer), verraadt toch in zijn manier van
formuleeren nog iets van het vertrouwen, door den mensch gesteld in de ‘betere
toekomst’; tot het bij Nietzsche in zijn tegendeel omslaat, en de ‘Uebermensch’, d.i.
de sterke vitaliteit, de zin van het leven wordt. Schopenhauer is, van dit standpunt
gezien, de laatste groote negentiende-eeuwer (in Duitschland, met Wagner in zijn
gevolg), Nietzsche de eerste twintigste-eeuwer; want Nietzsche stelt den mensch
voor het probleem, hoe hij leven moet, als hem de Christelijke zingeving van het
leven is afgenomen, als hij zijn humaniteitsbegrip uit niets dan het leven zelf moet
putten. Vandaar het groteske misverstand om Nietzsche; een misverstand, waarop
ik vroeger al eens op deze plaats heb gewezen. Men heeft in kringen, die niet bij
machte waren de volledige problematiek van zijn werken te begrijpen, den
‘Uebermensch’ van Nietzsche voorgesteld als den idealen krachtpatser, op ieder
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oogenblik van den dag bereid iemand morsdood te slaan om zijn levensdoel te
bereiken, kortom als de ‘blonde Bestie’; een woord, dat door den denker zelf wel is
waar is gebruikt, maar nooit in den vulgairen zin, die sommige misverstaanders eraan
hebben gehecht. Het probleem van Nietzsches philosophie ligt ergens anders; omdat
hij afstand had gedaan van de menschelijkheid, zooals die door het Christendom als
ideaal werd gepredikt en door de negentiende eeuw in den vorm van een op
Christelijke basis gefundeerd humaniteitsgeloof werd voortgezet, stond hij, die een
bijzonder fijngevoelig en allerminst ‘krachtpatserig’ mensch was, voor een totaal
nieuwe taak: nl. de menschelijke waardigheid zonder Christendom en zonder geloof
aan den vooruitgang naar een betere toekomst in den zin van Darwin en Marx c.s.
toch onder woorden te brengen. Men behoeft waarlijk geen door dik en dun verknocht
Nietzscheaan te zijn, om iets van den omvang van die taak te beseffen. Nietzsches
‘Uebermensch’ schijnt, omdat hij als een reactie op de idealen van de negentiende
eeuw door zijn geestelijken vader geschapen is, op het eerste gezicht soms een
verheerlijking van de brute kracht; maar hij is veeleer het groote vraagteeken, bijna
samenvallend met Nietzsches krankzinnigheid, die hem weer tot een kind maakte;
het groote vraagteeken aan het einde van de negentiende eeuw: wat moet de mensch,
die alle waarden heeft stukgetwijfeld en desondanks een cultuurmensch is gebleven,
aanvangen met het cultuurbezit, hem door zijn geestelijke voorouders overgedaan?
Wat is menschelijkheid, wanneer er geen maatstaven meer aanwezig zijn om aan te
geven wat menschelijkheid is?
Het is dit probleem, dat in Europa vrijwel iedereen bezighoudt, die niet terug wil
tot de vage, optimistische illusies van de negentiende eeuw en (juist dit is van belang
in het verband van dit opstel) evenmin bereid is den krachtpatser als hoogste autoriteit
en laatste instantie in zaken van menschelijkheid te erkennen. Want oogenschijnlijk
lijkt het terrein voor den krachtpatser meer en meer vrij, omdat de edelste
menschelijkheid, waarop de negentiende eeuw zich beroemde, machteloos is, althans
voorloopig, tegenover de trap van een soldatenlaars; laat men dat ronduit erkennen
en geen struisvogelpolitiek voeren! De negentiende eeuw heeft haar
menschelijkheidsideaal immers ook dusdanig door het slijk van haar eigen hypocrisie
gesleurd, dat men zich niet bijzonder hoeft te verwonderen over het feit, dat alleen
naïve zielen er nog in gelooven en dat de zgn. ‘sterke mannen’ er, nu nog, een
profijtelijk gebruik van maken om hun onderdanen mee te paaien; zie Mussolini aan
het werk om de verovering van Abessinë ‘rijp te maken’, zooals dat bij auguren heet,
wanneer zij elkaar knipoogend voorbijkomen na een fraaie rede op de jaarmarkt over
humaniteitsidealen! Met dit soort menschelijkheid, inderdaad, kan men alleen nog
komen aandragen op de markt, waar de luidste stem de meeste ooren verdooft; en
het is duidelijk, waarom Nietzsche, in het aangezicht van dit soort humaniteit, walgde
en resoluut voorbijging! ‘In naam der beschaving, voor afschaffing van slavernij,
pacificatie’...... die termen zijn ons maar al te zeer bekend en wij wenschen er geen
moment meer dupe van te zijn, evenmin als van het Heilige Proletariaat, waarvan
men op het onlangs gehouden schrijverscongres te Parijs in alle toonaarden den lof
kon hooren zingen.
Wie den mensch niet kan denken zonder een idee van menschelijke waardigheid,
die hem vergezelt, heeft vooral nuchter te zijn tegenover al deze vormen van phrase:
want van diezelfde phrase kan zich thans de krachtpatser bedienen om zijn rijk op
aarde te stichten.

Menschelijkheid ‘dicht bij huis’
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In de negentiende eeuw heeft men de menschelijkheid dikwijls behandeld als een
hemelsblauwe algemeenheid. In theorie zou men, op grond van deze illusie, minstens
even geschokt moeten zijn door het verdrinken van eenige duizenden Chineezen ten
gevolge van een overstrooming, als door het sterven van een vriend. Men weet, dat
het anders is; de Chineezen laat men onder het ontbijt passeeren, hoogstens met
eenige verbazing over het getal, en het is alleen het sterven van een vriend dat
werkelijk doordringt. Menschelijkheid is dus, alle phrases die men er over hoort ten
spijt, veeleer een gevoel van solidariteit met bepaalde wezens dan een algemeenheid.
Dat is geen schande; de mensch, die met de Chineezen mee-lijdt, zooals hij dat met
zijn vrienden zou doen, heeft in de meest letterlijke zin van het woord geen leven
meer. Er is ons tot ons heil een behoorlijk pantser van onverschilligheid geschonken,
een verdedigingsmiddel van den eersten rang. Die onverschilligheid houdt alleen
geen stand tegenover de persoonlijke verhouding; zoodra men tot menschen in een
persoonlijke verhouding staat, worden zij werkelijk...... menschen. De werkzaamheid
van iemand als Albert Schweitzer onder de negers wordt alleen begrijpelijk, wanneer
men aanneemt, dat er iets van een persoonlijke verhouding tusschen hem en die
negers bestaat, een verhouding dus, die hem dwingt alle misstanden in Europa,
waaraan hij òòk veel zou kunnen verhelpen, over het hoofd te zien. Menschelijkheid
is immers minder geweldig en universeel, dan de phrase gaarne beweert; in ieder
geval wordt de idee der menschelijkheid dicht bij huis geboren.
Wanneer ik een indrukwekkend document als De Veensoldaten1) van Wolfgang
Langhoff lees, een boek, dat met een maximum van soberheid en nuchterheid dertien
maanden leven in een Duitsch concentratiekamp onder de Hitlerregeering behandelt,
dan ben ik mij er volkomen van bewust, dat mijn zuiverste reactie van afschuw en
protest ontstaat juist door dit burgerlijke (en voor de menschen van de groote phrasen
zelfs verachtelijke) ‘dicht bij huis’. Het is immers zeerwel mogelijk, dat duizenden
Chineezen dagelijks duizenden dergelijke en misschien erger kwellingen worden
aangedaan; een van de dingen, die het boek van Langhoff zoo bijzonder sympathiek
en geloofwaardig maken, is, dat hij het concentratiekamp niet teekent als de complete
hel en de heeren, die er den baas spelen, evenmin als ongenuanceerde boeven; dus
is het niet ondenkbaar, dat een bijzonder getrainde S.S.-commandant maar een kind
is vergeleken bij een deskundigen Chineeschen beul. Maar al deze verstandelijke
overwegingen treden terug in de schaduw, omdat zij verdrongen worden door het
onweerstaanbaar gevoel van solidariteit met de slachtoffers van dergelijke methoden
in een land, dat men van nabij kent, waarin men met de ‘inboorlingen’ eens op
vriendschappelijken voet verkeerde. ‘Een onpolitiek feitenrelaas van 13 maanden
concentratiekamp’ noemt de schrijver zijn hier opgeteekende ervaringen, en deze
ondertitel is volkomen gerechtvaardigd. De politiek, de phrase van de politiek, speelt
hier geen rol; Langhoff heeft zich evenmin genoopt gevoeld zijn verhaal te
romanceeren; beide factoren komen zijn boek ten goede, omdat men vermoeden
mag, dat juist dikke phrasen en een verzonnen intrige dit document radicaal zouden
hebben bedorven. De schrijver verklaart ten overvloede vooraf, dat hij zweert de
zuivere waarheid te spreken, maar ik hecht veel minder aan zulke verklaringen (die
iemand immers toch niet kunnen beletten alleen al in de wijze van voorstellen een
persoonlijk inzicht te geven) dan aan het accent van het boek zelf. Dat accent
overtuigt; een man, die liegen wil om zich interessant te maken of om wraak te nemen,
gaat anders te werk; zijn geheugen is misschien even scherp als dat van Langhoff,
maar dan in dienst van de rancune. Ik geloof niet, dat Langhoff, die tooneelspeler is
1) De oorspronkelijke titel van het boek is Die Moorsoldaten (Schweizer Spiegel Verlag, Zürich).
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en een betrekking aan het Stadstheater te Zürich heeft gevonden na uit het
concentratiekamp te Börgermoor te zijn ontslagen, dit boek uit rancune heeft
geschreven; de toon is eerder (voor zoover mogelijk bij een dergelijk weerzinwekkend
onderwerp) zakelijk en zelfs humoristisch dan declamatorisch en sensationeel. De
auteur heeft een reeks van wreedheden, die hij moest beschrijven, niet zonder
tegenwicht gelaten; de aangrijpendste passages zijn voor mij de beschrijvingen van
de pogingen, door deze gevangenen zonder eenigen waarborg van rechtsingang
gedaan, om zich ondanks alles op het ‘normale’ leven te blijven instellen door middel
van circusvoorstellingen b.v. (het Circus Concentrasani). Men heeft Langhoff
bovendien, als men zijn lotgevallen vergelijkt met die van den vroegeren minister
van het Centrum Hirtsiefer en den zoon van wijlen president Ebert, die hij beiden in
Börgermoor heeft ontmoet, maar matig getrapt en geranseld; hij had zichzelf heel
wat beklagenswaardiger kunnen afschilderen, als hij belang gehad had bij het
melodrama. Hij is ‘maar’ eenmaal zoo stelselmatig met den gummistok bewerkt, dat
hij bewusteloos bleef liggen, en dat nog wel voor hij in het kamp aankwam, bij wijze
van eerste kennismaking met de nieuwe kameraadschappelijkheid. De climax in
wreedheid ontbreekt dus; telkens verneemt men van SA en SS, die zelf verontwaardigd
zijn over de dingen, die in de concentratiekampen gebeuren; maar des te
afschuwelijker is dit document, des te dieper zal de indruk zijn, die het achterlaat bij
den lezer. Langhoff lijdt niet aan het emigrantencomplex; de menschelijkheid,
waarvoor zijn boek opkomt, is niet de vrucht van grootsprakige theorieën; hij is
bereid zijn tegenstanders hun recht op een overtuiging te laten, ook al kan hij die
niet deelen en het is vooral daarom, dat men hem gelooft, wel gelooven moet.
Wie De Veensoldaten gelezen heeft, weet iets meer van de instincten, die de
negentiende eeuw heeft weggemoffeld achter een fraai gordijn van civilisatie en
humaniteit, en die zich, als de omstandigheden gunstig zijn, openbaren als sadisme.
Het kan geen kwaad, dat niet te vergeten, wanneer er ergens op pathetischen toon
met menschelijkheid uit de oude school wordt geschermd; want dit geschiedde op
luttele kilometers afstand van de Nederlandsche grens, ook al had men mevrouw
Top Naeff en den heer Johan Koning niet vooraf om toestemming verzocht....

De mensch en zijn zin des levens.
Het nieuwe boek van André Malraux, Le Temps du Mépris, dat op dezelfde
gebeurtenissen is geïnspireerd als het documentaire werk van Langhoff, is geen
kroniek van die gebeurtenissen. Malraux zelf verantwoordt dat in een voorwoord,
geschreven in den snel en scherp formuleerenden stijl, die zoowel zijn boeken als
zijn redevoeringen kenmerkt:
‘Laten zij, die mijn documentatie te vluchtig vinden, zich verlaten op de officieele
reglementen der concentratiekampen. Ik neem deze kampen niet als criterium van
de Duitsche nationaal-socialistische partij; wat wij van de Fransche bagno's weten
is niet zeer bemoedigend; maar de concentratiekampen doen hier ter zake.
De wereld, waarin een werk als dit bestaat, de wereld van de tragedie, is altijd de
antieke wereld; de mensch, de menigte, de elementen, de vrouw, het noodlot. Die
wereld laat zich herleven tot twee personages, den held en zijn zin des levens; de
individueele antagonismen, die aan den roman zijn samengesteld karakter verleenen,
komen er niet in voor’.
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Aan deze definitie van den schrijver zelf behoeft men, wat den bouw en de
motiveering van zijn boek betreft, niet veel toe te voegen. Een roman in den
gebruikelijken zin van het woord is Le Temps du Mépris niet, veel minder dan zijn
vorige boek La Condition Humaine. Het is de tragedie van den hoofdpersoon Kassner,
den ‘held’ der illegale actie; de woorden tragedie en held hier genomen zonder de
larmoyante bijgeluiden, die er zoo vaak mee gepaard gaan. De tragedie van Malraux
staat in het teeken der menschelijkheid, waarover ik hierboven schreef; dat begrip
heeft bij hem weinig meer van doen met de menschelijkheid der negentiende eeuw;
het is veeleer een andere term voor de broederlijke solidariteit dan voor een abstract
ideaal. Dat Malraux zich in den laatsten tijd steeds meer identificeert met het officieele
programma van de Sowjetrepublieken, laat zich dan ook alleen verklaren uit de breuk,
die er voor hem bestaat tusschen de oude, door hypocrisie doodgedrukte
menschelijkheid en zijn eigen, mystieke menschelijkheidsconceptie, die om
uitgebreidheid, om een gebied van actie vraagt. Men vraagt zich nieuwsgierig af,
hoe hij het daarbij met de nieuwe hypocrisie van Litwinof c.s. zal stellen....
Kassner in Le Temps du Mépris is een Duitscher, maar hij had (gegeven een kleine
verschuiving) evengoed een Rus of een Chinees kunnen zijn: zoozeer is in Malraux'
boek het ‘algemeen-menschelijke’ hoofdzaak. Met de gestalten van de Grieksche
tragedie heeft Kassner gemeen, dat hij, hoewel geboren uit een bepaalde ‘vertelstof’,
niet aan de toevallige omgeving gebonden is. Een man als Kassner is voor alles een
centrum van een ideeënwereld; de wereld, waarin hij leeft, krijgt bloed en beweging
door hem, niet omgekeerd, zooals dat b.v. in een documentair boek als dat van
Langhoff het geval is: Daarmee wil ik geenszins zeggen, dat Malraux de scheppende
fantasie mist om een wereld plastisch te verbeelden, integendeel; de visioenen van
Kassner in zijn cel, drijvende op de muziek, die de elementen voor hem losmaakt
uit hun gewonen samenhang, zijn van een enorme plastische kracht, evenzeer zijn
reacties op den tocht in het vliegtuig, zijn wederzien met zijn vrouw na zijn aankomst
te Praag; maar iedere bijzonderheid van de ‘beschrijving’ staat hier in dienst van de
idee, die Malraux in den ‘held’ Kassner heeft verpersoonlijkt. Dat geeft den lezer
vaak de sensatie van een luchtledig, waarin de personages van Malraux' leven, hoewel
zij volstrekt niet bloedeloos of schimmig zijn; het verschil tusschen La Condition
Humaine, dat in Sjanghai, en Le Temps du Mépris, dat in West-Europa speelt, is
slechts een graadverschil, omdat de wereld, die ter zake doet, in beide gevallen de
wereld van Malraux zelf is; ja, men kan zelfs zeggen, dat de revolutionnair Kyo uit
La Condition Humaine in Kassner een wederopstanding beleeft, maar nu als de drager
van de volle verantwoordelijkheid; alleengelaten, zonder tegenspelers, met het noodlot.
De arrestatie van Kassner, zijn verblijf in de cel, zijn vlucht naar Praag, nadat iemand
zich voor hem heeft uitgegeven en door deze verwisseling van identiteit zijn vrijheid
heeft bewerkstelligd.... dat zijn, inderdaad, de anecdoten van de Grieksche tragedie,
die uitsluitend van belang zijn om den mensch en zijn zin des levens, om het noodlot,
waarvan zij de belichaming vormen.
Menno ter Braak.

Spaansch kosmopolitisme
aant.
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Drie Europeesche intellectueelen vergeleken
De massa en de élite
José Ortega y Gasset, Bespiegelingen over Leven en Liefde. Vert. van dr
J. Brouwer. (H.P. Leopolds Uitg. Mij., 's-Gravenhage 1935).
In een van de opstellen, door dr J. Brouwer thans verzameld onder den titel
Bespiegelingen over Leven en Liefde, spreekt José Ortega y Gasset over het
wereldburgerschap. Hij zegt daar, dat er onder de toonaangevende wijsgeeren in
Duitschland omstreeks het jaar 1907 niemand was die Bergson had gelezen; zelfs
den grooten Hermann Cohen, zegt Ortega, heeft hij nooit zoover kunnen krijgen, dat
hij het werk van zijn Franschen collega ter hand nam. Ortega voert dit aan als een
voorbeeld van de verbrokkeling van 't Europeesche geestesleven gedurende het eind
van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw; en hij betoogt daarna, dat
daarin sinds 1920 groote verandering is gekomen. ‘Tegenwoordig leven sommige
Duitsche of Engelsche mannen van wetenschap in nadere betrekking met hun
vakgenooten uit Spanje en Amerika dan met de massa uit hun eigen land. En het zijn
niet de eersten de besten. Als men aan de gemiddelde menschen uit die landen vraagt
wie hun knapste koppen zijn noemen zij juist deze mannen en zullen hen als de
voortreffelijksten aanwijzen.... Dit is het verschijnsel dat in versnelde maat overal
in de wereld tot uiting komt. Het intellectueel cosmopolitisme wordt bestendigd in
veelbeteekenende tegenstelling tot de mislukking van het staatkundig cosmopolitisme.’
Wat Ortega y Gasset hier constateert (en hij constateert, zooals ik dadelijk nog nader
zal aantoonen, met groot welbehagen, omdat voor hem de intellectueelen in laatste
instantie toch de élite zijn), is ongetwijfeld een moeilijk te ontkennen feit, dat men
b.v. zou kunnen illustreeren door naast den Spanjaard Ortega y Gasset zijn iets oudere
tijdgenooten Thomas Mann, den Duitscher, en J. Huizinga, den Nederlander, ter
vergelijking op te stellen. Hoewel zij onderling verschillen, o.a. ook door hun
landaard, lijken zij, beoordeeld naar de positie die zij in het cultuurleven van Europa
innemen, toch zoozeer op elkaar, dat men in dit geval wel van een super-nationalen
vorm van intellectueelen mag spreken. Waarschijnlijk is van hen Thomas Mann de
subtielste, Ortega y Gasset de temperamentvolste en Huizinga de behoedzaamste
(althans blijkens zijn brochure Nederlands Geestesmerk is hij nu uit puur
anti-heroïsme ongemeen ingenomen met den ‘bourgeois satisfait’ en den pruikentijd,
zoodat Justus van Effen bij hem wel binnenkort als de heros van een anti-heroïsche
levenshouding zal optreden); maar wat hun gemeen is, is die eigenaardige nuance
tusschen wetenschap en kunst, tusschen academie en maatschappij, tusschen
conservatisme en verzet, die men als kenmerkend kan beschouwen voor een bepaald
cultuurstadium op de grens van de negentiende en de twintigste eeuw; van de
negentiende hebben deze intellectueelen hun fundamenten betrokken, hetgeen o.m.
blijkt uit de hun drieën wederom gemeenzame neiging om de intellectueelen met de
élite te vereenzelvigen, maar de twintigste eeuw heeft op de vormen van hun
geestesarchitectuur veel invloed gehad. Hun intellectueel cosmopolitisme onderscheidt
hen b.v. van het representatieve geleerdentype uit den tijd der ‘verbrokkeling’, zooals
Ortega het noemt; niet één bepaald land, maar Europa en zelfs Amerika leveren hun
de criteria; en al mag dan Thomas Mann, blijkens een weemoedige bekentenis in
zijn laatste essaybundel, zich in de ballingschap toch onverbrekelijk met Duitschland
verbonden voelen, en al mag Huizinga, in zijn afkeer van nationaal-socialisme en
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communisme, steeds meer een ‘laudator temporis acti’ worden, steun zoekend bij
de idylle van een denkbeeldig verleden.... de beteekenis van deze figuren voor hun
respectievelijke landen is geweest, dat zij, verzadigd met de nationale cultuur vàn
die landen, het Europeesche perspectief hebben gezocht.

De Opstand der Horden.
José Ortega y Gasset was hier te lande vrijwel geheel onbekend, voordat dr Brouwer
een van zijn belangrijkste werken in een Nederlandsche vertaling onder den titel De
Opstand der Horden liet verschijnen. Van dit boek is onlangs zelfs een tweede druk
van de pers gekomen; wel een bewijs, dat het onderwerp hier belangstelling heeft
gevonden. En niet ten onrechte: het probleem van de massa's, die volgens Ortega
een ‘verticale invasie’ van barbarie beteekenen voor Europa, is het probleem, dat
aan de orde van den dag is. Men kent waarschijnlijk het uitgangspunt van Ortega's
gedachtengang; de enorme bevolkingstoename in de negentiende eeuw bedreigt de
cultuur van dit werelddeel met den ondergang. Van 1800 af tot 1914 steeg de
Europeesche bevolking van honderdtachtig millioen tot vierhonderd zestig millioen
(de cijfers ontleent Ortega aan Werner Sombart). ‘Deze voortjagende uitbreiding is
voor ons thans van groot belang, want zij beteekent, dat er zwermen op zwermen
menschen over Europa zijn uitgestort, en in zulk een korte spanne tijds dat zij niet
voldoende van de overgeleverde beschaving konden worden doordrongen’. Aldus
de schrijver van De Opstand der Horden. Op dit statistisch te constateeren feit van
de overhaaste bevolkingstoeneming baseert Ortega zijn verdere redeneering. Felle
aanvallen op de specialisten, op den eeredienst der jeugd, op de algemeene
ontwikkeling, d.w.z. op alle vormen van ‘barbarie’, die zich voordoen bij z.g.
geciviliseerde individuen, demonstreeren duidelijk genoeg, dat voor Ortega y Gasset
de barbarie niet buiten de beschaving omgaat; alles hangt er van af, hoe de beschaving
is verwerkt; de mensch van de massa (het woord ‘horde’ is van den vertaler afkomstig
en houdt m.i. meer minachtende waardebepaling in dan wenschelijk is in het verband
van Ortega's redeneering) heeft echter geen tijd gehad om iets te verwerken, en dus
houdt hij het midden tusschen primitiviteit en ondankbaarheid jegens de
cultuurgoederen, waar hij gebruik van maakt, alsof hij er recht op had. ‘In de
gedaanten van syndicalisme en fascisme komt thans voor het eerst in Europa een
slag menschen naar voren die geen redenen wenscht op te geven en er zich evenmin
om bekommert of hij gelijk heeft, maar die zich heel eenvoudig vastbesloten toont
zijn meeningen aan allen op te leggen’.
Deze dingen scherp gezien en scherp geformuleerd te hebben is één van Ortega's
bijzondere verdiensten. Zijn conclusies zijn met dat al niet pessimistisch, zooals die
van Spengler; Spengler gelooft aan de macht, Ortega niet; zonder de publieke opinie
heeft nooit iemand kunnen regeeren, want zelfs de sultan die op de macht der
Janitsaren steunt is nog afhankelijk van hun meening en van de meening die de
overige bewoners over dezen hebben. Ortega stuurt nu aan op een Europeesche
‘publieke opinie’; deze overmacht van meening ontstaat ondanks alle chaos en alle
nationalistische tegenstroomingen; want volgens Ortega is de Europeesche natie
geenszins een utopie. Een natie is iets dat men maakt: aldus Ortega tegenover de
nationalisten van thans, die in de natie iets zien, dat door bloed, taal en verleden
wordt bepaald. ‘Nu zal voor de “Europeanen” de tijd aanbreken waarin Europa zich
kan veranderen in een nationale idee. Dit te gelooven is minder utopistisch dan in
de elfde eeuw de voorspelling van de eenheid van Spanje zou zijn geweest. Hoe
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getrouwer de Westersche nationale staat aan zijn waarachtig wezen blijft des te
zekerder zal hij zich zuiver ontvouwen tot een reusachtigen Staat die het geheele
vasteland zal omvatten’.
Dit zijn enkele hoofdpunten van Ortega's Opstand der Horden. Het boek zal zeker
dengene, die met de persoonlijkheid van dezen Spanjaard niet op de hoogte is,
aanvankelijk verblinden door de thematische behandeling van de stof, door de flitsen
en paradoxen, door den overvloed van verrassende gezichtspunten die het oplevert.
Als men het herleest zet men hier en daar vraagteekens; men vindt in den philosoof
Ortega iets van den schitterenden journalist, die ideeën improviseert, maar ze slechts
ten deele psychologisch verantwoordt; men vraagt zich vooral af, waarop Ortega,
die den ‘hordenmensch’ als zoo ondankbaar, zoo vulgair en zoo barbaarsch afschildert,
eigenlijk zijn élite-begrip heeft gefundeerd; men vraagt zich af, wie Ortega zelf is.
Dat die vraag niet zoo dwaas en zeker niet overbodig is, kan wel blijken uit de laatste
bladzijde van De Opstand der Horden, waarop de schrijver erkent, dat hij aan één
belangrijke vraag niet is toegekomen: aan welke wezenlijke tekortkomingen lijdt de
moderne Europeesche beschaving?
Het is karakteristiek voor Ortega, dat die vraag hem pas aan het eind van zijn boek
komt lastigvallen, dat hij niet begonnen is de wezenlijke tekortkomingen der
Europeesche beschaving te onderzoeken. Hij noemt den ‘hordenmensch’ zonder
meer de ‘ontkenning’ van die beschaving; maar hoe kan men weten, of een bepaalde
categorie menschen gladweg de ontkenning van de beschaving is, als men niet vooraf
heeft vastgelegd, wat de beschaving zelf is? Ik geef dit argument niet als een argument
tegen Ortega, maar om aan te toonen, hoezeer deze persoonlijkheid met haar wortels
in de negentiende eeuw vastzit; ondanks alle scherpe critische vernuftigheid heeft
Ortega veel vertrouwen in de beschaving, twijfelt hij minder aan haar fundamenten
dan aan haar ontplooiingsmogelijkheden. Hij kon daarom een boek schrijven over
de massa's met alle voordeelen van een doeltreffend strijdschrift.. ..en toch het ‘laatste’
probleem, dat van de massa's en de beschaving zelf, buiten het geding laten, als een
punt van later zorg....

Professor en pamflettist.
De bloemlezing uit Ortega's essays, Bespiegelingen over Leven en Liefde, bevestigen
den indruk, dien men van den boeienden auteur uit De Opstand der Horden bewaard
heeft. Men ziet Ortega hier als philosoof, als historicus, als causeur aan het werk,
minder dan als polemist zooals in De Opstand der Horden, hoewel zijn stijl altijd
(ook in het niet-polemische genre dus) een ondertoon van polemiek heeft. Ortega
houdt als stylist het midden tusschen een professor en een pamflettist; nu eens
overheerscht het eene, dan het andere accent; een neiging tot doceeren is hem niet
vreemd, maar het is een paradoxaal docent, die hier aan het woord is. Wanneer hij
in een gesprek over het begrip Dharma, gehouden op een golfveld met een wereldsche
jongedame, zijn afzijdigheid van het leven motiveert door de zedewet van de Hindoes
toe te passen op den modernen tijd (‘Uw dharma is golf te spelen en mijn dharma
is te spreken en te schrijven’), dan voelt men in de wat bestudeerde frivoliteit van
zulk een betoog de pose van den man, die volstrekt niet zoo onwereldsch is als hij
zich tegenover die wereldsche jongedame wil voordoen; de gesprektoon blijft bij
Ortega een kunstgreep. Ook in zijn beschouwingen over de liefde, die vol staan van
scherpzinnige opmerkingen, raakt men toch nooit geheel het gevoel kwijt, dat een
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academisch man afdaalt van zijn troon om, met alle cultuur die hem eigen is over de
aandoeningen van het hart te gaan spreken; de ‘Overpeinzingen voor het portret van
de markiezin van Santillana’ vooral vertoonen dit merkwaardig mengrecept van
psychologische belangstelling en wetenschappelijke algemeenheid. In deze
bloemlezing ontbreekt helaas Ortega's polemiek met Stendhal over de liefde (wel
opgenomen in de Duitsche vertaling Ueber die Liebe); want volgens Ortega weet
Stendhal niet wat liefde is en blijkt dat uit zijn beroemde ‘kristallisatietheorie’. Wel
heeft dr Brouwer opgenomen een ‘proeve van een psychologie van de liefde van de
vrouw voor den man’, waarin Ortega de liefde karakteriseert als ‘de verhevenste en
volkomenste daad van een ziel’ en haar verdedigt tegen de passie, die tegenwoordig
in de mode is; ‘ik geloof daarentegen, dat men aan het woord “passie” zijn
oorspronkelijke, ongunstige beteekenis moet teruggeven.’
Veel meer in zijn ware element echter lijkt mij Ortega toch als denker over meer
theoretische onderwerpen; juist deze theoretische onderwerpen weet hij een smaak
van concreetheid te hergeven, die zij zoo noodig hebben. Uitstekend is b.v. ‘Over
de manier, waarop geschiedenis moet worden beoefend’ (vooral te vergelijken met
de Cultuurhistorische Verkenningen van Huizinga, waarvan deze beschouwingswijze
zich door veel meer durf onderscheidt en waaraan zij door den ondergrond toch weer
verwant is); uitstekend eveneens ‘Phraseologie en Oprechtheid’; ook in ‘Levenskracht,
ziel en geest’ vindt men veel belangrijks, al is de opzet van het geheel hier minder
bevredigend.
In het opstel ‘Het Wereldburgerschap en de Hervorming van het Scheppend
Verstand’ zet Ortega uiteen, wat hij onder de ‘elite’ verstaat; en hier ziet men hem
een soort kloosterideaal van afzondering der uitgelezen menschen verdedigen, dat
veel verklaart van zijn aanval op de ‘horden’ en zijn negentiende-eeuwsch geloof
aan dè superioriteit van de intellectueelen. Volgens Ortega moeten de intellectueelen
zich terugtrekken en niet naar de heerschappij streven; ‘zij moeten er zelfs niet naar
streven de menschen te beïnvloeden of te willen redden. Op die manier zouden zij
minder nuttig zijn dan zij in werkelijkheid kunnen zijn. Zij vervullen hun bestemming
niet op de beste wijze als zij in de samenleving geheel naar voren treden, op den
eersten rang komen zooals de politicus, de krijgsman of de priester. Integendeel,
daartoe dienen zij zich terug te trekken tot de bescheidenste plaatsen van de
maatschappij, ingetogen en aan den blik onttrokken’.
Dit élite-ideaal nu lijkt mij in wezen typisch historisch; want het probleem van de
intellectueelen is thans niet de heerschappij in de wereld, die zij waarschijnlijk gaarne
aan de politici zouden overlaten, maar de onmogelijkheid òm teruggetrokken te leven!
De intellectueel wordt meegetrokken in de conflicten en als hij niet oppast, is de
afzondering van Ortega y Gasset voor hem de afzondering van het concentratiekamp,
waar men met al zijn élite (een zeer bedenkelijk begrip overigens, in den zin van
Ortega) van een koude kermis thuiskomt. Dat het schreeuwen op de actueele markt
niet de taak is voor den intellectueel, zal men Ortega gaarne toegeven, en ook, dat
de geboorte der ideeën een zekere atmosfeer van stilte veronderstelt; maar het
kloosterideaal is voor de intellectueelen van thans veel problematischer dan het
blijkbaar voor Ortega was, toen hij dit stuk schreef.
Uitgever en vertaler behoort dank te worden gebracht voor het tot stánd brengen
van dit werk, waarmee Nederland meer gebaat is dan met allerlei seizoenromannetjes;
want wat Ortega y Gasset ook moge zijn, hij dwingt tot zelfstandig nadenken en
loslaten van de goedkoope phrasen der napraters. De vertaling van dr Brouwer is,
evenals dat bij De Opstand der Horden het geval was, duidelijk, maar niet altijd
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soepel en fraai; men krijgt meermalen den indruk, dat de juiste nuance precies naast
het door dr Brouwer gebruikte woord ligt. Ook had een substantieeler inleiding
(zooals b.v. die van Ernst Robert Curtius in de Duitsche bloemlezing uit Ortega's
werk, Die Aufgabe unserer Zeit) het geheel geen kwaad gedaan. Maar deze
opmerkingen zijn amendementen achteraf, en de uitgave, zooals zij voor mij ligt, is
een aanwinst voor de Europeesche oriëntatie hier te lande.
Menno ter Braak.

Ferenc Kormendi-via Bodenbach
aant.

Vert. door M.H. Székely - Lulofs. (H.W.J. Becht, Amsterdam).
Körmendi begint het schrijversambacht te leeren. ‘Carrière’ reeds verried den debutant
met talent, hoewel de compositie hier nog hinderlijk de onbeholpenheid van den
beginneling blootgaf. ‘Erfgenamen’ was als zoodanig een stap vooruit. Körmendi's
laatste boek, ‘Via Bodenbach’, ‘kan onder den ambtelijken gezichtshoek echter pas
als een gelukte proeve van bekwaamheid in schrijversvaardigheid geclassificeerd
worden. Een roman technisch te kunnen samenstellen is echter nog iets anders dan
een kunstwerk scheppen. Als kunstwerk beteekent ‘Via Bodenbach’, zoo dit boek
al recht op dezen eeretitel had, ten opzichte der vorige werken (waarvan het niveau
al reeds niet hoog aan te slaan was) een laagtepunt. Ondanks den geslaagden
technischen vorm vermag Körmendi geen plastische gestalten te scheppen. Het boek
is niet alleen vlak, maar bovendien ook volstrekt leeg, leeg aan gehalte. De fabel is
eenvoudig. Drie mannen van drie generaties, de 13-jarige Paul Szabó, George Kovács,
de man in de volle kracht van zijn leven en de 53-jarige vader Szabó ondergaan in
een coupé van den sneltrein Boedapest-Berlijn de bekoring van de rijkelijk met sex
appeal begiftigde Alice Morek. Paultje kijkt naar haar beenen en kleurt veelvuldig,
vader Szabó flirt op de charmante manier van een ondernemenden ouderen heer met een klein intermezzo van een middagdutje - George Kovács in vuur en vlam
woelt heden en verleden om onder het mengen van verleidersplannen en
huwelijksbevliegingen. De jonge dame bindt het drietal met erotische aperitieven
aan zich waarbij de verhoogde appetijt de mannen onderling in ondergrondsch
wantrouwen en afgunst scheidt. In Bodenbach komt de ontknooping. Daar wordt de
jonge schilderes, Bohémienne, dochter van een vermogend suikerfabrikant ontmaskerd
als de op straat gezette gouvernante, spruit uit een doodarm arbeidersgezin, daarbij
meisje met een berucht verleden, de schandvlek van haar geboortedorp. In deze fabel
heeft Körmendi nu gepoogd het eeuwig probleem der botsing van den Man en de
Vrouw te steken. En het probleem zit er in, maar hoe? Nergens treffen we een moment
waar het tot indringende of zelfs maar vagelijk aanvoelbare realiteit wordt. Het bestaat
slechts als een abstractie die de intelligente lezer als den zin van de flirt in de coupé
vermoedt, doch er niet in vermag te ontdekken, zoodat hij al het gepraat, gedenk en
de gebeurtenissen (er wordt nog gedineerd en gekust) bijwoont als een beleving,
interessant genoeg om den tijd te korten. Mevrouw Dvoraks verhaal in de restauratie
van het station Bodenbach, dat Anna Moreks liederlijk wangedrag op sexueel gebied
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breed uitspint, mist ten eenenmale elke tragische beklemming. Eer werkt het
sensationeel op de wijze van: Wat u zégt? Het is meer dan bar!
De interessante omlijsting, de rake observaties soms, noch de rijkelijk uitgestrooide
levenswijze opmerkingen kunnen het boek als belangwekkend werk redden. ‘Via
Bodenbach’ zou, vlot geschreven en nogal verrassend gecomponeerd als het is, in
de klasse van onderhoudende lectuur geen slecht figuur maken, zoo het slechts
gespeend ware gebleven van de volmaakt mislukte poging een belangrijk gehalte
voor te wenden.
M.t.B.

Kunst en letteren
Wat is waardigheid?
aant.

Het afgetreden bestuur der maatschappij verdedigt zich
Vereenigingsbelang boven litteraire beteekenis gesteld
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, dat onlangs den
dichter Marsman niet prijshoudend had bevonden, is afgetreden. Dat besluit zal
ongetwijfeld in vele (en uiteenloopende) kringen groote voldoening hebben gewekt;
en in het bijzonder bij de onderteekenaars van de meest diverse pluimage van het
protest, dat eenigen tijd geleden in de pers is gepubliceerd.
Het genoemde bestuur gaat echter niet heen zonder een explicatie en een beroep
op de leden der Maatschappij; de tekst van die explicatie werd gisteren reeds in deze
courant afgedrukt. Veel nieuwe gezichtspunten levert de toelichting overigens niet
op. Geciteerd wordt art. 59 van de Wet, waaruit zou blijken, dat de toekenning van
den prijs in 1931 aan Arthur van Schendel geenszins een ‘schending’ van de
bedoelingen van den heer C.W. van der Hoogt zou zijn geweest. Er wordt in dat
artikel echter gesproken van een ‘prijs van aanmoediging’; ligt het op den weg van
de Maatschappij een auteur met een gevestigde reputatie, die de vijftig reeds lang
gepasseerd is, aan te moedigen?
Maar dit alles doet weinig ter zake. De heer Marsman was in 1931 van meening,
dat de Maatschappij de opdracht geschonden had, en hij sprak daarover onomwonden
zijn meening uit. Dit was volkomen zijn goed recht; dat de terminologie van den
heer Marsman niet zeer ‘objectief’ was, dat hij het woord ‘perfide’ en het woord
‘rotstuk’ gebruikte. moge voor het toenmalige bestuur en de toenmalige commissie
weinig aangenaam zijn geweest, er is tegen den geest van dit artikel alleen aan te
voeren, dat het geen rekening houdt met de omslachtige zinswendingen, waarin de
organen der Maatschappij zich plegen uit te drukken. Maar zelfs al ware de heer
Marsman honderd maal meer over de schreef gegaan volgens de inzichten van bestuur,
wat zou dat dan nog te maken hebben met zijn verdiensten als schrijver? En welke
rancuneuze sterkte van geheugen bewerkstelligt het wonder, dat vier jaar na dato
een artikel, waaraan geen sterveling meer dacht, wordt opgedolven door menschen
met een fataal tekort aan genereuze vergeetachtigheid? Men moet wel zeer overtuigd
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zijn van de waarde van eigen autoriteit, om zichzelf zoo te kunnen identificeeren met
de belangen der Nederlandsche letterkunde!
Schrijver dezes heeft destijds voor het hem aangeboden lidmaatschap der
Maatschappij bedankt; hij zou, mocht men ooit op het onwaarschijnlijke idee komen
hem te bekronen, eveneens voor den prijs bedanken; maar dat neemt niet weg, dat
hij het mogelijk acht, dat de heer Marsman een onderscheid maakt tusschen het
lidmaatschap van de Maatschappij en den prijs, dien de heer van der Hoogt aan die
Maatschappij toevertrouwde als een waardeering van ‘dichters of schrijvers van
letterkundig proza’. De Maatschappij is inderdaad niets anders dan ‘trustee’, zooals
de Commissie in haar brief aan het Bestuur zeer terecht heeft opgemerkt; zooal niet
formeel, dan des te meer moreel! Maar wat beweert het Bestuur? ‘Het Bestuur heeft
gemeend, dat het de Maatschappij belachelijk en verachtelijk zou maken en haar
waardigheid te grabbel gooien met aan dat advies (van de Commissie) gehoor te
geven.’ En toch, dat belachelijk en verachtelijk maken van zichzelf en dat te grabbel
gooien van eigen waardigheid zou het eenige royale gebaar geweest zijn, waaruit
een ieder in den lande had kunnen opmaken, dat het Bestuur kon onderscheiden
tusschen vereenigings belangen en litteraire beteekenis! ‘Woord en critiek zijn vrij,
scheldwoord en lastertaal niet’, betoogt het Bestuur. Over een definitie van ‘schelden’
en ‘lasteren’ zal men het met deze bestuurderen waarschijnlijk evenmin eens kunnen
worden als over een definitie van het begrip ‘rancune’; maar tegenover deze
eigengereide opvatting wil ik dan toch een andere stellen, n.i. deze: dat iedere persoon
of lichaam, die (dat) onaangenaam wordt getroffen door een verdiend scherp betoog
en niet de noodige grootmoedigheid bezit om ongelijk te bekennen, woord en critiek
licht zal ervaren als scheldwoord en lastertaal. Of is het Bestuur soms van meening,
dat wijlen de slachtoffers van Lodewijk van Deyssel, thans een van de leden van de
Commissie, waarmee het heeft samengewerkt, zoo overtuigd zullen zijn geweest van
het fatsoen van den man, die hen vernietigde?
***
Het is duidelijk genoeg: het Bestuur zocht naar een rechtvaardiging, die het niet zal
kunnen vinden. Het wil zich vrijpleiten van schuld door over de waardigheid van de
Maatschappij te spreken, waar de kleingeestigheid van het Bestuur der Maatschappij
aan de orde is. Werkelijke waardigheid, mijne heeren, verdraagt wel een groot gebaar
en wat vergeetachtigheid ten opzichte van eigen gegriefdheid! Aangenomen zelfs,
dat de waardigheid van de Maatschappij iets zou hebben uit te staan met de
waardigheid van den schrijver....
Zaterdag 21 September ‘klokke veertien’ (zooals het in de gewijde taal der convocatie
heet) zal het woord zijn aan de leden der Maatschappij. Men mag aannemen, dat zij
op dien dag hun begrip van waardigheid afdoend zullen formuleeren en aldus het
door dit voorval bijna onherstelbaar geschokte prestige der oude vereeniging tenminste
nog eenigermate zullen redden.
M.t.B.

Schietschijf
aant.
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Anecdote met dubbelen bodem
De anecdoten, die het veelbelovendst zijn, krijgen niet altijd het einde, dat hun
toekomt; want er zijn veel menschen, die in den humor wijsheid voorwenden en
eigenlijk alleen maar iets grappigs willen zeggen.
Zoo las ik onlangs ergens in dit blad een anecdote, toegeschreven aan den schilder
Lovis Corinth. Op zekeren dag, aldus het verhaal, hield een dweper lange
bespiegelingen over de metaphysica der schilderkunst. Corinth zei: ‘Allemaal
klinkklare onzin. Schilderen is geen wijsbegeerte, schilderen is een handwerk.’
Tot zoover had de anecdote mijn geestdriftige sympathie. Want ik kan mij in de
kunsttheorie weinig afschuwelijkers voorstellen dan schilders, die een metaphysica
bedacht hebben en nu meenen, dat zij inplaats van een tube op een palet een idee in
de stof uitdrukken. Waarom willen schilders toch altijd met alle geweld schrijven?
Willen schrijvers soms ook zoo nu en dan hun gemoed eens lucht geven in
schilderijen? En waarom willen schilders, als zij dan per se schrijven moeten, altijd
zoo diepzinnerig schrijven? Er bestaat toch ook nog zooiets als een huis-, tuin- en
keukentaal, die zich zeer goed leent voor het weergeven van simpele
gemoedsaandoeningen!
Kortom, het woord van Lovis Corinth leek mij bijzonder wijs. Maar de anecdote
is nog niet uit, zij heeft een dubbelen bodem. Immers de gezegde dweper, niet tevreden
met het antwoord van Corinth, vroeg opnieuw: ‘Maar ook u moet uw meesterwerken
toch een richting geven?’ Waarop Corinth antwoordde: ‘Voor mij bestaan er slechts
twee soorten schilderijen, de verkochte en de onverkochte en de eerste zijn mij het
liefst.’
En hier stort men nu loodrecht naar beneden, want het gezond verstand van Corinth
blijkt plotseling geen andere bedoeling te hebhen dan.... coulante leverantie in lijst!
Hier ziet men iemand een op zichzelf volkomen gerechtvaardigde opmerking
plotseling ombuigen naar het vulgaire op een manier, die u zou doen veronderstellen,
dat het gezond verstand van Lovis Corinth inderdaad niets anders is geweest dan een
bekeering van het artistieke tot het commercieele snobisme, van de
schilders-metaphysica tot de metaphysica van den heer Duveen, kunsthandelaar en
journalist van zijn eigen mémoires, voor wien een schilderij uitsluitend een
speculatieobject is van ietwat gecompliceerden aard.
Zoo hebben meer anecdoten een dubbelen bodem; men kan eruit halen, wat men
er zelf inlegt; maar niet altijd is de verteller zoo vriendelijk als Lovis Corinth, die er
zelf bij zegt, hoe men zijn wijsheid moet interpreteeren.
Sagittarius.

Herfsttij der middeleeuwen
aant.

Een verheugende herdruk
Bij H.D. Tjeenk Willink & Zoon te Haarlem is zooeven een vierde druk verschenen
van het langzamerhand (en terecht) klassiek geworden boek Herfsttij der
Middeleeuwen, studie over leven- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende
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eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, door J. Huizinga. Wij mogen het feit van dezen
herdruk wel even met bijzonderen nadruk memoreeren, want beter bewijs van het
aanzien, dat dit werk geniet, kan men zich moeilijk voorstellen. Een vierde druk van
een cultuurhistorisch werk behoort in ons land tot de zeldzaamheden; reden te meer,
om zich over zulk een zeldzaamheid te verheugen.
Ongetwijfeld heeft Huizinga in zijn ‘Hersttij’ zijn allerbeste boek gegeven; want
hoewel het een wetenschappelijk boek genoemd moet worden en zich ook als zoodanig
aandient, heeft het alle eigenschappen van een persoonlijke schepping, die zonder
de groote inspiratieve gedachte, waardoor het geheel wordt gedragen, niet denkbaar
is. In ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ ontmoet men Huizinga in de volle kracht van
zijn leven; en wie dezen herdruk doorbladert, nadat hij het boek geruimen tijd niet
in handen heeft gehad, zal aanstonds weer getroffen worden door den beheerschten
en toch zoo boeienden, persoonlijken toon van den stijl.
Ook deze vierde druk zal zeker zijn weg wel vinden. Huizinga bericht in een
voorwoord, dat hij zich vrijwel geheel van wijziging onthouden heeft; ‘een boek, dat
een kwart eeuw geleden werd opgevat en reeds meer dan vijftien jaren oud is, moet
men als afgesloten beschouwen’. Hoofdzakelijk in de noten en de illustratie is er hier
en daar iets veranderd. De typografie is uitmuntend.
M.t.B.

Vondelspersoonlijkheid
aant.

Conflict en verzoening van temperament en gezag
Geen individueele problemen
Gerard Brom, Vondels Geloof (De Spieghel, Het Kompas; Amsterdam Mechelen 1935)
‘De Nederlandsche litteratuurbeschouwing heeft het karakter van Vondel nooit
kunnen begrijpen. Zij zag dat hij schoon kan zijn, maar dat hij over het algemeen
langdradig, slap en wee is; dat hij bewonderd kan worden op vele plaatsen, maar in
het algemeen onleesbaar is; dat hij aan het Nederlandsche volk sinds eeuwen is
aangeprezen, maar dat de Hollanders hem niet lezen, niet waarlijk kennen, zooals
de Italianen Dante kennen, de Engelschen Shakespeare.’
Met deze woorden resumeert Herman Gorter in zijn boek over de groote dichters
zijn oordeel over den Nederlandschen poëet van onze gouden eeuw. Volgens Gorter
is Vondel, in tegenstelling tot Milton, een mislukte dichter, omdat hij zijn eigen
klasse, de middenklasse, in den steek liet voor de regentenklasse, wier voortreffelijkste
gelegenheidszanger hij werd; Vondel, die blijkens de prachtige regels in zijn werk
te vinden, de dichter van het ‘ware realisme’ had kunnen zijn, wordt, aldus Gorter,
door zijn onderdanigheid aan de machtige heeren, de dichter van het valsche
idealisme; men behoeft hem slechts met onze zeventiende-eeuwsche schilders te
vergelijken (Gorter acht Rembrandt ‘den grootsten burgerlijken schilder van de
wereld’) om zijn geringe waarde te beseffen. Vondel werd, waar Rembrandt slechts
de bewonderaar der groote kooplieden was, hun dupe.
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Dit oordeel van Herman Gorter wordt uiteraard bepaald door zijn
historisch-materialistische beschouwingswijze; en het lijkt lichtelijk eenzijdig, om
de figuur Vondel uitsluitend te waardeeren als representant van zijn klasse. Maar
daarmee is volstrekt niet gezegd, dat Gorter met zijn karakteristiek bezijden de
waarheid is. Er bestaat zeer zeker een schromelijke wanverhouding tusschen Vondels
reputatie en Vondels reëelen invloed, tusschen den Vondel der schoolsche
overlevering en den Vondel der levende tegenwoordigheid. Er bestaat eveneens een
hardnekkig gecultiveerd vooroordeel omtrent Vondel, krachtens hetwelk men hem
tot iederen prijs in bescherming tracht te nemen tegen mogelijke belagers, uit welk
kamp zij ook mogen komen; het is het vooroordeel, dat een groot dichter ook altijd
een belangrijke persoonlijkheid moet zijn. Daarmee heeft men dan eindelijk wel
ongeveer bereikt, wat Gorter zegt: de Hollanders kennen Vondel niet. Men kan er
aan toevoegen dat zij hem meestal ook niet willen kennen, afschrikwekkend als hij
voor hen is geworden door de bestendige lofpredikaties gedurende het volgen van
het middelbaar onderwijs, waarvan zij de gegrondheid wel in twijfel moesten trekken
na de meestal zeer ontmoedigende lectuur van Gijsbreght of Joseph in Dothan.
Vanwaar deze wanverhouding? Vanwaar deze struisvogelpolitiek, die de reëele
Vondelwaardeering tot het nulpunt heeft gereduceerd? Is men soms bang Vondel als
‘prins onzer dichters’ te zien verdwijnen, wanneer men hem openlijk aan de
psychologie prijsgeeft? Hoe het ook zij, struisvogelpolitiek is altijd een bewijs van
kortzichtigheid, die zich door een dwaze gebarentaal (de kop in het zand) vergeefs
een houding tracht te geven. De kortzichtigheid van de Vondel-verdedigers door dik
en dun bestaat nu vooral hierin, dat zij alle belangstelling voor Vondel buiten speciale
vakkringen stelselmatig onmogelijk maken door hun blindheid voor des dichters
menschelijke tekortkomingen, terwijl zij juist in staat zouden zijn de phaenomenale
potentie van zijn dichterschap belangwekkend te maken door die tekortkomingen
royaal te erkennen en in verband te brengen mét dat phaenomenale dichterschap!
Maar omdat coûte que coûte Vondels onaantastbaarheid moet worden gehandhaafd,
heeft men in zekere vakkringen besloten, Vondels werk taboe te verklaren en het is
juist daarom, dat men een onbevangen meening als die van Gorter met zooveel
instemming leest.

Vondel was een katholieke geest.
Er is n.l. een mensch Vondel (die den dichter Vondel inhoudt), waaraan intense
belangstelling werkelijk niet verspild is, omdat men in hem een conflict
verpersoonlijkt kan zien, dat in andere gedaante ook voor ons actueel is: het conflict
tusschen temperament en gezag, tusschen zinnelijkheid en vorm. Het temperament
en het gezag, de zinnelijkheid en de vorm komen in een samenleving, die aan bepaalde
cultuurnormen gehoorzaamt, herhaaldelijk in botsing, omdat de maatschappij het
ongebonden uitleven der driften niet toestaat; zoolang dus de jeugd een verzoening
in den vorm van een gematigd gezag onmogelijk maakt, verkeert het sterke
temperament dikwijls in een toestand van felle agressiviteit of (keerzijde van de
medaille) ontmoedigde neerslachtigheid. Bij Vondel, een temperamentvol en sterk
zinnelijk mensch, man van uitersten dus, vindt men dat conflict vooral in den tijd
van zijn hekeldichten en het Oldenbarneveldt-drama Palamedes; zooals het bij
personen van dezen aanleg gebruikelijk is, manifesteert zich de botsing met het
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officieele gezag nu eens in een soort manische uitbarstingen (de hekeldichten van
Vondel zijn voor een deel van een temperamentvolle platheid, die niets te wenschen
overlaat), dan weer in ‘diepe zwaarmoedigheit’ (‘die de Geneesmeesters melancholia
hypochondriaca noemen’, zegt Vondels biograaf Geeraert Brandt), ‘een bange
droefheit zonder reden, en mymering, die hem tot alles onbequaam maakte’. Zoowel
uit de manische als uit de depressieve buien van Vondel kan men gemakkelijk
opmaken, welke mate van zinnelijkheid hij heeft moeten afreageeren; zijn onvrede
met verschillende vormen van gezag, zijn heftig partijkiezen tegen de Calvinisten
en hun voor iemand als Vondel onverdraaglijke predestinatieleer moet men
beschouwen als uitbarstingen van een temperament, dat zijn ware formule van gezag
nog niet gevonden heeft. Want het Calvinisme met zijn anti-artistieke,
anti-aesthetische moraal geeft dat temperament geen ruimte om binnen de letter van
de wet, d.w.z. binnen de voorschriften van het gezag zich te laten gaan; Vondels
zinnelijkheid heeft een andere wet noodig, een ander gezag, dat coulanter is jegens
het tooneel, jegens de poëzie en de heidensche mythologie, waaraan hij zijn hart
heeft verpand. Voorwaardelijke strengheid, dat is het, waarnaar Vondel heeft
uitgezien; en waar had hij die destijds beter kunnen vinden dan in het katholicisme,
het toen verdrukte geloof, dat hem èn de kans gaf om zijn activiteit als strijder in
dienst van een formule te stellen èn de gelegenheid bood zijn voorliefde voor het
zinnelijke, aanschouwelijke taalbeeld zonder zondebesef te cultiveeren? Dat Vondel
dus op vijftigjarigen leeftijd het katholicisme omhelsde, is allerminst onverklaarbaar;
dit gezag was op dàt moment het eenige, dat èn absoluut èn elastisch was; de
‘paedagogische’ waarde van het katholicisme is immers, dat het de natuur binnen
zekere perken toelaatbaar acht en aldus het sterk-zinnelijke temperament binnen die
zekere perken ‘zijn gang laat gaan’, maar het tevens tegen zijn neiging tot excessen
beveiligt door het Woord als autoriteit op den achtergrond. Men ziet dan ook Vondels
eigenlijke dramatische productie pas beginnen met zijn bekeering; temperamenten
als de zijne hebben de veiligheid van de absolute geborgenheid in de autoriteit noodig
om rustig te kunnen scheppen; niet als Shakespeare leeft Vondel in zijn drama's van
de onzekerheid en het problematische, want onzekerheid en problematiek hebben
alleen de functie van lastpost in zijn bestaan bekleed. Voortaan zal hij de Kerk
verheerlijken, zooals hij in gelegenheidsgedichten de vertegenwoordigers van den
regentenstand verheerlijkt: geloovig, critiekloos, onpsychologisch, wat zijn theorie
en leerstelligheid betreft volkomen afhankelijk van de autoriteiten, die hem eindelijk,
na vijf decenniën, de zielerust en de speelruimte voor zijn talenten hebben verschaft,
waarom zijn temperament zoo dwingend vroeg.
Men kan het dus, afgezien van de terminologie, vrijwel eens zijn met Gerard Brom,
wanneer hij in zijn lijvige boek over Vondels geloof zegt, dat Vondel ‘volgens de
bestemming van zijn zuiverste natuur in de genade is gegroeid’ en dat ‘zijn bekeering
het hoofdmoment vormt in zijn leven, zonder de ene helft te scheiden van de andere,
evenmin als de cesuur, verademing en verbinding tegelijk, het de beide delen van
een versregel doet.’ Vondel is zeker een bij uitstek katholieke geest geweest, evenals
Brom dat is; daarom waarschijnlijk is Brom er ook bijzonder goed in geslaagd een
boek over Vondel te schrijven, dat meer dan 450 bladzijden over den dichter handelt,
zonder dat de hooggeleerde auteur ook maar één oogenblik twijfel aan de kerkelijke
fundamenten bij zichzelf heeft toegelaten. Zoo is het Vondeliaansch gedacht; zoo
bewijst Brom, beter dan eenig betoog had kunnen doen, door zijn eigen levenshouding,
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aan welke behoeften van het individu, dat naar een zoowel sterk als elastisch gezag
verlangt, de Kerk tegemoet komt.

Het begrip ‘elasticiteit’.
Wanneer prof. Gerard Brom en schrijver dezes elkaar, bien étonnés, in hun
waardeering van Vondel als een bij uitstek katholieke geest ontmoeten, dan zal men
daaruit voorloopig nog wel niet willen afleiden, dat hun waardeering van het
katholicisme dezelfde is. Ik wil echter Brom geenszins de eer onthouden, dat hij (van
zijn standpunt met een maximum aan ruimheid en goeden smaak) Vondels
ingeschapen katholiciteit aannemelijk weet te maken. Brom deelt eigenlijk vrijwel
mijn opvatting van de verhouding van temperament en gezag bij Vondel; maar
aangezien Brom uiteraard niet mag twijfelen aan het speciale gezag, waaraan Vondel
zich heeft onderworpen (de katholieke kerk, het Woord), drukt hij het uit als volgt:
‘De strijd, die Vondel doormaakt, in de grond een geding tussen Logos en chaos,
beheerst zijn hele leven, waarin hij de vrijheid alleen zoekt, om de waarheid te
vinden.’ Voor Brom zijn Vondels Doopsgezinde en Remonstrantsche stadia slechts
voorportalen van het ware heil; Menno en Arminius zijn de ‘natuur’, die door de
‘genade’ moet worden volmaakt, om in de terminologie van Thomas van Aquino te
spreken. Tegenover hen, die de meening zijn toegedaan, dat Vondel eigenlijk zijn
oorspronkelijke vrijheidsstreven ontrouw is geworden door katholiek te worden,
houd ik het met Brom; Vondel streed vòòr de Remonstranten, omdat hij in het gezag
van het Calvinisme niet zijn gezag kon vinden, hij streed niet voor de vrijheid als
zoodanig, maar voor een gezag, dat hèm vrijheid genoeg zou laten om dichter en
tooneelschrijver te zijn. Er is dus geen tegenstelling tusschen vrijheid en gezag bij
Vondel, als hij eenmaal katholiek is geworden; die twee begrippen dekken elkaar in
het katholicisme volkomen en men kan ze ook door één begrip samenvatten:
elasticiteit. Men leze maar Broms hoofdstuk over Vondels onafhankelijkheid van en
bewondering voor de Jezuïten. Bij de Jezuïten voelde Vondel zich veilig om de zeer
begrijpelijke reden, dat hun elasticiteit zoowel het gezag als de cultureele
‘vrijzinnigheid’ omvatte. Op grond van diezelfde elasticiteit kon een Rubens de
schilder zijn van het heidensche naakt en tegelijk (zooals Brom aannemelijk maakt)
de ‘bazuin’ van de strijdende Kerk der Contra-Reformatie, de ‘standaard op de
vuurlijn’; als Brom Vondel qualificeert als ‘Rubens' geestverwant’, dan moet men
die vergelijking tusschen twee kunstenaars van het door een coulant gezag elastisch
omspannen temperament uiterst geslaagd noemen. De z.g. barok, waarvan Vondel
en Rubens beide vertegenwoordigers zijn, blijkt hier nauw verwant aan het
gezags-principe van het katholicisme en een strijdmiddel in dienst van de Kerk, die
het verloren terrein op de Hervorming tracht te heroveren.
Ook prof. Brom is een strijdende natuur, een strategische katholiek; daarop berust
zijn innerlijke verwantschap met Vondel. Wanneer dit soort geesten eenmaal een
gezag hebben aanvaard, worden zij de toegewijde, militante dienaren van dat gezag,
dat hun toestaat hun energie vruchtbaar te maken; van problemen merkt men bij hen
nooit iets, tenzij dan van problemen, die geen verband houden met de grondslagen
hunner levensbeschouwing; de strijd voor de uitbreiding en bevestiging van het
katholieke gezag sluit het denken over dat gezag te eenenmale uit. Men krijgt niet
den indruk (en zal er althans vergeefs de sporen van zoeken in Vondels werk), dat
deze bekeerling ooit anders gedacht heeft dan ‘van gezag op gezag’; wat men Vondels
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denken zou kunnen noemen wordt uitsluitend bepaald door het manisch-depressieve
temperament eenerzijds en de noodzaak om het binnen zekere grenzen te houden
anderzijds; dat voor Vondel, zooals voor zijn tijdgenooten Spinoza en Pascal, ooit
een individueel probleem zou hebben bestaan, is niet aan te nemen. Vondel, en in
zijn voetspoor Brom achten de Hervorming en haar uitvloeisel, het moderne
individualistische denken, al veroordeeld door het feit, dat zij verwarring stichten en
niet wenschen vast te houden aan het traditioneele gezag van Rome; dat in die
verwarring juist de kracht van het leven zou kunnen bestaan, is voor deze
menschensoort eenvoudig een absurditeit; vandaar, dat Brom niet kan nalaten, telkens
weer met een zegevierend lachje over al die tegen elkaar verdeelde secten van het
Protestantisme te spreken, alsof daarmee een argument tegen het protestantisme en
voor het gezag van de katholieke kerk ware gegeven! De problemen van het ‘ik’
behooren voor Brom tot de romantiek; ‘wel begint Lucifer met mijn en Adam in
Ballingschap met ik, maar beide keeren is het de duivel die spreekt’. Duidelijker kan
het niet, zou ik zeggen! Als men Brom dan ook in zijn boek fel tekeer hoort gaan
tegen het Calvinisme, dan moet men zich er wel rekenschap van geven, dat hij zich
regelrecht richt tot den duivel zelf, al heeft hij niet de primitieve middelen van den
duivelbanner, maar de geestelijke wapens van een Nijmeegschen hoogleeraar tot zijn
beschikking.

Vondel en Pascal.
Het is daarom bizonder interessant te zien, hoe Brom verlegen zit met den katholieken
denker Pascal, dien hij met zijn held vergelijkt. Pascal, voor wien de wereld wel
degelijk een probleem werd en die ons dus verwant is gebleven, zooals Vondel
historisch voor ons is geworden, Pascal met zijn twijfelzucht, zijn ‘ziekelijkheid’,
zijn ‘onklaarheid’ (zooals het bij Brom heet) is voor den strateeg van het katholicisme
eigenlijk een pijnlijke aangelegenheid, omdat hij niets heeft van het gezagstype
Vondel-Brom. Pascal is geen strijder zonder critiek, hij heeft niets van het compromis
tusschen gezag en temperament, waarvan de verzekerdheid van Vondel, Rubens en
Brom het symbool is, niets ook van de zinnelijke gulheid van de barok; hij ‘laat zich
moeilijk bevrijden van de klem van zijn geweten’, zooals Brom met een afkeurende
stem zegt. Ook dit is zeer duidelijk: het geweten is voor den mensch, die op gezag
gelooft, alleen maar een hinderlijke factor, omdat het afleidt van de traditie, van de
voorschriften, van het ‘eenheidsfront’. De gevolgtrekking ligt in Broms gedachtengang
voor de hand, dat het geweten een uitvinding des duivels is, evenals de
verantwoordelijkheid van het ‘ik’; hij gaat niet zoover, die gevolgtrekking ook
inderdaad te maken, maar aan zijn minachting voor de ‘ouwelijkheid’ van Pascal en
zijn bewondering voor den ‘tot zijn negentigste jaar vruchtbaren’ Vondel merkt men
wel, hoe hij over dat lastige intellectueele geweten denkt. Het katholicisme van Brom
en Vondel is een middelpuntvliedend katholicisme, het zoekt de gehoorzaamheid,
de ruimte, de versiering, den veldslag, het Woord met een hoofdletter; het katholicisme
van Pascal is middelpuntzoekend en streeft naar verantwoordelijkheid, concentratie,
soberheid, zelfbeproeving, kortom naar het levende woord zónder hoofdletter; dat
Pascal voor Brom dus een ‘verkeerde katholiek’ moet zijn, behoeft niemands
verbazing te wekken.
Ik heb hier slechts enkele punten van het Vondelprobleem en van de bijdrage
daartoe door prof. Brom geleverd kunnen aanstippen. Brom behandelt veel meer
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kanten van Vondels persoonlijkheid: zijn verhouding tot Hugo de Groot, zijn
tooneeldichterschap, zijn leerdichterschap, zijn functie als burger etc. etc.; hij is
daarbij volstrekt niet oncritisch, waar het ondergeschikte kanten van Vondels wezen
betreft; maar juist omdat hij ten opzichte van zijn eigenlijke onderwerp, Vondels
geloof, niet critisch mag zijn, is zijn wel wat langademige, maar met kennis van
zaken en veel smaak geschreven boek toch een monumentale bijdrage geworden,
geinspireerd door een duidelijk omschreven levenshouding, en geen nieuwe
verheerlijking in het wilde weg. Geen enkele niet-katholiek zal door Brom overtuigd
worden; maar hij zal kunnen erkennen, dat de geloovige katholiek althans zijn reden
heeft om Vondel als een figuur van groote beteekenis te beschouwen... zulks in
onderscheid met de velen, die hardnekkig bij zijn dichterschap zweren en hem den
volke aanbevelen als een soort ‘Universalgenie’.
Menno ter Braak

Nieuwe uitgaven
aant.

Dr Alfred Adler, De Zin des Levens. Vert. door dr P.H. Ronge. (Erven J.
Bijleveld, Utrecht 1935).
De Duitsche uitgave van dit boek werd destijds reeds in ons blad besproken; ik volsta
hier dus met de aankondiging van de vertaling van dr P.H. Ronge, die zeer helder is
en de bedoelingen van den auteur recht laat wedervaren.
Adler handelt in dit boek over de punten, die voor de kennis van zijn leer het
belangrijkst zijn, b.v. het probleem lichaam-ziel, het minderwaardigheidscomplex,
de neurose, perversiteiten, het gemeenschapsgevoel, etc., etc. Ik zal op deze dingen
ditmaal niet terugkomen en verwijs hen, die zich interesseeren voor mijn meening
over Adler naar het artikel, dat ik het vorige jaar in het Zondagsblad aan de
tegenstelling Freud-Adler heb gewijd. In ieder geval is het boek, dat thans ook voor
Nederlandsche lezers bereikbaar is, een vrij volledige openbaring van Adlers
beteekenis voor het Europeesche geestesleven.
M.t.B.

Kunst en letteren
aant.

Het geloof van Unamuno
Een discussie over ‘St. Manuel Bueno Martelaar’
Profanatie van het katholicisme?
Men zal zich wellicht herinneren, dat ik eenigen tijd geleden een Zondagsartikel
wijdde aan het belangrijke boek ‘St. Manuel Bueno Martelaar’ van Unamuno. Naar
aanleiding van een afkeurende bespreking van Wouter Paap in de ‘Neuwe Eeuw’
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lezen wij nu in dit blad een zeer helder gesteld protest van J.A. Rispens, die de
argumentatie van Paap aan een scherpzinnige critiek onderwerpt. De heer Rispens
schrijft:
‘Het geschrift van Unamuno, dit sta voorop, is niet in de eerste plaats een
psychologische studie en evenmin bedoelt de schrijver in den hoofdpersoon “het
prototype van een katholieken geestelijke” te schetsen, maar het is een, ik aarzel niet
het te zeggen, diepe en brandende zelfbelijdenis van den dichter Unamuno, zooals
uit zijn overige werken en voornamelijk uit “Das tragische Lebensgefühl” en “Agonie
des Christentums” blijken kan. Door de symbolische gestalte van St Manuel tot een
prototype te generaliseeren, miskent de heer Paap de intentie van Unamuno's werk.
En hiermee is aan zijn kritiek het belangrijkste steunpunt ontnomen. In St Manuel
heeft Unamuno niet het koude, rationalistisch scepticisme der 18e eeuw, maar zijn
eigen agoniseerend scepticisme belichaamd. R. Curtius zegt over Unamuno terecht
(in de inleiding tot “Das tragische Lebensgefühl”): “Er gelangte zu Gott nicht auf
den vorgeschriebenen Pfaden des Dogma's, sondern auf dem Passionsweg der
verzweifelten Seele”. En in een essay over Pascal (zie “Agonie des Christentums”)
zegt Unamuno zelf, dat de wil tot geloof voor den intellectsmensch de eenig mogelijke
vorm van geloof is. In het licht van dergelijke uitspraken worden vele uitlatingen
van St Manuel doorzichtig, die men oppervlakkig misschien voor huichelarij en
misleiding zou willen houden. De heer Paap spreekt van “een bruut en goedkoop
vitalisme” en noemt Manuel “een ijdel warhoofd” en “een volksmisleider”. Naar
mijn meening kan hij zoo alleen beschouwd worden vanuit het gezichtspunt van een
fanatiek dogmatisme. Met het moderne vitalisme heeft Unamuno niets van doen;
zijn werken zijn integendeel een doorloopend getuigenis voor de Paulinische kracht,
die in zwakheid volbracht wordt. Dat Unamuno van Manuel spreekt als St Manuel,
moet m.i. als een heilige ironie worden begrepen en hangt ook samen met zijn
opvatting van de werking van het demonische in de groote religieuzen. Unamuno's
levensbeschouwingen en de toon dezer novelle rechtvaardigen deze zienswijze. En
als de heer Paap St Manuel een volksmisleider noemt, is dat daarom een insinuatie
aan het adres van Unamuno, omdat in de paraphrase van den heer Paap het accent
der novelle (dat steeds voor de waarachtigheid van een kunstwerk beslissend is)
uiteraard wordt gemist. Om deze reden ben ik geneigd de aanduiding van den heer
Paap misleidend te noemen. Men moet de gemoedsstemming kennen, die de
handelingen (ook de liturgische) van St Manuel begeleidt, zijn woorden in verband
met zijn zielsgesteldheid en niet als losse beweringen beschouwen, en de tendens
van zijn optreden, om hem juist te beoordeelen, en die geven alleen de samenhang
en de toon van het levende kunstwerk. Men kan daar natuurlijk afwijzend tegenover
staan, maar dit geeft niemand het recht, door wijziging der nuances en verbreking
van de eenheid den zin van het werk te schenden. Ook zou ik den heer Paap dit willen
vragen: stemt de Katholieke Kerk zelf niet daarin met St Manuel overeen, dat het
ongewenscht is (uit welke overwegingen zij nu daargelaten) religieuze problemen
voor het volk als zoodanig, zonder restrictie te behandelen? De heer Paap kwalificeert
Unamuno's novelle als een “sluw geschrift” en schuift het zoodoende een
propagandistische bedoeling onder, die het niet heeft. Hij zegt: “het lijkt een argeloos,
idyllisch, vroom verhaal”. Ja, misschien in de oogen van iemand, die het zoo blijkbaar
argeloos en toch tevens bevooroordeeld leest, als de heer Paap. Want het is alles
eerder dan dit, omdat het de objectiveering van een innerlijke tragedie is. Maar hij,
die deze novelle een profanatie van het Katholicisme acht, omdat hij er alleen het
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verhaal in ziet van een dorpspastoor met eigenschappen, die het katholiek bewustzijn
hem minder gaarne toekent, heeft zich reeds bij voorbaat voor de mogelijkheid van
een zuivere interpretatie van dit werk afgesloten’.
***
Paap antwoordt hierop het volgende:
‘De reden, waarom deze novelle van Unamuno mij zoo mateloos geërgerd heeft, is
juist dat geborneerde idee, dat er voor intellectueelen een speciaal, gereduceerd geloof
zou bestaan. Het is zeker tragisch, dat het verstand - een der gaven van den Heiligen
Geest! - iemand dermate in den weg kan staan, doch hierom behoeft men nog niet
dadelijk in bewondering neer te zijgen voor diens weifelende, de waarheid
ontloopende gedachtenwereld! Ik weet zeer wel, dat er iets aantrekkelijks ligt in de
levensbeschouwing van Unamuno, vooral voor intellectueelen eenerzijds en
sentimenteelen anderzijds. Doch de Paulinische zwakheid lijkt mij allerminst
synoniem met de slapheid en het gebrek aan zelftucht van een Don Manuel. Eén
woord neem ik uit mijn bespreking terug: het woord “sluw”. Het spijt mij, dat dit
mij in mijn verontwaardiging uit de pen is gevloeid. Doch, dat Don Manuel's staat
van geloof misleidend werkt op ieder, die met deze “objectiveering” in aanraking
komt, blijf ik rustig volhouden, ook al zou de heer Rispens mij op grond daarvan
willen uitsluiten uit het domein der “intellectueelen”. Het in acht nemen van een
zekere restrictie bij de behandeling van religieuze problemen is iets gansch anders
dan het te kort doen aan de waarheid en het miskennen der genade. Ik geef toe, dat
mijn interpretatie van de novelle reeds doortrokken was van mijn afwijzend oordeel,
maar bij een dusdanig geharrewar met de meest intrinsieke levenswaarden is mij de
lust in de nuance vergaan.’
***
Het komt mij voor, dat de discussie tusschen de heeren Rispens en Paap een
interessant voorbeeld te zien geeft van de tegenstelling tusschen twee soorten
katholicisme, die ik Zondag in een artikel over Vondels persoonlijkheid nader
toelichtte. De heer Rispens legt den nadruk op de ‘zelfbelijdenis’ (Pascall), de heer
Paap daarentegen op de ‘waarheid’ (het Vondeliaansche gezag). Vandaar, dat de
laatste niet in staat is het probleem van Unamuno anders te beschouwen dan als
‘warhoofdigheid’; want met de ‘waarheid’ gegeven door het kerkgezag is de
‘waarheid’ van Unamuno regelrecht in strijd, al is er eenige overeenkomst in beider
‘paedagogisch’ gebruik van de waarheid voor het publiek. Zoodat ik, den heer Rispens
gelijk gevende, toch den heer Paap den besten katholiek zou willen noemen.
M.t.B

Nieuwe uitgaven
aant.

Anne de Vries, Bartje (G.F. Callenbach, Nijkerk z.j.).
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Op den omslag van dezen roman staat een allervriendelijkst knaapje, dat waarschijnlijk
geïdentificeerd zal moeten worden met het jongetje uit den roman zelf: Bartje. Deze
Bartje is de hoofdfiguur; zijn avonturen in en buiten den kring van het
boerenarbeidersgezin, waartoe hij behoort, vormen den inhoud van het boek. Het
thema is niet zoo nieuw; wij hadden (meer uitsluitend voor kinderen bestemd) ‘Afkes
Tiental’ van N. van Hichtum, altijd nog wel een van de sympathiekste boeken van
deze soort. en vervolgens de ‘Merijntjes’ van A.M. de Jong, die een even onverwacht
als miraculeus succes beleefden bij het publiek. (Vandaar, dat de auteur er nog een
paar aankondigt ten vervolge).
De schrijver Anne de Vries zet dit genre voort. De gewone elementen zijn
aanwezig: vader, moeder (die onderweg in het boek sterft), broertjes van verschillend
karakter, en een ‘groote zuster’, Lammechien, die als dienstmeisje in Assen dient en
uit hoofde van deze grootsteedsche functie ook veelzijdige verkeering heeft. De
karakterteekening van Bartje en de menschen om hem is ook ongeveer de
gebruikelijke, al willen wij de Vries graag de eer geven, dat hij niet minder smakelijk
vertelt dan zijn voorgangers en zich in de meeste gevallen voor sentimentaliteit weet
te hoeden. Dat neemt niet weg, dat hij boven een smakelijke vertelling niet uitkomt
en tot de psychologie van Woutertje Pieterse geenszins reiken kan. ‘Bartje’ is een
vriendelijk boek, van een trouwhartig auteur.
Terwijl ‘Bartje’ op mijn stapel ‘seizoenuitgaven’ sluimerde, heeft hij, naar de
uitgever doet berichten, een zevenden druk bereikt! Bartje en Merijntje gaan dus ook
commercieel hand in hand naar het beloofde land van den best-seller.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Het Nieuwe Nederlandsche Proza in Novellen. Verzameld door H.
Godthelp en A.F. Mirande. (Wolters, Groningen, 1935).
Ik wil op dit bundeltje gaarne afzonderlijk de aandacht vestigen, omdat het een goed
werk doet. De novelle is in Nederland vrijwel niet in trek; het publiek koopt alleen
romans, waarom is nog altijd niet geheel duidelijk. Dat de leeraren Godthelp en
Mirande zich dus gezet hebben tot het samenstellen van een bundel novellistisch
proza, bestemd voor het onderwijs, moet zeer toegejuicht worden. De novelle heeft
haar eigen techniek, en wil gelezen worden met een bepaald inzicht in haar vorm;
dat men den leerling daarop attent maakt door hem een bundel van het beste op dit
gebied aan te bieden (die door meerdere gevolgd zal worden) kan niet anders dan in
het belang en van de novelle èn van den leerling zijn. De samenstellers motiveeren
dit ongeveer als volgt:
‘Hoe kunnen we de belangstelling van de jeugd wekken voor de goede, moderne
Nederlandse literatuur? Dat is de vraag, de soms folterende vraag, die de leraar zich
voortdurend stelt. Kunnen wij ons doel bereiken door de leerlingen een groot aantal
fragmentjes op te dienen, die zij in betrekkelijk korte tijd moeten verwerken en uit
elkaar houden? Het gaat dikwijls boven de kracht van hen, die waarlijk nog wel wat
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anders te doen hebben, dan door middel van het lezen dier fragmenten een inzicht
te krijgen in het werk van een voor hen vrijwel duizelingwekkend aantal grote en
kleine auteurs, onder wie er velen zijn van alleen tijdelijke en plaatselijke betekenis.
Misschien is een fout van ons onderwijs, dat wij eisen stellen aan onze leerlingen,
terwijl zij het recht hebben hun voorwaarden te noemen. De leerling verlangt door
ons geboeid te worden en wil in de eerste plaats een geheel, een schets, een verhaal.
Daarna valt er met hem te praten over de vorm, de strekking, alles wat men wil. Geef
hem een voltooid werk van iemand die wat te zeggen heeft, en hij is bereid zich
tijdelijk af te wenden van de andere “vakken”, de sport en al wat hem nog meer
bezighoudt’.
Van de dertien opgenomen stukken zijn er drie van Couperus; hulde! Verder zijn
o.a. van Schendel, Jacob Israël de Haan. A. Roland Holst, Jac. van Looy, Aart van
der Leeuw en Carry van Bruggen vertegenwoordigd.
M.t.B.

Psalmen en hun illustratie
aant.

Arthur Wragg tegen de moderne wereld
Een sterk moreel pathos in zwart en wit
De Psalmen van het Moderne Leven. In de nieuwe vertaling van prof. dr
H.Th. Obbink. Teekeningen van Arthur Wragg. (Bosch & Keuning, Baarn
z.j.)
In Engeland is in 1933 een boek verschenen onder den titel ‘The Psalms for modern
Life, interpreted with drawings by Arthur Wragg’. Het betrof hier een vertaling van
de welbekende Psalmen uit het Oude Testament en op zichzelf was er dus geen
bijzondere reden, dat het werk sterk de aandacht zou trekken, aangezien men de
Psalmen ook wel in andere uitgaven kan krijgen. Het waren echter de merkwaardige
illustraties van Arthur Wragg, die aan deze speciale editie een uitgesproken cachet
verschaffen en van het boek bijna een ‘best seller’ maakten.
De uitgevers Bosch & Keuning hebben in het succes van ‘The Psalms for modern
Life’ aanleiding gevonden om ook een Nederlandsche uitgave in denzelfden geest
het licht te doen zien, en wel de bekende vertaling van prof. dr H.Th. Obbink met
dezelfde teekeningen van Wragg als ‘commentaar’ er naast. Zij vonden bovendien
prof. Obbink bereid het werk met een enkel woord in te leiden. In deze korte inleiding
zegt prof. Obbink over de illustraties van Wragg:
‘Het is niet gemakkelijk te zeggen, waarin het bijzondere van deze illustraties bestaat.
“The British Weekly” zegt er van: “Misschien is dit de eenig mogelijke manier om
de Psalmen te commentarieeren”. Het blad vergelijkt den indruk, die deze illustraties
maken, bij den indruk, die het zingen van Psalmen door een onzichtbaar koor in een
gotische kathedraal maakt. Men wordt er tot in het diepst zijner ziel door bewogen.
Bij een korte en oppervlakkige beschouwing doen ze vreemd aan; men moet ze lang
zien en vooral telkens weer aandachtig en geconcentreerd zien voor ze hun geheimen
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openbaren. Toen dr Sheppard, die bij de Engelsche uitgave de voorrede schreef, ze
voor het eerst zag, kreeg hij een brok in de keel (hij zegt: I gasped). In hun
symbolische zeggingskracht vond hij ze verschrikkelijk fascineerend tegelijkertijd.
Wragg is ongetwijfeld een kunstenaar van ongewoon formaat, beschikkend over
uitdrukkingsvormen, die op het eerste gezicht op menig aanschouwer een exotischen
indruk zullen maken, maar die voor wie “er in” is een geweldige prediking inhoudt,
even geweldig als de Psalmen zelf.
Hun beeld-spraak zal den ontvankelijken beschouwer niet alleen het psalmwoord
verlevendigen, maar hem dóór het psalmwoord dwingen tot zelfbezinning’.
Uit deze inleiding kan men wel concludeeren, dat prof. Obbink eenigszins vreemd
staat tegenover werk als dat van Wragg; geïmponeerd, zou ik haast zeggen. Immers
het werk van Wragg is nu niet zoo bizonder ‘ongewoon’, wat zijn mentaliteit betreft,
als men bijv. Frans Masereel kent. Technisch gesproken echter lijkt hij weinig op
Masereel, zoodat men de lofprijzingen van prof. Obbink toch wel kan overnemen.
Wragg behoort tot die sterk propagandistisch geïnspireerde beeldende kunstenaars,
die doordrongen zijn van het verderf, waaronder de moderne wereld gebukt gaat:
den leugen, den oorlog, de bewapening, de hypocrisie, de oppervlakkigheid, het
materialisme, de geslachtsziekten, de corruptie etc. etc. Hij heeft een sterk moreel
pathos; en omdat hij over zeer krachtige expressiemiddelen van zwart en wit beschikt,
weet hij dat pathos bizonder knap over te brengen op het beeld. Niet altijd is de ‘toon’
van zijn teekeningen vrij van een Heilsleger-accent, maar in de beste (waarvan er
hierbij een wordt gereproduceerd) realiseert zich werkelijk een felle en voor den
propagandistischen strijd als geschapen persoonlijkheid. Misschien is het systeem
(de Psalmen met beeldende, grootendeels ethisch-sarcastische commentaren ‘aan
den rand’) wel in de eerste plaats typisch Engelsch; maar de qualiteiten van Wragg
zijn wel van dien aard, dat zij de grenzen van een bepaalde nationaliteit te boven
gaan. Dikwijls is Wragg in zijn actie tegen de zonden der wereld van een verwoede
en niets-ontziende directheid, die zich niet laat remmen door zekere maatschappelijke
vooroordeelen; zijn satyre is echter veel pathetischer dan bijv. die van den Duitscher
Georg Grosz, en juist in dit opzicht is er verwantschap met Masereel.
De Nederlandsche uitgave is ook typografisch goed verzorgd, al had men de letter
van den Psalmtekst liever wat grooter gezien.
M.t.B.

Inédit van Erich Wichman
aant.

Over tandenpoetsen en stedenschoon
Originaliteit en vulgariteit door elkaar
Het tijdschrift ‘Aristo’ publiceert een tot dusverre onbekend gebleven artikel van
Erich Wichman, waarschijnlijk geschreven in 1925 (na de begrafenis van Heyermans
en vóór den dood van Louis Bouwmeester, zooals uit den tekst blijkt). Het opstel,
representatief voor zijn ‘fascistische’ periode (1924-1928; Wichman stierf 1 Jan.
1929), sluit zich aan bij de destijds in de ‘Vrije Bladen’ verschenen stukken over
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romantische maskers en over ‘Het Witte Gevaar (over melk, melkgebruik,
melkmisbruik en melkzucht).’ Ook ‘Over tandenpoetsen en stedenschoon’ (aldus is
de titel van het artikel) schijnt oorspronkelijk voor hetzelfde tijdschrift bestemd te
zijn geweest.
De ietwat esoterisch klinkende titel heeft betrekking op de Odol-reclame tusschen
Koningsplein en Munt te Amsterdam, ‘die in haar karakterlooze brutaliteit van oud
en nieuw vervloekte tweekleurige Neon-buizen, in dit tot heden onvermoordbaar
nachtgezicht geen kantigheid of karteling meer laat, maar alles met rossig slijm
overgiet.’ Deze Odol-flesch is voor Wichman echter slechts aanleiding om op allerlei
terreinen te divageeren met de bekende mengeling van geniale trefzekerheid en
vulgairen brochuretoon, die zijn stijl kenmerkt. Wichman, die tegenwoordig tot
NSB-heilige is verheven bij monde van ds van Duyl, maar (ook blijkens dit artikel)
het tegendeel vertegenwoordigt van de door deze partij voorgestane goed-burgerlijke
idealen (hij bracht ‘Had-je-me-maar’ in den Amsterdamschen Raad en schimpt hier
even hard op ‘het bourgeoise’ als op ‘het proletarische gemeen’), was zeker een
bizondere persoonlijkheid; een enorm geheugen voor de wereldlitteratuur en gemis
aan respect voor conventioneele pracht zijn twee elementen in dienst van een geest,
die daarvan een zeer origineel gebruik wist te maken. Maar dat de bohème een even
betrekkelijke waarde is als de burgerlijkheid schijnt Erich Wichman nooit te hebben
willen inzien; vandaar zijn krampachtige neigingen om zich in zijn oppositioneele
houding te vereenzelvigen met den origineelen humbug van een zeker soort in
langharigheid verstarde individuen. De ‘school van Erich Wichman’ wist dan ook
precies den onbetwistbaar genialen inslag van den ‘meester’. Waarom?.... dat kan
men realiseeren aan dit curieuze stuk over tandenpoetsen en stedenschoon.
M.t.B.

Kunst en letteren
aant.

Lucienne Boyer
Kurhaus
Het optreden van Lucienne Boyer heeft reeds het karakter gekregen van een ritueel.
Nadat het heerlijke orchestre Isa Volpin een smeltende ouverture heeft ten beste
gegeven, verschijnt de kamerheer in buitengewonen dienst (ditmaal de chansonnier
Mauricet), die de komst van de hooge persoonlijkheid voorbereidt en tenslotte
aankondigt; dan wordt het volkslied ‘Parlez-moi d'amour’ gespeeld (binnenkort
zullen ook alle aanwezigen zich van hun plaatsen verheffen, vermoed ik); en daarna
verschijnt Zij, Elle, die met haar prachtige, gevoileerde stem het eigenlijke ritueel
van ‘amour’ en ‘rêve’ pas recht begint af te wikkelen tot men als toehoorder niet
beter weet, of er is op de wereld niets anders meer dan dit spel van afstooten, smeeken,
aantrekken, optillen, weer weggooien, zalig zijn, desperaat worden etc. etc. ‘Pourquoi
menstu?’ ‘Pourquoi rêver?’ ‘J'ai laissé mon coeur.’ ‘C'est ma faute.’ ‘Viens!’ ‘Reste!’
‘Rien.... rien.... rien....’
De prachtige stem van Lucienne Boyer heeft zich zoo volledig in dienst gesteld
van dit soort zalige kitsch, dat men haar alleen maar kan bewonderen om de
geestkracht, waarmee zij zich aan haar métier blijft wijden. Ook gisteravond heeft
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zij weer een eivolle zaal, die heusch voor een symphonie van Pijper wel wegblijft,
weten te enthousiasmeeren en te narcotiseeren beide. Alles wat in de menschelijke
ziel fondant, slagroom, Haut Sauterne, vanille ijs, nougat en licht-mousseerende
champagne is, wordt door Lucienne Boyer met onfeilbare zekerheid geactiveerd. En
daarom: men moet van die smaakjes houden om haar op volle waarde te schatten,
anders duurt het wel wat lang. Maar zalig is het, en het ligt niet op den weg van de
nurksen der critiek om hier met peper en azijn te komen storen. Dus:
Viens chanter quand même! Prenez les roses de
M.t.B.

Boeren aan bod
aant.

Drie boeken over het platteland
Idylle - Romantiek - Realisme
Felix Timmermans, Boerenpsalm (P.N. van Kampen & Zn., Amsterdam
z.j.)
Elisabeth Augustin. De Uitgestootene (P.N. van Kampen & Zn. Amsterdam
z.j.)
Walter Brandligt, Kerels in Grandel (Elsevier, A'dam 1935).
De boer in de litteratuur beleeft tegenwoordig een gouden tijd, wat van den echten
boer op het platteland onmogelijk gezegd kan worden. Vooral in Duitschland doet
hij opgeld, en wel op bijna mystieken grondslag; want wat men ook op den boer kan
aanmerken, zeker niet, dat hij ooit neiging heeft gevoeld tot het verderfelijke
‘cultuurbolsjewisme’, waar Berlijn na den oorlog sterk door geteisterd werd, naar
men zegt.
Uiteraard is deze voorliefde voor het agrarische ten onzent niet zoo drastisch aanwezig
als bij de Duitschers, die in de nieuwe romantiek een groot deel van hun geestelijk
kapitaal hebben belegd. Wij weten immers nog niet altijd zoo precies, wat men onder
het verderfelijke ‘cultuurbolsjewisme’ te verstaan heeft en waarom het zoo erg
verderfelijk op de menschen werkt. Wel bestaat ook in ons land de tegenstelling
tusschen stad en platteland, maar het ontbreken van een millioenenstad is toch zeker
van invloed op het verzachten van die tegenstelling; de boerenlitteratuur (in den zin
van: litteratuur over, niet van boeren, want dit is een geheel ander onderwerp) heeft
hier dus een veel gematigder karakter. Zij is een mengsel van reeds in de negentiende
eeuw druk beoefende boerenromantiek (à la J.J. Cremer) en de onder suggestie van
het realisme ontstane boerenpsychologie; de romans van Antoon Coolen geven van
deze vermenging van elementen een duidelijk voorbeeld.
Voor den stedeling (en de meeste schrijvers, zijn, hoe boersch zij zich ook mogen
voordoen, toch stedelingen wat hun cultuur betreft) blijft de boer altijd nog een
moeilijk te benaderen wezen. Vandaar de neiging zoowel om hem te idealiseeren als
om hem via de naturalistische methode tot een soort primitief restant van

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

oerhartstochten te maken; beide neigingen komen hierin overeen, dat zij de eigenlijke
boersche cultuurnormen links laten liggen; de schrijver bedient zich van den boer,
om tegenover de stadsbeschaving ‘het andere’ te stellen, zonder er zich voldoende
rekenschap van te geven, dat het verschil in de eerste plaats door de nuchtere
maatschappelijke verschillen wordt bepaald. In de zeventiende en achttiende eeuw
heeft men den boer gebruikt voor de idylle; hij was een versiering van het landschap,
dat zelf ook een versiering was in het levensbeeld van de toenmalige cultuurdragers;
in het welbekende Akkerleven van den beroemden Poot, die een tijd lang in de mode
is geweest als dichter van dit soort ‘sierpoëzie’, is de boer, hoewel genoemd als
bezitter van zeven kinders en een wijf, de gelukkige mensch bij uitnemendheid. De
idyllische boer voldoet dus aan een behoefte van stadsmenschen; maar met den
realistischen boer, die tegenwoordig den toon aangeeft, is het meestal niet anders.
Het boerenrealisme is doorgaans zoozeer doordrenkt van romantiek, dat men wel
zou kunnen zeggen, dat het realisme hier de vorm bij uitstek van een romantisch
gevoel is. Ongetwijfeld heeft onze stadscultuur een totaal andere manier van
idealiseeren dan de zeventiende en achttiende eeuw, maar daaruit mag men niet
afleiden, dat de boer in den tegenwoordigen roman al te veel lijkt op den werkelijken
boer. Onze cultuur is democratischer geworden, ook in haar verhouding tot het
platteland, dat bovendien voor uitstapjes en kampeertochten wordt gebruikt en dus
veel meer binnen het bereik ligt van den stadsmensch dan het platteland van vroeger
binnen het bereik lag van den toenmaligen stedeling; de typische renaissancistische
idylle ligt dus onzen schrijvers ver; zij kennen den boer van nabij.... en zij kennen
hem toch niet of maar zeer oppervlakkig; in die ‘eenheid van tegendeelen’ ligt het
karakter van het meerendeel onzer boerenromanschrijfkunst (excusez le mot) reeds
besloten. Terwijl de idylleschrijvers den boer als ‘reëel’ wezen in het geheel niet
kenden en hem als zoodanig ook niet wenschten te kennen, ziet men in den
realistisch-romantischen stijl van tegenwoordig de halfheid van de kennis vaak al
op het eerste gezicht. En weerspiegelt zich in die halfheid ook niet volkomen de
‘halve’ gemeenschappelijkheid, die er thans tengevolge van de natuurliefde in de
steden tusschen den stadsbewoner en den plattelander bestaat?

Van Pallieter tot Wortel
De litteraire figuur Felix Timmermans illustreert 't hierboven geschrevene zeer
duidelijk. Hij is een uitgesproken provinciale natuur en en stelt daar trouwens ook
een eer in; hij heeft geen moeite gespaard om op zijn landgenooten en de hem
eveneens zeer genegen Nederlanders den indruk te kunnen maken van een aan het
platteland en de provincie verknocht persoon; met een vervaarlijken pijp in zijn
mond, een zeer rond kind op den arm en in hemdsmouwen heeft hij zich laten
fotografeeren, zoodat de lezers aan hem kunnen denken als een patriarch van het
landelijke leven; maar is hij een boerendoorgronder? Heeft hij zich met den boer
vereenzelvigd, toen hij zijn Pallieter schreef? Ik geloof dat men zich aan deze illusie
niet moet overgeven; Felix Timmermans is veeleer een man van de kleine stad dan
van het boerenleven, en de romantisch-realistische structuur van zijn werk teekent
den auteur, die veel met boeren verkeerd heeft zonder den ‘stadskijk’ ooit geheel
kwijt te raken. In de laatste instantie is Pallieter toch het best te karakteriseeren als
de idylle van het Vlaamsche platteland; het realisme dient overal tot versterking van
het romantisch effect en de boer Pallieter is evenmin een ‘reëele’ boer als de akkerman
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van Poot; de idylle is democratischer geworden, de opvatting van wat idyllisch is
vulgairder, de held van de idylle ‘natuurlijker’, ‘smakelijker’.
Timmermans is inmiddels een dagje ouder geworden, maar zijn verhouding tot
het platteland is blijkens zijn laatste boek Boerenpsalm niet essentieel gewijzigd.
Want is de man, die in den ik-toon dit boek vertelt en met den naam Wortel wordt
aangeduid, een boer? Hij is het evenzeer en evenmin als Pallieter; hoewel hij
realistischer is opgezet, vertoont zijn persoonlijkheid toch overal dezelfde
eigenschappen als de ‘dagenmelker’. Alleen het feit al, dat een boer op deze wijze
over zijn leven mediteert, stempelt Boerenpsalm tot het werk van een stedeling, zij
het dan ook een auteur uit de kleine stad. Timmermans heeft genoeg relaties tot het
boerenleven om er smakelijk van te kunnen vertellen en de figuur van Wortel
aannemelijk te maken als boer; maar zijn realisme, dat ditmaal voornamelijk den
erotischen kant opgaat, dient toch de romantische visie van den boerenvriend, die
zelf geen boer is. Het is overigens ook duidelijk genoeg, dat de hoofdpersoon van
Boerenpsalm veel overdenkingen van Timmermans zelf moet afreageeren; al ligt het
geenszins in Timmermans lijn om een autobiografie onder te brengen in een
romanfiguur, het is toch onmiskenbaar waar, dat de evolutie van Pallieter, den
agrarischen ‘Lebemann’ in de jeugdjaren, naar Wortel, den ouder wordenden
echtgenoot van twee vrouwen, ook de evolutie vertegenwoordigt van Timmermans'
gevoelsleven. In Pallieter, dat, zooals men waarschijnlijk weet, de vrucht is van een
manische periode na een tijd van diepe melancholie en doodsgedachten, is de jonge
Timmermans er in geslaagd om vrijwel alle negatieve, pessimistische geluiden te
overstemmen door een daverend orkest van levenaanvaardende, optimistische klanken:
in Boerenpsalm (zeker een van de best geschreven, d.w.z. minst zoetelijke boeken
van dezen Vlaming), slaagt de ouder geworden Timmermans er niet meer in de
depressies, die achter zijn ‘leutigheid’ steeds op den loer liggen, te verbergen door
uitbundigheid en volksvermaak. Dit laatste boek verraadt op verschillende bladzijden
den melancholicus, het zondebesef, de angst voor de ‘bevreezende dingen’: dood,
zonde, hel, oneindigheid en eeuwigheid. Wel tracht de schrijver zich door beproefde
middelen gerust te stellen, maar de obsessie dringt zich telkens weer op. Het denken
over de ‘laatste dingen’ is zijn werk niet; ‘zulk werk is goed voor mannen als onze
Fransoo den minderbroeder. Die scheppen daar pleizier in, die maken zich daar
gelukkig mede, dat is naar hun zin, die spreken en denken toch over niets anders.
Ieder zijn roep. Mij maken die dingen somber en gejaagde’.
Deze woorden door Timmermans aan Wortel in den mond gelegd, zijn hoogst
karakteristiek voor den bekenden afkeer van het denken, zoo gewoon bij naturen als
Timmermans, die van stemmingen leven en dus volkomen afhankelijk zijn van eb
en vloed van dit stemmingengetij. En toch dwingt het leven hen telkens tot die
bezigheid, waaraan zij een hekel hebben, die hen benauwt als een booze droom. In
het bestaan van den boer Wortel uit Boerenpsalm manifesteert zich immers de dood;
zijn eerste en tweede vrouw sterven voor hem, zijn zoon Fons pleegt zelfmoord;
allemaal dingen, die ‘te denken geven’. Ook kwelt hem voortdurend de strijd tusschen
de moraal en de verleiding van het zinnelijke, dat zich niet onderdrukken laat en
zelfs door meneer Pastoor niet geheel kan worden gereglementeerd; vandaar het
zondebesef, de angst voor den duivel, waar men liever niet aan wil denken en waar
men toch gedwongen wordt aan te denken.
‘O Heer, groote God, Gij die het allemaal geschapen hebt, in alle mildheid en
goedheid, wat voor booze dingen hebt Gij tusschen U en ons geplaatst? Mijn hart is
vroom en vol van U, maar mijn lichaam, dat dit hart omhult, steekt vol vijanden.
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Mijn hart snakt naar U lijk mijn beesten naar den plas, mijn lichaam vlucht U als het
vuur. En als die twee in strijd zijn, is mijn wil een papieren sabel. Kom er tusschen,
o Heer, verlos ons van den kwade die ons beloert’.
Dit gevoel van het weerloos overgeleverd te zijn aan het gevecht tusschen God en
duivel is de keerzijde van Timmermans levensleut; het verklaart veel van zijn
gemoedelijke familjariteit (ook ten opzichte van de dingen van den godsdienst) en
van zijn panische uitbundigheden. Den duivel overstemmen: dat is het recept voor
hen, wier ‘roep’ het niet is te denken. De psalm ter eere Gods, Timmermans
‘boerenpsalm’, is een verheerlijking van het leven met den dood op den achtergrond.

Het naturalistisch procédé
Timmermans' boek is goed geschreven; men kan van zijn temperament en zijn talent
denken wat men wil, maar men zal moeten toegeven, dat de stylist Timmermans in
dezen roman op zijn best verschijnt. Een dergelijke lof kan men niet toezwaaien aan
een ander boek over het boerenmilieu: De Uitgestootene van Elisabeth Augustin.
Dit verhaal is gesteld in den toon van het ‘erge’ naturalisme; het handelt over de
relaties tusschen den stalknecht Karl Luwener en het dorpsmeisje Lene Prütten en
speelt ergens om en bij de steengroeve, waarin deze Luwener ten slotte zijn einde
vindt. Maar hoe ‘erg’ het dan ook moge zijn, de stadsmensch verloochent zich in de
schrijfster allerminst. Haar boekje is een nogal houterig, in korte amechtige zinnetjes
geschreven stuk descriptief proza, dat ons de menschen van dit dorp tracht aan te
praten als steeds maar vrijende en zweetende wezens; meer noten heeft Elisabeth
Augustin niet op haar zang. Letterlijk alles is ‘overdone’: vooral de erotische passages
zijn met de peuterige nieuwsgierigheid van het naturalistisch procédé bijzonder
nadrukkelijk uitgewerkt. Men wil de schrijfster gaarne dit soort ‘eerlijkheid’ gunnen;
maar dat daarmee iets van het typisch dorpsche is gegeven, gelooft alleen de
stadsmensch, die aan de boeren denkt als aan wilde oerwezens.
De Uitgestootene herinnert even aan Querido's Menschenwee. Hetzelfde
krachtvertoon, hetzelfde gebrek aan werkelijke plastiek. Misschien zegt deze
verwijzing den lezer iets....

Als de wereld eens zóó was....
Precies het tegendeel van het vorige boek is Kerels in Grandel van Walter Brandligt.
Een toon van naïve dorpsromantiek, sympathiek en onbelangrijk in eenen.
Sympathiek, omdat de schrijver niet meer voorwendt te zijn dan hij is, onbelangrijk,
omdat hij in zijn oprechtheid zoo weinig nieuws of eigens te zeggen heeft. De uitgever
verzoekt in een toegevoegd prospectus aan de recensenten om ‘dit boek voor een
ondergang in roemlooze vergetelheid te behoeden’; het komt mij echter voor, dat de
recensenten aan dien ondergang niet veel zullen kunnen verhelpen, ook al willen zij
nog zoo graag, uit genegenheid voor Walter Brandligt; want Kerels in Grandel,
hoezeer geschikt ook om argelooze lezers eenige uren bezig te houden, heeft geen
enkele eigenschap, die het boven een vriendelijk, goedbedoeld en wat kinderlijk
vertelden plattelandsroman verheft.
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Grandel is een plaatsje in de Graafschap, en het wordt door Brandligt vol verteedering
beschreven met zijn Brink, waar de mannen bijeen komen om over de loopende
zaken te debatteeren. In Grandel worden twee zoons van den schilder Reeling geboren,
Herman en Jan; het contrast tusschen deze twee jongens vormt het onderwerp van
het boek. Herman gaat naar de stad, leert daar in de Nes het leven kennen, ontwikkelt
zich allengskens tot een socialistisch voorman; Jan daarentegen, droomer, idealist
‘'n stuk anarchist’ genoemd blijft in Grandel en weet daar door zijn initiatief te
bewerkstelligen, dat de boeren hun grond niet verkoopen aan een onderneming, die
er een fabriek wil stichten.
De tegenstelling tusschen een maatschappelijk en een ‘vrijgeboren’ mensch: zooiets
heeft de schrijver in deze verhouding willen teekenen: maar zijn blik op de menschen
is zoo naïef, dat Herman en Jan wel erg veel blijven lijken op de helden van een
jongensboek, verteld in den trant van Selma Lagerlöf. Als de wereld, zelfs de
plattelandswereld, zoo was als Brandligt haar beschrijft, dan zaten wij nu niet in een
economische crisis en dan zou Aalberse onmiddellijk een broederkabinet hebben
gevormd met Albarda.
Menno ter Braak.

Leopolds dichterschap
aant.

De uitgave van zijn nalatenschap
Het taalceremonieel
J.H. Leopold, Verzamelde Verzen. (W.L. & J. Brusse, Rotterdam 1935).
DOOR de goede zorgen van dr P.N.v. Eyck is thans een volledige uitgave verschenen
van het poëtisch werk van J.H. Leopold. Deze uitgave bevat in de eerste plaats de
beide reeds gedrukte bundels Verzen en voorts de gedichten uit de nalatenschap, die
door Van Eyck met veel toewijding voor de publicatie gereed zijn gemaakt; immers
een groot deel van die nalatenschap is in onvoltooiden toestand achtergebleven. Men
zou er dus over kunnen discussieeren, of het niet beter ware geweest de ‘schetsen’
van Leopolds hand ongedrukt te laten, gezien hun voorloopig karakter. Van Eyck
meent, dat de publicatie wel degelijk verantwoord is. ‘Op grond van hun
onvoltooidheid tegen de uitgave van het grootste deel van Leopolds nagelaten verzen
te besluiten’, schrijft hij in de critische toelichting tot de Verzamelde Verzen ‘zou....
de onderdrukking, mijnerzijds, van bijna alles beteekend hebben, wat de dichter over
een groot en belangrijk stuk van zijn leven gedacht en gevoeld heeft en in zijn verzen
heeft willen uitdrukken’. Hij voegt daar nog aan toe, dat de volledige uitgave toch
eens zou geschieden en dat het dus beter is haar in onzen eigen tijd te ondernemen;
en als meewerkende overweging heeft bij Van Eyck gediend, ‘dat de kring der
werkelijke kenners van Leopolds poëzie door haar karakter waarschijnlijk altijd
betrekkelijk klein zal zijn’ en dat die kring dus wel rekening zal houden met het feit,
dat er van allerlei gedichten geen beslissende lezing beschikbaar is, ‘en deze aldus
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in een vorm gedrukt zijn, die voor Leopold zelf slechts voorlopig was of op een keus
tussen varianten door de verzorger van zijn nalatenschap berust’.
Op deze gronden mag men dr Van Eyck inderdaad geen ongelijk geven. Als ergens
de mogelijkheid bestaat een complete uitgave van een belangrijk dichter tot stand te
brengen, die de plaats kan innemen van een incomplete, zou het zonderling zijn, als
men de eerste mogelijkheid versmaadde voor de tweede. Dat neemt intusschen niet
weg, dat er uit de motiveering van den tekstbezorger eenige onzekerheid spreekt;
reeds de verdedigende toon bewijst, dat hij zich op aanvallen heeft voorbereid; de
onvoltooidheid van het werk blijft toch een argument, dat niet geheel van kracht is
ontbloot.... een argument tegen publicatie, wanneer het op een bepaalde manier wordt
gebruikt. Men zou b.v. kunnen zeggen, dat een editie van onvoltooid werk thuis hoort
in een philologisch tijdschrift en dus niet in één deel met het definitief geredigeerde
werk; en dit argument zou, waar het den dichter Leopold betreft, niet geheel dwaas
zijn, aangezien het voorloopige bij een ‘duister’ poëet nog voorloopiger is dan bij
een volksdichter, een prozaïst of een essayist. Daar staat echter tegenover, dat men
dit argument ook kan omdraaien en daarmee Van Eyck toch gelijk geven; men kan
n.l. ook zeggen, dat het voorloopige stadium bij den ‘duisteren’ dichter reeds zoo
veel verraadt van zijn eigenlijke intenties, dat het zonde en jammer zou zijn ook maar
één vleug van die intenties te supprimeeren. Eigenlijk hangt dus de verhouding die
men heeft tot het standpunt van Van Eyck geheel af van de verhouding die men heeft
ten opzichte van de ‘duistere’ poëzie in het algemeen en die van Leopold in het
bijzonder. Het komt mij voor, dat men, als men van meening is, dat de poëzie van
Leopold werkelijk een top van geestelijk leven en een hoogtepunt van de
Nederlandsche litteratuur vertegenwoordigt, alleen maar dankbaar kan zijn voor de
moeite, die Van Eyck zich voor deze uitgave getroost heeft; en wanneer men daar
anders over denkt.... ja, dan moet men ook consequent zijn en met de hand op het
hart verklaren, dat men noch aan de voltooide, noch aan de onvoltooide poëzie van
Leopold de waarde hecht die er gemeenlijk aan wordt toegekend. Ergens een scheiding
maken tusschen de waarde van voltooid en onvoltooid in het werk van Leopold lijkt
mij echter onmogelijk en daarom juich ik het initiatief van Van Eyck toe. Voor mijn
gevoel heeft de geheele poëzie van Leopold iets onvoltooids, ondanks haar zeldzaam
raffinement; ik heb dat gevoel altijd gehad en het werd slechts bevestigd door het
lezen van de vlokken poëzie uit de nalatenschap. Het onvoltooide schuilt hier in het
karakter dezer ‘duistere’ poëzie zelve, niet in een of ander mankement aan den vorm.
Vooral daarom is het zeer interessant in het fragmentarisch gebleven deel kennis te
nemen van Leopolds werkwijze, die zijn manier van reageeren op het leven in
woorden en zijn hyperverfijnd gevoel voor nuance zoo zuiver weerspiegelt; men kan
er uit leeren, dat het niet-voltooien in zijn aard lag, dat het samenhing met zijn neiging
tot eenzelvigheid en afweer, die in het laatste deel van zijn leven overging in vijandige
achterdocht. Waarom zou men dus principieel het onvoltooide van het voltooide
scheiden, als uit alle gegevens blijkt, dat de dichter Leopold in beide zijn waarde
ontleent aan een alles overheerschende behoefte om (zelfs in den voltooidsten staat!)
de beweeglijkheid der muziek te behouden, de kristallen doorzichtigheid van de taal
te combineeren met alle omkantelingen en vloeibaarheden van rijm en metrum, die
de vorm veroorlooft? Men kan Leopolds poëzie beschouwen als een dier zeldzame
ontmoetingen tusschen een schuwen geest en een feilloos taalvermogen, dat Leopolds
bekende schuwheld, die men evengoed een aristocratisch besef als een poging tot
zelfbehoud van een zeer kwetsbare persoonlijkheid kan noemen, zich in de poëzie
omzette tot een broze woordzuiverheid, wijst erop, dat schuwheid en aristocratisch
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ceremonieel van taal heel goed een verbond kunnen sluiten. De ‘mededeelzaamheid’
van een schuw mensch zoekt een eigen ceremonieel, dat vrijwel niets lijkt op het
ceremonieel van officieele eerediensten; zij tracht zoo zuiver en zoo ‘duister’ mogelijk
te zijn, zij zoekt de zuiverheid door het ‘duistere’ ceremonieel; daarom zijn zuiverheid
en ‘duisterheid’ bij Leopold geen tegenstellingen.

De poëziekenner
Alvorens nader in te gaan op het karakter van Leopolds poëzie, die nu zoo volledig
te overzien is, wil ik er den nadruk op leggen, dat ik mij geenszins reken tot den
‘kring der werkelijke kenners’, waarover Van Eyck het in zijn toelichting heeft. Ik
voeg er aan toe, dat ik het woord ‘kenner’ gebruikt in verband met de poëzie, nooit
heb begrepen; ik kan mij nog iets denken bij ‘sigarenkenner’ en ‘vrouwenkenner’,
maar bij ‘poëziekenner’ staat mijn voorstellingsvermogen stil. Of moet ik daar soms
iemand onder verstaan, die zoo lang op de poëzie van Leopold heeft ‘gestudeerd’,
tot hij er allerlei diepzinnigheid uitgehaald heeft, die de dichter er niet ingelegd heeft?
Aannemelijker lijkt mij, dat er een ‘kring van werkelijke aanvoelers’ bestaat (en
daarnaast natuurlijk een groepje personen, die ‘kenners’ zijn in dien zin, dat zij alles
van het ‘dekblad’ en het ‘binnenwerk’ van Leopold afweten; hetgeen volgens mij
volstrekt niet samenvalt met het recht op Leopolds poëzie!); maar de groote vraag
is, wat deze kring werkelijk ‘aanvoelt’. Ook Leopold heeft reeds dienst gedaan als
tekst voor half-litteraire, half-philosophische preeken, terwijl het voor de grootheid
en bijzonderheid van zijn dichterschap geheel overbodig is hem daarvoor te
annexeeren; ja, sterker, men vervalscht op die manier de poëzie van Leopold, men
schuift hem ‘bedoelingen’ onder, die hij misschien wel had, maar die in het
woordceremonieel van zijn poëzie stellig meer verzwegen zijn dan uitgesproken, et
pour cause! Neem b.v. het beroemd geworden groote gedicht Cheops. Het is zeer
wel mogelijk, om daarin een ‘zin’ te leggen; Van Eyck heeft dat ook gedaan en
uitgelegd, dat de pharao, die na zijn dood omzwerft door den kosmos, tenslotte toch
terugkeert tot de eenzelvigheid van de eigen mummie; een ‘beeld’ dus van Leopolds
eigen individualiteit, drang naar overgave en uiteindelijk terugdeinzen daarvoor. Na
de interpretatie van Van Eyck, die mijzelf nooit gelukt zou zijn, neem ik aan, dat
men er wel zooiets achter kan zoeken; maar heel wat duidelijker lijkt mij, dat de
poëtische waarde van Cheops en het grootste deel van Leopolds overige gedichten
met dergelijke uitleggingen hoegenaamd niets uitstaande heeft. Deze poëzie is
allerminst philosophische poëzie, zooals b.v. die van Dèr Mouw; tusschen het leven
(de ‘bedoelingen’ van den dichter) en het gedicht, zooals dat aan ons verschijnt, ligt
de omzetting van gevoelens tot woordceremonieel, en daarom noem ik de poëzie
van Leopold een van de zuiverste voorbeelden van sierpoëzie, alle misverstand ten
spijt, dat ik vroeger reeds door het gebruiken van dien term heb gewekt.
Wat is in de eerste plaats typeerend voor de sierpoëzie integenstelling tot andere
vormen van poëzie? Dat de dichter, terwijl hij dicht, de taal nooit gebruikt als middel
tot overbrenging van gedachten (begrippen) en gevoelens buiten een ceremonieel
om; het taalceremonieel, gevolg van een fijner gehoor voor taalnuances, wordt in
cultuurgebieden met een geschiedenis van eeuwen taalontwikkeling voor een bepaalde
menschensoort (waartoe Leopold behoorde) een tweede instinct, dat primitiever
instincten komt vervangen; deze menschen drukken hun gevoelens dus niet uit op
de wijze van de mededeeling, maar zij doen een beroep op alle functies van de taal,
die buiten de mededeeling liggen: de beeldende, de muzikale, de associatieve functies,
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kortom met alle eigenschappen van de taal, die haar tot een ceremonieele handeling
tusschen menschen maken. Zijn het dan toch niet hun eigen gevoelens, die de
ceremonieele dichters door deze taalwereld uitdrukken? Natuurlijk; maar het is
ongeoorloofd op deze ceremonieele gevoelsuiting een etiket te plakken met een
philosophische uitlegging, alsof 't ceremonieel in het geheel niet bestond! Ik gebruik
de benaming ‘sierpoëzie’, omdat bij deze gevoelsoverbrenging van mensch op mensch
de aanvankelijke ‘bedoelingen’ en ‘gedachten’ geheel en al op den achtergrond raken
en het taalmedium hoofdzaak wordt. Om daarvan te kunnen genieten, moet men dus
taalgevoelig zijn, niet meer en niet minder; wie meer wil zijn, neemt de allures van
een ‘kenner’ aan en deelt zichzelf zoodoende in bij een pseudo-élite, wie minder wil
zijn, vindt deze poëzie alleen maar onbegrijpelijk en vervelend en de waarheid ligt
voor deze gelegenheid in het midden.
Waar op de plecht, gekarteld uit het hout
het zwart verweerde, van de offerschaal
de wijn geplengd wordt en een purperregen
zijgt in de blauwte van het watervlak
bij priesterlijke lofspraak en gebeden,
opdat de zee, opdat de barre winden
genadig zijn en blank naar hartewensch,
daar kleurt de druppel uit den kelk gevloten
den Oceaan; een enkle pereling
doordringt de gansche helderheid en deelt
haar wezen mede aan de verste stranden,
den diepsten bodem; van het rotsbasalt
der Poolgebergten, waar het koude groen
van gladgegleden, zware waterbanen
neerzinkt en afstroomt naar de wereldzee
in kille aderen, tot waar verhit
stil liggend in de flikkering van het licht
azuren uren van den tropendag
het lauwe water zwevend bleef, getild
en ijl geworden, en dan in de kreken,
de luwten van het Caraïbenrif,
als atmosfeer, als hemel van kristal
door poortgewelf en koralijnen krochten
getogen hing: al dit blank element
bespeurt de dunne menging en de fijn-verdeelde
kracht, de spanning durende
den ganschen langen afstand, tot zij kwam
tot alomvatting, tot een in zichzelve
teruggekeerde gelijksoortigheid.

Deze eerste strofe van het gedicht Oinou Hena Stalagmon (Van Wijn éénen droppel)
vertoont bij analyse (in tegenstelling tot vele andere gedichten van Leopold) nog een
‘gedachte’ als ondergrond: de wisselwerking tusschen individu (de druppel wijn) en
de wereld (de Oceaan). Maar die ‘gedachte’ is hier tevens van zoo weinig belang
voor het genieten van het gedicht, dat men er vrijwel zonder schade voor de poëtische
waarde geheel afstand van zou kunnen doen. Zoo is het bij Leopolds poëzie doorgaans.
Een enkele maal (b.v. in de ballade Alleen ben ik naar Christine de Pisan en de
kwatrijnen Oostersch en Soefisch) is het element ‘gedachte’ van directer belang;
maar in het ensemble van het geheele werk blijft deze directheid toch bijzaak. Men
zou zich den dichter Leopold zonder bezwaar ‘gedachtenloos’ kunnen voorstellen.
Gedachtenloos: d.w.z. in zijn poëzie ver van zijn gedachten, of misschien drijvend
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op twee of drie gedachten over mensch en wereld, die in eindelooze variatie gebroken
en gereflecteerd worden in taaldruppels en taalschuim.

Muziek en systeem
In veel opzichten is Leopold te vergelijken met den door hem zoozeer bewonderden
Herman Gorter: ook hij een typische muziekmensch (Leopold was bovendien een
actief muziekbeoefenaar), met eenerzijds een miraculeuze gevoeligheid voor de
nuance en anderzijds een neiging tot systematiek; twee tendenties, die in Gorter al
bijzonder duidelijk naast elkaar te onderscheiden zijn als poëtisch sensitivisme en
historisch-materialistische leer. Bij Leopold is die tegenstelling veel minder duidelijk,
omdat hij nog sterker dan Gorter de eenzaamheid behoefde en de afweermiddelen
tegen de maatschappelijke polieparmen geheel in zichzelf zocht en tenslotte zelfs
vond in waanvoorstellingen (ook systemen!); Leopold bleef individualist, aestheet.
Maar zijn voorliefde voor den mathematisch denkenden Spinoza is bekend;
Schmidt-Degener zegt in zijn Herinnering aan Leopold: ‘Nog heden sta ik verwonderd
dat zijn dichtkunst niet in harde redeneerlust, niet in die vierkante objectiviteit is te
gronde gegaan’. Die verwondering lijkt mij niet eens noodig; muziek en wijsbegeerte
gaan bij menschen als Leopold juist hand in hand, maar naast elkaar. Vandaar dat
Leopold Nietzsche ongenietbaar vond (mr J. Sj. Brouwer in Het Vaderland van 18
Juni 1930), bij wien immers muzikaliteit en philosophie twee kanten zijn van een en
dezelfde zaak....
Menno ter Braak.

Schietschijf
aant.

Dichter und Bauer.
Bauer: Maar dat lijkt mij nu toch een strop voor dien mijnheer van Eyck, die daar
zooeven de ‘Verzamelde Verzen’ van Leopold met zooveel
verantwoordelijkheidsgevoel heeft uitgegeven....
Dichter (hooghartig): Wat bedoelt mijnheer Bauer?
Bauer (verlegen): Dat in die met zooveel toewijding en uit zooveel kleine papiertjes
bewerkte ‘Verzamelde Verzen’ twee gedichten staan van een zekeren dr K.H. de
Raaf, die met een andere hand geschreven waren.
Dichter (verachtelijk): Ja kijk eens mijnheer Bauer, dat zijn uw zaken niet. Wat
de poëzie betreft, dat is een aangelegenheid uitsluitend voor een kleinen kring van
werkelijke kenners. Wilt u dus zoo vriendelijk zijn u bij uw sigaren te houden?
Bauer: Maar....
Dichter (streng): Wat maar? U schijnt niet te willen inzien, dat mijnheer van Eyck
geheel en al volgens de regel van het poëziekennerschap gehandeld heeft!
Bauer: Maar....
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Dichter (strenger): Vooreerst betreft het hier jeugdwerk, zoodat het schrift van dr
de Raaf heel goed een in schoonschrift toegepaste variant van Leopold had kunnen
zijn. Welnu, kan dan dr de Raaf zelf ook niet een in schoonschrift toegepaste variant
van Leopold zijn? En past het ons mijnheer van Eyck lastig te vallen over deze kleine,
onbeteekende verwisseling van namen, die in het geheel niet ter zake doet? U
behoorde te weten, mijnheer Bauer, dat in de poëzie de persoonlijkheid er hoegenaamd
niets toe doet, als het gedicht maar schoon is.
Bauer: Maar zijn de gedichten van dr de Raaf dan zoo schoon?
Dichter (verontwaardigd): Neen zeker niet, maar zij zijn ook niet van Leopold,
zooals nu immers gebleken is! Maar zij hadden van Leopold kunnen zijn, als zij het
karakter van Leopolds poëzie hadden gemist en toch niet van dr de Raaf waren
geweest. Begrijpt u het nu?
Bauer (blozend): Neen, nog niet, want..
Dichter (verheven): Kijk eens, mijnheer Bauer. Leopold had die gedichten van dr
de Raaf tusschen zijn latere gedichten gelegd. Een bewijs, zou ik zoo zeggen, dat
hij er iets mee voor had. Welnu, daaruit besloot mijnheer van Eyck zeer terecht, dat
het twee vroege gedichten waren. Dat is toch logisch, niet waar?
Bauer (stotterend): Maar het zijn toch geen vroege gedichten van Leopold?
Dichter (dreigend): Neen mijnheer Bauer, neen! Maar als zij van Leopold waren
geweest, hadden zij vroeg moeten zijn, omdat zij tusschen zijn latere werk in lagen
en het karakter van zijn poëzie misten!! Wat wilt u eigenlijk nog beweren? Wilt u
soms insinueeren, dat mijnheer van Eyck geen poëziekenner zou zijn? En dat hij zich
zou hebben vergist, net als een doodgewoon mensch?
Bauer (verpletterd): Neen, dat zou ik niet durven, (plotseling tot zichzelf komend
en een sigaar opstekend). Stik! (af).
Sagittarius.

De ‘verwarrende’ critiek
aant.

Men moet slechts belangstelling wekken voor ‘alles’
Een reclamesysteem met reclamemaatstaven
Zaterdag j.l. heeft de heer W.N. van der Hout alhier een schilderijtentoonstelling
geopend met het uitspreken van een korte rede. De kortheid belette den heer Van der
Hout niet eenige opmerkingen te maken over de kunstcritiek in de dagbladpers, ten
einde des te meer relief te geven aan de ‘eenvoudige, sobere, intieme kunst, zonder
daverende excessen en zonder wereldbestormenden tendenz’, die op de tentoonstelling
vertegenwoordigd schijnt te zijn.
Volgens dezen spreker is de critiek in dagbladen een ongewenscht element. De
taak van de pers is ‘in de eerste plaats het wekken van belangstelling voor alles wat
er om ons heen gebeurt’, zegt de heer Van der Hout. Accoord van Putten, maar hoe
speelt de heer Van der Hout het klaar om belangstelling te wekken zonder de
schiftende, ordenende functie van de critiek? Wil hij inderdaad belangstelling wekken
voor alles (los en vast, rijp en groen, dun en dik) vat zich maar aan zijn leergierig
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oog en oor aanbiedt? Wil hij daarbij alle gevoel voor differentie laten verdwijnen?
Ik zou dan den heer Van der Hout een goeden raad willen geven: vervang ‘het wekken
van belangstelling’ door een duidelijker begrip, n.l. ‘het maken van reclame’. Dan
weten wij waar wij aan toe zijn; reclame veronderstelt inderdaad geen enkele critische
distantie van de zaken, die men wenscht te propageeren; reclame heeft, mits goed
Amerikaansch opgezet, nog nooit nagelaten belangstelling te wekken.... en volkomen
critiekloos, inderdaad..
Kunstcritiek werkt, volgens den heer van der Hout, ‘op de breede massa eer
verwarrend dan verhelderend’. Het zal wel waar zijn; maar volgt daaruit, dat men
die ‘breede massa’ dan maar naar de oogen moet zien? De heer van der Hout wil de
belangstelling van die ‘massa’ tot iederen prijs opwekken; in plaats van een bescheiden
poging te ondernemen (of maar te ondersteunen) om het individueele, critische denken
in die massa hier en daar te bevorderen, in plaats van te trachten hier en daar het
kunstsnobisme of de volkomen onverschilligheid jegens alle kunstuiting om te zetten
in een eigen, persoonlijk reageeren op kunst, wil de heer van der Hout met zijn
reclamemethode de ‘breeje massa’ met zijn belangstellingtoeter de expositie- en
concertzalen binnendrijven, onder het motto ‘dat het toch allemaal zoo bijster mooi
is’ (zij het dan ook vrij van daverende excessen, den heer van der Hout immers
ongevallig). Een schitterende en voor het gehalte der ‘massale’ kunstwaardeering
voorwaar veelbelovende tactiek!
Bezoek van tentoonstellingen onder leiding van de schilders zelf, meent de heer
van der Hout, is een uitstekend middel om de belangstelling te wekken. Wederom
accoord, maar het is verre van een nieuw gezichtspunt; en bovendien zijn er in de
statistiek ook gevallen bekend, zeer ernstige zelfs, waarin de voorlichting van schilders
verwarrend werkte.... Verbijsterend is wat de heer v.d. Hout daarop volgen laat: ‘Wie
op deze wijze zijn kijk op en kennis van de schilderkunst tracht te verbeteren, zal
wijs doen met geen kennis te nemen van de kunstcritieken’. Hoe nu? Men zou zeggen,
dat het voor de aldus opgeleiden juist nu een bijzonder voorrecht zou worden om die
kunstcritieken te lezen en zich er rekenschap van te geven, wat men in het oordeel
van den criticus onderschrijft en wat niet! Maar neen, in het reclamesysteem van den
heer van der Hout past nooit en nergens de critiek, omdat hij er op uit is de
middelmatigheid in de kunst te laten zegevieren en zijn ‘eenvoudige, sobere, intieme
kunst zonder daverende etc.’ te proclameeren tot den maatstaf van alle
kunstwaardeering überhaupt.
In dit verband wordt dan ook begrijpelijk waarom volgens den heer van der Hout
(conclusie nemende met een woord dat bij Rhijnvis Feith moet staan) ‘het kleinste
vonkje genie eeuwig blijft, terwijl de critieken als zomermuggen wegdrijven’; het
geniale voor de ‘breeje massa’ is nl. in dit reclamesysteem het eenvoudige, sobere
en intieme (lees: het middelmatige) en dat schijnt, althans in Nederland, eeuwiger
dan de scherpzinnigste critieken van Conrad Busken Huet en Multatuli.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.
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Marie C. van Zeggelen, Alles Paraat! (Scheltema en Holkema, A'dam
z.j.).
Deze roman uit de jaren 1914-1918 draagt den naam van Marie C. van Zeggelen,
maar de schrijfster komt er in een voorwoord eerlijk voor uit, dat zij gebruik heeft
gemaakt van een dagboek, afkomstig van een zekere mej. de Zaayer. Mevr. van
Zeggelen heeft die aanteekeningen door haar verhaal gemengd en, naar zij zegt, ‘zoo
weinig mogelijk aan den vorm van het oorlogsboek, dat hier en daar getuigt van
echten jeugdhumor en niet altijd in weloverwogen boekentaal is geschreven’
veranderd. Dez aanteekeningen nu zijn wel vermakelijk om te lezen. Men ziet den
wereldoorlog door den bril van een Haagsche jongedame, die de mazelen ter stede
en den val van Antwerpen met dezelfde nauwkeurigheid opteekent. Het geheel doet
mij eenigszins denken aan een liefhebberij van de jongens in die veelbewogen dagen,
die op een landkaart vlaggetjes prikten en aldus ook geheel op de hoogte waren; maar
menigeen zal er met groot pleizier zijn herinneringen nog eens aan opwarmen. Ik
geef hier een paar staaltjes van dit gemoedelijke register; het gaat over het jaar 1915:
‘Maandag 20 September. Morgen opening van de Kamers. Telkens kom ik weer
de Koningin tegen als ik naar school ga. Als vroeger, met een lakei die de portefeuille
draagt, achter zich.
Er zijn brieven van Emmerly gekomen. Haar broer leeft gelukkig nog: vecht in
Frankrijk. Van Lottchen nu weer in lang niets gehoord en bij mevrouw Leo was ook
geen bericht. Het Kleintje wordt groot en dik. Zij praat allerliefst en noemt mij
Han-tan in plaats van tante Han. Mevrouw vertelde mij, dat er bericht was gekomen
van de zuster van mijnheer Roelof: zij zou verleden jaar uit Indië zijn gekomen, maar
heeft de reis nu uit moeten stellen vanwege het mijnengevaar. Misschien komt zij
dezen winter naar Holland om Kaap de Goede Hoop, dus zij maakt een heelen omweg!
De reis duurt twee maanden. Mijnheer Roelof zelf heeft nog altijd geen verlof kunnen
krijgen, maar hoopt zéér op de Kerstdagen en komt dan in het Voorhout bij mevrouw
Leo logeeren. Zijn oude kamers op de Groenmarkt zijn aan een ander verhuurd.
Wij hoorden weer schieten toen wij in de Boschjes waren, waar het vandaan komt
weten wij niet.
24 October. In de kranten is veel geschrijf over Miss Cavell. Ik geloof dat de
Engelschen zich dit geval nog meer aantrekken, dan dat van de Lusitania. Ik vind
beide even verschrikkelijk.
Bulgarije vecht nu ook al mee. Griekenland is nog neturaal. Er worden in ons land
eikels en beukenoten gezocht en uitgevoerd. Alles wordt geweldig duur. Het is veel
erger dan verleden jaar. Een kleine witte kool kost 20 cent. Gelukkig hebben wij veel
ingemaakt. En nu begint het ook kouder te worden. De winterellende staat Voor de
deur. De soldaten slaan houten tenten op.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft een Hollandsch-Vlaamschen avond
gegeven. Wien-Neerlandsbloed en de Brabançonne gezongen onder leiding Van
Spoel’.
Enz. enz. Men zal moeten toegeven, dat het een erg ‘gezellige’ reactie is op zooiets
wereldschokkends als een oorlog! Maar de feiten staan er toch maar in.
Het verhaal, dat door mevr. van Zeggelen aan de notities is toegevoegd, sluit zich
bij het dagboek naar den geest wonderwel aan.
M.t.B.
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Nieuwe uitgaven
aant.

Jef Last, Voor de mast. (Em. Querido's Uitg. Mij., A'dam 1935.)
Het gaat mij ten opzichte van Jef Last precies als bij den Doolaard: ik apprecieer
hem als schrijver van vlotte schetsen veel meer dan als romancier. Men heeft het
gevoel, dat deze auteurs ‘Thuis zijn’ als zij zich houden aan een niet al te diep gaande,
kleurige vertelling; zoodra zij echter hun toevlucht nemen tot gewichtige procédé's
en groote figuren, komt er iets kunstmatigs en ongeloofwaardigs in hun stijl, dat wijst
op een onzuiverheid in de verhouding.
In deze zeemans- en schippersverhalen nu betoont Last zich niet meer of minder
dan een aangenaam verteller. Hij zou, als hij zoo doorging, zeer wel de opvolger van
den ‘marineschetser’ A. Werumeus Buning kunnen worden; hij zou een Werumeus
Buning kunnen zijn voor den lezer van thans, die minder opziet tegen een
aanstootelijkheidje in het zeemansleven dan de lezer van eergisteren. Want er is nu
eenmaal iets veranderd in de opvattingen over moraal; het realisme heeft over de
geheele linie gezegevierd en het is zelfs al weer niet modern meer. Echter: in de
schetsen van Last zijn romantiek en realisme volgens het beproefde recept
dooreengemengd, zoodat de romanticus en de realist zich geen van beide bekocht
behoeven te voelen.
Maar ondanks de verschillen in stijl en moraal blijft men toch onweerstaanbaar
aan den ouden Werumeus Buning denken. Het water, het bootsvolk, de toon van
zeemansverhalen: plus que ça change, plus que ça reste la même chose. En ook Last
kent de zee en de binnenvaart en weet dus wat er ‘voor de mast’ te koop is en hoe
men het aan het publiek moet presenteeren.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Elizabeth Reitsma, Rebellie der Reinen. (Servire, Den Haag, 1934.)
Twee verhalen (kleine romans noemt de schrijfster ze zelf) zijn in het boekje ‘Rebellie
der Reinen’ bijeengebracht. Het eerste ‘Strijd met het Noodlot’, behandelt het
probleem van den vader, die zijn zieke kind uit het lijden verlost door zelf in te
grijpen; het tweede, ‘Abortus’, snijdt voor de zooveelste maal de vraag aan, of een
arts uit humanitaire gevoelens abortus mag plegen. Dit zijn dan voor Elizabeth
Reitsma de ‘reine rebellen’. Voor mij blijven het bloedelooze, met valsch-litteraire
beelden aangekleede bedenksels; waarom de schrijfster het noodzakelijk geacht heeft
dit werkje te publiceeren, is mij niet duidelijk.
M.t.B.

Zekerheid-onzekerheid
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aant.

Het clair-obscur van den schrijver
Een Nederlandsche en een Vlaamsche novelle
Cola Debrot, Mijn Zuster de Negerin. (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam
1935).
Filip de Pillecijn, Monsieur Hawarden. (De Spieghel, Het Kompas,
A'dam-Mechelen z.j.)
Een van de groote troeven der kunst, en in het bijzonder van de litteratuur, is het spel
met onzekerheid en zekerheid. Om voor ditmaal bij de litteratuur te blijven: den lezer
onzeker maken van zichzelf beteekent voor den schrijver, dat hij dien lezer boeit.
Het geheele genre detectiveroman staat of valt met de deskundige toediening der
onzekerheidsdosis; want men vergist zich, als men meent, dat het hier een
gemakkelijke zaak betreft, die een ieder eigenlijk wel zou kunnen ondernemen. Het
is immers bekend genoeg (men kan die waarheid bij zichzelf vaak genoeg
constateeren), dat het niet voldoende is steeds maar meer onzekerheid in te schenken;
het boeiende van de onzekerheid wordt immers juist veroorzaakt door telkens een
tegenzet met kleine (of gewaande, of later in rook vervliegende) zekerheden, die den
lezer de oplossing doen voorvoelen, alleen zonder dat hij kan doorgronden, wat de
eindzekerheid zal zijn; onzekerheid ‘pur’ is nog niet meer dan een verwarde toestand,
die spoedig de onoverzichtelijkheid van den absoluten chaos krijgt en ten eenenmale
niet boeit. Er is dan ook een belangrijk verschil tusschen detectiveroman en
detectiveroman; wie zich dienomtrent wil oriënteeren, leze den ‘Dialoog over het
Detectiveverhaal’ in De Smalle Mens van den in het genre zeer belezen Du Perron.
Maar in den detectiveroman blijft tenslotte het spel van zekerheid en onzekerheid
vrijwel altijd een systeem van trucs, dat men zich weliswaar niet eigen kan maken
als toch zeker met oefening aanzienlijk kan perfectioneeren. Ook in de litteratuur,
die met detectives niets uitstaande heeft en die men met een vreemd woord wel eens
de ‘serieuze’ pleegt te noemen, is echter de wisselwerking tusschen het zekere en
het onzekere vaak een zeer belangrijke factor. Zonderling is dat trouwens in het
geheel niet; men bedenke slechts even, dat iedere lezer van ieder boek op de eerste
pagina staat voor een volstrekte onzekerheid, in den letterlijken zin van het woord!
Dat is een gewichtig punt, en de schrijver van beteekenis zal niet nalaten daarvan te
profiteeren; natuurlijk op een gansch andere (een veel ‘zekerder’) manier dan de
auteurs van stuivers- en damesromans, die altijd volgens een beproefd recept werken,
waarvan men het grapje al op de tweede pagina doorziet, bij eenige ervaring op dit
gebied; de wijze, waarop zulk een schrijver van beteekenis zijn lezer ‘in het onzekere’
laat, kan zelfs wel bestaan in het toedienen van allerlei details, die in boeken van het
goedkoopere genre dienen moeten om zekerheid te scheppen! Men kan deze
wisselwerking tusschen zekerheid en onzekerheid vergelijken met het effect van het
clair-obscur in de schilderkunst (zie Rembrandt b.v.). Het is noodzakelijk om bepaalde
partijen in de schaduw te houden, omdat anders de werking van het licht niet
dramatisch wordt; en tusschen licht en donker bestaat dan bovendien nog dat
geheimzinnige overgangsspel, dat vervulling van de belofte inhoudt en toch,
diplomatisch, die vervulling nog voor houdt. Aan de middelen, waarvan een schrijver
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gebruik maakt om zich tusschen licht en donker te bewegen, herkent men dan ook
zijn diepere bedoelingen; want zoo goed als men Rembrandt in vele gevallen van
zijn voorgangers en epigonen kan onderscheiden door er op te letten, of het
clair-obscur louter als formule dan wel als persoonlijk initiatief wordt gebruikt, kan
men den eenen schrijver van den anderen onderscheiden door nauwkeurig aandacht
te schenken aan het verschil in persoonlijke, tot werkelijk meesterschap geworden
vertrouwdheid met de zekerheid-onzekerheid-techniek.

Het eiland: droom en werkelijkheid.
Als voorbeeld van zulk een duidelijk verschil stel ik twee kleine boeken tegenover
elkaar van een Nederlandsch en een Vlaamsch schrijven: Mijn Zuster de Negerin
van Cola Debrot en Monsieur Hawarden van Filip de Pillecijn. Beide kan men het
best qualificeeren als groote novellen; beide zijn in den groveren zin van het woord
met talent geschreven; in beide speelt het element onzekerheid een groote rol in de
conceptie van het verhaal. Men kan dus wel zeggen, dat de materieele voorwaarden
zoo ongeveer gelijk zijn; des te interessanter om na te gaan, waarom de novelle van
Debrot zonder overdrijving het praedicaat meesterlijk verdient, terwijl die van De
Pillecijn met zulk een onderscheiding toch ten onrechte zou zijn gecoiffeerd.
Mijn Zuster de Negerin is als boek een debuut. Als tijdschriftpublicatie ging er aan
vooraf een ander verhaal, De Mapen, dat nog onmiskenbaar verried, dat de auteur
meer te zeggen had dan hij in den vorm verantwoorden kon; het was een typisch
mengproduct van stijlpogingen, met als ondergrond een persoonlijkheid met een zeer
eigen accent. Dat die eigen toon herhaaldelijk in conflict kwam met allerlei
krampachtige bijgeluiden, kon over dat feit toch nauwelijks misleiden.
Na De Mapen schreef Debrot deze wonderlijke novelle: Mijn Zuster de Negerin, die
ik niet aarzel meesterlijk te noemen, juist omdat de auteur gedaan heeft wat hij moest
doen: zich bevrijden van zijn krampachtigheid, den moed te vinden tot zijn eigen
accent. De gedeeltelijk ongetwijfeld autobiografische figuur Brie Crozme uit De
Mapen, het meest geslaagde en eigenste motief in die novelle, keert sterk
vereenvoudigd (maar daarom geenszins ‘simpel’ geworden!) in Mijn Zuster de
Negerin terug als Frits Ruprecht, een jongeman, die uit Europa komt om zijn
geboorte-eiland (hoewel het niet met name genoemd wordt, mag men aannemen, dat
het hier over Curaçao gaat) weer op te zoeken. Op de eerste pagina, die ons de
zekerheden brengt, waarmee Debrot zijn groote onzekerheid als hoofdmotief
voorbereidt, staat Ruprecht op het dek van het schip, dat de haven binnenstoomt.
‘(Hij) keek naar dit alles en dacht: alles is wonderbaarlijk. Het is eigenlijk al
wonderbaarlijk dat ik Frits Ruprecht heet wat voor een ander alleen maar mag
beteekenen: zijn twee voornamen. Het is ook wonderbaarlijk dat ik hier op dit eiland,
waar ik geboren ben, terugkom, omdat mijn vader mijn moeder volgde, nu ook dood
is, en misschien omdat ik genoeg heb van Europa waar men veel te weinig negers
ziet. Ik ben blij dat ik voorgoed rijk ben. Bij een negerin wil ik leven. Ik zal haar
noemen: mijn zuster de negerin. Ik haatte in Europa de bleeke gezichten met hun
vischachtige kilheid, hun gebrek aan broederlijke en zusterlijke sympathie’.
Met deze enkele zinnen legt Debrot een troef op tafel; de lezer is niet langer in het
onzekere omtrent Ruprechts motieven. Maar juist het direct op de eerste bladzijde
uitspelen van dien zekerheidstroef doet Debrot kennen als een auteur van rang;
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immers nu pas begint het schaduwspel tusschen den hoofdpersoon, wiens motieven
men kent, en het eiland, dat hij zestien jaar geleden voor het laatst zag. Want het
eiland leeft voor Ruprecht alleen nog in een gesluierd herinneringsbeeld; nu gaat hij
het betreden en ontginnen, nu gaat hij het veroveren op zijn verbeeldingen. Tusschen
Ruprecht en zijn eiland hangt de onzekerheid van droom en werkelijkheid; en al weet
de lezer nu ook duizendmaal, dat Ruprecht ontgoocheld is door Europa en bij een
negerin wil leven, er is nog niets beslist over den vorm, waarin dat verlangen gestalte
zal krijgen. En ziehier de reden, waarom ik de qualificatie ‘meesterlijk’ voor dit
verhaal niet overdreven acht: in de wijze, waarop Debrot zich van het clair-obscur
bedient om den als bekend gegeven Frits Ruprecht in zijn droomland te laten
doordringen en zijn ‘zuster de negerin’ eindelijk in een verrassende samenkomst te
laten vinden, heeft deze schrijver zijn stijl volkomen gevonden. Er staat in dit boekje
geen woord te veel; iedere zin heeft zijn functie, ieder detail zijn noodzakelijkheid.
Langzaam nadert Ruprecht het geheim, dat de inzet is van de novelle: de negerin
Maria, die hij zich uit zijn kinderjaren als speelkameraad herinnert, is de dochter van
zijn vader. Die zekerheid is eerst bij Ruprecht zelf slechts een bij wijze van spel
opgeworpen gissing (hij denkt aan Maria's uiterlijk, aan de merkwaardig goede
opvoeding, die zij heeft genoten), geboren uit de verwarrende ontmoeting met het
zoo lang verloren eiland; Debrot laat deze onzekerheid als vanzelfsprekend meespelen
door de vele andere onzekerheden van het wederzien. Meesterlijk is b.v. Ruprechts
bezoek aan den districtsmeester Karel, dien hij van vroeger kent: een door de negorij
aangetasten man, wiens verweer tegen den binnenvallenden Europeaan zich ontlaadt
in een z.g. ‘goede mop’ (hij beweert Shakespeare te lezen, terwijl hij in werkelijkheid
bezig is met ‘een detective-story van Wallace waarin een Chinees, die in Oxford had
gestudeerd en over vele geniepige eigenschappen beschikte, een Brittanniek meisje
trachtte te schaken’); in haar maximale soberheid is die scène meer waard dan een
heele ‘koloniale roman’ bij elkaar. Maar zeker niet minder meesterlijk dat
binnenkomen tegen den avond op de plantage ‘Miraflores’, een oord krioelend van
herinneringsbeelden.. en toch ook nog een werkelijk bestaande woonplaats, zelfs de
woonplaats van Maria. De bladzijden, die Debrot hier heeft geschreven, blijven
onvergetelijk; ik ken maar weinig proza in de Nederlandsche litteratuur, dat hiermee
op één lijn gesteld kan worden. En daarbij zijn de middelen, waarmee Debrot den
lezer inwijdt, zoo eenvoudig en natuurlijk, dat men, maar dan op een ander plan,
soms de spanning voelt van het detective-verhaal, dat Karel boven Shakespeare
prefereert; een bewijs, dat die spanning volstrekt niet vulgair behoeft te zijn, als de
middelen van den schrijver niet vulgair zijn. Den boeienden verteller moet men
vooral niet met den goedkoopen auteur verwarren, omdat er zooveel ‘litteraire’
auteurs zijn, die de kunst van vertellen niet verstaan..

In het voetspoor van Van Schendel.
Vergeleken nu bij een boekje als Mijn Zuster de Negerin, dat (afgezien nog van de
verwachtingen die het wekt voor de toekomst van Cola Debrot) in zijn volmaakte
beknoptheid het stadium van de ‘belofte’ achter zich heeft gelaten, wordt het aardige
verhaaltje van De Pillecijn wel wat bleek. De onzekerheid, waarop Monsieur
Hawarden drijft, is de romantische omstandigheid, dat Monsieur Hawarden, de
tengere man, die zich op het groote, grijze vierkante huis te Pont in de eenzaamheid
heeft teruggetrokken, een vrouw is; het thema dus van Théophile Gautiers
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Mademoiselle de Maupin, maar dan behandeld in een stijl, die Walschap niet geheel
ten onrechte met dien van Van Schendel heeft vergeleken. Alleen (en dat mag men
er wel nadrukkelijk bij zeggen!) is het Van Schendel op zijn zoetst, die hier onder
den naam De Pillecijn tevoorschijn komt; er is ook nog een andere Van Schendel,
n.l. die van De Waterman en de Herinneringen van een Dommen Jongen, en dien
volgt men minder gemakkelijk na dan den Van Schendel van Maneschijn. Maar
bovendien: hoe onbevredigend blijft ten slotte het spel met zekerheid en onzekerheid
bij De Pillecijn! Als men eenmaal weet, dat Monsieur Hawarden eigenlijk mej.
Hawarden is, verslapt de toch al wat gemakkelijk-romantisch gewekte spanning; het
verhaal verloopt, met een episodetje te Spa als afwisseling, conventioneeler dan het
leek te beginnen. Diepte kan men aan de menschen van dit proza ook al niet
toekennen; De Pillecijn mist het vermogen van Debrot om met één lijn een karakter
op te vangen, zijn personages zijn de schimmen van een romantische verbeelding
zonder ruggegraat. Met dat al: het boekje is zeker zuiver geschreven en vrij van
smakeloosheden. Als De Pillecijn zich kan vrijmaken van zijn al te aesthetische
zoetvloeiendheid, behoeft men hem volstrekt niet op te geven voor de toekomst.
Ik vraag mij alleen af, waarvoor het noodig is, dat (in dezelfde letter als de tekst nog
wel!) een aangrijpend levensbericht van den auteur met opwekkende middelen als
‘pittig geschreven’ en ‘schrijver van het eerste gehalte’ achter in het boekje werd
opgenomen. Volgens dien catalogus hebben allerlei personen allerlei goeds van De
Pillecijn gezegd, waaraan men echter meer waarde zou hechten, als het niet bij wijze
van autoreclame (ik bedoel met ‘auto’ het zelf van De Pillecijn) op deze manier werd
opgedrongen. Een opgave van verschenen werken kan niet anders dan aanbeveling
verdienen voor de oriënteering van den lezer; maar een index van ‘persoordeelen’
in overdreven termen gesteld behoort hoogstens op het omslag, dat het gebied van
den uitgever is. Gaan wij volgens deze methode voortaan te werk, dan vervalt een
van de voornaamste attracties van het lezen: dat men zijn zekerheid omtrent den
schrijver zelf uit het boek afleidt en niet uit de verzekeringen van derden.
Menno ter Braak.

De Titiaan tentoonstelling
aant.

Honderd werken in het Palazzo Pesaro te Venetië
Colorist en portrettist
Venetië, 3 Sept.
Behalve een stad van water is Venetië een stad van steegjes, die hier de functie
vervullen van straten. De vreemdeling, die hier op goed geluk ronddwaalt, denkt
onwillekeurig het eerst aan die befaamde puzzles uit zijn jeugd: doolhoven, waarin
men den weg moet zoeken en telkens op een dood punt of een wonderlijke versperring
stuit. Op de zonderlingste punten liggen plotseling brugjes, waarop men met den
besten wil niet had kunnen rekenen; de bekoring van het verstoppertje spelen herleeft
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hier in het groot; want Venetië is groot; het is geen doode stad, al heeft het de macht
niet meer uit den dogentijd. En bovendien: het is met al zijn toeristen toch een stad
met een eigen Leven, die de buitenlanders (de vele Duitsche huwelijksreizigers
incluis) wel weet te verteren in zijn warnet van nauwe ‘calli’ en intieme. ‘campi’.
Geen oord is daarbij zoo uitstekend geschikt om in zijn centrum werkelijk ruimte te
laten voor alles, wat met vacantieoogmerken op bezoek komt. De Piazza S. Marco
is en blijft met haar rijkdom aan gebouwen en cafés het meest joyeuse plein van
Europa, ook al moet men er dagelijks door een vloed van duiven en duivenvoederende
menschen heenwaden. Het Dogenpaleis is een van die voorbeelden van volmaakt
geslaagde architectuur, die men slechts zelden tegenkomt; er is niets, dat hier het
evenwicht van de geraffineerde compositie verstoort en men betreurt het soms alleen,
dat de ietwat al te kolossale Campanile (de klokketoren, die in 1902 omviel en den
Venetianen zoo dierbaar was als symbool van hun openbare laven, dat zij hem weer
in den ouden vorm herbouwden) ons in den weg staat en onzen horizon in tweeën
snijdt, als wij de pompeuze basiliek van S. Marco en het Dogenpaleis naast elkaar
willen zien. Maar anderzijds: hij is uitstekend geschikt om er bovenop te klimmen;
met ziet Venetië dan onder zich liggen als een prachtige rosroode vegetatie van
daken.... merkwaardig genoeg zonder water en zonder steegjes! Zoo hoog zijn hier
de huizen en zoo diep liggen kanalen en straatjes, dat men de laatste van de Campanile
af niet meer kan onderscheiden; men zou zich kunnen voorstellen op b.v. Neurenberg
neer te zien, maar dan een Neurenberg omringd door de zee....

Tentoonstelling en Regatta.
De Titiaan-tentoonstelling is een van de ‘attracties’, waarmee Venetië jaarlijks tracht
zich op te poetsen voor de ontvangst van de vreemdelingen, waarop een zoo oude
en zoo curieuze stad nu eenmaal is aangewezen. (Venetië heeft, al is de Merceria,
de ‘steeg’ van de deftige zaken en de algemeene pantoffelparade, maar half zoo breed
als de Kalverstraat, de uitgezochtste winkels, dat mag men bij dit punt ook wel even
vermelden!) Het filmfestival, dat zooeven besloten is met de vertooning van de
nieuwe ‘Anna Karenina’ met Greta Garbo voor de tweede maal, nu met de donkere
stem, is een andere attractie, en zoo zijn er meer. Ik geef er in het algemeen de
voorkeur aan dergelijke speciale gelegenheden te vermijden, evenals ik het beroemde
Lido zal vermijden met zijn monopolitische reuzenhotels. Maar met de
Titiaan-tentoonstelling is het iets anders. Men krijgt nu eenmaal zelden of nooit de
gelegenheid honderd werken van een dergelijken schilder bij elkaar te zien, zooals
hier in het Palazzo Pesaro het geval is. En dus heb ik mij opgemaakt (zonder gondel,
puzzles oplossend al wandelend) dat Palazzo, midden in den steegjeswarwinkel aan
het Canal Grande gelegen, te bereiken. Mijn wandeling werd beloond; ik zag niet
alleen de prachtige Titiaan-tentoonstelling, maar toevallig ook nog een andere
‘attractie’: de historische regatta der gondels, de varsity van Venetië.
Het Palazza Pesaro is immers de fraaiste tribune, die men zich maar denken kan,
want zijn balcons geven een schitterend uitzicht over het Canal Grande. Gezang en
gejuich waarschuwden mij, dat de deelnemers passeerden; en Titiaan verlatende,
voor een oogenblik, zag ik deze pittoreske vloot voorbijkomen, o.a. ook de kleurige
gala-gondels met de paarse en gele roeiers, sieraden van de stad, die zich voor deze
gelegenheid gedrapeerd had om feestelijk voor den dag te komen. Wie won of verloor
behoefde mij daarenboven niet te kunnen schelen; wat wil men meer? Binnen Titiaan,
het Venetiaansche kleurgevoel in de metamorphose der kunst, buiten de regatta, het
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levende Venetiaansche kleurgevoel van den tegenwoordigen tijd, begeleid door lang
niet onaardige zangdemonstratie van zoetgevooisde Italianen!
Een betere expositieruimte dan dit Palazzo Pesaro kan men zich nauwelijks
voorstellen, afgezien dan nog van de balcons met vergezichten over het water. De
opstelling van de honderd Titiaans is voortreffelijk; niets herinnert aan de bochtige
straatjes, waardoor men een weg heeft moeten zoeken om te arriveeren. Ruimte en
nog eens ruimte! De honderd doeken, benevens de teekeningen, zijn over twee groote
etages verdeeld; men behoeft zich niet, zooals op de Italiaansche tentoonstelling te
Parijs, aan gymnastische toeren te wagen om iets te zien; integendeel, zelfs op een
Zondag is er rust en werkelijke kijkgelegenheid.

Titiaan contra Rembrandt.
Er is een dure, maar dan ook bizonder fraai uitgevoerde catalogus van deze
tentoonstelling verschenen, waarin men o.a. alle schilderijen, die aanwezig zijn,
gereproduceerd vindt. In de inleiding wordt natuurlijk geweldig de lof gezongen van
den meester, den ‘vecchione omnipotente’, die alles in de schaduw stelt, wat verder
geschilderd heeft en nog schildert: Giotto, Mantegna, de modernen...... en ook
Rembrandt, die, zooals deze inleiding beweert, bij Titiaan vergeleken ‘troebel’
(torbido) is. Zulke beweringen nu zijn eer een product van kunsthistorisch chauvinisme
dan van reëele kunstbeschouwing; wat heeft men aan dit soort opwegen van het eene
tegen het andere! De tentoonstelling is er gelukkig om den onbevooroordeelen
beschouwer een wel degelijk reëel en zelfs bizonder compleet beeld te geven van
den schilder Titiaan, of hij nu al grooter, kleiner of even groot - klein mag zijn geweest
als Rembrandt; en men vindt hier uit de laatste productiejaren van dezen
merkwaardigen en vruchtbaren Renaissance-schilder, die van 1477 tot 1576 leefde
en dus negen en negentig jaar werd, zelfs een prachtige ‘Ecce Homo’, waaruit blijkt,
hoezeer de oude Titiaan de middelen van Rembrandt ging zoeken om het maximum
van zijn coloristengenie te presteeren. Men late dus de dwaze afwegingspolitiek
varen. Een Titiaan heeft een totaal anderen maatschappelijken achtergrond dan een
Rembrandt; zijn werk diende andere doeleinden dan dat van de Hollandsche meesters
en men kan het daar niet van losmaken door met een vaag ‘l'art pour l'art’ het
probleem van het kunstenaarschap.... niet op te lossen.
Er is veel in het werk van Titiaan, ook op deze tentoonstelling, dat mij vreemd
blijft. Ik wil geen allesbegrijper, of liever allesaanvoeler zijn, en daarom wil ik geen
oogenblik de pose van zulk een personnage aannemen. Wanneer het noodig is vooraf
te bedenken, dat een schilderij als altaarstuk moest fungeeren, dan mag men den
beschouwer van dat schilderij niet kwalijk nemen, dat hij in een tentoonstellingszaal
gereserveerd blijft. Het prachtige ‘Paradijs’ van Tintoretto in de immense zaal van
den Grooten Raad van het Dogenpaleis kan men zien in zijn functioneele waarde;
als men het van die imposante ruimte los zou maken, zou het ongetwijfeld een deel
van zijn effect inboeten. Zoo is het stellig ook het geval met enkele groote stukken
van Titiaan op deze expositie, die een bepaalde functie hebben gehad; en men wordt
er voor de zooveelste maal weer eens aan herinnerd, dat de schilderkunst afhankelijk
is van haar opdrachtgevers, en met name een schilderkunst, die de kerk en het paleis
moet bedienen. Het is trouwens duidelijk genoeg, dat zulk een afhankelijkheid in het
economische niet nalaat zich voelbaar te maken in het aesthetische; in de wijze van
uitdrukking, in de taal van het gebaar vooral, die in de intimiteit van een Hollandsche
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huiskamer nu eenmaal anders is dan in de op het massale berekende ruimte van een
publiek gebouw, zij het geestelijk of wereldlijk.

‘Ecco Homo’.
En zoo is de Titiaan, dien men hier direct en onvoorwaardelijk bewondert, in de
eerste plaats de portrettist en colorist. Men vindt op deze tentoonstelling de beste
specimina van dezen Titiaan, die het Venetiaansche palet met verbluffende
veelzijdigheid hanteerde; hier hangen b.v. de bekende portretten van Karel V, Philips
II en Aretino; maar niets gaat boven het anonyme ‘Ritratto d'Homo’, waarin de
simpelste middelen het meeste uitdrukken. Er is in deze portretten zoowel uiterste
distinctie als verborgen gloed; er is in de doeken vooral van den ouder geworden
Titiaan een zelfde meesterschap als in dat van den ouder geworden Rembrandt. Hier
schijnen de zoo verschillend geaarden en in verschillende omstandigheden levenden
elkaar te naderen. Ik noemde reeds het doek, dat voor mij het hoogtepunt is van de
verzameling van honderd: de ‘Ecce Homo’. Een zoo magistraal stuk, dat men er
gemakkelijk de rest van de zaal, die toch ook mede van het beste bevat, voor zou
vergeten. Christus in een wonderlijk broeienden schemer; naast hem de dikke Pilatus,
met een onderkin en een vette, beringde hand; een jong, lachend gezicht aan den
anderen kant; het is de lach van een zorgeloozen, maar zeer spiritueelen nar. Hoezeer
is hier de essentieele functie van het gebeuren hoofdzaak geworden, in plaats van
het theatrale gebaar! Welke vizioenen heeft deze grijsaard met Rembrandt gedeeld?
Vergelijk deze ‘Ecce Homo’ met de allegorische voorstellingen van den jongen
Titiaan, die zooveel beter passen bij Italië, vergelijk het met de beste Rembrandts;
ja, misschien is Titiaan dan toch op zijn ouden dag Italië ontrouw geworden, zooals
iedere persoonlijkheid, die de grenzen van zijn omgeving overschrijdt, ontrouw wordt
aan de tradities van zijn ‘school’ en omgeving. Curieus is dan ook, dat de gemiddelde
Italiaan voor deze phase van Titiaans kunst geen belangstelling heeft; ik heb vergeefs
naar een reproductie per briefkaart gezocht onder de talrijke Venussen en Madonna's,
en eindelijk met moeite een tamelijk dure fotografie bemachtigd.
Misschien is het jegens de Italianen en de ‘Venetiaansche richting’ in het bijzonder
ondankbaar dit werk als centrum van de tentoonstelling te beschouwen. Er is veel,
zéér veel, waarin de colorist Titiaan zich met evenveel meesterschap laat gelden, en
dan zonder de traditie van zijn land geheel los te laten. Ik zou een ‘Madonna col
Bambino’, een zeldzaam rijk geschilderde ‘Lucretia door Tarquinius bedreigd’, een
‘San Sebastiaan’ en vooral ook (in dezelfde zaal als de ‘Ecce Homo’) een groote
‘Beweening’ kunnen noemen, naast de verschillende portretten, waarvoor ik langen
tijd stilstond; maar wat zeggen veel namen, als men de werken zelf niet bij de hand
heeft om ze te demonstreeren! Liever tracht ik den sterksten indruk weer te geven;
de lezer kan er de minder sterke zelf omheen groepeeren. En misschien is hij zoo
gelukkig zelf even naar Venetië te kunnen gaan....
***
Als ik door de stad der puzzle-steegjes terugdwaal, stroomt het publiek van de Regatta
terug; de Rialtobrug is stampvol, en in de kranten wordt moord en brand geschreeuwd
over een zekeren heer Rickett, dien men qualificeert als den ‘Zaharof del peiroleo’.
Ook dat zijn grootheden, waarmee men rekening moet houden; en vermoedelijk
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hebben vele oude Venetianen niet minder groote en fantastische zaken gedreven dan
Rickett. Maar een ‘Ecce Homo’ is van hen niet overgebleven....
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Elizabeth Zernike, Vriendschappen. (Nijgh en van Ditmar N.V., Rotterdam
1935).
Ieder nieuw werk van deze vruchtbare schrijfster zal door haar lezers zeker met
vreugde ontvangen worden. En deze lezers hebben misschien geen oogenblik ongelijk
zich te verheugen en zich te verdiepen in de degelijke en ingetogen ernst van haar
romans. Elisabeth Zernike blijft zichzelf, en zichzelf gelijk. Zij begeeft zich niet in
experimenten met modernismen en andere -ismen. Zij behoudt haar onvermoeide
belangstelling in het dagelijksch bestaan der menschen en haar niet opvallende, maar
penétrante schrijfwijze. Dat zij steeds open staat voor de problemen van haar tijd,
blijkt uit het onderwerp van dit nieuwe boek van haar hand.
Drie bevriende echtparen met hun onderling eveneens bevriende kinderen en hun
naaste omgeving vormen een ruim gegeven voor deze niet zeer lange roman. Behalve
op het komen en gaan der vriendschappen heeft de schrijtster zich ook geconcentreerd
op de huwelijken dezer zes menschen, die, aangetast door den verwarrenden invloed
van het hedendaagsche zelfonderzoek en twijfelen, dreigen in het ongereede te raken.
Ook de kinderen strijden met hun conflicten in zichzelf en ten opzichte van elkaar.
In het werk van Elisabeth Zernike is een steeds grootere neiging tot Hollandsche
verinnerlijking te bespeuren. Zij tracht het onuitgesprokene van haar sujetten naar
voren te brengen en van daar uit hun leven te leiden. Men zou haar werk het realisme
van den innerlijken Hollander kunnen noemen. Haar werk is, van dat standpunt
beschouwd, zeker wel een waardig verschijnsel in de hedendaagsche romanlitteratuur.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

J.W. Selleger-Elout, Menschen in den Storm. (N.V. Servire, Den Haag,
z.j.)
Onder dezen romantischen titel vertelt mevrouw Selleger-Elout ons de verdere
lotgevallen van Ruth Telling, die haar naam gaf aan het vorig werk van deze
schrijfster. Immer, op den omslag van dit boek wordt ons gezegd, dat de lezer niet
tevreden kan zijn met het feit, dat Ruth en Karel ‘elkaar tenslotte kregen’. Er lagen
te veel problemen op de loer.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

In dit nieuwe werk blijkt dan ook, dat dat ‘krijgen’ nog maar erg problematisch
is Karel, de bezitter van een kweekerij, wil voor alles zijn ideaal, het stichten van
een soort Walden op zijn grond, onder het motto ‘ieder werkt en eerlijk zullen wij
alles deelen’, verwezenlijken. In tegenstelling tot het oude Walden, is hier kuischheid
tusschen de leden der kolonie het eerste gebod. Een gebod, dat de leider Karel in de
eerste plaats op zichzelf en zijn Ruth toepast, omdat hij nog niet uitgemaakt heeft,
welke plaats een kind in zijn nieuwe gemeenschap moet innemen Vandaar
waarschijnlijk al deze exaltatie, die op veel narigheid voor beide partijen uitloopt.
In het gemeenschappelijk huis, dat langzamerhand vol raakt met de meest
heterogene elementen, is natuurlijk het onweer. In den vorm van oneerlijkheid en
onzedelijkheid niet van de lucht De beide hoofdpersonen weten zich echter onder
den druk van het mislukken van hun plan uit te werken. Bij Ruth geschiedt dit, doordat
zij tot de overtuiging komt, dat zij eerst van God zal moeten houden voor zij van alle
menschen op de wereld zal kunnen houden. Hoe Karel het klaar speelt, blijft
eenigszins in het vage, tenzij het alleen de gedachte aan Ruth mocht zijn die hem op
de heen helpt.
Naast dit ongenoegelljk idealisme, komen hier en daar kwaliteiten in dit boek voor
den dag, die er op zouden kunnen wijzen, dat de schrijfster eigenlijk te goed is voor
haar onderwerp. De manier waarop zij het achterbuurtkind Snoetje met haar vroegrijpe
steegwijsheid - helaas ook niet goed volgehouden - gebruikt als ontdekster van de
achterbakschheden en andere persoonlijke kwalen der kolonisten, is verdienstelijk.
Evenzoo niet onverdienstelijk zijn eenige aardige uitdrukkingen en bijnamen, die
meestal als uitspraken van Jaap, den vriend van Karel, tot den lezer komen.
M.t.B.

‘Jenseits’ der macht
aant.

Waar in italie de ironie der historie spreekt
Visschers en eenzaamheid erfgenamen
Toen Goethe, Stendhal en Gregorovius in Italië reisden, bestond er nog een rest van
samenhang tusschen de monumenten van het verleden en de politieke toestand van
het land; het was nog niet één geworden, lag nog gespleten in zijn historische staatjes,
voortgekomen uti Middeleeuwen of Renaissancetijd. Zij konden dus nog een levend
verband zien; immers, de monumenten van Italië zijn voor het meerendeel niet te
denken zonder den achtergrond van een politiek verdeeld schiereiland, met stedelijke
machtcentra, ieder met een eigen karakter, en eigen stijl van machtsuitstraling, een
eigen concentratie van cultuur als symbool van die macht in de sfeer van het
‘geestelijke’. Wie het omstreeks 1450 gestichte kasteel der Sforza's midden in Milaan
uitsluitend ziet als een decoratieve versiering van een hedendaagsche fascistische
stad vol snorkende oorlogsplakkaten (wat tegenwoordig licht gebeuren kan, omdat
Milaan niets anders meer is dan een van de vele steden van het koninkrijk Italië) kan
moeilijk oog hebben voor het enorme machtssymbool, dat deze brutale muren en
torens eens zijn geweest voor de bewoners van het zelfstandige ‘rijk’ Milaan; de
gang der historie heeft dit bolwerk vernederd tot schilderachtige bekijkbaarheid voor
toeristen en.... kazerne van het moderne militaire bestel. En zoo is het met talrijke
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andere resten uit het verleden van deze streken; zij spreken een andere machtstaal
dan die van het fascistische land van 1935, dat zich met daverend geschreeuw van
boven af voorbereidt op een koloniale expeditie in Afrika. Het is de machtsformule
van een stedencultuur, die zich in zulk een Sforza-kasteel verzichtbaart, het is een
ander ‘imperialisme’, dat deze muren liet bouwen, maar het is zeker evenmin
sympathiek in zijn optreden geweest.
Wij zijn nu eenmaal onwillekeurig geneigd zelfs de bruutste bendeleiders van die
dagen te idealiseeren (via de monumenten, die zij zich en passant ook lieten
vervaardigen door geprotegeerde kunstenaars), omdat zij niemand meer kwaad
kunnen doen; want in het licht der geschiedenis wordt de tragedie van het anonieme
lijden doorgaans een onbeteekenend moment naast de wereldhistorische namen. Wij,
die getuige zijn van de reclamecampagne van het fascistisch regime voor den
kolonialen veldtocht, waarvan de gemiddelde Italiaan in zijn zorgeloosheid en
geneigdheid tot fanfaronneeren maar een schemerachtig idee heeft, voelen ons
onwillekeurig solidair met het ‘anonieme volk’, dat aan het imperialisme wordt
opgeofferd; maar de resten van het stedelijk machtsvertoon der Sforza's staan zoo
ver van ons af, dat zij ons de gedupeerde individuen doen vergeten, ons hoogstens
aesthetisch inspireeren en bewondering afdwingen voor het ‘realisme’ van die heeren
tyrannen! Merkwaardige inconsequentie! Wellicht dat wij er anders tegenover zouden
staan (en men merkt het aan de notities van Stendhal duidelijk, dàt hij er anders
tegenover stond), als wij ook nu nog in een verdeeld Italië reisden, met overal de
sporen dier politieke situatie nog om ons heen. Thans zijn kasteelen en Dogenpaleis
slechts objecten voor den bewonderaar der architectuur; en in de groote architectuur
bewondert men, of men het weet of niet, de machtsontplooiing van den mensch, zijn
beheersching van de stof, zonder aan de slachtoffers van al deze evoluties te denken.
Pas wanneer men er zich rekenschap van geeft, hoe een paar eeuwen ontwikkeling
(wat zijn hier eenige honderden jaren!) voldoende zijn geweest om deze gebouwen
van hun oorspronkelijken zin te berooven, om bendeleiders tot historische namen en
Dogen tot kleurige figuranten in een Venetiaansch drama te maken, begint men ook
iets te voelen van de groote vergelding, die het leven gereed houdt voor de anoniemen:
alles wordt anoniem, alles wordt schilderachtig, zelfs de schitterendste
machtsontplooiïng wordt op den duur legende.... en eens verdwijnt zelfs de legende
om plaats te maken voor het ledige, waarin ook de naam vergaat. Eerste trap der
anonymiteit: wij hooren nog de namen, wij zien nog de monumenten; nieuwsgierige
kinderen in het voetspoor van Baedeker snuffelen onwennig, waar eens hertogen en
pausen rondliepen. Tweede trap der anonymiteit: de golven ondermijnen de
fundamenten, zand waait over de zuilen, het laatste etiket heeft afgedaan.
Met dezen vorm van gerechtigheid troosten zich gaarne degenen, die de
gerechtigheid van een Volkenbond wantrouwen en nochtans aan het imperialistisch
gebrul der machtsontplooiers met afkeer voorbijgaan.

8. Fruttuoso.
Ik denk aan twee zulke ironische documenten der historie: plaatsen, waar de wind
der anonymiteit onweerstaanbaar heeft gewaaid, waar van de macht en haar brute
demonstratiedrift niets meer is overgebleven dan een paar vormpjes, door narren nog
eens van een inhoud voorzien, of leeg....
Aan een inktblauwe baai, scherpe inham van de Middellandsche Zee ten Oosten
van Genua, ligt het oude slot der Doria's; al sedert de vroege middeleeuwen werden
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deze adellijke zeeschuimers hier begraven in een grafkelder met nauwelijks leesbare
letters; wie er binnen treedt, moet thans nog decent gekleed zijn, volgens het
voorschrift, dat een oude visschersvrouw u in herinnering brengt; dat is het eenige
bewijs van respect, dat de hedendaagsche reiziger den potentaten van weleer nog
schuldig is en hij heeft het bovendien meer aan welvoegelijkheidsoverwegingen van
later datum dan aan machtsdaden der Doria's zelf toe te schrijven. Want wat gebeurde
er met dit kasteel, dat de baai beheerscht, ontoegankelijk van de landzijde (ook nu
nog), bewonderenswaardig om zijn slanke boogvensters, die toch geen inbreuk maken
op de kracht van het geheel? Er nestelden zich visschers in; waar eens een machtig
individu verblijf hield, drong de ‘schare’, de plebejische, anonieme collectiviteit
binnen; huisnummers teekenen nu de kamers der Doria's, visschersnetten hangen te
droegen in de gangen, de pot wordt gekookt in de wapenzaal. Kortom: het voorname
huis is een nederig dorp geworden; in het hol van den leeuw heeft zich een
mierenkolonie gevestigd!
Men laat zich door een visscher naar S. Fruttuoso toeroeien vanaf het stoombootje,
dat Portofino met dit curieuze oord verbindt; en aangezien deze visscher de eenige
trait d'union is tusschen het stoombootje en S. Fruttuoso, zet hij u 1½ lire af, hetgeen
toch waarschijnlijk nog bescheiden is in vergelijking met de tarieven der Doria's
voor koopvaarders. Langs een trap over de rotsen komt men in een paleis, dat geen
paleis meer is, waar de gangen straten zijn en waar men de onbescheidenheid van in
een particuliere woning te zijn toch niet van zich kan afzetten, terwijl men zich door
het ‘dorp’ beweegt. De Doria's demonstreert men u begraven in hun duistere tombe,
ergens in S. Fruttuoso, maar het leven heeft hen vergeten. Het deed hun niet eens de
eer aan van hun slot een museum te maken met eerbiedig-sloffende suppoosten, die
kuchend achter hun hand naast den reiziger komen staan om hem op een bijzonderheid
te wijzen en een fooi te toucheeren; neen, het echte, stinkende, onaanzienlijke leven
van visschers groeide over hen heen, de machtigen, met hun grooten naam in de
geschiedenis. Op deze plaats is de anonymiteit ten slotte sterker gebleken dan de
befaamde potentatennaam. Voor de visschers gold slechts de beschikbare ruimte;
dat zij er een practisch gebruik van hebben gemaakt, zal alleen hem grieven, die zich
nooit eens heeft vermeid in een wereld, waarin de dingen op hun kop stonden. S.
Fruttuoso is de practische oplossing van een sociaal probleem (een ‘heerenhuis’ werd
omgeschapen in een volkshuisvesting) en bijna iedere practische oplossing, op welk
gebied ook, heeft nu eenmaal de eigenschap, dat zij de poëzie van het on practische
van ironisch commentaar voorziet.
Mieren in het hol van den dooden leeuw.... Als de leeuw historie is geworden, doet
het er weinig toe, hoe men zijn woonplaats exploiteert....

Torcello.
Venetië: een stad in het eerste stadium der anonymiteit. Weliswaar beroofd van zijn
stedelijke macht, maar nog in het bezit van zijn volle schittering; vol namen, vol
architectuur, nog naar het leven toegewend ondanks al zijn relaties met de
geschiedenis. Wel golven de vloeren van S. Marco en het Palazzo Ducale op een
bedenkelijke manier, wel kwam in 1902 de Campanile te vallen; maar met ijverig
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restaureeren en herbouwen weet men Venetië te bewaren, voorloopig, voor den val
naar het tweede stadium, dat der complete vergetelheid door zand en golven.
Maar er was eens een ander Venetië. Toen de bewoners van het vasteland voor de
barbaren vluchtten naar de lagunen, werd niet Rialto, het voornaamste eiland van de
huidige stad, maar een eiland ten Noord-Oosten, Torcello, het centrum. Van Torcello
begon de bloei van Venetië; op Torcello bouwde men in de zevende eeuw een
imposante domkerk, terwijl Rialto nog slechts door enkele visschers werd bewoond.
Torcello werd het bolwerk van de nieuwe maritieme macht, die pas in 1797 definitief
door Napoleon ten val zou worden gebracht.
Maar wie zich thans, via de eilanden Murano en Burano, laat overvaren naar deze
‘bakermat van Venetië’, constateert, behalve de ironie, ook de immoreele
ondankbaarheid der geschiedenis. Men zou het uit Volkenbondsoverwegingen van
recht en billijkheid nog kunnen goedkeuren, dat het huidige Venetië Torcello
overvleugelde en binnen zijn invloedssfeer trok; maar de beklagenswaardige
ondergang van het eens zoo schitterende centrum, deze degradatie van een handelsstad
tot een verlaten pol met wat gras- en boompluimen, waarop het wonderbaarlijk
behouden gebleven kerkencomplex aandoet als een cultureel waterhoofd van enorme
monsterafmetingen, is waarlijk tè tragisch. Dit is niet eens een ville morte; hier
hebben de wingerdranken zich in den letterlijksten zin van het woord tot vlak bij den
prachtigen, strengen Dom geslingerd; er is, afgezien van een paar huisjes, die niet
meetellen, op Torcello werkelijk niets meer dan de eenzaamheid van de natuur en
de nog grooter eenzaamheid van de Cattedrale di S, Maria Assunta, geleund tegen
de kerk van S. Fosca met haar soberen, octogonalen vorm, die even doet denken aan
een koepelgraf van een tweeden Theodorik. Als een vuurtoren ziet men, op Torcello
aanvarend, reeds den hoekigen campanile oprijzen uit de absolute verlatenheid; waar
men aanlegt, vindt men geen huis, geen schuur, niets dan een kanaal met een paar
argumenteerende gondeliers, wier belang het is den afstand tusschen de kerken en
de aanlegplaats grooter voor te stellen dan hij is. Want deze eenzaamheid is niet zóó
eenzaam, of zij wordt nog geëxploiteerd, en goed ook; kudden toeristen worden hier
door de booten uitgeschud, in draf rondgevoerd en weer weggezogen; wat zij op
Torcello komen doen, is niet duidelijk, aangezien er geen cafés zijn om aan te doen
en de kerken er heusch niet zoo weelderig uitzien als S. Marco. Ik heb zelden een
plaats gezien, waar toeristen meer detoneerden dan op Torcello, terwijl ik even zelden
een plaats heb gezien waar zij voorspoediger door het stadsbeeld worden opgeslokt
dan te Venetië....
Torcello lijkt een eiland van ruïnen, al zijn zijn kerken juist merkwaardig gaaf
gebleven, al treft men in zijn Dom een paar mozaïeken, die tot de indrukwekkendste
van geheel Italië behooren; het lijkt een oord aan het eind van de aarde, waar men
geen land meer achter zich heeft, of (als men Holstiaansche gevoelens niet kan
bedwingen) waar het Elysium zou kunnen beginnen achter den Okeanos. Waarom
er nog enkele visschers zijn, die het bewonen? In de schaduw van de
waterhoofdkerken is hun bestaan, in een slecht klimaat bovendien, een vraagteeken.
Veel volstrekter dan in S. Fruttuoso heeft de gerechtigheid van de historie hier het
vonnis geveld: met den grond gelijk gemaakt is hier de macht, overstoven door zand,
overgroeid door planten, teruggekeerd tot het water. Anoniem tot den laatsten graad
is Torcello geworden; en te sterker spreekt die absolute anonymiteit tot den bezoeker,
alle kwakende toeristen ten spijt, omdat het waterhoofd van den Dom en S. Fosca
als een ironisch teeken nog een allerlaatste blijk van herkenning mogelijk maakt.
Menno ter Braak.
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Schietschijf
aant.

Zwijgen is goud
Dezer dagen, teruggekeerd van een vacantie in het buitenland, wilde ik toch nog iets
van mijn geld in eigen land verteren en trad een bioscooptheater binnen, waar men
de Nederlandsche film ‘De Kribbebijter’ presenteerde. Volgens de bevoegde
Nederlandsche filmcritiek is dit werkstuk een groote vooruitgang in de Nederlandsche
filmproductie, en dit zal ook stellig wel waar zijn, want ce n'est pas jurer gros. Alleen
zou ik zoo zeggen, dat de Nederlandsche filmproductie nog gerust wat verder vooruit
kan gaan zonder gevaar te loopen de finish te bereiken.
Maar dit latende voor wat het is, zou ik alleen een opmerking willen maken over
den dialoog. Er wordt in ‘De Kribbebijter’ (vooral in het begin) zooveel overbodigs
gezegd, dat een goed verstaander al lang had geraden, voor de betreffende filmster
een mond open deed, dat men in allen ernst gaat twijfelen aan de waarde van het
gesproken woord voor de sprekende film. En misschien treft het overbodige van
dezen dialoog nog meer, omdat het een Nederlandsche film betreft, met
huis-entuin-keuken-Nederlandsch gelardeerd. De vremde taal heeft altijd uit zichzelf
voor dengeen, die haar niet van nature spreekt, nog wel zooveel ‘poëzie’, dat men
geneigd is het onbelangrijke van een hol gesprek te vergeten voor de ‘kleur’ van het
taaleigen. Het beroemde ‘O.K.’ van de Amerikaansche film doet den bezoeker denken:
‘zoo is het daar in Amerika, zoo zijn die menschen nu eenmaal, van dergelijke
zinswendingen maken die typische lieden gebruik’ etc.; maar wat te denken van
‘dank je wel schat!’ en ‘goeden morgen lieveling’? Wij hooren zulks geregeld op
straat, in café's, en soms ook thuis, en er is geen enkele reden voor ons om er meer
romantiek achter te zoeken dan er in zit. En dus pleegt de Nederlandsche film in dit
opzicht veel onbarmhartiger verraad aan de onbeduidendheid dan buitenlandsche
collega's.
Moraal: de Nederlandsche sprekende film moet vooral leeren zwijgen; hoe meer
zij zwijgt, hoe sprekender zij wordt, dat zal men zien... en hooren.
Sagittarius.

Een arts in China
aant.

Ervaringen uit de Chineesche provincie
Een synthese van afstand en nabijheid
A. Gervais, Aesculaap in China. Vert. door N. Brunt. (Karavaanserie.
Boucher, Den Haag 1935).
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Een reisbeschrijving, die werkelijk het ideaal van een reisbeschrijving nabijkomt,
zal steeds twee gevaren moeten vermijden: in de eerste plaats de al te groote afstand
en in de tweede plaats de al te groote nabijheid. Wie te ver blijft van het land, dat
hij bereist, zal het nooit leeren kennen als een organisme, met eigen bloedcirculatie
en eigen spijsvertering; zijn visie zal noodzakelijkerwijs die van den hotelgast of van
den curiositeitenjager blijven, hij zal niet kunnen nalaten voortdurend zijn van huis
meegebrachte normenstelsel als een scholastisch net voor de vreemde wereld uit te
spannen. Wie echter al te familjaar omgaat met het vreemde, zal evenmin de ideale
reisbeschrijver zijn; er zal in zijn toon een te goedkoope gemeenzaamheid komen;
zijn wensch om zich volkomen over te geven aan de realiteit van het andere zal hem
gemakkelijk de verschillen tusschen de volken uit het oog doen verliezen, terwijl
ieder mensch toch veel langer een vreemdeling blijft in een ander cultuurmilieu dan
hij in oogenblikken van gemeenzaamheid zelf wel geneigd is aan te nemen. Men
moet zich voor het andere kunnen openstellen, maar men moet het op een gegeven
oogenblik ook weer kunnen samenvatten; om een juiste synthese voor die twee
elementen te vinden, moet men menschen- en feitenkennis hebben, niet alleen ten
opzichte van het volk, dat men ‘bereist’, maar evenzeer ten opzichte van het volk,
waarvoor men zijn reiservaringen opschrijft. Reizigers van onzen tijd zijn eerder
geneigd hun eigen land dan het bereisde te vergeten, zooals reizigers van vroeger
eeuwen zonder bezwaar hun eigen volksnormen overbrachten op de vreemdelingen,
waarmee zij vol verbazing kennis maakten.
Waarschijnlijk heeft de ontzaglijke vergemakkeling van het reizen door de
ontwikkeling der techniek tot die verandering van psychische instelling veel
bijgedragen; de familjariteit neemt toe naarmate men het gevoel voor afstand en
beperkte bewegingsmogelijkheid verliest; en het kosmopolitisme doet bovendien het
aantal ‘razende reporters’, die zich over niets meer verbazen, snel toenemen.
Men kan niet anders zeggen, dan dat Albert Gervais, de auteur van het boeiende boek
over China, dat ik hierboven heb aangekondigd (oorspronkelijke titel ‘Aesculape en
Chine’), er met groote virtuositeit in geslaagd is een reisbeschrijving te geven, die
de beide elementen harmonisch verbonden inhoudt. Hoewel Gervais zeker niet
behoort tot degenen, die terugschrikken voor de intieme nabijheid, hoewel zijn
kostelijk verteltalent hem dus meer in de buurt brengt van de reportage dan van de
geleerden stijl, mist hij toch volkomen de vulgariteit en sentimentaliteit van zeker
soort journalistieke geesten van den zooveelsten rang, wier hoofddoel het is de
gemeente in patria te overbluffen met rariteiten. Het China van Gervais heeft de
levende tegenwoordigheid van het geziene en gehoorde, maar de schrijver en zijn
collega Morel blijven zich bewust van hun vreemdelingenschap in het enorme rijk,
waarvan zij de intieme details zoo humoristisch weten naar voren te brengen.
Men kan zich dan ook best vereenigen met het oordeel van Slauerhoff, dat op den
omslag van de Nederlandsche vertaling vermeld staat: ‘Na de vele litteratuur door
onbevoegden is dit boek een verademing. Het is echt en geeft in dezen luchtigen
vorm een dieperen kijk op de vele komische en tragi-komische aspecten van het
moderne China.’ Het lijkt mij trouwens niet onmogelijk, dat Gervais eenigen invloed
heeft gehad op de conceptie van Slauerhoffs romans over China, ‘Het Verboden
Rijk’ en ‘Het Leven op Aarde’. Het kan ook zijn, dat er alleen maar van een
gemeenschappelijke manier van reageeren op dit voor Europeanen zoo intrigeerende
land sprake kan zijn; Gervais en Slauerhoff zijn beide arts, zij moeten beiden niets
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hebben van de zoetelijke China-litteratuur, zij hebben ook beide het contact met deze
beschaving gezocht (Gervais waarschijnlijk nog intenser dan Slauerhoff), zonder het
gevoel van vreemdelingschap ooit kwijt te kunnen raken. Naast deze punten van
overeenkomst zijn er verschilpunten genoeg; men zal ze zelf bij lezing gemakkelijk
kunnen constateeren; maar uit het werk van Gervais en uit dat van Slauerhoff komt
eenzelfde visioen opdoemen, eenzelfde geur, zou men bijna zeggen, van een krioelend,
statisch volk, verknocht aan zijn dooden en zijn vuurwerk, hier en daar aangevreten
door de Europeesche beschaving, maar er nauwelijks wezenlijk door afgeleid van
zijn traditioneele levenswijze.

Such is life in China.
Gervais (geb. 1892 te Bordeaux), werd na als arts bij de marine werkzaam te zijn
geweest, op zijn verzoek in 1919 uitgezonden als geneesheer aan het R.K.
Missiehospitaal en hoogleeraar aan de Chineesche school voor geneeskunde te
Tsjengtoe, de hoofdstad van Szetsjwan. Het verblijf in deze (ver in het binnenland
gelegen) stad is het onderwerp van zijn boek. Deze Franschman heeft de scherpe en
tegelijk nuchtere oogen, die zulk een verblijf waard zijn. ‘Aesculaap in China’ is
naar den vorm een onuitputtelijke voorraad avonturen en anecdotes, uitmuntend
verteld met een zuiver gevoel voor de pointe; als zoodanig is het daarom eminente
reislectuur. Maar het is tevens meer. Het geeft zonder veel pretentie een kleine
philosophie van het Chineesche leven en zijn van de onze zoozeer afwijkende normen;
en het is vooral daarom, dat ik meen, dat dit werk een uitvoerige en warme
aanbeveling verdient. Gervais vertelt smakelijk, ongetwijfeld; men behoeft maar te
beginnen met het relaas van zijn reisavonturen tusschen Shanghai en Tsjengtoe om
zijn boek niet meer uit handen te leggen; maar wat hem zijn bijzondere beteekenis
geeft, is, dat hij toch den afstand bewaart. Hij verliest zijn geheele ziel niet aan de
anecdote, maar staat als interpreteerend mensch zelf op den achtergrond, geboeid
door het vergelijkingsmateriaal, dat dit verblijf hem oplevert. Hij toetst de Chineesche
begrippen aan de Westersche; hij neemt de moraal der Tsjeng-toeërs waar om er de
moraal van Europa naast te houden; en als hij op de laatste bladzijde vooral (bij
monde van een Engelschman, waarmee hij in Tsjeng-toe omging) den nadruk laat
leggen op 't verschil, dan is die conclusie de vrucht van een onbevangen poging om
de overeenkomsten te doorgronden:
‘De dooden zijn de ware meesters over deze beschaving, onder een uiterlijk, dat
even veranderlijk is is als de kleur van een kameleon, is dit volk uiterst conservatief
en blijft koppig iederen aanval op zijn familie-tradities alslaan. Opgesloten in zijn
familie-verband, dat heden nog precies eender is als tweeduizend jaar geleden, wekt
het den indruk, dat het tevreden is met zijn lot.... De primitieve organisatie van het
onmetelijke keizerrijk, de technische opleiding van de legers met hun moderne
uniformen, dat is evenmin vooruitgang als de grootspraak van de studenten....’
Een uitspraak, die men dan weer zeer concreet samengevat kan vinden in de
voortreffelijke anecdote van den modernistischen student Yu-moe-tsjin, die nieuwe
wegen wilde bewandelen en door zijn conservatieven vader met behulp van de listen,
waarover het oude China beschikt, tot de orde werd geroepen, om op zijn beurt een
traditioneele gefortuneerde Chinees te worden, levend in ‘redelijke losbandigheid’,
die aan de ziel een rustig evenwicht geeft, ‘zeer na verwant aan het ware geluk, en
een beter begrip van menschen en dingen’.
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Chineesche moraal.
Het boek van Gervais is rijk aan zulke observaties en intelligente conclusies. Nog
een enkel voorbeeld: wat Gervais zegt over het relatieve van den angst voor den dood
bij de Chineezen:
‘Het hiernamaals boezemt evenmin veel schrik in; de duivels en de helsche
folteringen, die in de pagoden door een menigte beelden van een aangrijpend realisme
worden voorgesteld, slagen er niet in indruk te maken op absoluut ongodsdienstige
en weinig geloovige menschen, en toch zijn het verschrikkelijke tooneelen, waar de
veroordeelden, onder den strengen blik van den helschen rechter, op palen worden
gespietst, in stukken gehakt, verbrand, verslonden, gevierendeeld en geknuppeld
door de demonen, alvorens op aarde terug geworpen te worden in de gedaante van
een onrein beest, schildpad, insect of slang.... De bezoekers kijken er belangstellend
naar, spreken en lachen erover, maar het denkbeeld, dat een dergelijk lot hem bedreigt,
komt niet in hen op.’ Kan men deze verhouding vergelijken met die van den
gemiddelden Europeeschen geloovige, die tegenover een nauwkeurig geconstrueerde
hel van Hiëronymus Bosch wordt geplaatst?
Over de levensvoorwaarden der Chineezen:
‘Misschien overheerscht de tragische en beangstigende rijstkwestie bij hen iedere
andere overweging. Zij kennen hier het probleem van Europa niet: het grootst mogelijk
aantal menschen zoo goed mogelijk te laten leven - hier bestaat het daarin om het
aantal monden in logische overeenstemming te brengen met de beschikbare
hoeveelheid rijst.... Toevluchten openen, de armen, de gebrekkigen en de zieken
helpen, die niets tot de gemeenschap kunnen bijdragen, schijnt hun onrechtvaardig
en onmenschelijk’. Welk perspectief op de Chineesche moraal wordt hier geopend!
Over den oorlog in China:
‘De oorlog, die er vrijwel endemisch woedt, wordt door bedachtzame geesten
beschouwd als een ramp van den tweeden rang, en zijn verwoestingen kunnen niet
worden vergeleken met die van overstrooming, hongersnood, pest of cholera. De
oorlog wordt gevoerd door huurlingen, die menschen van hetzelfde ras en voor het
meerendeel uit dezelfde provincie zijn. Ze hebben absoluut niets tegen elkaar’. De
passages, die Gervais aan den oorlog, aan de Chineesche generaals en hun gebruiken,
aan de roovers en aan de cholera wijdt, illustreeren deze these weer uitstekend; de
groote chaos heerscht over al deze verschijnselen, maar het merkwaardige is, dat de
Chinees aan dien chaos zijn maatstaven ontleent!
Dit zijn enkele grepen uit het boek van Gervais; men zou er meer uit kunnen
aanhalen. Maar waar het thans in een zeer goede Nederlandsche vertaling en een
populaire, maar uitstekend verzorgde en met geestige vignetten van Léon Holman
geïllustreerde uitgave binnen ieders bereik is, volsta ik er mee voor de rest naar het
werk zelf te verwijzen.
M.t.B.

Kunst en letteren
Tentoonstelling van Tachtig
aant.
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Het eerste nummer van de Nieuwe Gids vijftig jaar geleden verschenen
Een beknopt en toch rijk overzicht
Belangrijke verzameling portretten
Op 2 October 1885 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift De
Nieuwe Gids. De tentoonstelling in het gemeente-archief van documenten
betrekking hebbende op de Beweging van Tachtig, die om redenen van
zuiver practischen aard niet precies op den historischen datum kon worden
geopend, wil dus het feit herdenken, dat 50 jaar geleden de stoot werd
gegeven tot het ontstaan van nieuwe inzichten in het wezen der litteratuur.
Naar de archivaris van het Gemeentearchief, dr H. Moll, ons meedeelde bij een
ontvangst van de pers voor de opening, is het tentoongestelde voor een groot deel
afkomstig uit de letterkundige verzameling van dat Archief. Zooals men wellicht
weet, is deze verzameling rijk aan handschriften en curiosa. Zij is echter voor deze
gelegenheid nog aangevuld, o.a. met veel geschilderde en geteekende portretten van
elders; en het moet gezegd worden, dat de combinatie van een en ander door de goede
zorgen van den heer Moll een zeer interessante expositie heeft opgeleverd. Met name
de afdeeling ‘beeldende kunst’ is uitermate boeiend en gevarieerd, al wil dat niet
zeggen, dat er op graphologisch en bibliophiel gebied ook niet veel te zien zou zijn.
Zooals de heer Moll zelf opmerkte in zijn uiteenzetting voor de pers; men kan van
de mannen van Tachtig een betrekkelijk compleet overzicht geven, omdat zij weinig
in getal waren en omdat hun creatieve en critische periode als een afgesloten geheel
kan worden beschouwd. (De heer Moll heeft 1895 als grens gekozen, omdat toen de
revolutionnaire kracht van Tachtig als geheel was uitgewerkt). Er is inderdaad al
veel historie en curiositeit in de voortbrengselen van Tachtig; men zie de aan Jacques
Perk gewijde vitrines met de twee zoo ouderwetsch aandoende groote portretten van
den dichter, men zie het versje van de ‘echte’ Mathilde in het poëzie-album van Perks
zuster! Hoe ver staat dat alles al af van de ‘revolutie’!
Maar zooals uit deze tentoonstelling blijkt, zijn de beeldende kunstenaars, die de
Tachtigers geschilderd, geëtst en geteekend hebben, het minst historisch geworden.
Welk een voortreffelijk werk hebben schilders als Breitner, Veth, Haverman, Isaäc
Israëls, van Looy en Witsen in de Tachtiger physiognomieën gegeven! Vooral Witsen:
een zeer geïnspireerd portrettist, met prachtige vondsten; den nuchteren en
voorzichtigen Jan Veth (ook door een sonnettenhandschrift vertegenwoordigd) kan
men hier volgen van af een van zijn oudste en conventioneelste portretten (dat van
Aletrino; toch wel helder van karakteristiek). De Tachtigers waren er geenszins
afkeerig van zich te laten afbeelden; vooral Kloos heeft in alle denkbare houdingen
geposeerd, zoowel voor den schilder, etser en teekenaar, als voor de lens (Witsen
was ook een zeer goed fotograaf)). Als psychologisch materiaal voor de kennis van
het ‘l'art pour l'art’ in houding en kleeding zijn deze documenten even interessant
als vele ervan voor de aesthetiek.
Tachtig als inspiratie en motief voor de Nederlandsche schilders: ook dat
is een onderwerp voor een kunsthistorische dissertatie, die, zoover ik weet,
nog niet geschreven is. De auteur verzuime dan ook vooral niet conclusie
te trekken uit de op deze tentoonstelling aanwezige foto's; b.v. die van
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Witsen, Boeken en Kloos als Hollandsche bohémiens.... een tafreel, dat,
vanwege de onberekenbare evoluties der mode, ons nu meer aan een
gezelschap aapjeskoetsiers doet denken, zij het dan op zijn Zondagsch en
zeer uitgelaten....

‘Wegbereiders’ en ‘voorloopers’.
De expositie is in één zaal zeer overzichtelijk opgesteld, zoodat men zich van de
verschillende persoonlijkheden een duidelijk en samenhangend beeld kan vormen.
Rechts van den ingang stuit men dadelijk op Multatuli en Potgieter (bijna arm in
arm) als ‘wegbereiders’; een combinatie, die er m.i. al op wijst, hoe onjuist deze
traditie van het ‘wegbereiden’ is, of liever, hoe eenzijdig daardoor twee antipoden
uit onze litteratuur om der wille van de z.g. historische constinuïteit als tirailleurs
worden voorgesteld. Maar de teekening van Multatuli door Jan Zürcher is fraai en
wij hebben er dus vrede mee.
Als ‘voorloopers’ heeft de heer Moll W.W. van Lennep, J. Winkler Prins en Jan
Hemkes opgenomen. Van Lenneps vertaling van Keats' ‘Hyperion’ werd zeer
bewonderd door Perk, zooals uit de vitrine ook blijkt. Van J. Winkler Prins is er een
charmant portret, waarop men den dichter voor zijn schildersezel ziet zitten (van de
hand van zijn broer).
Volgt, ook nog als voorlooper, Jacques Perk, waarvan ik de twee groote portretten
en het poëziealbum van zijn zuster al noemde. Er is ook een foto van ‘Mathilde’, en
vele aardige portretjes van den jongen Perk liggen er naast het manuscript van de
sonnetten (met Kloos' aanteekeningen: ‘kan je dit niet veranderen?’) en een eersten
druk van den Mathildecyclus, eveneens met commentaren van Kloos; voorts vindt
men er o.a. nog het handschrift van Perks verzen aan zijn tante Betsy.

De Tachtigers.
In de vitrines aan de eigenlijke Nieuwe-Gidsers gewijd, trekt allereerst de groote
collectie aan Willem Kloos gewijd de aandacht. De beroemde portretten van Witsen
zijn er, maar ook allerlei curieuse foto's en caricaturen. Onder de boekuitgaven zijn
zeldzame drukken, onder de manuscripten is b.v. een handschrift van den dichter uit
zijn H.B.S.-tijd (een poëtische strijd met een medeleerling). ‘Okeanos’ en eenige
sonnetten kan men eveneens in handschrift zien, voorts een kwitantie van Kloos'
eerst verdiende geld en een jeugdfoto, die zoowaar nog lijkt.
Lodewijk van Deyssel is minder uitgebreid vertegenwoordigd, maar de beste portretten
zijn toch aanwezig, terwijl onder de manuscripten het eenige sonnet, dat van Deyssel
ooit schreef, de aandacht trekt.
Van Albert Verwey ontbreekt het groote portret van Jan Veth, dat op de expositie
bij Boucher te zien was, maar dat gemis wordt vergoed door een mooi portret door
Witsen. Veths werk ligt er trouwens in reproductie, en daarnaast vindt men onbekende
sonnetten, die Kloos en Verwey zelf aan het doek hebben gewijd. Onder de
Verwey-curiosa een programma van Pulchri Studio, waar ‘De Joden’ is opgevoerd.
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Van Alphons Diepenbrock zijn er brieven en foto's; van Arij Prins frappeert een
magnifieke teekening van Isaäc Israëls. Een kijk op Prins' werkwijze krijgt men door
6 staten van één passage uit ‘De Heilige Tocht’. Er is ook een deel van dezelfde
vitrine gewijd aan Jan Hofker, een van de tochtigers die spoedig heeft gezwegen.
Hélène Swarth is vertegenwoordigd door meerendeels bekende portretten en een
enkel manuscript; men kan ook het oordeel van het Handelsblad over haar lezen, dat
haar eens ‘decadent’ noemde. Romantische foto's van Hein Boeken (er is ook een
ietwat vaag portret van hem door Veth) teekenen den bohémien in Tachtig even sterk
als de collectie afbeeldingen van Kloos.
Aan de andere zijde van de zaal treft men Ch. M. van Deventer en Frank van der
Goes; beide geschilderd door Veth. Van den eerste blijkt uit fotografieën, dat hij aan
een hoogen hoed verknocht was en uit een compositie, dat hij (wat minder bekend
is) ook scheppende gaven in muzikale richting had; van Van der Goes liggen er
geestige brieven en zijn brochure over Swart Abrahams en Multatuli. Gorter blijkt
wel het minst van alle Tachtigers geschilderd te zijn; wij vinden van hem alleen een
foto en o.a. de eerste druk van ‘Mei’ met een heel raar bandje. Erens en Aletrino zijn
ook niet vergeten, en zelfs heeft men aan den weinig bekenden Roosdorp (F.C.M.
Schröder) gedacht. Jacobus van Looy komt tot ons in de sympathieke teekening van
Veth en een mooi portret van Witsen. Zijn manuscripten van ‘Feesten’ en ‘Gekken’
liggen bij verschillende verzen.
Frederik van Eeden kan men hier van alle kanten bekijken; een zeer belangwekkende
collectie portretten, waaronder weinig of niet bekende van Veth! Zelfs op den schoot
van zijn moeder lijkt de schrijver van ‘De kleine Johannes’ al op zichzelf. Het
handschrift van dat boek is ook present, benevens een ‘épreuve d'artiste’. Curieus is
ook het huwelijkskrantje, uitgegeven bij het huwelijk van Van Eeden en Martha van
Vloten.
Willem Paap, Multatuliaan, schrijver van den altijd onderschatten, voor de kennis
van Tachtig uiterst belangrijken roman ‘Vincent Haman’, leert men hier kennen door
twee fotografische portretten; jammer genoeg is bij testamentaire beschikking van
zijn weduwe het van hem bestaande portret door Veth vernietigd, terwijl ook het
manuscript van ‘Vincent Haman’ schijnt verloren te zijn gegaan. Naast Paap Johan
de Meester (portret van Haverman) en Aug. van Groeningen, wiens eenige roman
‘Martha de Bruin’ in handschrift en twee drukken aanwezig is.
Van Couperus zijn alle uitgaven voor 1895 verschenen geëxposeerd. Van ‘Extaze’
is er het manuscript, met een suggestie van den schrijver voor den band, waarop Van
Eeden dan weer per brief scherpe critiek uitoefent. Natuurlijk krijgt men van Couperus'
oeuvre maar een zwak idee in dit verband; zijn eigenlijke beteekenis gaat boven
Tachtig in engeren zin uit. Marcellus Emants is goed vertegenwoordigd, van Frans
Netscher is er een krijgshaftige foto en een prospectus, waaruit blijkt, dat hij behalve
trouw naturalist ook groot fietser en redacteur van ‘Het Rijwiel’ was.

Curiosa.
Min of meer buiten het terrein van de expositie, maar lang niet de minste nummers
zijn de zelfportretten van Witsen (aquarel met olieverf opgewerkt), Haverman en

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

Veth. Onder de twee eerste zijn geëtaleerd de eerste notulen van de ‘Nieuwe Gids’
(3 Juli 1885), het werfprospectus in geel en paars, het redactioneele reglement van
orde (door Kloos geschreven) en allerlei andere curiositeiten op het tijdschrift
betrekking hebbend. Verder zijn er spotverzen op de N.G., boeken over Tachtig
(d'Oliveira, Robbers, Coenen, Donker, Stuiveling enz.), een artikel over dr Doorenbos,
den mentor van Tachtig, met een fraaie litho door Haverman, de eerste notulen en
het eerste jaarverslag van ‘Flanor’, een vrijwel compleet overzicht van de bekende
mystificaties der tachtigers, ‘Julia’ en ‘Lieven Nijland’ en een aardige collectie
spotprenten, o.a. uit ‘De Lantaarn’ en ‘De Groene’. En tusschen Multatuli en Potgieter
in hangt een Gedenkplaat 1910 van de ‘Nieuwe Gids’, versierd met het ....hakenkruis!
Men weet nu dus, waar de Duitschers hun symbool vandaan hebben gehaald!
De groote verdienste van de tentoonstelling (die tot en met Zondag 6 Oct. geopend
blijft) is, dat zij beknopt is en toch zeer veel geeft; daarvoor komt dr Moll een woord
van hulde toe. In dezen vorm heeft zulk een expositie groote documentaire en
psychologische waarde. Men profiteere dus van de gelegenheid en late het de zaal
van het gemeentearchief niet aan druk bezoek ontbreken!
M.t.B.

De vrouwenroman gespiegeld
aant.

Schrijvende vrouwen sociologisch verklaard
Gehakt van Arij Prins
A.H.M. Romein - Verschoor, Vrouwenspiegel (W. de Haan, Utrecht 1935).
S.P. Uri, Leven en Werken van Arij Prins (J. Waltman Jr., Delft 1935).
Over het algemeen wordt er door Nederlandsche critici niet bijzonder vriendelijk
geoordeeld over den onuitputtelijken voorraad romans, die hier te lande jaarlijks
door vrouwen (of zooals mevr. Romein-Verschoor nader preciseert; dames) worden
geschreven, gedrukt en ook uitgegeven. Merkwaardig genoeg heeft die critische
reactie maar zeer weinig practisch resultaat; zoo ongemerkt verschijnt er binnen
eenige weken van zulk een roman, die door de critiek of indifferent of bepaald
ongunstig beoordeeld is een tweede, een derde druk, waaruit duidelijk genoeg blijkt,
dat dit soort boeken gelezen wordt door menschen, die zich om banbliksems van
critici maar weinig bekommeren, als zij die tenminste onder oogen krijgen. Men mag
daaruit veilig afleiden, dat een vaste band van onwrikbare trouw in dit geval
schrijfsters en lezeressen (ook lezers?) verbindt; m.a.w. er bestaat hier een
‘sociologische’ samenhang tusschen romanproductie en romanconsumptie. Wat de
litteraire waarde van die productie is, legt betrekkelijk weinig gewicht in de schaal;
er vindt een geregelde spijziging plaats, voilà tout. De duur van de populariteit van
deze kategorie romans wordt dus ook volstrekt niet bepaald door litteraire maatstaven;
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de tamelijk zeldzame boeken van eenige beteekenis onder dezen zondvloed van
lectuur worden soms zelfs meeverkocht, en het gros van de onbeteekenende heeft
nauwelijks te lijden onder de booze of sceptische uitlatingen van de aesthetische
censoren. Ik herinner slechts even aan het phaenomenale succes van een boek als
De Klop op de Deur, waarvoor de historicus later vergeefs de motieven zal zoeken
in de over dat werk verschenen critieken; ik herinner aan lievelingen van het publiek
als Jo van Ammers-Küller, Diet Kramer en mevr. van Nes-Uilkens, wier zegetocht
door geen afwijzend vonnis kan worden gestuit.
Het is dan ook op het kantje van naïef, dat de critiek nog steeds poogt aan al deze
romans een zuiver aesthetisch criterium op te dringen, alsof zij geschreven werden
met de oogmerken, waarmee Dostojefski zijn Demonen en zelfs Flaubert Madame
Bovary schreef. De sociologische factoren zijn hier van veel meer belang dan de
litteraire. Dat die boeken in quaestie ontstaan en dat zij een publiek vinden, is een
verschijnsel, dat van de structuur der Hollandsche maatschappij niet is los te maken.
Een land met een welvarende bevolking (vergeleken bij bv. Italië of Spanje), met
een krachtige gezinsmoraal, met veel vrijen tijd om over de schommelingen dier
moraal na te denken en er de dramatische beteekenis aan toe te kennen van
‘algemeen-menschelijke’ conflicten (alsof de problematiek van een Herman Robbers
en een Ina Boudier-Bakker voor Italianen en Spanjaarden niet even onbegrijpelijk
ware als de poëzie van Boutens voor een Papoea!), zal uiteraard ook een litteratuur
voortbrengen, waarin die sociale verhoudingen tot uiting komen. Als de ‘fijnproevers’
dus hun verontwaardiging uitspreken over de aanwezigheid van zulk een litteratuur,
zullen zij er toch goed aan doen, wat verder te kijken dan de litteratuur alleen. Het
is donquichoterie de schrijfsters van de boeken van het geïncrimineerde genre
aesthetisch verantwoordelijk te stellen voor het feit, dat zij (die in het geheel niet de
behoefte voelen om ‘Europeesch’ te denken en te voelen) door ‘aanbod’ voldoen
aan de bestaande ‘vraag’. Het groote probleem ligt elders, en men realiseert zich dat
nog eens extra goed, wanneer men ons land met Frankrijk vergelijkt; de groote vraag
is, hoe in Nederland een litteratuur bestaan moet, die zich niet richt naar de
onverbiddelijke wet van landelijk vraag en aanbod! Het is mogelijk, dat de
wereldcrisis ons nog van veel rijkdom zal moeten berooven, eer de problematiek van
den familieroman een natuurlijken dood zal zijn gestorven en een andere litteratuur
dan die van mevr. van Ammers-Küller hier een echo zal vinden! In afwachting
daarvan (of van analoge gebeurtenissen, die zich in het domein van het geestelijk
leven laten gelden) kunnen de schrijvers, die een ontwikkeling in de richting van het
Europeesch bewustzijn willen bevorderen, niet beter doen dan het bestaande
analyseeren, het met den vereischten humor bevechten en situeeren tegen den
achtergrond, waaraan het tegenwoordig nog zijn bestaansrecht ontleent. ‘Alles was
ist, ist venünftig’, dus ook de Nederlandsche familieroman; dat is nog geen reden
om hem voor de eeuwigheid te bestendigen, maar wel een reden om hem niet
oppervlakkig-aesthetisch te bestrijden!

Historisch-materialisme en intuïtie.
De onmiskenbare verdienste van de ‘litterair-sociologische studie’ van mevr.
Romein-Verschoor is, dat zij, hoewel ook een schrijvende vrouw, den afstand heeft
gevonden, die noodzakelijk is om het probleem van den ‘damesroman’ te kunnen
overzien. Zij is zelf van meening, dat zij dien gevonden afstand in de eerste plaats
te danken heeft aan het historisch-materialisme, dat het haar mogelijk maakt zich te
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bevrijden van het dogma der z.g. ‘algemeenmenschelijkheid’ en den Nederlandschen
familieroman te zien als een geestelijk uitvloeisel van de maatschappelijke situatie.
Of dat zoo is, betwijfel ik; wanneer mevr. Romein niet (evenals haar echtgenoot, de
auteur van De Lage Landen bij de Zee) in de eerste plaats over een zuivere intuïtie
beschikte, zou het historisch-materialisme haar waarschijnlijk verleid hebben tot een
even botte rangschikking der verschijnselen als ieder dogmatisch gehanteerd systeem
nu eenmaal onvermijdelijk meebrengt. Van het grootste belang is, dat mevr. Romein
in staat is om de theorie te hanteeren, niet slechts gehoorzaam (aan Marx of aan haar
man) toe te passen. Zij is trouwens bewust op haar hoede geweest tegen zulk een
slaafsche toepassing, getuige deze uitlating in haar boek: ‘Want zo ik het
historisch-materialisme al voor het enig betrouwbare instrument houd om het verleden
door te bezien en te begrijpen, ik houd het ook voor het subtielste en moeilijkst te
hanteren, zeker in zijn toepassing op het geestelijk leven. De overtuiging, dat het bij
voldoende kennis en scherpte van blik een ongekend aantal menselijke verhoudingen
kan verklaren, mag ons er niet toe verleiden grote samenhangen van sociologische
en psychologische raadselen, 't bij de gloed van die overtuiging, gelijk Gorter deed
in zijn Kritiek, 't zij in de schemer der generalisatie of bij het kaarsje der betweterij
coûte que coûte te willen verklaren.’ Ik lees uit deze toelichting, dat deze schrijfster
heel goed inziet, hoe nutteloos het historisch-materialisme is zonder zoo iets
onwetenschappelijks als b.v. ‘scherpte van blik’ en hoe dwaas het is zich op grond
van een wetenschappelijke theorie over te geven aan een verklaringsmanie. Zonder
het historischmaterialisme zou mevr. Romein weliswaar niet gekomen zijn tot deze
belangrijke samenvatting van de Nederlandsche schrijvende vrouw in een ‘spiegel’,
maar zonder haar ‘scherpte van blik’ zou zij dien spiegel beslist scheef hebben
gehouden.
Na vastgesteld te hebben, dat in de Nederlandsche litteratuur vóór Tachtig een
eigen vrouwelijke traditie ontbreekt (Anna Bijns, de dochters van Roemer Visscher,
ook mevr. Bosboom-Toussaint kan men niet als vertegenwoordigers van zulk een
traditie beschouwen), gaat mevr. Romein na, welke beteekenis Tachtig voor de
ontwikkeling van de vrouwenlitteratuur heeft gehad. Hoewel zij constateert, dat de
invloed van de vrouw op de Nieuwe Gidsbeweging zelf ongeveer gelijk nihil was,
is zij toch van meening, dat die beweging het realisme der schrijvende vrouwen pas
mogelijk heeft gemaakt. Ik teeken hierbij aan, dat mevrouw Romein in het begrip
Tachtig meer legt dan een zuiver-litteraire waarde: voor haar is Tachtig een symptoom
van het cultureele liberalisme, dat zich tegen de traditioneele maatschappijvormen
keerde, tegen ‘een wereld, waarin alles zijn overleefde nut en doel had, ook de poëzie’.
Het realisme van den damesroman, onder invloed van Tachtig ontstaan, is echter
tevens een verenging van het realisme, zooals het door Tachtig werd gepredikt. Het
voelt zich dan ook vaak onwennig, tegenover die vernieuwers van de taal; Top Naeff
beschouwde Tachtig als ‘een vorstelijk gebaar’, maar Herman Robbers als ‘den
eersten mensch’ na dat gebaar. Uitstekend toont mevr. Romein hier aan, hoe het
begrip menschelijkheid aldus bij de schrijvende vrouw gereduceerd wordt tot een
zeer beperkt gebied. De ‘mistekening van den menselijken mens’ begint bij deze
romancières; ‘hoe fijner zij willen ontleden, hoe meer zij gedreven worden de mens
te zien in de enige mens, die zij door en door kennen: de mens, de vrouw vooral uit
hun eigen besloten kring van gegoede intellektuelen’.
Op deze plaats in het boek van mevr. Romein mist men noode twee dingen: ten eerste
een duidelijke onderscheiding van het milieu, waarover geschreven wordt en de wijze
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waarop over dat milieu geschreven wordt; ten tweede een duidelijke afbakening van
vrouwelijke tegenover mannelijke litteratuur. Immers, hoezeer het ook voor de hand
ligt (binnen of buiten de historisch-materialistische beschouwingswijze) om de
gematigd-realistische romanlitteratuur te behandelen als de uitingsvorm van een
bepaald milieu, men zou toch ook wel willen weten, hoe het dan te verklaren is, dat
b.v. Louis Couperus van diezelfde ‘besloten kring van gegoede intellectueelen’ in
zijn boeken iets totaal anders wist te maken! Omdat mevr. Romein den vollen nadruk
legt op de maatschappelijke verhoudingen, verwaarloost zij meermalen het verschil
in menschenkennis, terwijl zij vrijwel geen aandacht wijdt aan het physiologische
verschil tusschen man en vrouw, dat toch zeker ook niet weggecijferd mag worden.
Hoe bijv. te verklaren, dat het vrouwelijk realisme zoo na verwant is aan dat van
sommige mannen? Het is moeilijk te ontkennen, dat de man Robbers veel
overeenkomst vertoont in zijn werk met de schrijvende vrouwen van zijn tijd; moet
men hier nu van een ‘feministisch’ overwicht spreken, als men vervolgens Robbers
weer vergelijkt met Couperus, die misschien ‘verwijfd’ was, maar zeker niet
‘feministisch’ beïnvloed? Over dit thema had men graag een en ander gehoord, vooral
omdat het van fundamenteel belang is voor de kennis van het onderwerp.
Op meer plaatsen blijkt, dat mevr. Romein onder suggestie van haar theorie te
zeer vereenvoudigt; b.v. waar zij de geringe qualiteit van emancipatieromans als
Barthold Meryan en Hilda van Suylenburg weer uitsluitend verklaart uit de te smalle
maatschappelijke basis, waarop de schrijfsters van die boeken stonden. En het gemis
aan psychologisch inzicht dan? Had er, bij wijze van spreken, op dezelfde smalle
basis ook niet een Couperus van de vrouwen-emancipatie kunnen zijn geweest?
Natuurlijk is het dwaasheid om een tendenzroman te veroordeelen, omdat het een
tendenzroman is; maar het is even dwaas om (zooals mevr. Romein schijnt te
bedoelen, die n.b. Ehrenburg een romanschrijver van den allereersten rang noemt!)
de waarde van den tendenzroman vooral in de breedheid van de basis te zoeken. Men
heeft een soort breedheid, die onverkwikkelijker is dan een behoorlijk geëexploiteerde
smalheid!
Dat zij echter een uitstekend intuïtief panorama van de vrouwelijke
romanschrijfkunst kan ontwerpen, bewijst mevr. Romein vooral in haar
karakteristieken van schrijfsters als Ina Boudier-Bakker, Top Naeff, Carry van
Bruggen, Jo van Ammers-Küller, Annie Salomons en vele anderen. Hier vind ik voor
de eerste maal door een vrouw zonder sentimentaliteit (maar ook zonder meer dan
noodzakelijke scherpte) de beteekenis van deze personen afgewogen; men zou met
name het talent van Top Naeff niet beter kunnen situeeren dan mevr. Romein het
hier doet. Dat ik het gezond verstand van Carry van Bruggen hooger aansla dan mevr.
Romein, die daarentegen volgens mij Nine van der Schaaf aan een ietwat
ongemotiveerde wederopstanding wil laten gelooven, is slechts een bezwaar van
ondergeschikten aard. Het zal menige romancière niet aangenaam zijn dit oordeel
van een medevrouw te lezen, maar aan die overweging heeft mevr. Romein zich
terecht in het geheel niet gestoord. In dezen onafhankelijken vorm is haar boek een
document van waarde; helder geschreven en (afgezien van enkele huiselijke ‘je’- en
‘nee’-aanvallen) ook goed geschreven, is het verfrisschende lectuur voor een ieder,
die ten opzichte van dit onderwerp wat afstand kan verdragen.

Men wordt niets wijzer....
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Hetzelfde kan men met den besten wil niet zeggen van het boek van S.P. Uri over
Arij Prins. Het is geen verontschuldiging voor deze monographie, dat de auteur er
op moest promoveeren; want ook een dissertatie kan, gegeven zulk een algemeen
onderwerp, een leesbaar of althans door de stof boeiend boek zijn. Het geschrift van
den heer Uri is echter zulk een onhandig opgediende verzameling documentaire
brokstukken (met wat tekst van den schrijver zelf erdoor), dat men over Arij Prins
en zijn overgang van het naturalisme tot de middeleeuwen niets wijzer wordt; de
inleiding van Robbers bij den tweeden druk van De Heilige Tocht, waar ik het
allerminst mee eens ben, is in haar beknoptheid heel wat beter dan de gerekte serie
bijzonderheden van dit proefschrift. Alleen vanwege het bijeengebrachte materiaal
zal men voortaan het werk van den heer Uri wellicht nog raadplegen, maar dit
minimum lijkt mij te bescheiden dan dat het de noeste vlijt aan het schrijven besteed
zou kunnen beloonen. De onleesbaarheid is in dit geval bedenkelijk symbolisch.
Gaarne had ik in deze studie aanleiding gevonden mijn slechte opinie over de
talenten van Arij Prins te handhaven tegenover het eventueele betoog van een
bewonderaar. Maar liever stel ik dit uit tot een betere gelegenheid, geneigd als ik
ben Arij Prins te verdedigen tegen deze promotie van zijn leven en werken tot
litterair-historisch gehakt.
Menno ter Braak.

Koning Christina
aant.

De emigranten vluchten in de geschiedenis
Barok en hysterie
Alfred Neumann, Königin Christine von Schweden. (Allert de Lange,
Amsterdam 1935).
De schrijvers van en om de Duitsche emigratie (d.w.z. zij, die in het
voor-Hitleriaansche Duitschland reeds naam hadden gemaakt en dus hun bestaan in
den vreemde slechts verder hebben te bewijzen bij andere uitgevers) schrijven
historische romans of historische biographieën. Dat verschijnsel is merkwaardig, en
ik zou niet graag willen beweren, dat ik het een bijzonder gunstig verschijnsel vind.
Gedeeltelijk weliswaar is deze vlucht naar het verleden slechts de voortzetting van
iets, dat reeds voor de nationaalsocialistische omwenteling begonnen was; maar
daardoor wordt het symptoom op zichzelf niet minder karakteristiek. Een revolutie,
die den schrijver dwingt het land te verlaten, waar hij eens tot de élite werd gerekend,
zou in bepaalde gevallen ook een innerlijke revolutie kunnen beteekenen; des te
opmerkelijker is, dat zulks maar hoogst zelden het geval is. Er zijn zeker door
geëmigreerde Duitsche schrijvers boeken gepubliceerd, waarin een reactie op de
katastrophale gebeurtenissen te bespeuren was (ik heb bij vroegere gelegenheden op
deze plaats gewezen op Der Hass van Heinrich Mann, Eine Jugend in Deutschland
van Ernst Toller, Flucht in den Norden van Klaus Mann); maar die reacties waren

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

voor het meerendeel te onmiddellijk onder den indruk van het voorgevallene op het
papier geworpen dan dat zij meer dan een voorbijgaanden indruk hadden kunnen
maken en zij waren zeker niet het resultaat van een ‘bekeering’. Der Hass van
Heinrich Mann was een op zichzelf begrijpelijke en in het verband der toenmalige
verwarring ook respectabele brochure van een rationalist, die zich geschokt voelde
doordat aan de Rede tekort werd gedaan; veel is er sedert dien niet verschenen, dat
boven dit peil uitging. Een sobere en onopgewerkte, maar zuiver als document
bedoelde schriftuur als De Veensoldaten kon juist daarom sterk de aandacht trekken;
hier spraken de ongeromanceerde gebeurtenissen zoo sterk voor zichzelf, dat men
zelfs een Belangrijken roman over die gebeurtenissen als Le Temps du Mépris (niet
van een Duitscher, maar van een Franschman, André Mairaux!) met minder directe
‘deelneming’ las als dit nuchtere relaas van naakte feiten.
En nu vluchten de gerenommeerde auteurs der emigratie in het verleden, d.i. in
een stof, die hun wel toespelingen op en vergelijkingen mèt de huidige situatie
mogelijk maakt, maar hen toch in de eerste plaats vervreemdt van den ernst dier
situatie. Heinrich Mann zoekt Hendrik IV op, Ludwig Marcuse Ignatius de Loyola,
Gina Kaus Catherina de Groote, Alfred Neumann Napoleon III etc.; de lijst is
geenszins volledig. Er is over de wetenschappelijke en litteraire qualiteiten van die
boeken (ieder voor zich) natuurlijk veel te zeggen, maar de aan alle
gemeenschappelijke tendentie tot vluchten is duidelijk genoeg. Vergeefs speurt men
vooralsnog naar een emigrantenboek, dat zich zonder de gebruikelijke rancune en
journalistiek meet met den tegenstander en dat ook maar in de schaduw zou kunnen
staan van het fascineerende boek van den intellectueelen roofridder Ernst von
Salomon, een der ‘buitenbeentjes’ van het nationaal-socialisme (in den vorm van
een intellectueele Duitschlandmystiek); een boek dus, dat als tegenpartij zou kunnen
gelden van deze biecht, Die Geächteten. Want met geweeklaag en rancune alleen
zal het werkelijke boek der Duitsche emigratie niet worden geschreven, en evenmin
met historische romans en biographieën over ongeveer alle neurasthenische of
anderzins beroemde personen, die de wereldgeschiedenis zooal heeft opgeleverd. Ik
wil nog verder gaan: het is mij volkomen onbegrijpelijk, dat geen der officieele
emigranten-auteurs dat werk van Von Salomon als een uitdaging voelt, die een
antwoord eischt, een afrekening! Een afrekening is iets anders dan het formuleeren
van een paar nietszeggende woorden over wreedheden en onbeschaafdheden, die
Von Salomon zijn lezers niet onthoudt; een afrekening zou moeten aantoonen, dat
het Duitschland van Von Salomon met zijn intellectueele bloedmystiek niet alleen
het ware Duitschland van na den oorlog vertegenwoordigd heeft. Of wel: zulk een
afrekening zou de beschamende erkenning moeten inhouden, dat de huidige emigratie
het ware Duitschland niet heeft gekend, althans niet heeft willen kennen.
Het is voor allen, die zich tegen de ideologie van het nationaal-socialisme
verzetten en die, zelfs gewapend met een zeer sterke bril, in het Derde
Rijk geen sporen van een werkelijke cultureele opleving kunnen ontdekken,
een bittere teleurstelling, dat de Duitsche emigratie zich met alles eerder
bezig houdt dan met de dingen, die den Europeaan van nu boeien. De
Duitsche emigratie schijnt bezig steriel te worden; de gemiddelde schrijver
van die emigratie produceert jaarlijks zijn door het rhythme van de
boekenmarkt vereischte werk; maar van een innerlijke vernieuwing blijkt
vrijwel niets en over alle Cervantes-Loyola-Catharina-boeken, vergeten

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

na één seizoen (zooals billijk is), wordt met spoed het welbekende ‘stof
der eeuwen’ uitgeschud.
Er is slechts nog te hopen op verrassingen, op onbekende namen, op de werkelijke
emigratie, die er toch ook moet zijn, ergens, misschien in Amsterdam, misschien in
Parijs of Praag; maar als er schrijvers zijn, die iets te zeggen hebben dat buiten het
kader van de normale historische aandoeningen valt, dan is het nog zeer te betwijfelen,
of zij een uitgever zullen vinden. Men kan het den uitgevers van emigrantenboeken
overigens niet bijzonder kwalijk nemen, dat zij in dezen crisistijd liever op Vicki
Baum wedden dan zich aan gevaarlijke experimenten wagen; desalniettemin blijft
het feit bestaan, dat zij angstvallig de platgetreden paden bewandelen, en dit stemt
tot groot pessimisme ten opzichte van de toekomst dezer emigratie. Of zij gaat ten
gronde aan haar eigen aestheticisme en eklekticisme, haar geestelijke steriliteit, òf
zij gaat ten gronde aan de nuchtere economie, die het werkelijk belangrijke, dat
officieus geboren wordt, verhindert aan het licht te komen....

Geen Greta Garbo.
Dit vooraf, en niet om den lezer bij voorbaat te ontraden, het nieuwe boek van Alfred
Neumann, dat (het kader getrouw) de historische figuur van Christina van Zweden
(1626-1689) behandelt. Ongetwijfeld maakt Königin Christine geen uitzondering op
den regel; dit boek zou door iederen kosmopoliet geschreven kunnen zijn, zooals het
onderwerp door iederen kosmopoliet gekozen had kunnen zijn, maar de distinctie
van speciaal deze behandeling van een interessante stof maken het toch minstens tot
boeiende lectuur. Christina van Zweden, een persoonlijkheid met uitgesproken
mannelijke en hysterische karaktereigenschappen, de dochter van den energieken
Gustaaf Adolf en een tot hypochondrie neigende moeder, is zeker iemand, die de
aandacht kan trekken van den schrijver van Der Teufel, een boek, dat ook in Nederland
veel opgang heeft gemaakt. De schrijver vermeldt, dat hij deze biographie reeds
ontwierp in 1923/24, maar dit ontwerp uitwerkte in 1935. Of hij zijn boek in het zog
van de Garbo-film wilde laten varen? Het lijkt mij niet onmogelijk; althans vindt
men bij Neumann een paar onmiskenbaar-polemische opmerkingen tegen die film
gericht (overigens volkomen rechtvaardig). Greta Garbo speelde een zeer onhistorische
en bovendien psychologisch nog zeer onwaarschijnlijke Christina van Zweden; zij
was een ‘reizend fatale Majestät’, zegt Neumann, terwijl de ware Christina een hooge
schouder, een leelijk gezicht en een mannelijke stem had. Op haar ouden dag moet
zij er zelfs bepaald onsmakelijk hebben uitgezien. Dus kan Neumanns biographie
zeer zeker als pikante tegenstelling dienst doen tot het Amerikaansche filmproduct.
Dit boek van Alfred Neumann is geen historische roman, maar een zeer nuchtere,
van alle fantastische vermoedens gespeende levensbeschrijving, vrucht van een zeker
nauwgezette bestudeering van het materiaal. Hoewel het dus een typisch voorbeeld
is van de vlucht in het verleden, die de emigratie tot productiviteit schijnt te
inspireeren, en den litterator als historicus laat zien, maakt het een betrouwbaren en
ook geenszins tweeslachtigen indruk; het is wat het wil zijn: een biographie. Het
begin van Königin Christine is zelfs eerder wat droog en monotoon dan geromanceerd;
met een zekere vlijtige volledigheidsneiging geeft Neumann verslag van de historische
gebeurtenissen, die zich afgespeeld hebben om de onmondige Christina, door den
dood van Gustaaf Adolf plotseling tot de regeering geroepen, zij het dan onder de
energieke leiding van den kanselier Axel Oxenstierna, die haar den titel ‘koning van
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Zweden’ bezorgde om de continuïteit van het mannelijke koningschap niet in gevaar
te brengen. Ook de tien jaar van haar zelfstandige regeering (1644-1654) beschrijft
Neumann met de preciesheid van den geschiedschrijver, die hier en daar niet vrij is
van een zekere dorheid. Maar ik verkies, in dit genre, toch verre deze
‘natuurgetrouwheid’ boven de halve romans, volgestopt met wat historische stof en
een eigen fantasietje, die geen vleesch en geen visch zijn. Het moge dan op zichzelf
beschouwd niet onbedenkelijk zijn, dat de litteratuur bij een schrijver verdrongen
wordt door de zuiver historische belangstelling (omdat men van een schrijver nu
eenmaal andere dingen verwacht), het is daarbij toch te prefereeren, dat de lezer iets
voor zich krijgt, waarvan hij het gehalte kan bepalen. De verslaggeverstoon, die
Königin Christine in de eerste hoofdstukken zoo nu en dan heeft, is er min of meer
een waarborg voor, dat ook de zooveel boeiender latere stukken, die Christines
avontuurlijke zwerftochten door Europa na haar troonsafstand en haar bekeering tot
het katholicisme behandelen, gedocumenteerd zijn en niet met romanciershandigheid
‘bijgewerkt’.

De jacht op sensatie.
Desondanks is Neumann ook in dit op zuiver historische leest geschoeide werk geen
historicus pur sang. Wat hem voornamelijk aan koningin Christina interesseert, is
het psychologische element: haar geslachtelijke tusschenpositie tusschen vrouw en
man, haar afkeer van het huwelijk, haar omgang met geleerden, die haar hof tijdelijk
het karakter gaven van een humanistenparadijs (naar men zegt, heeft zij den dood
van Descartes op haar geweten, omdat zij hem in de kou liet zitten en veel te vroeg
opstaan), haar bekeeringsgeschiedenis (die inderdaad een allermerkwaardigste
aangelegenheid is), haar verval tot ‘intellectueele’ en andere sensatie, haar ‘hysterie’.
Dit alles ligt volkomen in de lijn van de Duitsche romanciersbelangstelling in de
geschiedenis onder invloed van Freud en de psycho-analyse; maar Neumann heeft,
zonder wereldschokkende dingen te demonstreeren, op een gelukkige manier vat op
het karakter van Christina, dat b.v. bij Strindberg zeer onjuist schijnt te zijn
voorgesteld. Barok en hysterie: dat zijn hier eigenlijk de twee voornaamste
gezichtspunten. ‘Das Leben der seltsamen Christine von Schweden ist der
Mikrokosmos der seltsamen Barock’; geen onaardige definitie inderdaad. Barok is
zeker Christina's bekeering tot het katholicisme, die gepaard ging met algeheele
godsdienstige onverschilligheid; het was, volgens Neumann, de sensatielust, die hier
den doorslag gaf, die Christina kroon en land deed opgeven en die dan ook werd
beloond met een schitterenden intocht in het pauselijke Rome, waar Alexander VII
hoopte van haar een paradepaard voor de katholieke kerk te maken; ‘die wahrhaftig
ungewöhnliche Frau gab nicht die Krone auf, um katholisch zu werden, sondern um
königlich nach Rom zu kommen.... das ist nicht die schlechteste Formel für Barock’,
zegt Neumann. Dat de pauselijke berekening faalde, lag niet aan Alexander, maar
aan de weinig voorbeeldige wijze, waarop Christina haar leven verder leidde. Het is
een wonderlijke ratjetoe van verschillende belangstellingen, die in Neumanns
biographie aan ons oog voorbijtrekt; deze barokke koningin heeft zich voor de
alchemie en voor pillen ter verlenging van het leven geïnteresseerd, maar ook
aphorismen nagelaten, een academie opgericht en pompeuze bals masqués gegeven;
zij heeft de onaangename eigenschappen van de politieke intrigante, zij is voortdurend
op jacht, onbevredigd en tevens physiek gehard. In een van haar Pensées staat: ‘L'on
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est enfant toute sa vie, et l'on ne fait que changer d'amusements et de poupées’.
Volgens Neumann kan men die uitspraak toepassen op haar eigen infantielen
levensstijl; ‘het kind Christina amuseerde zich eerst met studeeren, toen met
philosopheeren, toen met regeeren, toen met converteeren, toen met intrigeeren en
voortdurend met fantastisch politiseeren’. In ieder geval levert zulks iets geheel
anders op dan de verschijning Greta Garbo....
Er zijn eenige overeenkomsten tusschen deze Zweedsche koningin en den
ongelukkigen Wagnervereerder Lodewijk II van Beieren; in beider leven is het vooral
de steriliteit van het cultureele gebaar, die zich aan ons opdringt. Wat deze twee
menschen geweest zouden zijn, wanneer zij in anonymiteit waren geboren en getogen
en dus niet de hulpbronnen van de macht tot hun beschikking hadden gehad om zich
te handhaven en hun innerlijke holheid in een barok cultuurspel om te zetten? In
afwachting van de verrassing, die de emigrantenlitteratuur moge opleveren, kan men
aan de hand van dit geenszins verrassende, maar wel boeiende boek over het thema
steriliteit-cultuur nog eens rustig mediteeren.
Menno ter Braak.

Schietschijf
aant.

Pescatore di perle
Herinnert ge u bij geval nog mijn vriend den moedeloozen cultuurdrager? Den man,
wiens cultureele beenen te zwak zijn om zijn cultureele ingewandsstoornissen te
torsen? Den mensch van dezen verscheurden tijd, van de diepe melancholie om alles
en niets? Neen? Ja? Welnu, laatst kwam ik hem weer tegen, en weer ‘zat hij met
iets’. Ik zie dat reeds van verre, aan zijn zorgelijk gezicht, waarop de problemen zich
hebben genesteld in de talrijke groeven om zijn mond.
‘Ziedaar wat mij zoo juist door de post bezorgd is’, zei hij triest en wees op een
prachtig verzorgd boek-prospectus, waarop met gouden letters de woorden
‘Twintig-duizend citaten’ en in een kransje eronder: ‘De grootste denkers van 30
eeuwen geven u hier 20.000 parels van wijsheid.’
Ik bekeek het papier aandachtig. ‘Dat is dus 666 2/3 parel per eeuw’, zei ik
afwachtend.
Maar hij schudde wrevelig het hoofd; hij verwachtte iets geheel anders van mij
dan een berekening of een flauwiteit.
‘Ik wil dat boek koopen’, zei hij ongeduldig. ‘Het kan zonder twijfel mijn geest
verrijken. Denk eens aan, 20.000 parels van 30 eeuwen! Maar ik weet niet, hoe ik
zulk een boek moet gebruiken; dat is het, wat mij nu al een ganschen morgen kwelt’.
Plotseling zag ik nu zijn dilemma, dat trouwens altijd en eeuwig zijn speciale
dilemma is: hij wilde den geest hongerig en dorstig in zich opnemen, maar wist niet
hoe! Dus antwoordde ik hem rustig:
‘Kijk eens, mijn beste. Niet iedereen wil, zooals jij, alles lezen en alles weten uit
de diepste bronnen zelf. Er zijn menschen (ministers, staatslieden, Kamerleden,
Raadsleden, geestelijken, professoren, studenten, leeraren, advocaten, onderwijzers,
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journalisten, schrijvers, etc., etc.), die in de eerste plaats behoefte hebben aan
couranten geest; cash, om het zoo maar eens te zeggen. Dien moet men ergens kunnen
krijgen zonder te veel moeite, en zonder interest, als het kan. Daarvoor dienen nu
deze citatenboeken, waarvan je hier ongetwijfeld het allerbeste en allervolledigste
wordt aangeboden, ooit in Nederland verschenen. Gesteld, je moet binnen 24 uur
een rede houden over het Italiaansch - Abessijnsch conflict. Je slaat op het artikel
Altruïsme en vindt daar: “Wij verliezen niet, maar winnen als we ons aan elkander
geven. Vosmaer”. Of: “Verzorg uw tuin, en pluk er de vruchten voor anderen. Paul
Bourget”. Deze zinnen, achteloos door het eigenlijke betoog heen gezaaid, versterken
bij den hoorder het begrip van den politieken toestand en maken hem tevens duidelijk,
dat je Vosmaer en Bourget goed gelezen hebt. Begrijp je?’
Hij staarde mij verbaasd aan. ‘Maar ik heb nooit iets gelezen van....’
Sst, sst’, zei ik. ‘Wij gaan verder. Om de situatie nog duidelijker te maken sla je
op het artikel Algemeen Belang. Daarvan neem je het citaat: “Ik heb iets in het
algemeen belang gedaan. Dus heb ik mijzelven gediend. Marcus Aurelius” Deze
oude moralist zag dus al heel helder, uit welke overwegingen Mussolini altruïstisch
gehandeld heeft. Verder: “Welbegrepen eigenbelang komt indirect aan het algemeene
welzijn ten goede”. Prescott Prescott maakt je aandachtigen hoorders opeens duidelijk,
hoe het komt, dat de nieuwe wereldoorlog voor de deur staat’.
‘Hê?’ zei hij verbluft, want hij is rechtschapen en dus nogal dom op politiek terrein.
Maar ik vervolgde haastig:
‘Twee dingen vervullen mij altijd opnieuw met eerbied: de sterrenhemel boven
mij en de zedewet in mij. Het is echter niet zoo gemakkelijk als men denkt grof spel
te spelen en een eerlijk man te blijven! Maar: eerlijkheid is de beste tactiek, want:
die eerst komt, eerst maalt. Maar vergeet nooit: eerzucht is de zonde, die engelen
heeft doen vallen. Er zijn, bovendien, menschen, die alleen in hun gesprek eerlijk
zijn en dat is de schitterende zwakheid van edele geesten’. Met deze parelsnoer,
geheel samengesteld uit de proefpagina Eerbewijs-Eerzucht van je prospectus, zou
je gevoegelijk je rede kunnen besluiten’.
‘Maar dat is toch de grootste onzin!’ zuchtte hij wanhopig.
‘Natuurlijk’, antwoordde ik. ‘Maar zei niet reeds Lazarus (Ideale Fragen, 1885),
dat afwisseling meer ontspanning geeft dan rust? Verscheidenheid, ziedaar mijn leus!
(La Fontaine). En ook die schalk van en Phaedrus wist het al; varietas delectat! Of
je onzin spreekt is niet erg, maar doe het met rijk gevarieerde citaten. Dan zul je het
ware profijt hebben van het boek, dat ik je nu aanraad onmiddellijk te gaan bestellen.
Het zal je van een geestelijken sukkelaar maken tot een geestelijken virtuoos, tot een
man, die opgewassen is tegen het Woord en tegen het Leven! Kom!’
En ik sloeg hem op den schouder, joviaal, en in de meening, iets in 't algemeen
belang te hebben gedaan volgens Marcus Aurelius, maar hij, verwarder en zwakker
dan voorheen, kromp ineen, meer dan ooit overtuigd, dat ieder zijn eigen mogelijkheid
van hooger leven moet weten te vinden in de nederige en onvermijdelijke dagelijksche
werkelijkheid (Maeterlinck).
Sagittarius.

Nieuwe uitgaven
aant.
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Caroline Miller, ‘Stoere Zwoegers’ Vertaling G. van Nes-Uilkens.
(Zuid-Hollandsche uitgeversmij. 's-Gravenhage).
Onder den titel ‘Stoere Zwoegers’ heeft de Zuid-Hollandsche uitgevenmaatschappij
hier een vertaling uitgegeven van het tweemaal bekroonde boek van Caroline Miller,
‘Lamb in his bosom.’
Wie dit boek in zijn oorspronkelijke Amerikaansche tekst leest, zal er terecht de
grootste bewondering voor hebben. Het is een krachtig en sober verhaal, dat het
eenzaam leven van de boeren in Georgië in de vorige eeuw ten tijde van den
Amerikaanschen burgeroorlog tuscchen Noordelijke, en Zuidelijke staten over de
slavenkwestie weergeeft. Voor de liefhebbers van boerenromans een kolfje naar hun
hand.
Helaas heeft het vertaten in het Nederlandsch een en ander aan de waarde van het
boek afgedaan. Het is mevrouw van Nes-Uilkens niet overal gelukt de juiste atmosfeer
van het boek vast te houden, hetgeen voor een groot deel toe te schrijven is aan haar
voorliefde voor een zekere honneponnigheid, die volkomen in strijd is met den
oorspronkelijken tekst. Eenige voorbeelden: Op pag. 5
‘She had a way of rouding his head into her shoulder, of catching his legs up against
her with her strong, lean hand and they would sleep so, their bodies fitted one to the
other.’
Vertaling: ‘Zij had een eigen maniertje, om zijn bolletje in de holte van haar arm
te knusselen en met haar sterke dunne hand zijn beenen tegen zich op te trekken.
Zoo sliepen zij dan, hun lichamen als lepeltjes in elkaar passend.’ Waar vinden we
in den Engelschen tekst die verkleinwoorden, waar dat ‘knusselen’ en die ‘lepeltjes’?
De man zegt tot zijn jonge vrouw (pag. 12) ‘little un’ in zuiver Engelsch ‘little one’,
dus ‘kleintje’ en niet het onmogelijk stijve ‘mijn deerntje’ van de vertaalster.
Elders spreekt de schrijfster van ‘bottom’, een grover woord voor ‘buttocks’ en dus
zeker niet te vertalen door het z.g. nette dameswoord ‘bibs’.
Verder moeten wij helaas ook aperte fouten signaleeren. ‘Spring-house’ zal hier op
een boerderij, hoewel de dictionnaire het woord niet geeft, zeker geen ‘bronhuis’
beteekenen, eerder ‘karnhuis’, daar er gesproken wordt van de melk en de boter, die
er in bereid wordt. ‘Slick’ is niet ‘glanzend’ maar ‘glad’, ‘sopping the meat-grease’
is niet ‘sopten het vleesch in het vet’ maar ‘sopten de jus op’, ‘juniper’ is ‘jeneverbes’
‘trinkets’ zijn ‘sieraden’ en geen ‘snuisterijen’ en ‘any of these young bucks’ is slecht
vertaald door ‘net gelijk wat jonge kerel’, hetgeen Vlaamsch is en in het Nederlandsch
behoort te zijn ‘elk van die jonge kerels’ of ‘iedere jonge kerel.’
Dit zijn enkele voorbeelden; er zouden er veel meer te noemen zijn. Hieruit blijkt
voor de zooveelste maal, dat vertalen niet ieders werk is en zijn speciale moeilijkheden
oplevert, die iemand leelijk parten kunnen spelen. De lezer moet dus de qualiteiten
van het oorspronkelijke boek door de vertaling heen opsporen; hetgeen op zichzelf
nog zeer zeker de moeite waard is; maar toch inspanning kost, die men beter op
andere strategische punten zou kunnen gebruiken.
M.t.B.
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Wie was Rembrandt?
aant.

Vervulling van en protest tegen zijn eeuw
Rembrandt als brandt
H.S. Ashton, Rembrandt. Een historische roman. Vertaald door C.J. Kelk,
(Van Holkema & Warendorf, A'dam 1935).
Wie was Rembrandt?
Een schijnbaar eenvoudige vraag, die door velen dan ook zeer eenvoudig wordt
opgelost door hem tot den vorst onzer schilders (of iets overeenkomstigs) te
promoveeren. En inderdaad, zooiets was hij ook wel; alleen, het zegt niet veel, dat
Rembrandt de top is van onze zeventiendeeeuwsche schilderkunst, omdat hij
tegelijkertijd de groote uitzondering was op het algemeene front van die schilderkunst.
Voor zoover hij de meester is, dien wij bewonderen in zijn rijpste werken (en niet
de ‘voorlooper van zichzelf’, die waarlijk niet in ieder opzicht afwijkt van zijn
leermeesters en tijdgenooten), is Rembrandt evenzeer de hoogste vervulling vàn als
het scherpste protest tègen den geest der eeuw. Hij vervult in Nederland de barok,
maar hij overschrijdt tegelijk de grenzen der barok, door de overgeleverde vormen
met een nieuwen ‘inhoud’ te doortrekken, zóó, dat die schijnbaar zoo algemeen
vastgelegde vormentaal ons in de persoonlijkheid Rembrandt voor wonderlijke
psychologische raadsels stelt.
Het is geenszins toevallig, dat er onder hen, die Rembrandt bewonderen en zelfs
vereeren (ieder op zijn manier) twee stroomingen zijn, die elkaar het recht op
Rembrandt fanatiek betwisten. Omdat deze schilder de vervulling is van de
Nederlandsche burgerlijkheid, beschouwen degenen, die zich met al hun instincten
verwant voelen aan dien burgerlijken geest van onze samenleving, hem ook als de
apotheose van het toenmalige burgerlijke leven; en men kan dezen menschen geen
ongelijk geven, want het werk van Rembrandt is doordrenkt van burgerlijkheid, met
alle eigenschappen van dien; in zijn prachtlievendheid heeft hij veel van den burgerlijk
aangedanen parvenu, tegenover de Italianen blijft hij de schilder van de intimiteit
van het burgerlijk vertrek, zijn bijbelsche figuren zijn niet exotischer dan de Joden,
die het Amsterdamsche ghetto van zijn tijd bevolkten. Rembrandt werd, zoomin als
wie ook, als meteoor in de cultureele wereldruimte geboren; zijn genie is aan alle
kanten bepaald door zijn milieu, ja meer nog: wie het criterium voor Rembrandts
genialiteit zoekt, zal nooit ontkomen aan een nauwkeurige bepaling van de chemische
verbinding barok-Bijbel-burgerlijkheid, zoo karakteristiek voor dit genie in deze
eeuw.. Maar tevens, en met hetzelfde recht, mag men Rembrandt het protest noemen
tegen zijn eeuw, waarvan hij alle elementen vertegenwoordigt, terwijl hij desondanks
meer is als de som dier elementen. Men vindt de fel-polemische verdediging van
Rembrandt als protestfiguur vooral in het krijgshaftige opstel van den jong gestorven
katholieken schrijver Gerard Bruning, Rembrandt de Realist. Zich met de woede van
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een persoonlijk gekrenkte richtend tegen de gangbare opvattingen omtrent Rembrandt
van Huib Luns en Jan Veth, proclameerde hij Rembrandts leven tot de ‘heroïsche
tragedie van den eenzaam worstelenden mensch’ en bijaldien de Rembrandtiana van
Luns tot ‘dorperlijken hoon’ en ‘zwatelende beduimelaarslyriek’. ‘Zoo hevig wordt
(Rembrandt) gekweld door de breuk tusschen zichzelf en het leven, tusschen zijn
mensch-zijn en het mensch-zijn der anderen, zoo onbarmhartig bijt bij het
bewustworden van de vergeefschheid van zijn bestaan onder de menschen dit konflikt
zich in zijn ziel, dat er zich rekenschap van geven de allereerste bevrijdingsakt wordt’,
schrijft Bruning in dit ondanks alle verwringing nog altijd boeiende stuk. De
Rembrandt, die bestaat, die waarde heeft, is voor Bruning de Rembrandt van het
verzet tegen het ‘gepeupel’ van zijn tijd (de toenmalige Hollandsche aristocratie),
dat ‘hem heeft laten krepeeren, zooals het Hercules Seghers heeft laten krepeeren’;
wie uit dit essay de volle consequenties trekt, krijgt als resultaat een Rembrandt met
trekken van Baudelaire en Dmitri Karamazof. Zonder eenigen twijfel heeft deze
Rembrandt van Bruning nooit geleefd; maar evenmin behoeft men er aan te twijfelen,
dat Bruning goed heeft gezien, toen hij het uitzonderingsgeval in Rembrandt zoo
fanatiek verdedigde tegenover hen, die hem al te vlot in willen lijven bij het
Hollandsche landschap. Een schrijver met minder neiging tot rhetorische
krampaanvallen en hetzelfde intellect als Gerard Bruning zou, met vermijding van
de hallucinatorische opwinding-in-woorden die Bruning soms parten speelt, in vele
opzichten tot dezelfde conclusies zijn gekomen als deze auteur. Het verschil alleen
al tusschen Rembrandt en zijn leerling Aert de Gelder, die vaak met precies hetzelfde
materiaal werkt als zijn meester, zou voldoende zijn om iemand duidelijk te maken,
hoezeer Rembrandt, Hollander in hart en nieren, burger tot in zijn stoutmoedigste
visioenen, als eenling staat tegenover de anderen, aan wier vormentaal hij toch zoozeer
was verwant. Waar het werk van De Gelder niemand zal doen vergeten, dat de
Oostersche tulbanden en mantels op de costuumhartstocht van een in wezen
burgerlijke natie zijn geinspireerd, daar is het genie van den rijpen Rembrandt
voldoende om de afkomst van het maskeradetuig volkomen uit onze memorie te
laten verdwijnen. Wordt hij daarmee echter de gemartelde oppositiefiguur (‘op het
krimpen der horizonnen kerft een mensch zijn schreeuw’), dien Bruning zoo pathetisch
heeft willen oproepen uit Rembrandts schilderijen en etsen? Past bij den Joseph bij
de vrouw van Potiphar, die op de tentoonstelling in het Rijksmuseum te zien is, deze
commentaar van Bruning: ‘Onder het verschuivende licht en duister, onder het tumult
van dit woedend getij krommen de menschen zich over den afgrond van hun ziel.
Angst voor het verderf der Schoonheid: een roofdier schreeuwt naar de sterren.’? Ik
heb lang naar dit schilderij gekeken en het bewonderd om velerlei redenen, maar van
de aandoening van Bruning heb ik niets in mijzelf terug kunnen vinden. Als
Rembrandt een oppositiefiguur was, dan was hij dat toch als schilder, niet als advocaat
van burgerhaat en katholieke romantiek; Brunings groote fout is geweest, dat hij zijn
eigen intellectueele passie in het schilderwerk van Rembrandt interpreteerde, zoodat
hij de vele juiste dingen, die hij zegt, wel moet verwringen tot zij op Rembrandt niet
meer passen.

De verheerlijking van den schijn.
Ik geloof, dat er geen gevaarlijker soort van kunstbeschouwing bestaat dan die, welke
den schilder zonder bedenken (alsof dat de aller gewoonste conclusie was)
intellectueel verantwoordelijk maakt voor wat hij schildert. Men kan er dan ook niet
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genoeg aan herinneren, dat aan de wereld van den kunstenaar Rembrandt volkomen
onnoodzakelijk tekort wordt gedaan, wanneer men hem allerlei bewuste ‘bedoelingen’
onderschuift en onnoodig over zijn lijden fabelt (alsof de moeilijkheden, waarin hij,
blijkens de bronnen over zijn leven, verkeerde, al niet erg genoeg waren); het
schildersgenie van Rembrandt overspant gemakkelijk de tegenstelling Luns - Bruning,
d.i. de tegenstelling burgerlijk-onburgerlijk, omdat het met intellectueele
tegenstellingen al bijzonder weinig uitstaande heeft. Ik kan mij het eene oogenblik
Rembrandt denken als den Hollandschen burger en het andere oogenblik kan ik hem
mij voorstellen in woedend verzet tegen zijn opdrachtgevers, die hem met alle
mogelijke onbenulligheden aan het hoofd zaniken; tusschen die beide momenten
behoeft volstrekt geen logisch verband te bestaan. Tenslotte blijft het genie van een
schilder toch een schildersgenie; ook wanneer de schilder ‘diep’ is, blijft hij toch
voor alles een verheerlijker van de oppervlakte, bezeten door den wil tot den schoonen
schijn; en ik ben er verre van deze ‘oppervlakkigheid’ te verachten, omdat zij niet
precies overeenkomt met de geweldige diepzinnigheden, die sommige interpretatoren
aan Rembrandt willen toedichten. De grootste genade van de schilderkunst is de
verheerlijking van den schijn; als Rembrandt een eenling is onder zijn tijdgenooten,
dan is hij dat niet, omdat hij tegenover hun burgerlijke ‘oppervlakkigheid’ een
niet-burgerlijke ‘diepte’ heeft gesteld, maar omdat hij een anderen schijn verheerlijkte
dan de anderen! Hij was fantastischer dan die anderen, hoewel hij hun burgerlijkheid
deelde; hij werd (gedeeltelijk) een oppositiefiguur, omdat zijn verheerlijking van
den schijn niet overeenkwam, met wat zijn opdrachtgevers zich onder de ‘versiering
des levens’ voorstelden; na de genoegens der populariteit te hebben gekend, werd
hij impopulair, omdat hij de dingen aanzag met een blik, die bij de anderen
wantrouwen wekte.
Een concreet voorbeeld: ga zitten voor een der prachtigste en ‘diepste’ Rembrandts,
die de wereld kent: Saul en David in het Mauritshuis, Neem dat doek gedurende een
kwartier in u op en zeg mij met de hand op het hart, wat in u de overhand krijgt: de
melancholie, het ‘tragische’ van de situatie, of de vreugde om het feit, dat melancholie
en tragiek hier overwonnen zijn in het meesterschap van den kunstenaar, d.w.z. in
de volmaakte illusie van den schoonen schijn. Het lijkt mij niet aan twijfel onderhevig,
dat de vreugde triomfeert, terwijl de tragiek van Sauls waanzin als ondergeschikt
moment die vreugde zelfs bevordert! Niet voor niets spreekt men van het ‘genieten’
van schilderkunst! Wat de toeschouwer geniet, is de overwinning van den schoonen
schijn op de hardheid van het leven; en het genot van den toeschouwer is nog maar
een zwakke afspiegeling van het genot, dat de schilder vindt in het scheppen, d.w.z.
in het overwinnen van melancholie en tragiek door de illusie van vorm en kleur.
Daarom is het zoo onjuist den schilder klakkeloos te identificeeren met de
onderwerpen en situaties, die hij voor zijn werk gebruikt; want primair is bij hem
altijd het machtsgevoel, dat de overwinning op die onderwerpen en situaties begeleidt;
dat machtsgevoel is de stroom die alles meesleept, wat het leven hem aan motieven
geeft. Moet hij dan perse alles geleden hebben, wat hij zijn geschilderde personages
laat lijden? Heeft hij niet veeleer gezien, onder welke nuances van de opperhuid het
lijden vorm krijgt op een menschengezicht? En àls hij al veel geleden heeft: waren
de beslissende momenten van zijn leven niet juist die, waarin hij via de genoegens
van het werkmanschap (ik zeg het nu maar opzettelijk zoo nuchter mogelijk) alles
ondergeschikt kon maken aan het illumineeren van levensleed en pessimisme door
de verrukkingen van den schoonen schijn?....
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Ik zag onlangs voor de zooveelste maal het onvergelijkelijke Saul en David en
vroeg mij voor de zooveelste maal af (niet luidkeels en zelfs nauwelijks geformuleerd):
wie was Rembrandt? En ditmaal gaf ik mijzelf het antwoord: ‘voor alles is Rembrandt
in de bedwongen weelde van den tulband op het hoofd van Saul, wiens waanzin ons,
dank zij Rembrandt, tot een genieting wordt voor het oog.’

Een andere Rembrandt.
Maar: blijkbaar was Rembrandt ook nog de man, die per afkorting Brandt genoemd
wordt in den roman van H.S. Ashton; de held van een onschuldig verhaal van vrijen
en drinken en ook nog schilderen, dat door Kelk in een genoeglijk Nederlandsch is
overgezet. Ik heb eenig bezwaar tegen den Rembrandt van Gerard Bruning, maar hij
is althans een Rembrandt, waarmee men terdege rekening moet houden, als men over
het werk van den schilder nadenkt. De held van den historischen roman, geschreven
door H.S. Ashton, behoeft men daarentegen in het geheel niet au sérieux te nemen.
Hij is n.l. de held van een boek, dat een kinderboek zou kunnen zijn, als het niet zoo
vrijgevig was gelardeerd met erotische specerijen. Ik heb nog nimmer een boek over
Rembrandt gelezen, waarin zoo weinig sprake was van zijn genie en zoo veel van
zijn (al dan niet historische) hebbelijkheden in het dagelijksch leven, welke
hebbelijkheden dan bovendien nog door den schrijver op zulk een oubollige manier
worden samengevoegd tot een ‘levensloop’, dat men er werkelijk even van schrikt:
dat zou Rembrandt zijn? Maar de schrik is van korten duur; blijkbaar werd dit boek
niet voor ons geschreven, maar voor hen, die er pleizier in hebben zich Rembrandt
als vrijend wezen (deftiger gezegd als ‘slaaf van de vrouw’) voor te stellen. Misschien
was hij dat ook wel, maar dan toch zeker niet in den stijl van H.S. Ashton. Deze laat
Rembrandt op zijn sterfbed zelfs een redevoering houden over de vrouw als zoodanig:
‘Vrouw Moeder, glorierijke Moedervrouw, wier lichaam de Man boetseert, opdat
hij U eeuwig tot een slaaf moge zijn. Gij houdt de Man in slavernij. Moeder Vrouw.’
Etc. Van dergelijke romantrucjes is het boek vol; en deze truc-Rembrandt, afgekort
Brandt, maakt het ons waarlijk zeer pijnlijk aan Rembrandts genie te denken. Het
genie wordt door Ashton kortweg uitgeschakeld; daardoor maakt hij het zich overigens
al bijzonder gemakkelijk en zijn lezers zullen er zeker niet over kunnen klagen, dat
hij hun problemen voorlegt, waarover zij met gerimpelde voorhoofden moeten
piekeren. De auteur heeft een kleine dosis geschiedenis gemengd met de triviale
fantasie, die hem ongetwijfeld eigen is en dat mengsel moeten wij nu maar slikken
als.... Rembrandt.
Ik vraag mij af, voor welken smaak dit boek nu wel geschreven kan zijn. Voor
kinderen is het te gepeperd, voor volwassenen is het (ik wil het tenminste hopen) te
duidelijk een goedkoop verzinsel. Er blijft ons slechts over te constateeren, dat dit
het hoogst persoonlijk antwoord is van H.S. Ashton op de vraag: wie was Rembrandt?
Menno ter Braak.

Leopold als vertaler
aant.
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Een onderzoek naar zijn geestelijk eigendom
Belangrijke bijdrage tot de kennis van zijn dichterschap
In een opstel over den dichter Leopold naar aanleiding van de uitgave zijner
Verzamelde Verzen door dr P.N. van Eyck (Zondagsbl. 11 Aug. jl.) heb ik de meening
te kennen gegeven, dat men over de poëzie van dezen dichter doorgaans op een niet
geheel onbedenkelijke wijze pleegt te schrijven. De beteekenis van Leopold als
taalkunstenaar, die uitermate gevoelig was voor de nuance van het woord, te
ontkennen, zou dwaasheid zijn, en mijn verzet ging ook niet tegen den taalkunstenaar
Leopold. Wat mij wèl tegen de borst stuit, is de ongemotiveerd verheerlijkende toon,
waarop men over den mensch Leopold spreekt, als zou deze menschelijkheid niet
alleen zuiver zijn (wat ik geen oogenblik wil ontkennen), maar ook zwaar van wijsheid
en inzicht. Er wordt zelden in aanmerking genomen bij de beoordeeling van een
dichter, dat men een onderscheid behoort te maken tusschen de talenten van den
taalinstrumentator en de wereld, waarin de dichter leeft, waartoe hij in een bepaalde
verhouding staat; in de poëzie is geen openbaring mogelijk zonder tusschenkomst
van de taal, en aangezien de taal der cultuurmenschen een zeer gecompliceerd
verschijnsel is, zal men er goed aan doen poëtisch raffinement en belangrijke
persoonlijkheid niet zonder meer als synoniemen te beschouwen. Vooral bij een
dichter als Leopold geldt dat; desalniettemin schenkt men aan het taalmedium zelden
nuchter aandacht. Jan Engelman, schrijvend over Leopold in ‘De Nieuwe Eeuw’ van
3 Oct. jl., laat bij wijze van karakteristiek weer klakkeloos op elkaar volgen: ‘een
rijk en edel dichterschap, een groot mensch-zijn’. Alsof men niet een rijk en edel
dichter kon zijn, en als mensch een bescheiden, eerlijke, zuivere, maar zeker niet
groote figuur! Natuurlijk kan men over de beteekenis van het woord ‘groot’ gaan
vechten; maar laten wij liever zien, wat over het werk van Leopold nog te zeggen
valt. Ik heb in het genoemde artikel voor dit soort poëzie de benaming sierpoëzie
voorgesteld om den afstand aan te duiden, die er bij dichters à la Leopold bestaat
tusschen het leven (de ‘bedoelingen’ van den dichter) en het gedicht, zooals dat aan
ons verschijnt, terwijl ik die benaming (wat mij betreft door een betere te vervangen),
aldus toelichtte:
‘Wat is in de eerste plaats typeerend voor de sierpoëzie in tegenstelling
tot andere vormen van poëzie? Dat de dichter, terwijl hij dicht, de taal
nooit gebruikt als middel tot overbrenging van gedachten (begrippen) en
gevoelens buiten een ceremonieel om; het taalceremonieel, gevolg van
een fijner gehoor voor taalnuances, wordt in cultuurgebieden met een
geschiedenis van eeuwen taalontwikkeling voor een bepaalde
menschensoort (waartoe Leopold behoorde) een tweede instinct, dat
primitiever instincten komt vervangen; deze menschen drukken hun
gevoelens dus niet uit op de wijze van de mededeeling, maar zij doen een
beroep op alle functies van de taal, die buiten de mededeeling liggen: de
beeldende, de muzikale, de associatieve functies, kortom op alle
eigenschappen van de taal, die haar tot een ceremonieele handeling tusschen
menschen maken. Zijn het dan toch niet hun eigen gevoelens, die de
ceremonieele dichters door deze taalwereld uitdrukken? Natuurlijk; maar
het is ongeoorloofd op deze ceremonieele gevoelsuiting een etiket te
plakken met een philosophische uitlegging, alsof 't ceremonieel in het
geheel niet bestond! Ik gebruik de benaming “sierpoëzie”, omdat bij deze
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gevoelsoverbrenging van mensch op mensch de aanvankelijke
“bedoelingen” en “gedachten” geheel en al op den achtergrond raken en
het taalmedium hoofdzaak wordt. Om daarvan te kunnen genieten, moet
men dus taalgevoelig zijn, niet meer en niet minder; wie meer wil zijn,
neemt de allures van een “kenner” aan en deelt zichzelf zoodoende in bij
een pseudoélite, wie minder wil zijn, vindt deze poëzie alleen maar
onbegrijpelijk en vervelend en de waarheid ligt voor deze gelegenheid in
het midden.’

Onderzoek naar Leopolds bronnen.
Hoe riskant het is als ‘kenner’ van poëzie te hoog van den toren te blazen, bleek
toevallig onlangs al door het feit, dat ondanks de goede zorgen van dr van Eyck twee
gedichten van De Raaf onder de Leopoldsvlag mee kwamen te varen in de Verzamelde
Verzen; maar dit was toch niet meer dan een incident, waarvan men nauwelijks
melding zou hebben gemaakt, als Van Eyck zelf er niet zulk een kunstige
verontschuldiging bij geleverd had, die bijna nog duisterder was dan de duisterste
verzen van Leopold zelf. Van veel meer belang voor een nuchtere beoordeeling van
Leopolds beteekenis buiten de hymnen der toegewijden om, is echter de in De Gids
van deze maand verschenen studie van onzen filmmedewerker Jan Hulsker over De
Bronnen van Leopolds Oosterse Gedichten. Deze studie, die in den zuiver zakelijken
toon van een wetenschappelijk onderzoek is gesteld en angstvallig iedere al te
onstuimige conclusie vermijdt, behandelt de verhouding van Leopold tot de teksten,
die hij vertaalde; en het resultaat lijkt mij het bewijs te brengen van wat ik in mijn
artikel schreef: dat in de z.g. sierpoëzie het taalceremonieel hoofdzaak is en de
‘bedoelingen’ en ‘gedachten’ geheel op den achtergrond worden gedrongen. Een
zeer drastisch bewijs zelfs; want Hulsker laat zien, dat Leopold zelfs met
‘bedoelingen’ en ‘gedachten’ van anderen heel ver ging, om der wille van de poëzie....
Hulsker begint met vast te stellen, dat Leopold zelf om onbekende redenen in de
‘populaire’ uitgave van zijn gedichten de aanwijzingen omtrent de namen van de
Perzische en Arabische dichters, die hij vertaalde, heeft weggelaten (waarom? een
psychologisch interessante vraag, door Hulsker slechts terloops en met een gissing
beantwoord); men vindt ze wel in de bibliophiele eerste editie van de Kunerapers,
maar aangezien er b.v. van Omar Khayyâm tallooze uiteenloopende uitgaven bestaan,
zijn daarmee de moeilijkheden nog niet opgelost, aangezien nergens blijkt, dat
Leopold naar de oorspronkelijke Perzische of Arabische teksten vertaalde. Hulsker
is er echter in geslaagd een groot deel van Leopolds ‘modellen’ thuis te brengen; en
uit zijn vergelijking van die ‘modellen’ met den tekst van Leopold blijkt nu
meedoogenloos duidelijk, hoe weinig oorspronkelijk deze dichter als mensch was
(en tevens, ik voeg het er dadelijk bij, hoe voortreffelijk hij de ‘gedachten’ van een
ander in het Nederlandsch wist te transponeeren). Want Leopold heeft doorgaans
niet alleen het motief overgenomen, zooals uit Hulskers studie blijkt, maar ook de
‘pointe’; vele schoonheden, die men vaak oncritisch voor specifiek Leopoldsch heeft
uitgegeven, zijn afkomstig van anderen, zoodat men hier alleen Leopold als vertaler
moet huldigen voor de uitstekende wijze, waarop hij letterlijke overbrenging met
Nederlandsch, genuanceerd taaleigen wist te combineeren.
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Origineel - vertaling - vertaling.
Een voorbeeld (volstrekt niet willekeurig) van een bekend kwatrijn:
Gezien of niet de wereld, om het even; het is niets.
wat gij gehoord, gezegd hebt of geschreven: het is niets.
gereisd door de klimaten alle zeven: het is niets.
tot studie en bespiegeling thuis gebleven: het is niets.

Hulsker legt er dan volgenden Franschen prozatekst naast:
As-tu vu le monde? Tout ce que tu y as vu n'est
rien. - Ce que tu as dit, ce que tu as entendu n'est
rien. - Si tu as parcouru les sept climats, ce n'est
rien. - Si tu est resté seul à mëditer dans ta malson,
ce n'est rien.

Of men neme dit kwatrijn:
Mijn oogen vroegen: word ik nog aanvaard?
zij wenkte weer: ik heb uw trouw bewaard.
- Met opzet werd mijn liefde niet beleden. Met opzet ook is dit door mij vermeden.

In een boekje ‘Oostersche Schetsen en Vertalingen’ van G. van Vloten (A'dam 1900)
luidt de prozatekst (naar Ibrâhim ibn al-Mahdi) als volgt:
Met mijn oog vroeg ik: Kent gij mijn liefde nog?
en zij wonk terug:
Ik heb uw trouw bewaard. Met opzet gaf ik van
geen liefde open blijken en zij ontweek dit eveneens
met opzet.

Dit zijn slechts een paar gevallen, waaruit al duidelijk genoeg blijkt, hoe voorzichtig
men met de toeschrijving van een motief aan Leopold moet zijn; wat hem
onvoorwaardelijk blijft toekomen (ook waar hij niet naar proza, maar naar gedichten
vertaalt) is de omzetting in Nederlandsche poëzie, maar wat de ‘rest’ betreft kan men
zich deerlijk vergissen. Als men b.v. de persoonlijkheid van Leopold meent te
ontdekken in het gedicht ‘Laatste Wil van Alexander’, dan moet men het toch eerst
even naast de Fransche prozabewerking ‘Dernières Volontés d'Alexandre’ leggen
eer men zijn lofzang al te luidkeels aanheft; want
Dat zij den kittel van het goud,
het veile, in hun ziel verslaan
en zuchten om hun eigen lot
en niet om mijn verloren gaan.

komt van
Qu'ils chassent de leur coeur la passion des
richesses; et qu'ils gémissent, non pas sur ma perte,
mais sur leur propre sort.

en ook in de rest van het gedicht staat geen ‘idee’ van Leopold zelf.
Het bijzonder mooie ‘Jezus, die door de Wereld ging’ (Nizâmi) blijkt naar
verschillende bewerkingen vertaald; de regel, die de ‘pointe’ van het gedicht uitmaakt:
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‘de tanden zijn als paarlen wit’ staat letterlijk in Goethes ‘Westöstlicher Divan’ als
‘Die Zähne sind wie Perlen weiss’! Ook Leopolds contrastschepping:
Christenen, Joden, Parsen, Moslemin,
zij dolen allen; voor wie toe wil zien,
vervalt de gansche menschheid slechts in tweeën,
twee soorten enkel worden er ontdekt:
intelligente menschen zonder vroomheid
en vrome menschen zonder intellect.

moet men vooral niet op zijn naam zetten, want de Engelsche bewerking had al:
They all err - Moslems, Christians, Jews and Magians;
Two make humanity's universal sect;
One man intelligent without religion,
And one religious without intellect.

Plagiaat en dichterschap.
Ik vraag in gemoede, na deze slechts zeer kleine bloemlezing uit het artikel van
Hulsker, die men zelf ter plaatse kan completeeren: waar is hier de groote
persoonlijkheid Leopold? Voorzichtiger stelt Hulsker ergens de vraag, ‘of hij
(Leopold) zich (in een bepaald geval) niet bewoog op de grens van het plagiaat’ om
zich daarna gerust te stellen met de winsten, die een poëtische bewerking toch altijd
brengt; het lijkt mij echter van meer gewicht te constateeren, dat sierpoëzie blijkbaar
met inbegrip van overduidelijk plagiaat toch goede sierpoëzie kan zijn! Het is ook
zeer wel mogelijk, dat, zooals Hulsker veronderstelt, ‘het gedicht of het stuk proza,
dat eenmaal voor Leopold bizondere, persoonlijke betekenis had gekregen en
inspiratiebron voor hem geworden was, als het ware zijn geestelijk eigendom (werd),
dat hij, naar eigen goeddunken, kon uitbreiden, wijzigen en zelfs wanneer het hem
niet schoon genoeg was, verbeteren’. Immers wij wenschen toch ook Leopold niet
te kleineeren, of zelfs maar iets te kort te doen aan zijn vermogen om het geestelijk
eigendom van anderen te adopteeren, te adapteeren en bovendien zuiverder,
genuanceerder voor te dragen? Ik geloof, dat niemand aan de qualiteiten van Leopolds
dichterschap twijfelt; uit Hulskers artikel, evenals trouwens uit de onvoltooide poëzie
uit de nalatenschap, kan men echter afleiden, hoezeer een zuiver dichter aan
menschelijke oorspronkelijkheid kan tekort schieten. Het karakter der zuivere
sierpoëzie wordt door deze factoren bepaald, en wanneer men de persoonlijkheid in
het geding brengt, is Leopold onafwijsbaar duidelijk een ‘minor poet’.
Niet om de poëzie van Leopold gaat het dus in laatste instantie, maar om
de legende, die zich voor sommige schrijvers en lezers steeds (niet alleen
wat Leopold betreft!) met de poëzie verbindt. Ik ben er stellig van
overtuigd, dat men de figuur Leopold onder invloed van de poëzielegende
jarenlang ten onrechte heeft gekanoniseerd, tot schade van de
poëziewaardeering in het algemeen, maar vooral tot schade van de
werkelijke waardeering van zijn eigen poëzie, die bij dithyramben minder
gebaat is dan bij critische beschouwingen als die van Hulsker.
M.t.B.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

De opheffing van Forum
aant.

Het Handelsblad hoort de klok luiden...
De Nederlandsche redactie zal haar standpunt te zijner tijd uiteenzetten.
Naar aanleiding van een bericht in het Hbl. hebben wij gisteren op grond van
inlichtingen van de zijde der Nederlandsche redactie het gerucht tegengesproken,
als zou het episcopaat den katholieken Vlamingen verdere medewerking aan ‘Forum’
hebben verboden. Thans schrijft de Brusselsche correspondent van het Hbl. over
deze quaestie het volgende:
‘Sedert eenigen tijd was de verhouding tusschen de Vlaamsche en de Nederlandsche
redactie gespannen. De Nederlandsche redactie en meer in het bijzonder de heer
Menno ter Braak had zich ertoe verbonden een verhaal van den schrijver Varangot
in het tijdschrift te plaatsen, tegen welke plaatsing de katholieke leden van de
Vlaamsche redactie zich met kracht - onder bedreiging met ontslag - verzetten toen
zij van een proefdruk van de aflevering kennis namen. Die heeren, zonder over de
litteraire waarde van de bijdrage uitspraak te doen, voor welke waarde de
Nederlandsche redactie verantwoordelijk was, waren van oordeel dat het quaestieus
verhaal gerechtvaardigde ergernis onder de katholieke lezers van “Forum” zou
verwekken. Het eenige niet-katholieke lid van de Vlaamsche redactie, de heer
Raymond Herreman, sloot zich, indien ik goed ben ingelicht, om redenen van
aesthetischen aard, bij zijn Vlaamsche mede-redacteuren aan.
Het incident is al en paar maanden oud. Het scheen echter zoo goed als bijgelegd.
Want de Nederlandsche redacteuren van “Forum”, al dan niet eensgezind, hadden
zich, naar men dacht, door de argumenten van hun Vlaamsche collega's laten
overtuigen - zoodat alles weer in orde leek. En “Forum” gered!
Doch de Nederlandsche redacteuren hebben achteraf weer de koppen
bijeengestoken. Zij hebben zich weer op hun vroeger standpunt geplaatst. Hun
principieele, etische en sociale bezwaren tegen de, naar hun oordeel, enge opvattingen
van de Vlaamsche redactie hebben zij weer met klem doen gelden, waaruit nu zonder
eenigen twijfel - eens te meer! - is gebleken dat vuur en water nooit samen kunnen
gaan: de eerbied voor de godsdienstige overtuiging van een bepaalde categorie lezers
en de anti-religieuze opvattingen van bepaalde medewerkers.
Naar wij vernemen is echter van een inmenging van het Belgische episcopaat,
waarover in Noord-Nederlandsche litteraire kringen geruchten liepen, geen sprake.’
***
Van de zijde der Nederlandsche redactie deelt men ons naar aanleiding van dit bericht
het onderstaande mee:
De Brusselsche correspondent van het Hbl. heeft de klok hooren luiden, maar weet
niet, waar de klepel hangt. Zijn verhaal wemelt van onjuistheden en uit zijn
voorstelling van zaken blijkt, dat hij zijn inlichtingen aan betreurenswaardige
indiscreties (van welke zijde is ons niet bekend) te danken heeft. De Nederlandsche
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redactie is echter niet van zins af te wijken van haar eenmaal ingenomen standpunt,
dat een uiteenzetting over het conflict te zijner tijd en in de aflevering van het
maandschrift zelf behoort te worden gegeven; zij zal niet in gebreke blijven duidelijk
rekenschap af te leggen van haar houding, maar meent in afwachting daarvan niet
te moeten ingaan op praatjes van buitenstaanders.
De Rotterdamsche Gymnasiasten Bond zal ter gelegenheid van zijn zevende lustrum
in den Grooten Schouwburg aldaar op 19 October Love's labour's lost van Shakespeare
opvoeren onder regie van den oud-gymnasiast Bob Oosthoek.
Zaterdag a.s. wordt in het Stedelijk Museum te Amsterdam een tentoonstelling
geopend van de afdeeling moderne Fransche kunst uit het Museum van Grenoble.

Schietschijf
aant.

Het intiem tooneel
Mary Dresselhuys, de bekende actrice, heeft, naar ik in ‘De Tooneelspiegel’ lees,
een interview toegestaan aan mevr. Annelèn van het Handelsblad. Over haar
tooneelinzichten vertelde zij bij die gelegenheid het volgende:
‘Voor mij is het kardinale punt, of ik de nieuwe rol op hooge dan wel op lage
hakken zal spelen. Dat is voor mij steeds weer het probleem.’
Een dergelijke uitlating lijkt mij een hoogst onvoorzichtige onthulling omtrent de
begrippen ‘hooger’ en ‘lager’, zooals die blijkbaar bij onze tooneelpersonages
voorkomen. Men moet als actrice het publiek toch vooral niet de illusie ontnemen,
dat men de problemen van Lady Macbeth. Desdemona en Nora werkelijk iederen
avond opnieuw mee-lijdt, want pas dat geeft het publiek het ware respect voor den
acteursstand. Na het interview met mevr. Dresselhuys zullen wij iedere
tooneel-jammerklacht over de trouweloosheid in de liefde of aanverwante zaken
onmiddelijk denken: ‘Maar als het hakkenprobleem bevredigend wordt opgelost, is
het toch zoo erg nog niet gesteld met de psyche van deze dame!’
Het is dan ook te begrijpen, dat de blijkbaar nog naïeve redacteur van ‘De
Tooneelspiegel’ zwaar ontgoocheld is. Hij schrijft er met tranen in de oogen bij:
‘Daar gaat m'n illusie. Het groote probleem van een nieuwe rol: hooge hakken[,]
lage hakken. Wat raar komt de mensch met zijn verheven opvattingen over acteurs
en actrices toch voor schut te staan. Ik stelde me een actrice met een “nieuwe rol”
onder handen als een emotioneel, prikkelbaar, maar geïnspireerd wezen voor; bij elk
nieuw begin bezield door een heilig idealisme er “iets groots” van te maken.’
Arme jongen, is men geneigd te zuchten. Hoe wreed heeft het leven je nu
ontgoocheld! Je had het hoogere altijd bij de ziel van de rol en het lagere altijd in de
gage van de acteurs gezocht en nu zitten beide in de hakken! En toch: moed houden
maar! Ed. Verkade gaat nu als insider over al deze gewichtige problemen in de
‘Groene’ schrijven, zoodat de onvoorzichtige, maar realistisch-openhartige biecht
van Mary Dresselhuys wel spoedig in een nog hooger philosophisch licht zal
verschijnen. Noem de hooge hakken maar kothurnen en het probleem klinkt al veel
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diepzinniger; men voelt dan de Grieksche tragedie al aankomen en men hoopt
binnenkort Mary Dresselhuys op stelten van Bally te zien als Elektra.
Sagittarius.

Forum verdwijnt
aant.

‘De Tijd’ over den val van het cynisme
De katholieke pers is zoo verheugd over wat zij houdt voor den terugkeer van drie
verdoolde Vlaamsche schapen tot het ware godsdienstige besef, dat zij reeds uitvoerige
conclusies trekt uit het verdwijnen van het tijdschrift ‘Forum’, eer er nog één enkel
woord door de redacties van deze periodiek is gepubliceerd.
Zoo schrijft ‘De Tijd’ onder het hoofd ‘Welkom Afscheid’:
‘Het bericht, dat het maadblad “Forum” met ingang van Januari a.s. zal ophouden
te verschijnen, omdat de grootendeels katholieke Vlaamsche redactie weigerde verder
verantwoordelijkheid te dragen voor den inhoud van dit tijdschrift, kan in onze
kringen niet anders dan gunstig ontvangen worden. Dit periodiek vertegenwoordigde
in Noord-Nederland een letterkundige richting, die haar anti-papisme niet onder
stoelen of banken stak. Dat het Belgische episcopaat de medewerking van katholieken
zou hebben verboden, zooals eenige bladen berichtten, blijkt inmiddels onjuist. Niet
een order van hoogerhand, maar de sensus catholicus van de Vlaamsche redacteuren
heeft ten dezen beslist. Gelukkig, Want het zou een schandaal zijn, indien de
katholieken door de kerkelijke autoriteiten gedwongen moesten worden tot het
aanvaarden van een standpunt, dat zoo voor de hand ligt als het afwijzen der tendenzen
van de Hollandsche redactie onder aanvoering van dr Menno ter Braak, te zeer helaas
beïnvloed door zijn bewondering voor den middelmatigen auteur E. du Perron, een
open vijand van de hem in zijn jeugd aangeleerde katholieke geloofsbelijdenis.
Katholiek van geest schijnt deze schrijver nooit geweest te zijn; hij ontkent het althans
ten stelligste, maar de quasi-katholieke sfeer, waarin hij op Java werd grootgebracht,
zette bij hem een minachting voor het christendom, die zich tot den persoon van
Jezus Christus uitstrekt, en die door zeer goedkoope, maar in sommige kringen
klaarblijkelijk nog altijd indrukwekkende Dageraads-ideeën gevoed werd. Hoe een
man als de katholieke dichter Marnix Gijsen zijn naam heeft kunnen geven aan een
maandblad, waarin de kille, doodsche mentaliteit van dezen Du Perron den toon
aangaf, blijft een raadsel, wellicht alleen oplosbaar door een Zuid-Nederlandsche
behoefte om zich in het Noorden, hoe dan ook, te doen gelden als rechthebbende
stem.
Het verdwijnende maandblad is in deze kolommen meermalen bestreden wegens
de decadente levenshouding van de redactie, die, blasé van alle idealisme, zich in
een studentikoze geringschatting der eerste levenswaarden of in een wraaklustige
verontwaardiging jegens de Europeesche cultuur te buiten ging aan cynische
ontkenning van den adel der menschelijke natuur.’
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Een tijdschrift van betreurenswaardige beteekenis.
‘Voor de letterkunde had “Forum” een onmiskenbare, maar evenzeer
betreurenswaardige beteekenis. De voor poëzie ongevoelige redactie streefde ernstig
naar een verandering van houding tegenover de Nederlandsche letterkundige traditie.
Zij stelde Multatuli in de eereplaats, welke door Vondel werd ingenomen en maakte
van den strijd tegen Vondels reputatie en invloed een programmapunt. Deze
geringschatting van het klassieke ten gunste van het actueele en deze achterstelling
van het overwogene bij het actualistische berustte op een algemeene overschatting
van het journalistieke element in de inspiratie, een nadeelig gevolg van wat een
Fransch schrijver eens aanduidde als “l'indigestion de l'auto et de l'avion”.
Den indruk, dat de schrijvers van minachtende uitlatingen over Vondel met diens
werken weinig vertrouwd waren, kan men moeilijk van zich afzetten. Zeker werden
eenigen hunner ongunstig beïnvloed door de wetenschap, dat 's lands grootste dichter
katholiek was. Een anti-katholicisme, in felheid aan het Duitsche anti-semietisme
verwant, maar in suggestieve insinuatiekracht dit verre overtreffende, was het
geestelijk kenmerk van verscheidene medewerkers. Men haatte in de Katholieke
Kerk zoogenaamd de dogmatiek, doch deze afkeer kwam neer op een gevoel van
onbehagen tegenover het stabiele, het gefixeerde, het eeuwige, welk gevoel aan de
“eenige intelligenties” van tegenwoordig eigen is.
De litteraire richting van “Forum” werd voorts bepaald door een psychologisch
georiënteerd realisme, waarbij de waarde van de persoonlijkheid - of in den cynischen
stijl van het blad “den vent” - hooger werd aangeslagen dan de metaphysische
beginselen.
Psychologie tegen metaphysica, deze strijd der moderne wijsbegeerte vond in de
“Forum”-redactie een met min of meer philosophisch bewustzijn verdedigd bolwerk.
Het psychologische gebeuren in zijn boeiende veranderlijkheid wordt door den
modernen actualist gaarne geprefereerd boven de onverzettelijkheid der ontologische
grondwaarheden, en deze streving was in de kritiek van het maandblad “Forum”
richting-gevend.’

Een nieuwe vroege Dürer.
G. Pauli heeft in particulier bezit in Aschaffenburg een Knielende man der smarten
gezien. De rechterarm steunt op de knie, met de linkerhand, welke op een lage steenen
lijst is gezakt, steunt de Christus een geesel en een roede, welke in zijn schoot liggen.
Naar Pauli in Pantheon verklaart, verraadt het schilderij in elken trek den jongen
Dürer uit de jaren 90 der 15e eeuw of nauwkeuriger gezegd den Dürer der Apocalypse
en de vroege bladen der Groote Passie. Het van Schongauer afkomstige Christus-type
is sprekend dat van en Ecce Homo der Groote Passie. Hij dateert het schilderij in
den eersten tijd na Dürers terugkeer van zijn eerste Venetiaansche reis.

De Russische litteratuur
aant.
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Marxistische opvattingen tegenover humanistische
Rusland nu en in 1831
Dr K.F. Proost, De Ontwikkeling der Literatuur in Sowjet-Rusland. (Van
Loghum Slaterus' Uitg. Mij, Arnhem 1935).
Nicolaas Gogol, Avonden op Dikanjka Vert. door G. Wronsky en J.
Mertens. (Wereldbibliotheek - Die Poorte, A'dam-Antwerpen z.j.)
De Russische revolutie van 1917 heeft - dat mag men wel met eenige zekerheid
aannemen, menschelijkerwijs gesproken - definitief een eind gemaakt aan het
tsaristisch regime en daarmee aan den cultuurphase van Rusland, waarvan men zich
tegenwoordig al nauwelijks meer een voorstelling kan vormen, zoo snel zijn de
gebeurtenissen over elkaar heen gespoeld. De dictatuur van het proletariaat (of de
dictatuur van een nieuwe bevoorrechte ‘communistische klasse’, zooals J. de Kadt
het noemt in zijn lezenswaardig boek Van Tsarisme tot Stalinisme) heeft op dit
oogenblik een vorm van betrekkelijke soliditeit gekregen; vandaar, dat het (bij alle
onoverkomelijke moeilijkheden, die zich voordoen, wanneer men over de toestanden
in Rusland wil oordeelen, zelfs op grond van ‘persoonlijke kennismaking’ ter plaatse)
langzamerhand mogelijk wordt zich rekenschap te geven van eenige principieele
verschillen, die er tusschen Rusland en West-Europa bestaan. Het is de vraag, of die
verschillen in de eerste plaats te maken hebben met het begrip ‘communisme’, zooals
dat den gemiddelden man (pro of contra) voor oogen zweeft als een vage
wenschdroom of een even vage cauchemar; volgens Spengler is het bolsjewisme in
Rusland allang overleden, volgens den zooeven genoemden dissidenten socialist de
Kadt handhaaft de dictatuur van Stalin en zijn ‘klasse’ zich alleen nog door een
stelselmatige verkrachting van alle Marxistische levende beginselen; en wat men
daar nu ook van denkt, men mag in ieder geval gerust zeggen, dat het woord
‘communisme’ een hoeveelheid verschijnselen moet dekken, die hoegenaamd geen
eenheid vertegenwoordigen. Het element mythe speelt hier ook een zeer groote rol;
de orthodoxe marxist is een mythomaan, maar er is nog weer een belangrijk
onderscheid tusschen communistische mythomanen in en buiten Sowjet-Rusland.
Iemand, die zeer onlangs een reis maakte door de Sowjet-Unie (een bedachtzaam
persoon, zonder neiging te veel conclusies te trekken uit te weinig en allicht ietwat
tendentieus gegroepeerd materiaal) gaf mij als zijn overtuiging te kennen, dat voor
Rusland in zijn huidige stadium de West-Europeesche communisten van het
romantische type de alleronbruikbaarste wezens zouden zijn, en dit lijkt mij zeer
aannemelijk, Rusland, hoe groot dan ook de afstand moge zijn tusschen de
levensbeschouwing van Dostojefski en den model-communistischen auteur Tretjakof,
staat zoowel in het tsaristisch als in het Stalinistisch stadium tot Europa in de
verhouding van een land in een ander ontwikkelingsstadium; wie zich Sowjet-Rusland,
hetzij in economisch, hetzij in cultureel opzicht, klakkeloos tot voorbeeld stelt of uit
de ontwikkeling der dingen aldaar al te gemakkelijk tot een analoge ontwikkeling
der dingen in Europa zou besluiten, zou ongetwijfeld bedrogen uitkomen. Ik wijs in
dezen samenhang terloops even op de interessante beschouwingen van dr Jan Romein
(in Forum, Augustus en Sept. 1935) die tot de conclusie komt, dat het juist de
achterstand van Rusland is geweest, die de snelle evolutie naar de huidige
maatschappelijke verhoudingen heeft mogelijk gemaakt. Of die maatschappelijke
verhoudingen al dan niet ‘communistisch’ mogen heeten, is een tweede vraag.
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Welke plaats komt de cultuur toe?
Ik wil mij in dit artikel beperken tot de cultureele evolutie onder het Sowjet-regime,
en wel meer speciaal tot de litteratuur. Men kan de Russische litteratuur van na de
bolsjewistische omwenteling natuurlijk niet als één geheel beschouwen, onderworpen
aan één leidend beginsel; in den laatsten tijd met name betoont Rusland zich
aanzienlijk vreindelijker tegenover de eens met zooveel kracht verdoemde
individualistische kunst dan enkele jaren geleden; maar dat neemt niet weg, dat de
litteratuur van het tegenwoordige Rusland den West-Europeaan toch hoofdzakelijk
voor één kernprobleem stelt en wel dit: is de cultuur, en meer in het bijzonder de
litteratuur, één van de vele hulpmiddelen bij den ‘opbouw’ van een samenleving, of
is zij een luxe, een overschot? Is de cultuur een onderdeel van de techniek (in den
ruimsten zin des woords) of staat zij in dienst van een humanistisch, anti-technisch
ideaal? Voor den marxistischen mythomaan is dat probleem in het geheel geen
probleem, omdat de historisch-materialistische dogmatiek hem de cultuur leert zien
als een ‘bovenbouw’ van de economische verhoudingen. Voor den humanistischen
Franschman, Julien Benda, van wien in deze courant onlangs een beschouwing over
de verhouding van cultuur en weten werd overgenomen, bepaalt daarentegen juist
deze vraag het gansche verschil tusschen West-Europa en Rusland. Volgens Benda
is cultuur in de eerste plaats eigendom van de onbewuste regionen en dus meer
verwant aan onbewuste bewegingen als ademhaling en spijsvertering dan aan het
onverzadigbare weten, zooals dat tegenwoordig in Sowjet-Rusland (en
begrijpelijkerwijze!) aan de orde is; zijn cultuurbegrip gaat dus lijnrecht in zoowel
tegen de democratische als tegen de mechanistische opvatting van cultuur. Het komt
mij voor, dat Benda als overtuigd leerling uit de humanistische school bij al zijn
scherpzinnigheid vaak de neiging vertoont om het begrip cultuur te beperken naar
zijn eigen smaak, maar niettemin is hij in al zijn geschriften een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van het anti-marxisme, zonder de gewone vooroordeelen van
de meeste anti-marxisten.
Het stadium, waarin de tegenwoordige Russische litteratuur zich bevindt, maakt het
uiteraard onmogelijk, dat zij veel waardeering kan hebben voor het standpunt van
Benda. Men mag dan in Sowjet-Rusland dol zijn op detectiveromans en zelfs veel
belangstelling toonen voor den hyper-individualist Proust: dat men zich zou kunnen
neerleggen bij een opvatting, die onvermijdelijk uitloopt op de cultuur als een
overschot en een luxe, is voorshands ondenkbaar, aangezien de Russische cultuur
slechts bestaat met één bepaalde levensconceptie als achtergrond. Zonder een vast
wereldbeeld kunnen wel aestheten bestaan, maar geen groote kunstenaars, heeft
Radek gezegd; het is duidelijk genoeg, welk vast wereldbeeld hier wordt bedoeld.
Voor een cultuur als luxe heeft men een overschot aan geld en vrijen tijd, benevens
een bevoorrechte klasse noodig; de cultuur echter beschouwd als hulpmiddel bij den
opbouw (die volgens Benda dan in het geheel geen cultuur is) kan het eigendom
(volgens Benda dus in het geheel geen eigendom) zijn van zeer velen, in een
denkbeeldige toekomst zelfs van allen. Tusschen deze twee standpunten gaat het, en
men zou gaarne eens willen nagaan in hoeverre deze twee standpunten werkelijk
onverzoenbaar zijn; d.w.z. in hoeverre de luxe-cultuur van West-Europa toch een
‘dienende functie’ vervult en in hoeverre de opbouw-cultuur van Sowjet-Rusland
toch reeds een luxe is, in hoe bescheiden mate dan ook. Voorloopig is het slagveld
der meeningen meestal nog vervuld van de botsing der uitersten.
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In het boekje van dr Proost vindt men een uitspraak van den Russischen
boerenschrijver F. Panferof, die zeer typeerend is voor de arrogante zelfverzekerdheid
van den tegenwoordigen cultuur-opbouwer of opbouw-cultuurder:
‘Bij Tolstoj en Dostojefski wordt alles op menschelijke verhoudingen opgebouwd;
ik zie het echter dieper. Wat kan ik van de klassieken leeren? Niets. Heeft iemand
van hen over de veengronden geschreven? Ik heb zelf echter het veenvraagstuk tot
in de kleinste onderdeelen bestudeerd’.. Ziedaar de cultuur als onderdeel van de
techniek, de diepte afgemeten naar het veen! Men zou zich Tolstoj en Dostojefski
met baggerlaarzen willen voorstellen om zich te kunnen indenken in de
duizelingwekkende diepte, die dàn wel zou ontstaan! Want ik had toevallig het
genoegen dezen heer Panferof op het schrijvercongres te Parijs in actie te zien; hij
vertelde ons den inhoud van Zolas La Terre als een noviteit en leek mij gemeten
naar de cultuurmaatstaf van Benda, een vrij ondiep persoon, geschikt om een kleine
rol te spelen in Dostojefski's Demonen.... Intusschen, laat ons de zaak niet vertroebelen
door glossen. Men kan niet ontkennen, dat de veen-diepte-opvatting van een Panferof
een zeker recht van bestaan heeft in een zekere periode van economische
ontwikkeling. Dat de (kunstmatig tot nationalen heros gebombardeerde) Maxim
Gorki de meest gelezen schrijver is van Sowjet-Rusland en niet Dostojefski kan men
als aestheet wel onaangenaam vinden, maar het is nu eenmaal zoo. De groote vraag
is, wat de ontwikkeling der Sowjet-cultuur zal opleveren; in afwachting van het
resultaat kan men zich beter nauwkeurig rekenschap trachten te geven van wat in
Rusland gebeurt dan in de lucht te schermen met maatstaven, die voor een Sowjet-Rus
even absurd zijn als Hamlet voor den Sowjet-scholier Kostja Rjabisef.

Een inlichtend geschrift
Het boekje van dr K.F. Proost over de ontwikkeling der litteratuur in Sowjet-Rusland
geeft intusschen vornamelijk slechts inlichtingen. De heer Proost schrijft nu eenmaal
inlichtend, omdat hij voor een weetgierig publiek schrijft en niet voor hen, die in de
eerste plaats op discussie over beginselen prijs stellen; hij heeft Nederland ingelicht
over Strindberg, Nietzsche en Ibsen en men krijgt niet den indruk, dat hij voor of
tegen een van deze toch nog al uiteenloopende persoonlijkheden partij heeft willen
kiezen. Ook dit boekje over de Sowjet-litteratuur kan weer van veel nut zijn voor
hen, die zich van de feiten op de hoogte willen stellen; dr Proost geeft de belangrijkste
namen en werken, kleine overzichten van een en ander, zoo nu en dan ook een
verduidelijkend citaat. Wat den toon betreft is Proosts Ontwikkeling der Litteratuur
in Sowjet-Rusland precies het tegendeel van 't aangehaalde werk van de Kadt; het is
van een egale objectiviteit, zooals het boek van de Kadt (dat grootendeels niet op
het terrein van deze kronieken ligt en dus wel elders in dit blad besproken zal worden)
op iedere bladzijde den geboren pamflettist verraadt, zelfs waar de auteur als historicus
optreedt.
Wel komt ook dr Proost aan het eind tot een ‘slotsom’, maar men voelt toch
dadelijk, dat hij hier niet in zijn element is. De algemeene richting, waarin de
Sowjetlitteratuur zich beweegt, is, zegt hij, die van het ‘socialistisch realisme’. Als
ex-predikant ontdekt hij natuurlijk ook een ‘gebondenheid’ en een ‘éénwording van
dichter en volk’, die volgens hem van ‘religieuzen aard zijn’. Dit lijkt mij een loos
spel met het veel misbruikte woord ‘religieus’, aangezien de religie in Rusland
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officieel doodverklaard is en de bestrijding van God als insectenverspreider zelfs
een tijdlang ernstig aan de orde is geweest. Dr Proost verdunt dus het woord ‘religieus’
zoo angstwekkend, dat men er niets meer van behoeft uit te sluiten; een compagnie
S.A.-mannen is in dien zin religieus, maar ook het verband, dat er bestaat tusschen
de hond en het kussen, waarop hij ligt.... Niet up to date is dr Proost, waar hij beweert,
dat bij ons, in tegenstelling tot Sowjet-Rusland, ‘de litteratuur bij voorkeur juist niet
dat beschrijft, waarin ons leven wortelt, juist niet de fabriek, het kantoor, het
landbedrijf in hun dagelijkschen gang’; want zij doet dat in de laatste jaren tot
vervelens toe, getuige het succes van het procédé Ilja Ehrenburg-Dos Passos-Döblin
in ons bloedeigen vaderland. Echter: het boekje van dr Proost ontleent zijn waarde
aan de inlichtingen en het zal ook wel voornamelijk worden gebruikt voor de
doeleinden, die bij den schrijver kennelijk voorzaten.

Gorgoljs fantasie.
Laat ik, tot besluit van deze kroniek, mogen eindigen met de bekentenis dat ik, voor
mijn pure pleizier de onlangs in een ietwat Vlaamsch gekleurde vertaling verschenen
Avonden op Dikanjka gelezen heb. Zij behooren tot het jeugdwerk van Gogolj; hij
schreef deze verhalen in sprookjestoon toen hij even in de twintig was, (1831). Zij
hebben nog niet de importantie van De Revisor en De Doode Zielen; maar welk een
fantasie! Het is geen wonder, dat Poesjkin dit werk aanstonds ontdekte! Dit Rusland
van Gogolj, met zijn bijgeloof en zijn gemoedelijkheid, is dood, althans voor het
bloote oog van West-Europa; het behoort tot den tijd van den ‘ijzeren tsaar’, Nicolaas
I, en het is als zoodanig geschiedenis geworden. Maar het talent van Gogolj is nog
levend en van vandaag, al dient het dan ook niet den opbouw.
Menno ter Braak.

Schrijvers helpen!
aant.

Een bundel proza van zestien auteurs
Dichter Helfen. Novellen. (Oprecht. Zürich 1936.)
Een van de problemen, die het dringendst om oplossing vragen, is het
emigratieprobleem, en meer speciaal het vraagstuk van de intellectueele emigratie.
Het is in het tegenwoordige Europa een bijna hopelooze en vaak zeer ontmoedigende
taak om voor de menschen, die uit hun betrekkingen zijn gestooten door
omstandigheden veelal geheel buiten hun schuld of toedoen (men denke aan de
emigratie der Joodsche intellectueelen), een nieuwen werkkring te vinden; wie zoo
nu en dan met emigranten in aanraking komt, weet, welk een misère en vertwijfeling
vaak schuilgaan achter nog in de plooi gehouden gezichten. Daarom moet men het
hartelijk toejuichen, dat er te Genève een ‘Comité International pour le Placement
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des Intellectuels Réfugiés’ bestaat, dat zich ten doel stelt voor de academisch
ontwikkelde emigranten een beroep te zoeken. En zeker niet minder bijval verdient
de bundel proza ‘Dichter Helfen’, die thans met belangelooze medewerking van
zestien auteurs is verschenen.
Medewerking aan dit boek, dat ingeleid werd door William E. Rappard,
is verleend door Martin Andersen Nexö, Schalom Asch, Bernard Brentano,
Georges Duhamel, Leo Ferrero, Ernst Glaeser, Josef Kastein, Selma
Lagerlöf, Emil Ludwig, André Malraux, Heinrich Mann, Thomas Blann,
André Maurois, Alfred Polgar, Ignazio Silone en Upton Sinclair.
Moge deze uitgave ook in Nederland veel koopers vinden! De traditie van onze
cultuur veronderstelt zulks trouwens.
M.t.B.

Fascistische poëzie
aant.

Leve 't geweld in de wereld!
Maar boerenidylles in het vooruitzicht!
George Kettman jr, De Jonge Leeuw. (De Amsterdamsche Keurkamer,
1935).
De heer George Kettmann Jr. is de eerste, en vooralsnog de eenige dichter van de
N.S.B., die voor het voetlicht der publiciteit treedt met een bundel verzen, welke hij
zeer karakteristiek getiteld heeft. ‘De Jonge Leeuw’. Sedert het jaar 1925, toen hij
in ‘De Vrije Bladen’ een heelemaal niet fascistisch, maar onschuldig-realistisch
novelletje schreef, heeft de heer Kettmann herhaaldelijk getracht carrière te maken
in de litteratuur, en ongetwijfeld zal hij het aan de litteraire ‘bonzen’ wijten, dat hij
niet of nauwelijks werd gehoord. Weliswaar wist hij in 1928 den romanprijsvraag
van de Wereldbibliotheek te winnen met een boek over de kunstzijde-industrie met
den evenmin mageren titel ‘De Glanzende Draad der Goden’, maar ook dat was niet
voldoende om democratisch Nederland aan 's mans voeten te brengen. Gelukkig voor
den heer Kettmann is er op een gegeven oogenblik een Nationaal-Socialistische
Beweging opgericht, die wel wat miskend intellect kon gebruiken; en van dit tijdstip
of klaarde de hemel voor onzen schrijver op. Hij werd de eerste (en eveneens nog
eenige) tooneelschrijver van den heer Mussert; uit zijn pen vloeide ‘De Dag die
komt’, een drama in een fabriek spelend, zwanger van rhetoriek en holle gebaren,
met een leidersgestalte in optima forma als hoofdpersoon; dat deze leider in een tijd
van ongehoorde terreur op misdadige wijze in een machine wordt geworpen en sterft
met ‘hou zee’ op de lippen, mocht worden verwacht in deze sfeer. Het drama in
quaestie werd door een ijlings in elkaar gestampt tooneelgezelschap opgevoerd; de
leden blaakten, zeide men, van enthousiasme, maar eenige maanden na de première
liet de echte leider hen zonder salaris, zoodat ‘Fascio’ even snel verdween als het
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gekomen was ‘De Dag die komt’ behoorde daarmee tot het verleden en zoover bekend
heeft zelfs in de N.S.B. niemand lang om de overledene getreurd.
De heer Kettmann blijkt echter niet met de déconfiture van de acteurs te zijn
meegezogen; althans hij is in ‘De Jonge Leeuw’ nog even fascistisch en tweemaal
zoo rhetorisch als in zijn tooneelwerk. De jonge leeuw is, zooals men gemakkelijk
kan vermoeden, de oude Nederlandsche leeuw, die door een poëtische injectie van
den heer Kettmann tot een algeheele verjonging moet worden aangezet; met
houzee-geroep en kolonnetactiek is veel te bereiken, gelijk men weet, en al komt het
in de practijk vaak op een wonderoliekuur neer, verjongen moet en zal de leeuw. De
sterkste middelen beveelt de heer Kettmann zonder aarzelen aan; en als hij aan zijn
bundeltje niet ook een aantal lieve, idyllische gedichtjes over boeren en landerijen
had toegevoegd, zou men zoowaar denken hier te doen te hebben met een held van
den gummiknuppel, die altijd in het overwicht is, als de kolonne marcheert. Want
de heer Kettmann moet niets hebben van de vrijheid, tot dusverre door den
Nederlandschen leeuw gesymboliseerd:
Wie roept daar ‘vrijheid!’, die de vrijheid tergt
Met redeloos geweld, zoodra wij naadren?

Immers alle vrijheid, die niet ja en amen zegt op het woord van den leider, behoort
te wijken voor de kolonnetactiek en voor het geweld, door den heer Kettmann elders
met geestdrift bezongen. De heer Kettmann met zijn ‘front-soldaten’ (waar haalt
men in Nederland in vredesnaam front soldaten vandaan, behalve uit de humbug van
een chaotisch brein, dat zich narcotiseert met wenschdroomen?) zal ons wel eens
vertellen, in welken stijl de leeuw moet worden gedresseerd, zoodra de legale N.S.B.
haar zin krijgt:
Leve 't geweld in de wereld,
Moker van wet en idee,
Waar in den armzwaal van 't heden
Mannen hun denkbeelden smeden,
Wit van de hitte gedwee.

Wat men uit deze biceps-snorkerij (eindigend met den erbarmelijken stoplap ‘gedwee’)
wel kan opmaken, is, dat de heer Kettmann er niet tegen op zal zien de litteraire en
andere bonzen op de van elders welbekende wijze in het concentratiekamp te laten
opbergen, zoodra hij over de noodige ploertendooders beschikt. Het is deze soort
heldenmoed, die door prof. Huizinga zoo terecht wordt gecritiseerd als de gevaarlijke
Kitsch van dezen tijd; en men begrijpt, de poëzie van den heer Kettmann lezend,
zonder moeite, waarin de heldenmoed bestaat van de ‘desperate’ vliegtuigeskaders,
die een kolonialen oorlog voeren uit de lucht tegen een volk met speren en
persoonlijken moed, die het niet eens beproeven kan; men begrijpt ook, waarom de
heer Mussert de partij kiest van zijn grooten broer in Italië en zoo graag eens in de
‘gouden kragen’ zou grijpen, die hem zoo lang hebben dwarsgezeten. ‘Leve 't geweld
in de wereld’, en leve de boerenidylles, die men daarnaast ook nog kan voorfluiten
aan de onnoozele zielen:
Dit is der boeren ongezegd verbond,
Geslachten lang door 't schoon geweld der dagen,
Om zonder hoogmoed deze kroon te dragen,
Waar 't volk geluk en 't vee zijn voedsel vond.
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Hier verschijnt ineens de man met de gummiknuppel op zijn zondagsch vermomd,
met zijn allerliefst gezicht; en voor wie zulke zoete wijsjes wantrouwt, heeft hij toch
weer de polis van den dag, die komt:
Is het geen droom? - Vooruit, wij zijn al wakker.
- ‘Houzee’, ‘Houzee’ - ‘Je zwarte hemd aan, makker!’
't Is koning Arbeld, die zijn intocht houdt.
Dat woelt en spoelt en groeit tot één groot leger
- Op zij de politieke baantjesveger! - Zoo allen één - de Natie wordt herbouwd!

***
Het spreekt vanzelf, dat de heer Kettmann ‘de stem van Dietschland’ hoort in het
historisch lawaai van den Gulden Sporenslag van 1302, die weliswaar gestreden
werd zonder zwarte hemden, en ook zonder een overmacht van vliegtuigen en
gasbommen; de toenmalige poorters verdedigden zich om dezelfde redenen als de
Abessijnèn, die door 's heeren Kettmanns partijgenooten zoo heldhaftig worden
gebombardeerd; maar enfin, wie over zulke kleinigheden valt, kent het soort
heldendom van den heer Kettmann slecht. Men zal vechten, zingt hij, ‘elk man een
màn, al mocht hij òndergaan’. Het is respectabel, maar men zou dezen held toch
aanraden vooraf een kuur te gaan doormaken in de buurt van Harrar.
Om te bewijzen, dat hij niet minder rhetorisch is dan Adama van Scheltema, en
als fascist een omgekeerd democraat, heeft de heer Kettmann ook een variatie gedicht
op ‘De Daad’ van genoemden socialist. Nu ben ik allesbehalve een critiekloos
bewonderaar van Adama van Scheltema, maar vergeleken bij zijn imitator Kettmann
is hij een zeldzame aristocraat van den geest. Men beluistere slechts deze eerste
strophe van den heer Kettmann:
Wie is het die de gulle jantjes
Tot muiters maakt en dan verguist,
Wie last'ren en verkwans'len krantjes,
Wie brulaapt en wie balt de vuist -?
Dat zijn de aluysers en polakken,
Dat zijn de roole vuilnisbakken,
Dat zijn de tronies van den haat Dat is 't verraad!

Wie hier den machteloozen antisemietischen scheldtoon indrinkt als ware geestdrift,
is rijp voor de grootheid van deze poëzie. Blijkbaar heeft de heer Kettmann niet bij
Adama van Scheltema, maar bij zekere rioolblaadjes van linksche partijen zijn
opleiding genoten en dat hij van zijn paedagogen geprofiteerd heeft, kan men niet
nalaten dankbaar te constateeren. Om het ook eens in rijmende taal te zeggen: riool
contra riool, ziedaar het parool. De ‘gulle jantjes’ van den heer Kettmann zijn
bovendien minstens even onnoozel als de ‘bewuste arbeiders’ volgens het
S.D.A.P.-cliché.
***
Ik zou mij niet zoo lang met het bundeltje van den heer George Kettmann jr. hebben
bezig gehouden, als het niet een symptoom was. Het is een symptoom van ‘la trahison
des clercs’, of wel van het verraad der intellectueelen. Het meedraven met de
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meerderheid ‘die komt’, het pralen met de biceps en het geweld, omdat men toch
ook zoo graag flink wil zijn, in tel wil zijn bij de ‘kameraden’: ziedaar het resultaat
van eenige eeuwen cultuur, ziedaar de triomf van het algemeen kiesrecht over den
geest! Dat profiteert van de persvrijheid der democratie, die men beschimpt om er
een op commando brullenden leeuw voor in de plaats te stellen; dat zwelgt in de
banaalste romantiek van het verleden en wil tegelijk de vernieuwing van de wereld
brengen! Zoo van alle instincten verstoken is dit soort chaotisch intellect, dat het
stormloopt tegen zichzelf en meent te imponeeren door het geweld te prediken;
waarvoor het dan nog noodig is om liefelijke boerenpoëzie te schrijven? Men kan
het met weinig woorden zeggen: omdat de heer Kettmann zich het geweld voorstelt
als een optocht van partijgenooten, die door het publiek worden aangestaard wijl zij
keurig in de rij loopen. Bij zulk geweld, met op zijn tijd een relletj van tien tegen
één, past een boerenidylle als toekomstvisioen. Want na de geweldperiode schijnt
dan een gouden tijdvak aan te breken, dat de heer Kettmann, zich spiegelend in de
herinnering aan zijn jeugd, aldus omschrijft in een zijner vezen:
Zoo vol van enkel maar genieten
en gaaf en zorgloos zijn,
rijk zonder hemd.

Zonder hemd, en toch gaaf; het staat er; moge het den dichter ‘an allerhöchster Stelle’
niet als ketterij worden aangerekend....
M.t.B.

Leopold als vertaler
aant.

De eeuwigheid wordt voor hem in het geweer geroepen
Naar aanleiding van het artikel van J. Hulsker in ‘De Gids’ en mijn beschouwing
daarover in deze courant van Dinsdag 8 Oct. jl. geeft het katholieke weekblad ‘De
Nieuwe Eeuw’ eenige opmerkingen ten beste, waaraan ik de volgende passage
ontleen:
‘In “Het Vaderland” was dr Menno ter Braak er als de kippen bij, deze studie van
den heer Hulsker aan zijn lezers voor te zetten. Hij tracht er steun in te vinden voor
zijn klakkelooze, materialistische theorie omtrent de “sierpoëzie” en voor de bewering
dat Leopold geen groote persoonlijkheid was, doch slechts een begaafd, geraffineerd
taalgebruiker. Men moet hem het genoegen dezer distincties maar gunnen. Hij zal
toch niet ongedaan maken, dat een kunstbeschouwing, die den man en zijn
uitdrukkingsmiddelen als een gezonde eenheid weet te zien, de “laatste waarheden”
van het poëtische taalgebruik niet te achterhalen acht en grootheid waarneemt bij
hen, die oude, zeer oude gevoelens der menschheid nieuw, verrassend en
oorspronkelijk weten te zeggen. Met zijn analyse-zucht, met de “nuchtere
beoordeeling” en de paradoxen, die zijn passepartouts dreigen te worden, ontluistert
hij ten slotte geen dingen waar het eeuwige leven duidelijk uitstraalt en die dus terecht
“gecanoniseerd” worden.
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Het manco zit bij hem zelf. En hij komt misschien nog wel eens tot het inzicht,
dat de nuchterheid van zijn jeugd een lastige hebbelijkheid was, die hem van veel
edels en schoons beroofde.’
***
Het is niet mijn gewoonte om te reageeren op alles, wat tegen mijn ‘analysezucht’
wordt ingebracht; maar bovenstaande verlegenheidspraat zonder één argument is
mij toch te kras. Als ik aan de hand van voorbeelden (nuchtere voorbeelden
inderdaad!) aantoon, dat Leopold zonder de namen van zijn modellen te noemen,
bijna letterlijke bewerkingen van die modellen gaf, die intusschen in de Nederlandsche
poëziecritiek altijd maar worden aangevoerd voor Leopolds grootheid; als ik aantoon,
dat iemand een eminent vertaler van andermans poëzie kan zijn en desalniettemin
in zijn gedachtenwereld vaak op de grens van het plagiaat.... dan houd ik er een
‘materialistische’ theorie op na, dan tast ik de ‘gezonde eenheid’ van ‘den man en
zijn uitdrukkingsmiddelen’ aan (n.b. omdat ik laat zien, aan de hand van de studie
van Hulsker, dat de ‘man’ zijn uitdrukkingsmiddelen’ tot op de letterlijke woorden
toe aan een ander ontleende!), dan ‘ontluister’ ik dingen, ‘waar het eeuwige leven
duidelijk uitstraalt’ (ook al heeft de eeuwigheid van die dingen veel te maken met
benadeeling van andermans geestelijken eigendom en al is dus de ‘duidelijke
uitstraling’ grootendeels een gezichtsbedrog ten gevolge van de eminente vertaling).
Ik begin, als ik zulke hoogere wartaal lees, werkelijk te gelooven, dat ik gelijk
heb. Waar ik zelf ten gevolge van de ‘nuchterheid mijner jeugd’ wel eens aan twijfel.
Want als Leopold aldus voor ‘het eeuwige leven’ der argumentlooze poëzievereerders
wordt gereclameerd, dan moet de man, die niets beters heeft te antwoorden dan dit,
er wel veel belang bij hebben, dat over de tijdelijkheid van sommige tekstproblemen
stelselmatig wordt gezwegen.
M.t.B.

Jacoba van Beieren
aant.

De middeleeuwsche vrouw en haar arkelsch tekort
Op de grenzen van het plagiaat
Ina Boudier - Bakker, Vrouw Jacob. (P.N. van Kampen & Zn., A'dam.
z.j.)
Jacoba van Beieren is een historische figuur, waarover men op de schoolbanken altijd
in mineur wordt onderricht; en daarvoor is alle reden, want zij is zoowel wat haar
persoonlijk leven als wat haar sociale en politieke rol in de geschiedenis betreft, een
tragische verschijning. Tijdgenoote van Jeanne d'Arc, en dikwijls met deze vrouw
vergeleken, is zij een der karakteristiekste voorbeelden van een vorstin uit een periode,
die door Huizinga in zijn Herfsttij der Middeleeuwen wordt geschilderd als beheerscht
door de klokken, begeleiders van het dagelijksch leven, maar ook voorboden van
rampen. ‘Door het voortdurend contrast, door de bonte vormen, waarmee alles zich
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aan den geest opdrong, ging er van het alledaagsche leven een prikkeling, een
hartstochtelijke suggestie uit, welke zich openbaart in die wankele stemming van
ruwe uitgelatenheid, hevige wreedheid, innige verteedering, waartusschen het
middeleeuwsche stadsleven zich beweegt’. Weliswaar lag 't Holland van Jacoba van
Beieren niet in het centrum van de ‘Bourgondische cultuur’, zooals die door Huizinga
zoo boeiend wordt gesuggereerd; maar de naam Jacoba is verbonden met dien van
Philips den Goede, haar eminenten tegenstander, met Henegouwen, met Humphrey
van Glocester, den Engelschen ridder, in het begin van haar carrière zelfs met den
Franschen dauphin. Wat deze gravin aan spanningen en desillusies heeft meegemaakt,
laat zich voortreffelijk onderbrengen in het totale beeld van een ‘herfsttij’; haar rol
als vorstelijke vrouw wordt gekenmerkt door een zonderlinge combinatie van
romantische en zakelijke uitersten; als symbool van de Hoeksche partij heeft zij [op]
de verbeelding gewerkt van hen, die streden voor een verloren zaak, en zelfs haar
laatste huwelijk, dat in het geheim gesloten werd met Frank van Borselen, is alleszins
geschikt om een tijdvak met chevalereske allures tegen den achtergrond van een
onweerstaanbaar opkomenden nieuwen maatschappijvorm in de herinnering terug
te roepen. Wie zich bezighoudt met de kroniek van haar avonturen, moet wel tot de
conclusie komen, dat een toenmalige vrouw heel wat sterkere emoties kon verdragen
dan de gemiddelde vrouw van thans; de atmosfeer van heimelijke vergiftiging, van
barbaarsche moordpartijen, van ontsnapping door middel van vermommingen, van
pathetische geloften en even gereed verraad, waarin Jacoba van Beieren heeft geleefd,
moet wel heel weinig geschikt zijn voor boudoirzenuwen.
Hieruit volgt reeds, dat het niet gemakkelijk is zulk een eeuw en zulk een vrouw
te ‘zien’. Als Huizinga erover klaagt in zijn voorbericht tot het Herfsttij, dat hij het
gevoel heeft nog altijd te weinig te hebben gelezen om volledig te kunnen oordeelen,
dan kan men wel aannemen, dat hij zulks niet doet wegens gebrek aan historische
accuratesse; het is nu eemnaal uiterst moeilijk om uit de teksten den levenden mensch
te ‘herlezen’, in de woorden, belast met conventie en misleidende formules, den
polsslag van dien mensch te voelen kloppen, vooral waar het een periode als deze
‘bourgondische’ betreft, die vervuld is van een pompeus sterven en een veelal anoniem
geboren-worden. Om een figuur als Jacoba te kunnen herscheppen, moet men tot de
bronnen van den tijd doordringen, veel philologenwerk verrichten en toch niet in het
philologenwerk blijven steken; eenerzijds moet men oppassen om niet te vlug te zijn
met sentimenteele conclusies (die voor de hand liggen, waar het een romantische,
verdrukte vrouw betreft), anderzijds moet men na de ontmoeting met het historisch
materiaal toch tot conclusies komen. Jacoba was een vrouw, biologisch en
psychologisch, maar zij was daarom nog geen moderne vrouw met een tekort; hoe
geëmancipeerd zij zich ook aan ons moge voordoen, zij had niets uitstaande met de
suffragettes à la Sylvia Pankhurst; hoe romantisch haar bestaan ook geweest moge
zijn, zij heeft stellig in niets geleken op de vrouw ‘met honger naar geluk’ van het
type Ada Gerlo. Huizinga betwijfelt in het zooeven benoemde voorbericht, of het
ooit mogelijk zal zijn den wezenlijken inhoud te benaderen van de levensvormen,
die men als hictoricus tracht te beschrijven. Men zou daartegenover de stelling kunnen
verdedigen, dat het juist de taak van den romanschrijver is, om dien inhoud zooalniet
te benaderen, dan toch als bestaand geloofwaardig te maken; maar dat bevrijdt den
romanschrijver toch allerminst van zijn plicht om eerst de studie der vormen met
den historicus mee te maken tot in alle consequenties.

In jurk en met kraagje.
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Ik heb onder het lezen van den Jacoba-roman van Ina Boudier-Bakker al dadelijk
het gevoel niet kunnen onderdrukken, dat deze romancière, die zich toch vooral
verwant voelt aan de menschen van haar eigen milieu, de eigenschappen mist die
noodig zijn om zich aan de herschepping van een zoo gecompliceerde historische
periode te kunnen wagen. Wat mevrouw Boudier-Bakker in Jacoba heeft
aangetrokken, is gemakkelijk te raden; het is de kinderlooze, telkens gedupeerde
vrouw, hunkerend maar de volle liefde, die haar een oogenblik schijnt te geworden
in 't huwelijk met den galanten Humphrey van Glocester; het is de tragiek van een
door het ruwe leven ‘bezeerd’ gevoel; het is, kortom, de projectie van modern
vrouwelijk sentiment op een personage uit de vijftiende eeuw, die de conceptie van
dezen roman beheerscht. De verteedering voor de in het nauw gedreven gravin is
onmiskenbaar, is zelfs soms heel huiselijk; Humphrey van Glocester denkt bij een
wederzien met Jacoba (volgens mevr. Boudier-Bakker): ‘Hoe jong, een kind haast,
leek zij in haar eenvoudige bruine jurk met het witte kraagje!’ Die jurk en dat kraagje
zijn typeerend voor den stijl, waarin mevr. Boudier haar heldin heeft willen
herscheppen. Voor de schrijfster bestaat de afstand tot de vijftiende eeuw wel, maar
toch vrijwel alleen in theorie; van het verschil in denkvormen, van den invloed van
de kerk, van den socialen achtergrond merkt men bij mevr. Boudier ongeveer niets;
zij deelt er van tijd tot tijd wel eens iets over mee, maar het meegedeelde verbindt
zich niet met het portret van Jacoba. De eenige werkelijkheid, die Jacoba voor mevr.
Boudier heeft, is die van het vergeefsche hunkeren in de liefde; wat toch in Jacoba
niet minder opvallend is, nl. haar strijdbaarheid, blijft zuiver decoratief en daarom
psychologisch onverklaard; men begrijpt niet al te goed, hoe zij zich in dezen tijd
van uitersten heeft kunnen handhaven met zulk 'n kwetsbare, steeds maar
onbevredigde ziel. Mevr. Boudier begint maar dadelijk met een geheele expeditie
ter verovering van Gorcum op de Kabeljauwen te groepeeren om de romantische
liefde van Jacoba voor jonker Willem van Arkel; de middeleeuwsche vrouw en haar
Arkelsch tekort! Naarmate men met het lezen vordert en de gestalte van Jacoba steeds
meer die van een oorlogsvrouw wordt, begint men ook steeds duidelijker het tekort
van die tekort-conceptie te beseffen. De liefde voor Arkel wordt overgedragen op
Glocester, die zich zulk een groot gevoel onwaardig betoont en zondigt in de armen
van de heks Eleonore Cobham; reden voor mevr. Boudier om het tekort tot een
blijvend motief te maken. Dit motief moet dan alle verdere tekorten dekken; want
het blijkt niet, dat mevr. Boudier een grondige studie heeft gemaakt van de
denkvormen en de sociale, politieke en strategische problemen, om werkelijk het
beeld van een andere maatschappij te kunnen geven. Daarbij komt, dat mevr. Boudier
zich niet tevreden heeft gesteld met een episode uit Jacoba's leven zoo concreet en
plastisch mogelijk op te roepen; wanneer zij zich daartoe had beperkt, had zij wellicht
de aandacht kunnen afleiden van het gansche geweldige gebeuren, dat zich om de
gravin heeft afgespeeld: de botsingen tusschen de Hoeksche en Kabeljauwsche
partijen, die het kraken en scheuren van het feodale stelsel tot uitdrukking brengen.
Maar mevr. Boudier heeft alles willen geven; zij heeft het epos willen schrijven van
een middeleeuwsche vorstelijke vrouw, zij heeft die vrouw door haar tijd willen
begeleiden, zij heeft zich gewaagd aan de beschrijving van staatslieden als Philips
van Bourgondië, den elect Jan van Beieren, zij heeft veldslagen en belegeringen in
haar boek willen opnemen; en omdat haar de wetenschap en het inzicht van een
Huizinga ontbraken, evenals een mogelijke phaenomenale phantasie, die een manco
aan kennis zou kunnen hebben vergoeden, is haar poging mislukt. Haar personages
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zijn kleurloos en inplaats van herfstelijke uitersten vol onredelijk leven historische
marionetten.

Het aandeel van Franz von Löher.
Wanneer men bovendien de moeite neemt om na te gaan, op welke bronnen mevr.
Boudier haar voorstelling van Jacoba en haar tijd baseert, dan komt men tot vreemde
ontdekkingen. Men behoeft volstrekt niet diep te gaan, als men de voornaamste en
haar gansche voorstelling van zaken beheerschende bron wil aanboren; het is het
boek van Franz von Löher, dat in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd
geschreven in opdracht van Maximiliaan II van Beieren, en dat getiteld is Jakobaea
von Bayern. Het verscheen ook in een Nederlandsche vertaling van de hand van J.
Margadant; ik heb de nieuwe uitgave van deze vertaling geraadpleegd, die in 1880
uitkwam bij W.P. van Stockum & Zn., alhier, aangezien toevallig het Duitsche
origineel niet tot mijn beschikking stond. Het boek van Löher is als historisch werk
weinig betrouwbaar, zooals Blok in zijn Geschiedenis van het Nederlandsche Volk
reeds heeft opgemerkt; het ‘siert de waarheid nog al eens op met romantische en
legendarische trekken’ en ‘zondigt door neiging tot sierlijke voorstelling zelfs ten
koste der beschreven feiten’. Aldus Blok; de lectuur van Löhers biographie bewijst,
dat hij niet overdrijft, want het werk is, hoewel het zich prettig laat lezen, verouderd
en de auteur fantaseert nogal eens voor zijn pleizier. Op zichzelf is het overigens
vergeeflijk, dat een romancière zich op één historicus verlaat, al doet het weinig
origineels verwachten; maar de methode is in dit geval zonderling. Aan Löher heeft
mevr. Boudier vooreerst het verhaal van de liefde tusschen Jacoba en Willem van
Arkel ontleend, dat helaas zelfs wat de kernfeiten betreft apocrief schijnt te zijn;
m.a.w. mevr. Boudier bouwt haar voorstelling van Jacoba's karakter op drijfzand.
Als men zegt, dat zulks haar goed recht is als romanschrijfster, wil ik dat niet
ontkennen; maar mevr. Boudier bedient zich van een onwaarschijnlijk verhaal om
Jacoba een modern tekort toe te deelen, en dat typeert haar kijk (of liever gemis aan
kijk) op de vijftiende eeuw.
Ook in het verdere verloop van haar roman volgt mevr. Boudier de voorstelling
van Löher.... in de vertaling van Margadant. Want het toeval, dat mij de vertaling in
plaats van het origineel in handen speelde, bracht mij ook tot de ontdekking, dat
mevr. Boudier haar bron bij tijd en wijle bijna ‘natuurgetrouw’ copieert; het zijn
vooral de feiten, die met (belegeringen, vergiftiging e.d.) en die in een groot opgezet
werk toch niet mogen ontbreken, waaraan Löher - Margadant eigenlijk meer debet
zijn dan mevr. Boudier zelf. Niet alleen, dat heele zinnen van den Duitschen historicus
letterlijk of ietwat omgewerkt zijn overgenomen; ook tegen het copieeren van geheele
episodes heeft mevr. Boudier geen bezwaren. Men vergelijke b.v. het optreden van
Philips van Bourgondië bij de bestorming van Amersfoort. Bij Löher - Margadant
(III, p. 125) gaat dat als volgt in zijn werk:
Filips toorn ontstak. Nog eenmaal zou hij de poging wagen, en ditmaal met zijn
gansche krijgsmagt. Alle nog beschikbare manschappen werden in slagorde geschaard,
en rukten ter bestorming aan. Evenals bij Brouwershaven, trok de Hertog zelf den
degen; sprong met den kreet: ‘Wie mij lief heeft, volge mijl’ in de gracht; stortte zich
in het digtst van het gewoel, en vuurde met woord en daad en voorbeeld zijne krijgers
aan, zonder te achten op het dreigend levensgevaar. Zijne beste ridders drongen,
roepend en vechtend, al verder en verder; met onweerstaanbaren aandrang klauterden
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de aanvallers, elkander voortstuwende en de ledige plaatsen dadelijk aanvullend,
langs de stormladders naar boven.
Mevr. Boudier (p. 450) ziet het aldus gebeuren:
Ontzettende toorn grijpt Philips. De woede van Brouwershaven - woede van wanhoop
nu zijn heiligen hem niet te hulp komen. Zijn ontembare moed, zich schrap zettend,
springt in hem op. Zèlf trekt hij zijn degen, en evenals daar klinkt zijn kreet: ‘Wie
mij lief heeft, volge mij!’ Blinde razernij sleept hem mee. Hij stort zich in de gracht,
rood van 't bloed, met lijken schier gedempt. Zijn beste krijgers ontvlamd, volgen
hem op den voet, en in onweerstaanbaren drang klimmen zij werkelijk de ladders
omhoog, en reeds wringt zich, gebroken door een zwakke plek, een troep
Bourgondiërs binnen den wal.
De roman van mevr. Boudier blijkt hier niet veel meer dan een vrij letterlijke
paraphrase van het boek van Löher. Nog krasser is het verhaal van een optocht van
Londensche vrouwen ten gunste van Jacoba, dat bij Löher - Margadant (III, p. 153)
als volgt luidt:
Op zekeren dag, in het voorjaar van 1428, trok een zeldzame optogt door de straten,
die naar het gebouw voerden, waar het Parlement vergaderd was. Een groot aantal
eerzame burgervrouwen, in hare beste kleederen uitgedoscht, toog naar het huis der
Lords. De deurwachters konden of wilden de schaar niet tegenhouden. De vrouwen
drongen naar binnen, en verschenen voor de Bisschoppen en wereldlijke Lords, met
een luide aanklagt tegen den Hertog van Glocester, die daar ook zelf tegenwoordig
was. Zekere vrouw Stockes voerde het woord. Zij gaf een adres over, dat de vrouwen
van Londen hadden opgesteld, en waarin zij klaagden over de bittere schande, dat
de Hertog van Glocester zijne wettige gemalin in kommer en nood liet ondergaan,
terwijl hijzelf in het openbaar leefde met eene voorname jonkvrouw, in strijd met
Gods gebod en tegen den eerwaardigen staat des huwelijks. Wanneer de mannen dit
stilzwijgend aanzagen, dan wilden althans de vrouwen spreken, opdat Engeland zijn
Protector, den Hertog, aan diens dure pligt zou herinneren, zijne heldhaftige gemalin
te hulp te komen.
In Vrouw Jacob leest men (p. 544):
En op een dag trok een wonderlijke stoet door Londens straten naar het Parlement.
Een lange stoet eerbare burgervrouwen in haar beste kleeren gedost, begaf zich naar
het huis der Lords. Zij waren machtig in getal, en onweerstaanbaar van beslistheid;
zij drongen de deurwachters opzij, zij drongen niet te weerhouden binnen, talloozen
en altijd weer opnieuw opdoemende breede, vastberaden gestalten van gezeten
burgervrouwen voor de verbaasde oogen der Lords. En brachten met een vaste stem
het doel hunner komst voor: ‘Een ten hemel schreiende aanklacht tegen den hertog
van Glocester, om de bittere schande, die deze zijn gemalin deed ondergaan, door
het in het openbaar leven met een voorname jonkvrouw, in strijd met Gods gebod
en den eerwaardigen staat des huwelijks. Wanneer mannen zwegen, dat aanziende,
dan zouden althans de vrouwen spreken, opdat Engeland den hertog zou herinneren
aan diens dure plicht, zijn heldhaftige en getrouwe gemalin te hulp te komen’.
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Men ziet, dat mevrouw Boudier niet de moeite genomen heeft de toedracht van de
zaak zelf uit de oorspronkelijke bronnen te weten te komen; zij schrijft eenvoudig
met kleine (en zeer onbelangrijke) wijzigingen Löher-Margadant af, zonder dat
dankbaar te vermelden overigens. Waarom die zwijgzaamheid, die het woord
‘plagiaat’ bijna onvermijdelijk maakt? Van het aandeel van den Duitschen historicus
komt het publiek niets te weten; en wat erger is, de vaak verouderde romantische
voorstelling van Löher zeilt, onder de vlag van Ina Boudier-Bakker, verder als het
leven van Jacoba van Beieren!.... Niet onvermakelijk is, wat mevrouw Boudier aan
het afschrift over den vrouwenoptocht uit eigen beurs toevoegt; er volgt n.l. in Vrouw
Jacob:
Vrouwen, die voor vrouwen opkwamen.
Toen Jacoba het vernam, glimlachte ze voor het eerst - verwarmd; trotsch dat
eerlijke vrouwen en moeders openlijk voor haar in het perk traden.
Men heeft hier nu eens duidelijk voor oogen, met welke zonderlinge middelen werken
als dit worden samengesteld. Een scheutje Löher, een scheutje eigen psychologie
voor de ‘vrouw en moeder’.... et voilà! Wat blijft er hier over van het stijlgevoel, het
allereerste vereischte voor een auteur, die den stijl van een verleden periode wil
herscheppen? Ook zonder op dit afschrijven den nadruk te leggen trouwens zou ik
mevr. Boudier gemis aan stijlgevoel moeten verwijten. Om de atmosfeer van Engeland
en het Engelsche wezen van Glocester te typeeren, volstaat zij ermee hem zoo nu en
dan ‘dearest’, ‘my dear’, ‘well’ of ‘good heavens’ te laten zeggen! De schilder Jan
van Eyck, de dichteres Christine de Pisan en de Roman de la Rose worden eens even
genoemd om den lezer een vleugje parfum locale te laten ruiken; of wel, wij krijgen
over Jacoba het volgende te hooren: ‘Overal, aan de verschillende hoven, wist zij,
bloeide een herleefde groote belangstelling voor de Antieken.’! Alsof Jacoba dat, in
dien vorm uit een modern schoolboekje, geweten had!.... Het getuigt alles van een
tekort, inderdaad, maar niet van een tekort bij Jacoba; de stof van haar roman, op
zichzelf zoo boeiend en ondanks het falen van de schrijfster hier en daar toch nog
boeiend gebleven, is mevr. Boudier over het hoofd gegroeid en het resultaat is een
dik boek geworden, dat moeizaam naar zijn einde kruipt. Hopen wij voor de schrijfster
nochtans, dat velen zich zullen verstrooien met de smakelijke verhalen over Jacoba's
ontsnapping in manskleeren uit Gent en over haar geheimen echt met Frank van
Borselen.
Menno ter Braak.

Uitgaven Ned. Letterkunde
aant.

Brieven aan en over Vondel
De Bijbel en onze litteratuur.
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Van de hand van mr M.L. Stibbe verscheen een boekje over ‘Geert Groote, zijn
leeringen voor vroeger en nu’ (G. Niessen. Delft). De schrijver beperkt zich niet tot
het geven van een overzicht van de leer van den grondlegger der ‘Broederschap des
Gemeenen Levens’, maar trekt, zooals de titel van zijn geschrift al zegt, ook parallellen
met het heden. Via Comenius komt hij bij de anthroposophie en de Vrije School
terecht; en hieruit volgt al, dat zijn beschouwingen ietwat specifiek gekleurd zijn.
Deze tendentie echter voor rekening van den auteur latend, kan men het werkje ter
kennismaking met een belangrijke figuur uit de late middeleeuwen zeker aanbevelen.
‘Vondelbrieven uit de 17e eeuw aan en over den dichter’ heet de uitgave door dr
J.F.M. Sterck bezorgd en in de Wereldbibliotheek te Amsterdam verschenen. Sterck
heeft in dit boekdeeltje bijeengebracht wat aan epistolaire uitlatingen (het begrip
ruim opgevat) over Vondel bekend is. Voor de kennis van het leven van den dichter
en zijn relaties met Hooft, Huygens, de Groot en zoovele anderen zijn deze teksten
uiteraard van zeer veel belang; minder waarschijnlijk voor de doorgronding van
Vondels natuur en dichterschap, omdat het overgroote deel der brieven pas als
persoonlijk document gewaardeerd kan worden door de renaissancistische formules
heen. Het boek is goed verzorgd; een inleiding door dr Sterck en bovendien een
portret en interessante fassimiles van den dichter en zijn broeder Willem vervolledigen
de uitgave.
Het derde deel is verschenen van ‘De Bijbel in de Nederlandsche Letterkunde als
Spiegel der Cultuur’ door dr K.F. Proost. (Van Gorcum & Comp., Assen 1935). In
dit deel wordt de 18e en 19e-eeuwsche litteratuur behandeld, benevens een ‘uitblik
in de twintigste eeuw’, gegeven. Met groote kennis van zaken is hier de stof, zoo
typeerend voor de Nederlandsche cultuur, samengevat; daarbij is de opzet van het
boek toch uitgesproken populair, zoodat het niet alleen voor deskundige gebruikers
geschikt is. De auteur heeft zich ook voor den laatsten tijd goed gedocumenteerd, en
hij meent zelfs een herleving van de belangstelling voor het Bijbel-motief bij de
tegenwoordige schrijvers te kunnen constateeren.
Maria Helena de Haan schreef een studie over het leven en de werken van Adriaan
Loosjes (1761-1818), die uitgegeven is door W. de Haan te Utrecht, met eenige
afbeeldingen. Het is hier de plaats niet om de wetenschappelijke waarde van dit werk
te beoordeelen; zeker is, dat het een uiterst betrouwbaren indruk maakt en aangenaam
leesbaar is geschreven. Loosjes is een typisch-achttiende-eeuwsche figuur;
boekhandelaar, schrijver van een roman in brieven, beoefenaar van allerlei andere
letterkundige genres, deugdzaam, van Doopsgezinde origine: ziedaar eenige factoren,
die zijn persoonlijkheid bepalen. Men kent hem meestal slechts als schrijver van
‘Maurits Lijnslager’. Het boek van mej. de Haan zal voor vrienden van Loosjes' eeuw
zeker boeiende lectuur zijn. Een goed portret versiert de uitgave.
M.t.B.

Kunst en Letteren
‘Staatsgreep’ inDen Gulden Winckel
aant.

Een redactiewisseling zonder opgaaf van redenen
Formeele en moreele eigendomsrechten
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Een onderhoud met den gewezen redacteur
Wij ontvingen gisteren (nadat het tijdschrift in September niet was verschenen) een
September-October-nummer van Den Gulden Winckel. Bij nadere beschouwing bleek
het blad plotseling van redactie veranderd te zijn; terwijl het sedert zes jaar onder
leiding staat van den heer W.A. Kramers, was nu in den kop als redacteur aangegeven
de heer Han G. Hoekstra. Eenige verklaring van deze zonderlinge en midden in een
jaargang op zijn minst verrassend te noemen persoonswisseling konden wij in het
bewuste nummer niet ontdekken.
Wij hebben ons daarom tot den heer Kramers gewend met het verzoek ons iets
naders mee te willen deelen over de oorzaken van deze ‘stille mutatie’. De heer
Kramers zeide ons het volgende:
‘Eenigen tijd geleden werd mij door den uitgever van ‘Den Gulden Winckel’, den
heer A.J.C. Strengholt te Amsterdam, bericht, dat een groot commercieel lichaam
een reclameorgaan zocht, waarin ‘opgewekte critiekjes’ en uitvoerige bibliographie
van de laatst verschenen boeken werden opgenomen, en dat hij, Strengholt, over een
transactie met dit lichaam (dat ik hier niet wil noemen, omdat het uiteraard geheel
buiten de quaestie staat) inzake ‘Den Gulden Winckel’ in onderhandeling was
getreden. Hoewel bij mij aanstonds het bezwaar rees, dat het het tijdschrift door die
‘opgewekte critiekjes’ zou veranderen in één van die welbekende confectieblaadjes
van den boekhandel, heb ik bij den heer Strengholt nadere informatie genomen.
Daarbij bleek mij, dat de transactie uitsluitend een handelsonderneming in het
belang van den heer Strengholt was, die de positie van ‘Den Gulden Winckel’, wat
de honoreering van redactie en medewerkers betrof, in het geheel niet zou verbeteren.
Om deze redenen, en om de reeds genoemde, heb ik den heer Strengholt meegedeeld,
dat ik niet bereid was een zoodanig orgaan te blijven leiden en dat ik zijn voorstel,
om met de nieuwe relatie de redactie te blijven voeren, niet reëel achtte.
‘Daarop antwoordde de heer Strengholt mij, dat hij mijn standpunt “min
of meer” kon begrijpen; en voorts, dat hij aannam, dat het Octobernummer
het laatste nummer zou zijn, dat onder leiding van mij zou verschijnen.
Aangezien de heer Strengholt eigenaar van het tijdschrift is, kon ik mij
daartegen niet verzetten; wanneer bij, “Den Gulden Winckel” als
handelsobject beschouwt, en over diens lot beslist, zonder zich aan de
bezwaren van den redacteur te storen, is hij daartoe formeel gerechtigd.
Ik heb daarop den heer Strengholt laten weten, dat ik niet geneigd was
onder deze pressie het (nog niet verschenen) Septembernummer te
verzorgen en hem de reeds door mij verworven copie ter beschikking
gesteld; ik voegde aan mijn brief de mededeeling toe, dat ik de
medewerkers van “Den Gulden Winckel” van het gebeurde op de hoogte
zou stellen en hun verzoeken hun medewerking aan het blad te staken’.
‘Met de abonnés, die midden in den loopenden jaargang door een geheel willekeurige
redactiewisseling worden overrompeld, is natuurlijk geen rekening gehouden’, zei
de heer Kramers; ‘evenmin met de traditie van “Den Gulden Winckel”, die sedert
zijn eerste verschijnen in 1902 een onafhankelijk critisch orgaan is geweest en een
spiegel van het litteraire leven in Nederland. Dat mijn medewerkers en ik genoegen
hebben genomen met belachelijk lage of geen honoraria, om het tijdschrijft (dat
uiteraard ook van de tijdsomstandigheden te lijden had) in stand te houden zonder
het critisch peil te verlagen, wordt op deze brutale manier door den heer Strengholt
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geapprecieerd. Niet alleen, dat hij zich aan de traditie van het blad vergrijpt; maar
hij acht zijn abonnés ook wel zoo onmondig, dat hij met taal noch teeken in het pas
verschenen nummer te kennen geeft, welke verandering er heeft plaats gehad! Ik
meen, dat een woord van scherp protest tegen deze handelwijze op zijn plaats is. Met
“Den Gulden Winckel” zooals die onder mijn leiding en die van mijn voorgangers
verscheen, heeft het thans door den heer Strengholt uitgegeven blad dus niets meer
te maken’.

De abonnés quantité négligeable.
Aldus de heer Kramers. Wij meenen, dat het voorgevallene ernstig genoeg is om er
met nadruk de aandacht op te vestigen; want wanneer het hier te lande gewoonte
mocht worden een tijdschrift eenvoudig als handelswaar van den uitgever te
beschouwen, zonder ook maar in het minst rekening te houden met de traditie en de
beginselen van dat tijdschrift, dan kunnen wij daarin slechts een uiterst bedenkelijk
verschijnsel zien. Er moge een formeel eigendomsrecht bestaan, dat den uitgever in
staat stelt zich van zijn redacteur niets aan te trekken: daarnaast bestaat een
ongeschreven, maar moreel recht van den redacteur op het blad, waaraan hij leiding
geeft, en daaruit vloeit de moreele verplichting van behoorlijk onderling overleg
tusschen redactie en uitgever voort, wanneer het gaat om het algemeene karakter van
dat blad.
De redacteur is in dezen de vertegenwoordiger van abonnés en
medewerkers, die den geest van een tijdschrift bepalen; als de uitgever
van die factoren geen notitie neemt en zich beroept op zijn ‘bezit’, is hij
moreel in het ongelijk. Dat van een redactiewisseling niet eens kennis
wordt gegeven aan de abonnés, die niet op den uitgever, maar op een in
een bepaalden geest geleid orgaan zijn geabonneerd, geeft ons geen hoogen
dunk van het respect, dat die uitgever voor die abonnés heeft.
Uit de woorden van den heer Kramers meenen wij te moeten opmaken, dat ‘Den
Gulden Winckel’ voortaan als serieus critisch tijdschrift niet meer in aanmerking zal
(en wil) komen. Daarmee is dan op een wel zeer zonderlinge wijze een eind gemaakt
aan het meer dan dertigjarig bestaan van een onafhankelijke periodiek, die gedurende
die periode veel wederwaardigheden heeft beleefd. Het werd in 1902 opgericht door
Smit Kleine en stond achtereenvolgens onder leiding van Smit Kleine alleen, Smit
Kleine en Gerard van Eckeren, Gerard van Eckeren alleen, Gerard van Eckeren en
J. Greshoff, Van Eckeren, Greshoff en W. Kramers, tenslotte van W. Kramers alleen.
Uitgevers waren de Hollandiadrukkerij, Strengholt en de Lange, Allert de Lange
alleen, A.J.G. Strengholt alleen. Vermoedelijk zal het tijdschrift in de toekomst (wij
meenen dat ook uit een gedeelte van den inhoud van het laatste nummer te mogen
opmaken) dienst doen als zuiver informatieve (als men wil: ‘opgewekt-critische’)
periodiek.

Verzen van Hélène Swarth
aant.
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Ingeleid door J.M.Ph. Uitman.
De uitgevers Bosch en Keuning geven een nieuwen bundel poëzie, getiteld ‘Vrouwen’
in het licht. Er is een inleiding bij geschreven door J.M.Ph. Uitman, die onder het
motto van Verwey, ‘dat het leven is een op- en neergaan van leed en geluk, met nooit
een oogenblik van bevrediging’, het talent van de dichteres tracht te karakteriseeren,
en aldus besluit:
Meesterlijk is haar versificatie, gracieus haar breed en zuiver woord-gebaar, levend
haar beeldende kracht. In haar is een Dichteres van den bloede aan het woord: één,
die, naar de bewonderende woorden van haar naaste geestverwant, Willem Kloos,
thans nog met eere ‘het zingende Hart in onze letterkunde’ mag heeten! Dit,
niettegenstaande zij zooveel ouder, ja tot een grijze Vrouw op hoogen leeftijd is
geworden, en haar werk aan klank-dichtheid, woord-lenigheid en donkre
volzinnen-pracht heeft verloren!
Hélène Swarth is een Dichteres gebleven, die haar Kunst liefheeft en voor wier werk
wij moderne Nederlanders uit de 20e eeuw niets anders dan lof en bewondering
kunnen hebben. Een vol leven immers van leed en teleurstelling, van liefde en geluk,
van vereenzaming en ontplooiïng en van schoonheidsliefde en waarheidsdrang, staat
hier in gedragen bewoordingen verbeeld.
Veel dank zijn wij Hélène Swarth verschuldigd voor 't vele Schoon wat zij ons
geschonken heeft in haar talrijke verzenbundels - zóó nù in een bundel ‘Vrouwen’
- en voor de diepe Wijsheid, waartoe zij, na een leven vol van strijd, is gekomen:
‘Dit, liefste, is ál mijn wijsheid: liefde is smart.
En 't hart is vol, dat God de dichter geeft’.

Deze inleiding is geschreven, zooals de tekst vermeldt, op 25 October 1935, ‘juist
76 jaren na de geboorte van de dichteres’. Wij ontvingen het goed verzorgde werkje
op 24 October 1935, zoodat wij van een chronologisch mirakel willen spreken.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Leo van Breen, Een reis per Leunstoel (Boucher, 's-Gravenhage 1935).
Een bekend criticus heeft volgens het prospectus, dat dit bundeltje gedichten vergezelt,
over de verzen van Leo van Breen dit gezegd:
‘Het is minder gemakkelijk om te vertrekken uit deze wereld, dan om er uit te
willen vertrekken. Menigeen vindt het onaangenaam onder de vooroordeelen en
dwangvoorstellingen van de officieele menschheid te leven, maar hij is aan handen
en voeten gebonden aan dien medemensch, die overal is, ook waar men de “andere
wereld” of de eenzaamheid vermoedt.
Dus is tevredenheid het beste?
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Het bundeltje van Leo van Breen, “Een Reis per Leunstoel”, spreekt op een open
en helderen toon van dit groote probleem van het individu in zijn samenleving. De
dichter wil weg, maar hij kan niet weg, en dat beseft hij ten slotte zelf. Het “ou peut
on être mieux qu' au sein de sa famille?” krijgt hier dus een zeer bijzonderen klank
van scepticisme, gemengd met spontane aanvaarding van de goede dingen der aarde’.
Dit lijkt mij niet zoo onjuist gezegd; maar uit deze definitie van Van Breens talent
blijkt alleen niet, dat hij onder een waarlijk demonischen invloed van Greshoff staat
bij zijn poging om weg te gaan zonder weg te kunnen. Zoo sterk is hier die invloed,
dat men nauwelijks aan opzettelijk plagiaat kan gelooven; Van Breen is een
dubbelganger, een aflegger, een parasiet van Greshoff, maar hij zou hier en daar
Greshoff zelf kunnen zijn, zoozeer heeft hij zijn meester ingeslurpt. Er kunnen echter
op de wereld onmogelijk twee Greshoffs bestaan, en dus zal Van Breen aan zijn
eigen naam moeten vasthouden. Moge hij dientengevolge ook een eigen stijl vinden!
Dichterlijke begaafdheid ontbreekt hem niet.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.

Jan van As, Lawine (Van Holkema en Warendorf, A'dam, 1935).
Men kan den titel van deze novelle letterlijk en figuurlijk nemen. De lawine begraaft
in den letterlijksten zin van het woord Mathias en Christine, broer en zuster, en laat
hun blinden broer Hannes in de vrieskou omkomen. Maar figuurijk kan men de
lawine beschouwen als de onverbiddelijke wals van het leven, die de individuen
vermorzelt en hen, alle verzet ten spijt, tot anonieme ledepoppen van hun driften
maakt. Zoo zou men althans de liefde kunnen opvatten, die tusschen den
blindgeschoten Hannes en zijn zuster ontstaat; een liefde, de tegen de moraal ingaat,
maar zich niet laat tegenhouden door de conventie, zelfs niet door de eerste,
waarschuwende ‘lawine’ van den dorpslaster.
Jan van As, die zoover ik weet met dit boekje debuteert, heeft zijn verhaal met zeer
sobere middelen neergeschreven. Ik vind niet veel van werkelijke boerenpsychologie
in zijn novelle, maar de verhouding tusschen de drie menschen, die op de
bergboerderij bij elkaar wonen, is zuiver geteekend, terwijl de atmosfeer van het
hooggebergte goed tot haar recht komt. Van As versmaadt het overbodige en dat is
voor een debutant al heel veel. Men mag met belangstelling afwachten, hoe hij zich
in de toekomst zal ontwikkelen.
M.t.B.

Nieuwe uitgaven
aant.
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Luc. Willink, Sight seeing Car. (Contact, A'dam 1935).
De heer Willink verstaat zeer wel de kunst om vlotte amusementslectuur te schrijven.
Dit romannetje althans, dat een quarantaine wegens (pseudo) cholera tot onderwerp
heeft, ten gevolge waarvan een gezelschap toeristen van een Sight-seeing-car zijn
‘waren aard’ toont aan den lezer, is met vaardige pen bewerkt; het gegeven, dat ook
Strindberg had kunnen dienen, blijft hier volmaakt in den stijl van het tijdverdrijf,
waarvoor het bestemd is.
Bijzonder geslaagd zijn bandontwerp en illustraties door Piet Worm. Zij sluiten zich
uitstekend bij den tekst aan.
M.t.B.

Schietschijf
aant.

Umwertung aller Werte
Zooals men weet, is de beteekenis van een woord, hoewel op ons taalgebruikers den
indruk makend van constant te zijn (een paard is een paard), in werkelijkheid aan
zonderlinge avonturen blootgesteld. Het woord ‘slecht’, dat eens de beteekenis had
van ‘eenvoudig’ (dus een gunstig oordeel vertegenwoordigde) is onder den invloed
van de maatschappelijke verhoudingen een positief ongunstige term geworden
(‘inferieur’, ‘boos’).
Dat is een historisch proces; maar men behoeft slechts tiende bezoeker geweest te
zijn onder de bioscoop-klanten om een dergelijke evolutie in vollen gang te zien.
Uw boogschutter kreeg althans eenige dagen geleden in een bioscooptheater
plotseling, bijna tot zijn schrik, een album uitgereikt in goud gebonden, getiteld
Nefito, Nederlandsche film- en tooneelalmanak. Daarin vond hij alles, wat zich in
Nederland filmster, filmfotograaf, filmregisseur, filmcutter, filmdanser en
filmschrijver noemt, vertegenwoordigd in beeld en aanbeveling; want blijkbaar
dienden de plaatjes hier niet alleen tot vermaak van het publiek, maar ook, blijkens
hun onderschriften, als advertentie. Als men het nog niet wist: er zijn reeds
schrikkelijk veel filmartisten in Nederland, en van sommigen heeft men zelfs nog
niet eens gehoord, hoewel ze in den almanak staan. Er is al ‘een man, die nooit lacht’;
er is een persoon, die zich opgeeft als specialiteit in ‘jonge liefde- en sportrollen’;
een derde noemt zich ‘imitateur-buikspreker’; weer een ander (een vrouw uiteraard)
definieert zichzelf uiterst fijn als uitmuntend in ‘karakter- en moederrollen’ (moeten
wij hieruit afleiden, dat een moeder geen karakter heeft, of wel, dat een karakter
altijd vaderlijke eigenschappen vertegenwoordigt?); zelfs is er een dame, die zich
voldoende omschreven acht door de bepaling: ‘genre Ida Wüst’. Zooiets geurt naar
een onverwachten heldencultus, waarvan men het bestaan geenszins had vermoed.
Maar om nu op de beteekenis der woorden terug te komen; één der filmacteurs in
‘Nefito’ gaat zoover zich te annonceeren als ‘jeugdige bonvivant’! Hier zien wij de
taal, die gewoon is zich over een bonvivant misprijzend uit te laten, wankelen op de
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grens van goed en kwaad; want kennelijk heeft de boven het woord afgebeelde heer
de intentie zich door deze benaming te recommandeeren! De bonvivant is dus als
vakman reeds op weg om een fatsoenlijk, ja zelfs ‘gevraagd’ mensch te worden! Mag
men nu niet uit dezen toestand, die natuurlijk een overgangstoestand is, afleiden, dat
binnenkort de bonvivant door de maatschappij algemeen zal worden beschouwd als
een persoon in waardigheid gelijk aan den dominee of den burgemeester?
Verder gaat trouwens al een ander heer in ‘Nefito’; hij biedt zich met ophef aan als
‘jeugdige niais’! Hoewel dit zooveel beteekent als ‘jeugdige knul’, verwacht hij
blijkbaar zeer veel van zijn advertentie; en wij mogen dus eerstdaags ook wel
verwachten, dat ‘niais’ een eeretitel wordt zooals ‘professor’ of ‘leider’. Want de
wegen der beteekenisverandering zijn zonderling en zij illustreeren onze
moraalverschuivingen.
Sagittarius.

Kunst en Letteren
Jacoba van Beieren
aant.

Ina Boudier - Bakker
verdedigt zich tegen de beschuldiging van plagiaat
Het antwoord van onzen criticus
(Ingezonden).
Ach ach, wàt een blijdschap voor den heer Ter Braak, dat boek van Löher te hebben
ontdekt. Zielig van kinderlijke voldoening; op de plaats en in een blad, dat nog de
herinnering bewaart aan de fijne pen en den scherponderscheidenden geest van een
van Nouhuys. Want - wat hebt u daar eigenlijk voor geweldigs mee gevonden, dat
in een apart hoofd en dikke letters moest worden aangeduid: Het aandeel van Löher.
Aandeel??? Het zal wel waar zijn, dat een schrijver van een historischen roman
èrgens uit put; het is zijn goed recht dit te doen zooals en waar hij dat verkiest. En u
zet er zoo nauwgezet bij waar en wanneer Löhers boek verscheen, en in welke
vertaling; maar goede meneer Ter Braak, het is akelig voor u, maar dat weet de heele
historisch gerichte wereld. Jammer ja, dat ‘toevallig’ het Duitsche origineel niet tot
uw beschikking stond. Dan hadt u geweten, dat Löher dáárin nauwkeurig al zijn
bronnen opgeeft, hetgeen de vertaler wegliet: en dit was de reden, dat ik van het
Duitsche origineel gebruik maakte. En - mijn ‘zwijgzaamheid’ over het bestaan van
Löher? Er is mij aanhoudend, terwijl ik aan Vrouw Jacob werkte, door mijn litteraire
kennissen gevraagd, of er eigenlijk een boek bestond over Jacoba, en iedereen kan
getuigen, dat tot vervelens toe, ik altijd weer hetzelfde verhaal deed: ‘het boek van
Löher, op last der Beiersche regeering, in 1860 enz.’ Maar u hoort, jammer genoeg,
niet tot mijn litteraire kennnissen, anders hadt u dat ook kunnen hooren.
En nu heb ik zoowaar ‘bijna’ plagiaat gepleegd? Op de grenzen? Ja, ziet u eens
meneer Menno Ter Braak - iets is plagiaat of geen plagiaat. Praten van ‘op de
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grenzen’, dat is het tenslotte terugschrikken voor een u welbewuste niet steekhoudende
beschuldiging; en tegelijk het toegeven aan den lust een bom te gooien naar een boek,
dat wordt gelezen en verkocht - grootste misdaad in uw wereld. Alleen onverkochte,
ongelezen boeken zijn vlekkelooze kunstwerken.
U zet nauwgezet, ten teeken van uw vlijtig speuren, de gewraakte stukken onder
elkaar; maar nu is het toch zonde en jammer, dat u niet nog wat ijveriger gezocht
hebt. Want dan hadt u stellig ook zinnen gevonden uit Monstrelet, uit De Dynter, uit
Olivier de la Marche e.a. En waarom zette u er óók niet bij, de door mij letterlijk
overgenomen brieven van Jacoba, Philips, Glocester? Wat wilde u nu eigenlijk met
dat alles bewijzen? Er valt alléén dit uit te distilleeren, dat ik mij niet de moeite heb
getroost - wat slordig inderdaad en tevens slachtoffer van een lastig goed geheugen
- die paar zinnen in mijn eigen woorden te verdraaien. Dat zou inderdaad handiger
zijn geweest. Maar ik heb dat eenvoudig niet de moeite waard geacht. Nu zult u wel
zeggen, dat u dat niet gelooft. Dat laat mij Siberisch. Het is zooals ik het zeg, en die
me kennen zullen dit weten.
Want dergelijke zinnetjes maken een boek niet! Wat wèl plagiaat zou wezen; als
ik in de karakterteekening, de psychologie, de dialogen, de scènes, kortom in datgene
waar het werkelijk om gaat, de heele beelding van Jacoba, iets had overgenomen.
Maar ik tart de heele wereld iets daarvan ergens of bij iemand te vinden. En dat weet
U zeer goed. U weet zéér goed, dat nergens iets van mijn Jacoba-figuur te vinden is
in den heelen Löher. En: ik heb hem niet ‘dankbaar vermeld’? Wat is dat voor
nonsens? Wilt u me eens zeggen welke buitenlandsche schrijvers van romantisch
historisch werk wèl hun bronnen opgeven? U weet evengoed als ik, dat dit geen
usance is. Maar ja - buitenlandsch werk wordt natuurlijk met andere maat gemeten.
En: ik ben nergens tot de bronnen gegaan, heb alles van Löher? Maar ik zie daar
staan Arkelsch Tekort - hoe daverend geestig, wat een vondst! - naar aanleiding van
de liefde van Jacoba voor Arkel, die ik uit Löher zou hebben. Maar.... dat stáát niet
in Löher, beste heer! Dat staat maar in één kroniek - twijfelachtig als alle, maar het
was mijn goed recht er gebruik van te maken - nl. die van Matthias Kemp, die 't weer
ontleende aan Aert Kemp, tijdgenoot van Jacoba. Och ja, men kan niet àlles weten
nietwaar, ook al schrijft men onbekookte recensies over slecht gelezen boeken.
Waarmee ik dus heb willen aantoonen, meneer Menno Ter Braak, dat uw
ontdekking, waar u zoo dolgelukkig mee was, en die u meende te zijn iets geweldigs,
opzienbarends, in kolommen uitgemeten en cursief gedrukt - in elkaar zakt als een
ingeprikt gasballonnetje voor mijn nuchtere en gansch niet ontstelde erkenning en
verklaring.
Een volgend maal raad ik u toch wat minder hard van stapel te loopen. Reden en
doel van zulk schrijfsel zijn zoo akelig duidelijk.
Ina Boudier - Bakker.
***
Het spreekt vanzelf, dat wij mevr. Boudier gaarne de gelegenheid geven zich te
verdedigen tegen een zoo ernstige beschuldiging als die van gepleegd plagiaat. Zij
dwingt mij door haar protest echter tot een uiteenzetting, die ik liefst achterwege had
gelaten, omdat ik mijn veroordeeling van den roman ‘Vrouw Jacob’ slechts voor een
deel baseerde op dat plagiaat, en omdat ik meende met twee citaten, die nu eenmaal
niet liegen, te kunnen volstaan. Het stuk van mevrouw Boudier is onzakelijk en
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gelardeerd met insinuaties; ik ga die stilzwijgend voorbij, verklaarbaar als ik ze acht
door de pijnlijke situatie, waarin deze schrijfster op dit oogenblik verkeert, en ga
over tot de feiten.
1e. Mevr. Boudier zegt, dat het haar goed recht is, dat de schrijver van een
historischen roman ergens uit put. Zeer juist. ‘Het is zijn goed recht dit te doen zooals
en waar hij dat verkiest.’ Ik ben het met mevr. Boudier eens, waar zij ‘putten’ zegt;
maar zij zelf putte niet, maar schreef zinnen en episodes ever, hetgeen iets anders is.
Als mevr. Boudier dat een ‘goed recht’ acht, dan kan ik dat alleen voor kennisgeving
aannemen; ik had tot op heden gedacht dat het overschrijven van andermans werk
onrechtmatig was, hoe dan ook. Het blijkt uit deze ontstellende verklaring van mevr.
Boudier, dat zij althans voor het bewerken van historische stof alles voor geoorloofd
houdt.
Bovendien beteekent ‘putten’ bij de bestudeering van een historisch onderwerp,
dat men teruggaat tot de oorspronkelijke bronnen. Het boek van Löher (daarbij nog
zeer onbetrouwbaar) is een reeds uit de oorspronkelijke bronnen ‘geput’ geschiedwerk.
Voor mevr. Boudier, die wil putten zooals zij verkiest, schijnt het verschil tusschen
directe en indirecte bron niet te bestaan. Volgens haar systeem is een roman over
Napoleon, ‘geput’ uit het bekende boek van Emil Ludwig, historisch verantwoord
en heeft de romanschrijver het recht, ‘zooals en waar hij verkiest’, zinnen en episoden
van Emil Ludwig over te schrijven. Wellicht herinnert mevr. Boudier zich nog vagelijk
dat op deze wijze prof. Colenbrander ‘putte’ uit Pirenne.
Ik geef mevr. Boudier overigens in overweging eens na te gaan, hoe haar
voorgangster Bosboom - Toussaint haar bronnen bestudeerde.. en verwerkte.
2e. Mevr. Boudier zegt, dat zij van het Duitsche origineel gebruik maakte, omdat
daarin de bronnen waren opgegeven; m.a.w. volgens haar voorstelling van zaken
raadpleegde zij dat origineel, omdat zij daar de bronnen achterin kon opgesomd
vinden. Een zeer zonderlinge reden, want men kan beter de bronnen zelf bestudeeren.
Maar bovendien noopt zij mij aan de waarheid van haar woorden te twijfelen. Zij
zegt n.l. verderop over mijn critiek: ‘Er valt alleen dit uit te distilleeren, dat ik mij
niet de moeite heb getroost - wat slordig inderdaad en tevens slachtoffer van een
lastig goed geheugen - die paar zinnen in mijn eigen woorden te verdraaien’. Nu zijn
die ‘paar zinnen’ (over dat ‘paar’ straks nog iets meer) zoo tot in de woordenkeus
toe gelijk aan de vertaling van Margadant, dat wij tot de volgende conclusie zouden
moeten komen: Mevr. Boudier heeft het Duitsche origineel geraadpleegd en zich
vanwege haar lastig goed geheugen de zinnen in de vertaling van Margadant
herinnerd. Het wordt dan een ingewikkelde historie, waarvoor men hulpcirkels moet
laten aanrukken. Dat mevr. Boudier echter wel degelijk de vertaling van Margadant
gebruikte, kan ook zonder cirkels blijken uit de brieven van Jacoba, Philips en
Glocester, die zij letterlijk overneemt (wat haar natuurlijk vrij staat).... maar wel
degelijk uit de vertaling van Margadant! Eén voorbeeld kan volstaan. Bij
Löher-Margadant staat: (II, p. 204)
Tenslotte laadde hij (Philips van Bourgondië) de schuld van het
tweegevecht op Humphrey en eindigde zijn brief met deze woorden: ‘En
zoo hoop ik, door Onzen Heer Jezus Christus en door de verheerlijkte
Moedermaagd, voor wij uit dezen tweekamp, door U verwekt, scheiden,
mijn goed recht zoo te hebben verdedigd, dat het U niet meer mogelijk
zal zijn met dergelijke nieuwigheden voor den dag te komen. En daar gij
verlangt, dat ik U onder mijn staatszegel een afschrift zal zenden van den
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brief, dien ik U onder mijn klein zegel geschreven heb, zoo doe ik U dit,
volgens uw verlangen, toekomen. En wat ik geschreven heb, wil ik
vrijwillig en openlijk houden en gestand doen, op mijn vorstelijk woord,
dat zonder smet en waarachtig zal zijn.’
Mevrouw Boudier (p. 323):
Tenslotte laadde hij alle schuld van dit duel op Humphrey en eindigde zijn
schrijven: ‘En zoo hoop ik, door onzen Heer Jezus Christus en de
verheerlijkte Moedermaagd, voor wij uit dezen tweekamp, door U verwekt,
scheiden, mijn goed recht zoo te hebben verdedigd, dat het u niet meer
mogelijk zal zijn met dergelijke nieuwe verzinsels voor den dag te komen.
En daar gij verlangt dat ik u onder mijn staatszegel een afschrift zal zenden
van den brief, dien ik u onder mijn klein zegel heb geschreven, zoo doe
ik u dit volgens uw verlangen toekomen. En wat ik geschreven heb, wil
ik vrijwillig en openlijk houden en gestand doen, op mijn vorstelijk woord,
dat zonder smet is en waarachtig.’
En mevr. Boudier zou mij willen wijsmaken, dat-zij-hier van het Duitsche origineel
(laat staan van het origineel van den brief, waar ik maar niet eens over spreek) gebruik
had gemaakt?
Overigens is dit punt van ondergeschikt belang; of mevr. Boudier uit het origineel
van Löher vertaalde met Margadant ernaast of alleen uit Margadant, doet niets af of
toe aan het feit, dat zij Löher copieerde. En daarom gaat het.
3e. Mevr. Boudier is boos, dat ik de uitdrukking ‘op de grenzen van het plagiaat’
gebruikte. Ik wil uitdrukkelijk verklaren, dat ik zulks uit consideratie deed, en nu zij
het mij verzoekt gaarne zeggen, dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen
van plagiaat. Het spijt mij, dat zij mij tot dit prijsgeven van een hoffelijke reserve
dwingt.
4e. Mevr. Boudier zegt, dat ik bij ijveriger zoeken stellig ook zinnen zou hebben
gevonden uit Monstrelet, De Dynter, Olivier de la Marche e.a. Dat zij er zelf voor
uitkomt, ook nog zinnen van andere auteurs te hebben overgeschreven, is nogal
eerlijk, maar werpt tevens een hoogst zonderling licht op haar opvattingen omtrent
het schrijven van historische romans. Men herschept dus, volgens mevrouw Boudier,
een tijdvak door een aantal zinnen van verschillende schrijvers te copieeren en dan
aan te lengen met wat eigen fantasie. En mevr. Boudier ‘acht het eenvoudig niet de
moeite waard’ (hoewel het volgens haar ‘handiger zou zijn’) om die zinnen zoo te
‘verdraaien’, dat niemand het merkt. Het is waarlijk verbluffend, dat mevr. Boudier
niet gemerkt heeft, dat zij in deze alinea van haar stuk een complete ‘defence of
plagiarism’ heeft geleverd! ‘Want dergelijke zinnetjes màken een boek niet!’ roept
zij uit. Neen, antwoord ik, maar zij staan er dan toch maar in massa's, terwijl het niet
‘historisch gerichte’ publiek dat alles voor den stijl en het geestelijk eigendom van
mevr. Boudier verslijt!
5e. Mevr. Boudier geeft te kennen, wat volgens haar wèl plagiaat zou zijn: als zij
de geheele beelding enz. van Jacoba had overgenomen. Volgens mij zou dat alleen
het summum van plagiaat zijn. Overigens heb ik een groot deel van mijn artikel over
‘Vrouw Jacob’ gewijd aan de eigen beelding van mevr. Boudier, die meer dan poover
is, en nergens beweerd, dat deze binnenhuis-Jacoba niet van haar zelf zou zijn.
Sterker: niemand anders dan mevr. Boudier had zulk een Jacoba kunnen verzinnen!
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Maar dat neemt niet weg, dat zij deze dame van haar vinding in een lijst van Löher
heeft gevat en zich daarvoor blijkbaar nog steeds niet gëneert.
6e. Mevr. Boudier zegt tot mij, dien zij hier als ‘beste heer’ aanspreekt, dat de
liefde van Jacoba van Arkel niet in Löher voorkomt. Het spijt mij, maar men vindt
deze romantische historie bij Löher I, p. 257, terwijl op p. 293 nog eens te lezen staat:
‘Jacoba's gedachten zweefden onrustig heen en weer: onwillekeurig vertoefde zij bij
den ridderlijken Jonker van Arkel, wiens beeld in hare ziele stond gegrift’. Wie het
is, die ‘onbekookt’ iets neerschrijft, moge de lezer beoordeelen! Dat Löher zijn
wijsheid uit een oorspronkelijke, maar onbetrouwbare bron had, wist ik ook wel.
***
Uit 't bovenstaande blijkt, dunkt mij, voldoende, dat mevr. Boudier mijn zuiver
zakelijk gehouden critiek op haar boek beantwoordt met onhoudbare beweringen,
die haar reputatie meer bezwaren zullen dan ontlasten. Het zou haar trouwens ook
moeilijk gevallen zijn, te ontkennen wat ik met de nuchtere voorbeelden aantoonde:
dat zij niet opzag tegen overschrijven. Die ‘paar zinnen’? Hoewel zij op zichzelf
teekenend genoeg zouden zijn voor haar ‘lastig goed geheugen’, moet ik er hier aan
toevoegen ‘dat mijn twee voorbeelden gekozen waren uit een waren overvloed. Men
kan zelfs met eenige oefening de voorstelling van zaken, zooals die bij Löher
voorkomt, in ‘Vrouw Jacob’ op den voet volgen, ook waar mevr. Boudier de zinnen
wat door elkaar gooit, verandert of met eigen vulsel completeert. Ik wil nog een
enkel, willekeurig gekozen voorbeeld geven, om de methode te illustreeren.
Löher-Margadant I, p. 325:
De kleine kaperschepen der Dordtenaars kruisten onophoudelijk langs de
zeekusten, en stroopten op alle rivieren. Geen handelsvaartuig hunner
vijanden kwam ongedeerd in of uit zee. De handel van geheel Holland en
Zeeland stond stil Tegen de Dordtenaars riep Jacoba vooral de trouwe
Zeeuwen te wapen. Ieder ambacht moest een oorlogsvaartuig uitrusten
met minstens twee-en-dertig roeiers; de kosten werden van ieders aandeel
afgetrokken; voor elken gewapenden man dagelijks zes grooten, en voor
de roeiers billijke huur. Al deze vaartuigen vereenigden zich te Zierikzee,
en Floris van Borselen werd met het opperbevel bekleed. Hij haalde nu
de hollandsche en utrechtsche koopvaardijschepen af, die zich te Gouda
verzamelden, en geleidde ze naar Zeeland, opdat zij van daar hunne reis
naar Antwerpen of Vlaanderen veilig zouden kunnen vervolgen.
Dit ‘bewerkt’ mevr. Boudier (p. 102) als volgt:
De kleine kaperschepen der Dordtenaren zwermden onafgebroken langs
alle kusten, op de rivieren; geen handelsschip van de vijandin kwam zonder
kleerscheuren (sic! M.t.B.) langs hen in zee. Het bloeiende land
verkommerde, de handel stond stil. Maar Jacoba's Raad riep de Zeeuwen
op voor den oorlog te water tegen de Dordtenaren. In de rijke Zeeuwsche
steden ontstond groote bedrijvigheid. Ieder ambacht werd verplicht een
oorlogsschip uit te rusten met minstens twee-en-dertig roeiers. En voor
Zierikzee, aan de breede Schelde, lag weldra de vloot, die als geleide en
bescherming moest dienen voor de Hollandsche en Utrechtsche
handelsschepen, welke zich te Gouda en Vlaardingen verzamelden, en
voeren naar Antwerpen en Vlaanderen.
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Het bewerkingsprocédé is hier, hoewel maar zelden moeite is gedaan om den
zinsbouw te veranderen (te ‘verdraaien’, in de terminologie van mevr. Boudier), nog
tamelijk vrij, zooals meestal in de eerste gedeelten van ‘Vrouw Jacob’. Later had de
schrijfster kennelijk minder lust om veel variatie aan te brengen, als zij copieerde,
al wordt er toch altijd nog juist zooveel ‘verdraaid’, dat het niet al te erg in het oog
loopt.
De slordigheid van de ‘bewerking’ is daarbij evident; mevr. Boudier geeft die
overigens zelf toe in haar verweer, al heeft de heer Ritter ook in zijn critiek gezegd,
dat zij beschikt over ‘de precisie welke een archivaris zou eeren’. Die ‘precisie’
bestaat in het slordig copieeren van een onbetrouwbaar geschiedwerk, dat zelf reeds
uit de directe bronnen is getrokken.
Löher-Margadant, II, p. 217:
De Hoekschen hadden de dijken doorgestoken, zoodat het vijandelijk kamp
onderliep. Om dit water kwijt te raken, moesten de Kabeljauwschen, met
veel moeite en inspanning, slooten en grachten graven. Dan kwamen echter
de boeren in de stilte van den nacht en vulden of verstopten deze
waterleidingen, zoodat de hutten en tenten der belegeraars weder onder
water stonden, en er geen plekje in het kamp droog bleef.
Het vrije opstel hiernaar van mevr. Boudier (p. 348) luidt:
De dijken werden bij verrassing doorgestoken, en onder liep het heele
Kabeljauwsche kamp. De belegeraars groeven wat zij konden, slooten en
grachten, om het vervloekte water dat hen verzoop af te voeren. Maar in
den nacht slopen de boeren aan, zij smeten dicht en verstopten de
afvoerbuizen, en in den morgen stond plotseling het heele kamp blank
opnieuw.
Of Löher-Margadant II, p. 207:
Hij (Philips) trok naar zijne stad Hesdin, op de grenzen van Vlaanderen
en Frankrijk, waar hij een volledig kamp liet opslaan. Van alle zijden
werden de beroemdste wapensmeden en borduurwerkers, de uitnemendste
schermmeesters en herauten opgeroepen.
Wordt bij mevr. Boudier (p. 324):
Philips trok naar zijn stad Hesdin, op de grens van Frankrijk en Vlaanderen,
en deed hier een volledig kamp opslaan. Van alle oorden werden de
beroemdste wapensmeden, schermmeesters en herauten hierheen geroepen.
Ook de hierop volgende zinnen zijn wat omgegooid en naverteld. Zoo worden de
paarden bij Löher ‘van voren opgetuigd met de schitterende stalen borstplaten, van
achteren met de goud-bestikte dekkleeden’, terwijl door mevr. Boudier diezelfde
paarden worden ‘opgetuigd met stalen borstplaten, met goudbestikte fluweelen en
zijden dekkleeden’.
Löher-Margadant II, p. 230:
Toen de Hertog van deze voorstellen kennis bekwam, werd hij toornig;
zij schenen hem niet vredelievend, maar veeleer zeer vreemd toe, zoo
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zeide hij. Met dit bescheid keerde Heer Jan terug. Hij zeide, dat men den
Hertog niet meer over deze voorstellen durfde spreken; slechts dit had hij
van Heer Gerard verstaan: dat wanneer de Hertog van Brabant, als
rechtmatig bezitter van Holland, Zeeland en Friesland, die landen aan hem,
Filips, wilde afstaan en Jacoba dien afstand erkennen, het dan wellicht
mogelijk zou zijn met den Hertog van Bourgondië tot een vergelijk te
komen.’
Mevr. Boudier (p. 370):
Maar Philips wordt zeer toornig als hij dit ontwerp leest. Hij vraagt
verontwaardigd of dit een vredelievend voorstel moet heeten! En heer Jan
van Nassau keert onverrichterzake terug naar Mons. Slechts deelt Gerard
van der Aa hem nog mee, dat er dit eene is: slechts wanneer de Brabander
Holland, Zeeland en Friesland aan den Bourgondiër wil afstaan en Jacoba
dien afstand erkennen, is er kans tot een vergelijk.
In het Nederlandsch zegt men ‘kans op een vergelijk’, maar aangezien de vertaling
van Margadant, die mevr. Boudier, zooals men weet, niet gebruikt heeft, spreekt van
‘tot een vergelijk te komen’, verschijnt er op waarlijk bovennatuurlijke wijze bij
mevr. Boudier een ‘kans tot een vergelijk’....
Het lijkt mij nu wel genoeg. Die ‘paar zinnen’, hier geciteerd, zijn naar welbehagen
aan te vullen. Wel lastig goed moet het geheugen van mevr. Boudier zijn, dat zij
zooveel onthield en alleen vergat, dat het niet haar eigendom, maar dat van Franz
von Löher was!
M.t.B.

Verdediging der cultuur
aant.

Huizinga's aanval op het valsche heroïsme
Pleidooi voor de menschelijke waardigheid
J. Huizinga, In de Schaduwen van Morgen. Een diagnose van het geestelijk
lijden van onzen tijd. (H.D. Tjeenk Willink & Zn., Haarlem 1935).
Het mag een buitengewoon verheugend verschijnsel genoemd worden, dat het nieuwe
boek van prof. Huizinga (naar men mij in den boekhandel meedeelde) in een week
tijds uitverkocht was; want een dergelijke belangstelling bewijst, duidelijker dan wat
ook, dat de problemen, die door Huizinga in dit ‘diagnostische’ werk worden
aangesneden, in Nederland in breeden kring de aandacht trekken van hen, die bij de
‘diagnose’ ten nauwste zijn betrokken. Huizinga's boek is een reactie op
tijdsverschijnselen; als zoodanig is het actueel in een andere beteekenis dan
krantenartikelen; het signaleert, het hekelt, het waagt zich zelfs aan een schuchtere
prognose; alles dingen, die het boek in het centrum van het Nederlandsche
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cultuurleven behooren te plaatsen.... en die het, blijkens dit eerste resultaat, ook
werkelijk geplaatst hebben.
Een verheugend verschijnsel niet alleen daarom. Er zijn boeken, die overloopen
van tijdsproblemen, en waarvan het succes ons volstrekt niet verheugt; boeken, die
barsten van de phrasen, boeken, die bezwijken onder de profetieën, boeken van
schrijvers, die al te zichtbaar zwelgen in de ziekten van ‘onzen tijd’ (niet de mijne,
met verlof!) en zich bedrinken aan even onnoozele als sonore gemeenplaatsen. Met
zulke geschriften heeft het laatste boek van Huizinga niets uitstaande, al zou de
ondertitel, die voor mijn gevoel te sterk generaliseerend van ‘het’ geestelijk lijden
van ‘onzen’ tijd gewaagt, dat misschien een oogenblik kunnen doen veronderstellen
(want het blijft altijd zeer de vraag, of men door dit ‘lijden’ te veralgemeenen niet
terecht komt in een bedenkelijke beeldspraak); de wijze, waarop Huizinga zich
rekenschap geeft, is steeds aristocratisch, beheerscht, vrij van den humbug en de
heroïsche gebaren, die zoo dikwijls moeten doorgaan voor diepe wijsheid. Het komt
mij voor, dat Huizinga er, veel beter dan in zijn brochure Nederlands Geestesmerk,
in geslaagd is den indruk te maken, die hij beoogt; een indruk, die niet berust op
hysterische massasuggestie en woordklank, maar op den toon van zijn stijl, die de
stijl is van de waarachtig-persoonlijk verantwoordelijken. Daarom zal dit boek ook
alleen een echo vinden bij hen, die zich niet gemakshalve onttrekken aan de
verantwoordelijkheid, die zelf denken nu eenmaal noodzakelijkerwijze met zich
meebrengt; voor degenen, die met een scheutje rassentheorie en een puts
psychoanalyse reeds genoegen nemen, zal het afschrikwekkend zijn door zijn
soberheid. Soberheid: daarmee wil ik niet zeggen, dat dit werk van geestdrift is
gespeend. Maar het is de geestdrift der ‘geoorloofde middelen’, om een uitdrukking
van Huizinga zelf te gebruiken. ‘Laat men toch niet vergeten, dat de zuiverste
formuleering van het heldendom, namelijk die van het middeleeuwsche ridderideaal,
juist haar kracht had in de beperking der geoorloofde middelen’, zegt deze schrijver
met de aphoristische raakheid, die hem bij al zijn behoedzaamheid onderscheidt van
andere academische geesten. Wanneer men dezen zin als uitgangspunt neemt, dan
kan men zonder moeite begrijpen, uit welke sentimenten de bedwongen geestdrift
van Huizinga wordt geboren; hij zoekt de rechtvaardiging van zijn positie als mensch
(zijn menschelijke waardigheid, met andere woorden) niet in de brute kracht van den
gummiknuppel of in de argumentatie van den paradepas; hij verdedigt de cultuur
tegen hen, die haar waarden ontkennen en daarmee de wereld over willen leveren
aan de barbarie, maar hij vermijdt ieder woord, dat zou kunnen lijken op een manifest,
zoodat zelfs de term ‘barbarie’ hem niet verleidt tot rhetorische conclusies, die men
in dat verband zoo veelvuldig hoort trekken. Ook als cultuurdiagnosticus blijft
Huizinga historicus, d.w.z. eerder geneigd tot voorbehoud dan tot speculatieve
voorspellingen; hij is in dit boek polemisch geworden bijna ondanks zichzelf, en het
is juist aan deze ‘onwillekeurige’ scherpte, dat zijn aanval op het
‘hemd-en-hand-heroïsme’ zijn bijzondere waarde ontleent.

De ethiek der ‘Katharsis’.
Een voorwaardelijk polemist: zoo zou men Huizinga, vooral als auteur van In de
Schaduwen van Morgen, misschien het best kunnen karakteriseeren. Als er uit den
toon van dit boek iets spreekt, dan is het een in laatste instantie zuiver on-polemisch
gevoel: de liefde voor de wetenschap, de adoratie zelfs voor wat in abstractie en
concentratie wordt volbracht, onafhankelijk van de massabetoogingen en de
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heeschgeschreeuwde volksmenners. Ik waag de veronderstelling, dat de eigenlijke
aandrift tot het schrijven van deze aanklacht tegen de cultuurverdervende machten
in deze maatschappij geweest is de beleediging, die men in de laatste jaren de
wetenschap heeft aangedaan; men heeft de autonomie der wetenschap verkwanseld
voor de ‘oprispingen’ (het woord is van Huizinga) uit de nadagen der romantiek in
geesten als Houston Stewart Chamberlain den vader der rassenpsychose. Want waar
Huizinga's geestdrift ook naar uit moge gaan, zeker niet naar cultureele oprispingen,
die zijn gevoel voor maat kwetsen en zijn behoefte aan een grondige en regelmatige
spijsvertering der te weten feiten zelfs vermogen om te zetten in heilige
verontwaardiging jegens degenen, die schrokkend eten en daarvan de gevolgen
publiekelijk (liefst door loudspeakers) ten gehoore brengen. De erasmiaansche afkeer
van slechte manieren kan in bepaalde omstandigheden (b.v. die, waarin wij nu moeten
leven) den aristocraat, die van nature een vijand is van de rechtvaardiging door
polemiek, maken tot een pamflettist in den goeden zin van het woord; die afkeer kan
hem er zelfs toe brengen het domein van de wetenschap te verlaten en ‘tot het volk’
te spreken. Maar de hoogleeraar, die aldus de zonden der wereld gaat geeselen, zal
in den toon van zijn betoog toch niet afdalen tot het peil der populaire boetgezanten;
aan zijn toon zal men blijven hooren, dat hij geen polemist is uit hartstocht, maar uit
nood. En als men vraagt, op welk punt Huizinga door den nood werd gedreven, dan
vindt men de liefde voor de autonome wetenschap, waarvan zijn boek is doortrokken,
als gereed antwoord. Van hieruit heeft de verontwaardiging van Huizinga zich
uitgebreid over de rest van het cultuurvlak; men kan den bouw zijner argumentatie
uitsluitend als een geheel zien, wanneer men van die liefde voor de wetenschap
uitgaat; ook zijn ethiek komt uit de stilte van het studeervertrek en vertoont als eerste
kenmerk den ingeschapen afkeer van luidruchtigheid en van ongepaste overschrijding
van de geoorloofde spelregels der beschaafde menschen. Ik bedoel hier dus ‘liefde
voor de wetenschap’ allerminst als de geborneerde bijziendheid van sommige
wetenschappelijke snuffelaars; voor de tekortkomingen van deze soort
wetenschapsliefde heeft Huizinga natuurlijk een open oog; ik bedoel de liefde voor
het woord, voor het begrip, voor den contemplatieven geest als een zuiveringsproces
van het leven der instincten. ‘Katharsis, zuivering, noemden de Grieken den
geestesstaat, dien 't aanschouwen der tragedie achterlaat, de stilte des harten, waarin
medelijden en vrees zich hebben opgelost, de zuivering van het gemoed, die
voortspruit uit het begrepen hebben van een dieperen grond der dingen’. Zoo zegt
Huizinga in het slothoofdstuk van zijn boek; en dadelijk springt het verschil in het
oog tusschen dit cultuurideaal en dat van Nietzsche (toch waarachtig ook een
cultuurmensch!) die de tragedie een tonicum (d.w.z. een overwinning op medelijden
en vrees, geen resignatie) noemde en de interpretatie van Huizinga (overeenkomend
met die van Aristoteles en Schopenhauer) afwees als een misverstand. Daarom komt
Huizinga in verzet tegen Nietzsches discipel Spengler die den mensch een roofdier
noemt; men zal zich weer moeten herinneren, zegt Huizinga, ‘dat de mensch kan
willen geen roofdier te zijn’. Spengler zal daartegen kunnen inbrengen, dat die wil
om geen roofdier te zijn alleen bewijst, dat de mensch een slecht geoutilleerd roofdier
is; en daarover zullen de partijen het wel nooit eens worden, omdat hun cultuuridealen
fundamenteel van elkaar afwijken.
Het is hier niet de plaats om Huizinga en Spengler (liever nog Nietzsche, omdat
Spengler zooveel vertroebelende elementen van den Pruisischen schoolmeester in
zich heeft, die Nietzsche volkomen ontbraken) tegenover elkaar te stellen en hun
cultuurbegrip te vergelijken. In het verband van dit opstel kan ik er trouwens mee
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volstaan te constateeren, dat deze twee uitersten elkaar ondanks alles vinden
(merkwaardig genoeg!) in hun gemeenschappelijk verzet tegen een derde, tegen een
vijand, dien Ortega y Gasset heeft trachten te karakteriseeren door te spreken van
den ‘opstand der horden’ en die zich het duidelijkst manifesteert in een rassenleer,
in een absoluut gemis aan intellectueel geweten.

Definitie van cultuur.
Omdat Huizinga's felle aanval op de hemdbarbaren gebaseerd is op zijn liefde voor
en zijn vertrouwen in de superioriteit van den geest boven de stof (‘L'empire de
l'homme sur les animaux est un empire légitime qu'aucune révolution ne peut détruire,
c'est l'empire de l'esprit sur la matière', zei reeds Buffon met dezelfde verzekerdheid,
zij het dan ook met het accent van een anderen tijd), tracht hij een definitie te vinden
van wat cultuur is, die aan die levenshouding uitdrukking geeft. Met alle voorzichtige
voorbehoud van den wetenschappelijk georienteerden mensch zegt hij: ‘Cultuur als
gesteldheid van een gemeenschap is aanwezig, wanneer de beheersching van natuur
op materieel, moreel en geestelijk gebied een toestand gaande houdt, die hooger en
beter is dan de gegeven natuurlijke verhoudingen meebrengen, met als kenmerken
een harmonisch evenwicht van geestelijke en stoffelijke waarden en een in hoofdzaak
homogeen bepaald ideaal, waarheen de verschillende activiteiten van de gemeenschap
streven.’ Hoewel hij zelf toe moet geven, dat het waardeoordeel ‘hooger’ en ‘beter’
hier een subjectief element is, werkt Huizinga met deze bepaling; zijn gansche ethiek
is van haar afhankelijk; zij brengt hem uiteraard in botsing met alle elementen, die
dat ‘harmonisch evenwicht’ in gevaar brengen, en dat zijn er natuurlijk zeer vele
(ook zeer uiteenloopende, onderling zelfs weer de verbitterdste tegenstanders!),
aangezien er eenig geweld voor noodig is om alle verschijnselen onder deze definitie
te stulpen. Huizinga zegt om te beginnen zelf, dat ‘de toekenning van cultuur aan
den dierenstaat onmiddellijk af(stuit) op onze spontane logische reactie, dat de term
daarop niet past’. Ik voor mij deel die ‘spontane logische reactie’ in het geheel niet;
maar is het, afgezien van die subjectieve meeningsverschil, niet willekeurig het
cultuurdomein door een woordspel te beveiligen tegen een invasie van dieren? Wat
Huizinga ter bekrachtiging van zijn ‘spontane logische reactie’ aanvoert (n.l. het
specifiek menschelijk plichts besef) lijkt mij ook geenszins overtuigend; het is zeer
de vraag, of dit plichtsbesef niet een afgeleid gevoel is en dus allerminst een
oorspronkelijk kenmerk van het menschelijk bewustzijn. Men kan, om Huizinga's
cultuurbegrip te toetsen, niet beter doen dan Nietzsches Genealogie der Moral lezen....
Intusschen: de verdienste van Huizinga's boek steekt niet in dit eene, m.i. weifelachtige
en onduidelijke hoofdstuk over de grondvoorwaarden van cultuur. Wat ik meermalen
onvoorwaardelijk bewonder, is de wijze waarop (aangenomen eenmaal, dat iemand
een cultuurbegrip noodig heeft om te kunnen ageeren) Huizinga zich in zijn positie
van cultuurmensch rechtvaardigt. Beter dan de omslachtige bepaling van wat cultuur
is, klinkt trouwens deze uitspraak: ‘Willen wij cultuur behouden, dan moeten wij
voortgaan met cultuur te scheppen’. Mogen wij uit dezen zin afleiden, dat de eigenlijke
waarde van de cultuur toch in de eerste plaats, ook voor Huizinga, bestaat in een
proces, waarin vergaan en geboren worden elkaar voortdurend aanvullen en
afwisselen, dat, m.a.w. cultuur een begrip is, dat voortdurend vloeiend moet blijven
en even weinig gehoorzaamt aan gecompliceerde definities als de mensch zelf? Hoe
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het ook zij, de historicus strijdt hier met scherpe wapenen tegen hen, die, in plaats
van cultuur te scheppen, prat gaan op phrasen; hij strijdt tegen de algemeene
verzwakking van het oordeel, tegen het misbruik van de wetenschap, tegen het verval
der moraal, tegen de verabsoluteering van den staat, tegen het valsche heroïsme,
tegen het puerilisme (een hoofdstuk met voortreffelijke stukken over de verhouding
van ernst en spel), tegen de huidige aesthetische expressie (beschouwingen, waaruit
duidelijk Huizinga's antipathie tegen de ‘kunst om de kunst’ en zijn voorliefde voor
het getemperde en rationeele blijkt), tegen het stijlverlies en de irrationaliseering
Men behoeft het niet met den schrijver eens te zijn, om zijn scherpzinnige
uiteenzettingen met voortdurende belangstelling en vooral ook respect voor de
geserreerde zeggingswijze te volgen. Dat ik het meermalen met prof. Huizinga oneens
ben, volgt waarschijnlijk reeds uit het feit, dat ik zijn cultuurbegrip niet kan
onderschrijven, noch zijn votum voor de wetenschap en tegen de kunst accepteeren;
maar een discussie over dit verschil in standpunt leent zich niet voor een courant, en
deze andere waardeering der levensverschijnselen belet mij ook allerminst
bewondering te hebben voor Huizinga's betoog. Alleen wil ik niet nalaten op te
merken, dat Huizinga m.i. de psychoanalyse (niet haar epigonen, maar haar
kernbeteekenis) zeer onvoldoende weerlegt; er is zwaarder geschut noodig tegen
dezen ‘S. Freud’ dan Huizinga hier gebruikt! En van geschut gesproken: ik begrijp
niet, waarom Huizinga, die den bewapeningswedloop zoo uitnemend typeert als het
‘aanmaken van oud roest’ en ook de z.g. veiligheidstheorie (in Frankrijk zeer
gebruikelijk) terecht qualificeert als een soort bijgeloof, elders een werkelijk niet
minder dan zwaar rhetorische passage neerschrijft over den ‘soldaat in het veld’ en
diens asketische zelfopoffering; evenmin, waarom hij de bacterie-oorlog ‘een eeuwige
en infame schandvlek op een verliederlijkt geslacht’ noemt, terwijl hij (schoon onder
sterk ethisch protest natuurlijk) persoonlijk bereid schijnt te zijn om dum dum,
gasbommen, vlammenwerpers en andere heerlijkheden ‘van chemischen en
ballistischen aard’ nog wat aan te zien. Dit is, dunkt mij, een onverklaarbare
inconsequentie, en men moet dan ook veronderstellen, dat Huizinga het over de
roofdierlijkheid van den oorlog nog niet met zichzelf eens is; óf alle oorlogstuig is
een infame schandvlek, óf de oorlog in zijn geheelen omvang is een noodzakelijk
element; een middenweg bestaat alleen voor naïeve menschen, die aan een
‘fatsoenlijken’, sportieven oorlog gelooven.
Maar deze en andere bezwaren van principieelen aard, die ik volledigheidshalve
niet geheel meende te mogen verzwijgen, doen niets af aan de waarde van het boek
als zoodanig. In dezen tijd, die ronkt van de phrasen, staat de man, die volgens zijn
geweten de waarheid spreekt, en er niet voor terugdeinst de phraseurs hardhandig
aan te pakken, volgens welke beginselen dan ook, niet in de eerste plaats om zijn
theorieën, maar vooral om den toon van zijn getuigenis tegenover den gepatenteerden
held met gehypertrophieerde spraakorganen en slechtverteerde lectuur als
bewijsmateriaal. Menschelijke waardigheid: zij bestaat allereerst in het verzet tegen
een mensch, die den zwendel met waarden tot levensinzet maakt; Huizinga's boek
getuigt er op iedere bladzijde van, dat hij aan dàt spel niet mee wenscht te doen.
Menno ter Braak.

Haarlemsche tragedie
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aant.

Het noodlot in een Hollandsche stad
Een nieuw boek van onzen grootsten schrijver
Arthur van Schendel. Een Hollandsch Drama. (J.M. Meulenhoff, A'dam
1935).
IN DE SAGENWERELD der G[r]ieken, die later gesublimeerd is in de tragedie,
speelt de verschrikkelijke vloek der Atreiden een belangrijke rol. Die vloek vervolgt
het geslacht; hij bekommert zich niet om schuld of onschuld, maar is genadeloos als
een blinde natuurkracht; moord en doodslag zijn slechts de gebarentaal van de
Grieksche tragedie, die ook een gestalte als Oedipus heeft overgeleverd aan het
nageslacht; Oedipus, die zijn vader heeft gedood en zijn moeder heeft gehuwd, zonder
het te weten, zonder dus, in den hedendaagschen zin van het woord, schuldig te zijn.
Dezelfde Oedipus is het, die het raadsel van de Sphinx oplost, die dus, als Prometheus,
te veel weet, om den Olympischen goden nog langer aangenaam te zijn. De mensch,
die te wijs wordt, is tevens het slachtoffer van den vloek.
Het optimistisch-rationalistische denken van later tijden (vooral van ‘verlichte’
tijden) heeft vergeefs getracht dien vloek uit de geschiedenis weg te werken. Vergeefs;
want in de problemen, die samenhangen met de leer der erfelijkheid, en eveneens in
de psychoanalyse, keeren al deze oude verhalen, vaak alleen nog de moeite waard
geacht voor het mythologieboekje op het gymnasium, even dreigend terug; met
andere namen en moderner formuleeringen weliswaar, maar daarom niet minder
tragisch. De trots van den ‘verlichten’ mensch wil niet, dat het leven onderhevig is
aan een onberekenbaar noodlot; maar het noodlot gaat zijn gang en stoort zich niet
aan de protesten van de goede bedoelingen der menschen. Men heeft den bliksem
gedeeltelijk gebannen door de uitvinding van Benjamin Franklin en diens portret
met triomfantelijke onderschriften voorzien; er zijn echter andere machten dan de
bliksem, waartegenover de mensch als individu even hulpeloos staat als in den tijd,
toen hij nog veel minder wist en nog geen pretentie had ‘de natuur te beheerschen’.
Er bestaat wel een wetenschap, die zich psychotechniek noemt, en er bestaat ook een
Amerikaansche manier om de ziel voor practische doeleinden te drillen door
intelligentietests; maar dat alles heeft meer den schijn van een ‘Planwirtschaft der
Seele’, dan dat het op de verborgenste avonturen van het menschdom werkelijk
invloed heeft. Het intellect, schijnbaar een der geweldigste instrumenten van onzen
geest, blijkt telkens weer één van de vele factoren in het spel der instincten; en juist
hij, die opkomt voor de rechten van het intellect, zal die afhankelijkheid steeds meer
en steeds onafwijsbaarder beseffen.

De vloek en de zonde.
Ik knoop mijn bespreking van het nieuwe boek van Arthur van Schendel vast aan
den vloek der Atreïden, omdat dit ‘Hollandsche drama’, een geschiedenis, die zich
afspeelt in een Haarlemschen kruidenierswinkel, den grooten stijl heeft van de antieke
tragedie. Zonder te overdrijven durf ik dat zeggen; want hoe Hollandsch zijn
onderwerp en schrijfwijze ook mogen zijn, zij zijn precies het tegendeel van de
Hollandsche huiselijkheid en de Hollandsche jeremiades, die men hier nogal eens
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met het begrip ‘tragisch’ in verband wil brengen. Het talent van Van Schendel is
altijd onverdacht Hollandsch geweest; en als zoodanig moest deze schrijver met zijn
zeldzaam beheerschten toon en zijn ingeschapen afkeer van rhetoriek en stylistische
aanmatiging eigenlijk het ideaal zijn van alles, wat zich tegenwoordig bij voorkeur
op ons ‘volkskarakter’ beroept; maar zonderling genoeg heeft alleen zijn Fregatschip
Johanna Maria het tot een waarlijk ‘volksch’ succes gebracht, hoewel De Waterman
en de Herinneringen van een Dommen Jongen nog een climax beteekenen in het
oeuvre van dezen auteur. En thans Een Hollandsch Drama; Hollandscher kan het al
niet, dunkt mij; en waar dit boek zeker tot het allerrijpste en zuiverste behoort van
wat Van Schendel ooit heeft geschreven, ben ik eenigszins benieuwd naar de reactie
van het Hollandsche publiek. Geen boek inderdaad vertegenwoordigt Holland beter
dan dit, maar geen boek ook staat verder van de huiskamersfeer en het zelfbeklag
dergenen, die zich verongelijkt achten door het leven of de liefde; de sfeer van Een
Hollandsch Drama is die van den onafwendbaren vloek, dien de schrijver heeft
aanvaard als een grondelement van het menschelijk bestaan. Zijn personages,
eenvoudige burgers, vrome kerkgangers, bijna anonieme wezens zonder anderen
levensmaatstaf dan die van het eerbare en betamelijke, zijn waarachtig tragische
menschen geworden, omdat zij in hun geloof, dat spreekt van de zonde, waar de
Griek waarschijnlijk van het noodlot zou gewagen, een voornaamheid aan het leven
hebben afgedwongen, die hun onbelangrijke lotgevallen adelt. Er is niets, dat op
zichzelf onbelangrijk is; alles hangt af van de wijze, waarop men de dingen ziet en
verwerkt. Zoo zou een schrijver van den tweeden of nog minderen rang op den
kruidenierswinkel der Werendonks ongetwijfeld het stempel hebben gedrukt van een
muf onderneminkje; hij zou misschien, op de wijze der realisten, een minutieuze
beschrijving hebben gegeven van het interieur en van de uitspattingen van Floris
Berkenrode, de eigenlijke centrale gestalte van dit boek naast den ingetogen oom
Gerbrand, die hem toch in wezen (ondergrondsch, zou men willen zeggen) zoo na
verwant is; en waarschijnlijk zou hij ook nog hoog hebben opgegeven over de
bekrompenheid van deze provinciale wezens; of hij zou, op de wijze der
Blubo-romantici, een verdroomd waasje hebben geweven om deze dingen van het
verleden en den strengen Gerbrand Werendonk voorzien hebben van een poëtisch
aureool; maar Van Schendel, denkt niet aan dergelijke middelen. Zijn Haarlem is
Hollandsch, ongetwijfeld, en met alle concreetheid van het heldere geluid der
Damiaatjes, maar de sobere concentratie van de handeling op niets anders dan een
winkel doet toch in de eerste plaats denken aan de soberheid van de eenheid van
plaats in het oude drama. Een drama heet dit boek niet voor niets in den titel, want
het is ook werkelijk voor alles een drama. De vloek der Werendonks en Berkenrodes
brengt den vloek der Atreïden in de herinnering; in den jongen Floris voltrekt zich
die vloek, ondanks de deugdzame en deugdelijke opvoeding van zijn oom Gerbrand,
die, om het pasgeboren kind voor de schande te bewaren, de volle
verantwoordelijkheid op zich neemt voor de terugbetalihg van het geld, dat de vader
van het kind, zijn zwager Berkenrode, op onrechtmatige wijze had verduisterd. Het
geheele leven, niet alleen van Gerbrand zelf, maar ook van zijn bloedverwanten,
wordt in dienst gesteld van de idee der schulddelging; het bedrag, dat Berkenrode
door zijn zondige levenswijze ten koste van anderen verbraste, zal tot op den laatsten
cent worden terugbetaald; het kind Floris zal worden grootgebracht in de vreeze des
Heeren. Aldus het menschelijk plan, de oppositie van Prometheus tegen de Olympiërs;
het kwaad zal worden goedgemaakt, voorzoover dat menschelijkerwijs gesproken
mogelijk is. Menschelijkerwijs gesproken: want veel meer dan een pion, die geschoven
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wordt, is die mensch niet. Floris is belast met de erfenis van het voorgeslacht, zoowel
der Werendonks als der Berkenrodes, de demon in hem is sterker dan de tuchtroede
en de zuivere moraal van zijn oom; de macht van de instincten over de gestelde
grenzen van geloof en rede wordt dezen jongen bewust in een calvinistisch
zondebesef, volgens het woord van Paulus: ‘want hetgeen ik wil, dat doe ik niet,
maar hetgeen ik haat, dat doe ik.’
‘En wanneer hij dacht hoe het toch gekomen was, hoe hij het liegen, het stelen en
bedriegen geërfd had, hoe zijn vader het weer van diens vader geërfd had, en zoo
verder van geslacht na geslacht, eeuwenlang, allen menschen die geleefd hadden met
de zonde en er tegen gestreden hadden zooals hij, allen zonder hulp of uitkomst, dan
werd het hem zwaar. En wanneer hij dacht waarom het moest zijn dat de zondigheid
werd voortgegeven aan kinderen, die niets gedaan hadden om dat te moeten dragen,
dan werd hij bang. Dan moest er onrecht zijn, dat er nu nog kinderen te lijden hadden
om het kwaad van den eersten mensch. Hij wist dat de gedachte slecht was, opstandig
tegen God.’

Een protestant boek.
Deze formule voor het tragische is door en door protestant, zooals dit geheele boek
protestant is van den eersten tot den laatsten zin, zooals het boek De Waterman door
en door protestant was. Dat komt niet slechts tot uiting in de feillooze beheersching
van het protestante geloofsleven (vgl. uitdrukkingen als ‘Diderik was verschillend
van geloof geworden’ of ‘nu hij zoo strikt was geworden’), maar minstens even sterk
in de geheele sfeer en de wijze, waarop het tragische dezen menschen in symbolen
bewust wordt. Het is ongetwijfeld de moeite waard om Een Hollandsch Drama eens
te vergelijken met een door en door katholiek boek als Celibaat van Walschap, een
schrijver, die in zijn techniek in veel opzichten (beperking van den dialoog tot het
hoogst noodzakelijke; verzwijgen der sensationeele hoogtepunten) gelijkenis vertoont
met Van Schendel. Noch Van Schendel, noch Walschap is een ‘geloovige’ in den
letterlijken zin van het woord; maar zij hebben beide de erfenis van een geloof in
hun bloed. Vandaar bij Van Schendel de calvinistische ingetogenheid tegenover de
zonde, zelfs wanneer hij de zonde tot onderwerp kiest, anders dan bij Walschap, die
juist bij voorkeur in de zwoelheid van het bederf zijn motieven zoekt; het
protestantisme blijft zijn kracht zoeken bij ingetogenheid, omdat het nooit
prachtlievend is geweest, nooit de zinnen heeft gestreeld, en dus ook geen behoefte
heeft om zich in schrille contrasten te verdiepen. De sfeer bij Van Schendel is na
verwant aan de schilderkunst der zeventiende-eeuwsche meesters; hij heeft vaak het
zonlicht van Pieter de Hoogh en de luciditeit van Johannes Vermeer in zijn stijl. ‘De
stoep naderend dien middag keek hij weer op door de takken naar de wolken, en hij
zag haar hoofd dat binnen een venster verdween, licht met de witte muts. De bel ging
hard over en tinkelde na. Toen zij voor hem stond op de mat, met den mond open,
zag hij dat zij klein was en misschien nog erg jong. Wilt u even wachten? vroeg zij.
Haar oogen blonken. Het was rustig in de marmeren gang, hij staarde naar de tuindeur
aan het andere einde tot hij haar weer komen zag met den witten boezelaar. Toen zij
hem den brief gaf, met de pink opgeheven, vroeg hij hoe zij heette. O, Wijntje? zeide
hij verbaasd. Zij herhaalde het, hij knikte en keek nog eens naar haar hand.’
Dit is hetzelfde onfeilbare aanduiden van de heldere sfeer, die men zonder eenigen
smaad burgerlijk mag noemen (in tegenstelling tot heroïsch en vooral ook
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quasi-heroïsch), van de sfeer, die men zich herinnert uit Een Zwerver Verliefd, zooals
men zich, over de lotgevallen van Floris Berkenrode lezend, steeds de figuur van
Tamalone uit dat boek herinnert. Maar hoe ontzaglijk heeft Van Schendel, sedert hij
Een Zwerver Verliefd schreef, aan diepte en menschenkennis gewonnen! Men kan
Een Hollandsch Drama met dat vroegere werk vergelijken, maar alleen, als men den
rijkdom aan levenservaring uit de Herinneringen van een Dommen Jongen toevoegt.
Neem slechts de kleine bijfiguur Frans Werendonk, met zijn ietwat simpele liefde
voor de Damiaatjes; een altijd kinderlijk gebleven mensch, in wien de zonde wegebt
in één klein romantisch klokkenavontuur; hoe prachtig en bij alle stylistische
ingetogenheid volledig, wordt het bestaan van dezen man aangeduid! Hoe
voortreffelijk (even voortreffelijk als in De Waterman) is ook hier weer de inzet;
Gerbrand Werendonk, die onder de olielamp toevallig een boekje vindt, waarin zijn
overleden vader schreef: ‘Een kind als het geboren wordt is zoo wit als sneeuw, maar
wie wel toeziet bemerkt op de sneeuw een roode vlek, dat is de zonde’. In één alinea
staat het tragische probleem voor ons, aangeduid door een meester, die aan een
minimum behoefte heeft om een maximum te bereiken; en even meesterlijk is het
einde gedaan: de brand van het huis der Werendonks, die met den strengen Gerbrand
en den verdwaasden Floris ook den vloek vernietigt; zij, die schijnbaar twee
onverzoenlijke uitersten waren, worden in het vuur vereenigd. Juist, omdat Van
Schendel in dit beeld geen grein opzettelijke symboliek heeft gelegd, is het de
apotheose geworden, die aan dit tragische boek van onzen grootsten schrijver een
waarlijk prometheïsche oplossing schenkt.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
Van Schendels laatste roman speelt in Haarlem en wordt beheerscht door de bekende
klokken, die herinneren aan de belegering van Damiate. In het huis van Gerbrand
Werendonk, die met zijn broeders Diderik en Franz een winkel drijft, wordt het kind
van Gerbrands zwager Berkenrode opgevoed. Deze Berkenrode heeft door zijn
verkwistend leven zijn zaken in ontredderden toestand gebracht en pleegt zelfmoord;
om zijn zoontje Floris, dat pas geboren is, tegen de schande van een bankroet te
beschermen, neemt Gerbrand, bijgestaan door zijn familieleden, de
verantwooordelijkheid voor de terugbetaling van het geld op zich. Dit is de eene
schuld, waarop het boek is gebouwd; de andere is de schuld, die alleen door het
leven zelf kan worden geboet. Want Floris, hoe streng ook grootgebracht, gaat telkens
het sleçhte pad op; hoewel hij weet dat hij zondigt, is de natuur sterker dan de leer.
Zelfs zijn verkeering met het eenvoudige burgermeisje Wijntje, waarvan hij een
oogenblik verlossing verwacht, is niet in staat om den loop der dingen tegen te
houden. Ten slotte bezwijkt Floris onder den last van de tweespalt; hij slaat aan het
malen en steekt het huis in brand; de oude Gerbrand Werendonk en zijn ongelukkige
neef komen in de vlammen om.

Kunst en Letteren
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Plagiaat of geen plagiaat?
aant.

Dr P.H. Ritter Jr als kampioen voor mevr. Boudier
Nogmaals ‘het geval Vrouw Jacob’
Mevr. Boudier - Bakker heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid, die wij haar
natuurlijk gaarne zouden hebben geboden, om te antwoorden op mijn tweede
uiteenzetting over het door haar gepleegde plagiaat; maar thans heeft dr P.H. Ritter
Jr., haar biograaf, zich voor haar in het gevecht geworpen ter verdediging van het
door usurpatie bedreigde grondgebied van Jacoba van Beieren. Dit strekt hem tot
eer, waar hij de eenige criticus in Nederland is, die tot dusverre het woord ‘meesterlijk’
heeft laten vallen in verband met den mislukten roman van mevr. Boudier; en met
name roemde hij haar meesterlijke rangschikking der historische feiten, die, zooals
men nu weet, vrijwel geheel van Franz von Löher afkomstig is. In het ‘Utrechtsch
Dagblad’ van 2 Nov. j.l., blijkt de heer Ritter zijn ridderplicht trouw te blijven, want
hij schrijft Een Protest tegen mijn beschuldiging van plagiaat.
Wat de heer Ritter, in niet geheel onbegrijpelijke verlegenheid, ter verdediging
aanvoert, is echter meer galant dan overtuigend. Hij zegt, dat ‘solieder motiveering’
noodig is dan de door mij gegevene. Wil hij nog meer plaatsen uit Löher hebben?
Hij kan ze krijgen, maar de aangevoerde voorraad leek mij toch wel afdoende.
Intusschen stelt de heer Ritter, met de loyale bedoeling mij ‘de volle maat te geven’,
in zijn blad ook de twee citaten uit Löher en ‘Vrouw Jacob’ naast elkaar, die
betrekking hebben op den optocht der Londensche vrouwen (zie mijn eerste artikel
over het boek van mevr. Boudier). Het plagiaat is hier, zou men zoo zeggen,
compromittant duidelijk, aangezien men zin voor zin in den tekst van mevr. Boudier
den tekst van Löher-Margadant kan terug vinden. Maar laten wij één ding niet
vergeten, komt de heer Ritter ons herinneren; mevr. Boudier heeft hier en daar toch
wat gewijzigd! Zoo heeft zij het binnendringen der vrouwen ietwat uitvoeriger en
breeder gemaakt, en dat maakt de dingen, volgens den heer Ritter, ‘essentieel anders’.
Het overschrijven kan dus volgens deze redeneering worden geneutraliseerd, wanneer
men zoo nu en dan tusschen de zinnen van den ander eens een eigen notitie plaatst;
m.a.w. men wordt wettig eigenaar van het gestolene door het anders te fatsoeneeren
(want meer dan fatsoeneeren kan men deze ‘bewerking’ toch niet noemen). Deze
logica spreekt boekdeelen voor de geringe eischen, die de heer Ritter aan litterair
eigendom stelt.
***
‘Open en eerlijk’, zegt de heer Ritter, heeft mevr. Boudier in ‘Het Vaderland’ erkend,
dat zij Von Löher heeft gebruikt; dat die open eerlijkheid gepaard ging met
verdachtmakingen en aperte onjuistheden wat de simpelste feiten betreft, schijnt den
kampioen der vrouwelijke onschuld geheel te zijn ontgaan. Maar, voegt de heer Ritter
er aan toe, mevr. Boudier zou alleen dan van plagiaat te beschuldigen zijn, ‘indien
zij, met eenige handige wijzigingen, den tekst van Von Löher in haar boek had
aangewend’. Het is nu juist dit ‘aanwenden’, dat ik ad oculos en aan de hand van
onweerlegbare teksten heb gedemonstreerd; alleen de handigheid laat ik in het midden,
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als zijnde een quaestie van smaak; want mevr. Boudier schreef, zooals ik liet zien,
slordig over, hetgeen volgens sommigen de handigste, volgens anderen echter de
onhandigste manier is.
Volgens dr Ritter heb ik wel veel citaten aangevoerd, maar citaten bewijzen volgens
hem weinig; ‘omdat de stijlanalyse ontbreekt die het beroep op de citaten aannemelijk
maakt.’ De durf van den heer Ritter is hier dicht in de buurt van brutaliteit, aangezien
ik mijn eerste artikel over ‘Vrouw Jacob’ voor het grootste deel aan het stijlonderzoek
van den roman wijdde en de plagiaatquaestie slechts aanvoerde als ondergeschikt
bewijs van de inferieure schrijfwijze. En zelfs al had ik dat niet gedaan: welke
‘stijlanalyse’ is er nog noodig, als men met een stijlanalyse van Löher kan volstaan
om aan te toonen hoe mevr. Boudier een verouderd werk uit de negentiende eeuw
copieert? De wijze waarop mevr. Boudier de zinnen van Löher in haar eigen bijdragen
inlascht, heb ik bovendien met het voorbeeld van de vrouw en moeder na den
Londenschen optocht duidelijk genoeg onthuld; en haar stijl zelf? Niemand anders
dan dr Ritter in eigen persoon heeft de uitdrukking ‘zij waren chaud met elkander’,
opgevischt uit den anachronistischen stroom!
***
Nog onvoorzichtiger is de heer Ritter, wanneer hij over den historischen roman in
het algemeen het volgende meent te moeten opmerken:
‘Hij of zij, die een historischen roman schrijft, komt vanzelf terecht bij de bronnen
welke ieder ander die hetzelfde onderwerp verwerkte, gevonden heeft. En het gevaar
van schijnbare confusie wordt te grooter indien men overweegt dat er in historische
romans objectief-vaststaande documenten (brieven, staatsstukken enz.) verschijnen,
die niet voor verschillende “bewerking” vatbaar zijn. Een dergelijke beschuldiging
van plagiaat is te construeeren ten aanzien van alle boekenparen, die zich bemoeien
met een zelfde historisch verschijnsel.’
Dit is een verdraaiing van het feit, waarover wij het hebben, die niet minder dan
ergerlijk is te noemen. Ik heb in mijn antwoord aan mevr. Boudier reeds gezegd, dat
er een verschil bestaat tusschen de bronnen uit den tijd zelf en latere historische
werken; niemand zal van plagiaat spreken, wanneer een auteur gebruik maakt van
brieven en staatsstukken. Maar daarom ging het niet! Mevr. Boudier heeft juist die
oorspronkelijke bronnen gemakshalve gepasseerd, omdat zij den
negentiende-eeuwschen Löher bij de hand had! Haar boek kan dus onmogelijk de
sfeer van Jacoba's eeuw ademen, want die eeuw ademt bij haar via de negentiende
eeuw! Ziedaar de kardinale blunder van mevr. Boudier; en ik zou den heer Ritter
wel eens één zin willen zien aanwijzen in b.v. ‘Een Zwerver Verliefd’ van Arthur
van Schendel, die op deze manier is gecopieerd; of laat hij Adriaan van Oordt naast
mevr. Boudier leggen, en dan zien wat er van zijn ‘algemeene’ uitspraak overblijft.
In dit verband wil ik den heer Ritter ook nog wijzen op een belangwekkende
dissertatie, onlangs verschenen, van mej. J.M.C Bouvy getiteld Idee en Werkwijze
van mevrouw Bosboom-Toussaint (De Voorpost, Rotterdam 1935). Dit boek,
wetenschappelijk uitstekend gefundeerd, goed geschreven en bovendien besluitend
met intelligente conclusies over stijl en rhetoriek, laat duidelijk zien, hoe mej.
Toussaint begon (in haar jeugd dus) op de wijze van mevr. Boudier, n.l. met
overschrijven van indirecte bronnen van twijfelachtige qualiteit, maar tevens, hoe
zij meer en meer kwam tot een studie van de oorspronkelijke documenten en
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tijdgenooten zelf. Alleen voor ‘De Graaf van Leycester in Nederland’ heeft deze
schrijfster twee jaar besteed aan het bijeenzoeken en lezen van bronnen, die niet
alleen uit algemeen bekende werken, doch ook uit archivalia bestonden, zooals dr
Bouvy opmerkt. Desondanks is mevr. Bosboom-Toussaint niet de ideale schrijfster
van historische romans geworden, omdat zij niet voldoende los kon komen van haar
materiaal; maar zij heeft althans de moeite genomen om tot den tijd zelf door te
dringen, en van die moeite getuigt haar latere werk. Als mevr. Boudier gebruik heeft
gemaakt van oorspronkelijke bronnen, dan blijkt daarvan naar buiten vrijwel niets,
terwijl de invloed van Löher manifest is; zij is dus het jeugdstadium van mej.
Toussaint niet te boven gekomen, terwijl haar carrière toch niet gisteren of eergisteren
begon!
Het ware, dunkt mij, verstandiger van den heer Ritter geweest, als hij maar gewoon
geschreven had, dat plagiaat op de gemiddelde boekenmarkt de wereld niet doet
vergaan. Want daarin zou ik hem gelijk geven; vergeleken bij den oorlog in Abessinië
is ‘het geval Vrouw Jacob’ slechts een kleine strubbeling, zelfs nauwelijks van invloed
op de voorbereiding van het komende St. Nicolaasfeest.
M.t.B.

Belangrijke herdrukken van Couperus
aant.

De Boeken der Kleine Zielen in één deel
Langs Lijnen van Geleidelijkheid
Er is dezer dagen een herdruk verschenen, die verdient met meer ophef te worden
aangekondigd dan vele nieuwe uitgaven, waaraan tegen St. Nicolaas nu eenmaal
geen gebrek is. Immers het geldt hier een boek van een onzer groote schrijvers, en
daarbij nog een van zijn allerbelangrijkste werken: De Boeken der Kleine Zielen van
Louis Couperus. De uitgever van Kampen, die dezen herdruk onderneemt, zal zich
zeker wel eens hebben afgevraagd, of het risico, dat aan dien herdruk is verbonden,
niet te groot is; hij heeft daarom van tevoren aan, verschillende critici hun oordeel
verzocht ever de ‘Boeken’, en (wie zou trouwens anders hebben verwacht?) niets
dan toejuichingen ontvangen Maar er is nog een andere instantie dan de critiek: de
lezers, die moeten koopen, Daarom wordt hier nog eens in het bijzonder de aandacht
gevraagd voor deze nieuwe editie van een belachelijk vergeten en (zelfs speciaal
voor den Haag!) uiterst belangrijke? schriftuur.
Want ‘De Boeken der Kleine Zielen’ geven Couperus nog oneindig zuiverder en
genialer dan zijn veel beroemder boeken over de Oudheid. Ten slotte was Couperus
in de eerste plaats (door geboorte en ‘klimaat’) een Hagenaar; niemand heeft den
Haag doorgrond als hij, niemand heeft meer geweten van de psyche der Hagenaars,
hun vooroordeelen beter gekend en hen ondanks die vooroordeelen lief gehad als
reflectoren van zijn eigen psyche. ‘De Boeken der Kleine Zielen’ met hun
onuitputtelijken rijkdom aan menschenkennis zouden moeten behooren tot de
meestgelezen werken van onze litteratuur; maar voor deze herdruk verscheen, was
het eerste deel nergens meer te krijgen, terwijl de drie laatste deelen wel te vinden,
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maar zonder deel I onvolledig waren. Vanwaar deze schandalige verguizing? Is de
stijl van Couperus, hoe Hollandsch ook, te voornaam en zijn wijze van menschen-zien
te weinig familjaar?
Maar nu zijn ‘De Boeken der Kleine Zielen’ weer bijeen en bereikbaar voor een
groot publiek. De uitgever vereenigde de vier deelen tot één geheel, dat toch
gemakkelijk te hanteeren is en uit een aangenaam leesbare, heldere letter is gezet.
Het woord is nu aan den lezer; dat hij het vertrouwen van de fa, van Kampen niet
beschame!
***
Gelukkig staat deze Couperus-herdruk niet alleen. Ik schreef destijds al over ‘De
Stille Kracht’ en ‘Metamorphoze’, die resp. bij Veen en Querido in nieuw gewaad
het licht zagen. Thans is in de goedkoope Salamanderreeks van, Querido Langs
Lijnen van Geleidelijkheid, ook één van Couperus' zeer goede boeken, opnieuw
uitgekomen. Ik hoop later in de gelegenheid te zijn op beide werken nog uitvoeriger
terug te komen, maar vestig nu vast de aandacht op hun verschijning.
M.t.B.

Twee representaties
aant.

Een oogst van het jaar 1935
Korte verhalen op Europeesch peil
Kristal. Letterkundige productie 1935. (De Spieghel - Het Kompas.
Amsterdam - Antwerpen 1935).
De korte baan. Nieuwe Nederlandsche Verhalen, bijeengebracht door H.
Marsman en E. du Perron, (Em. Querido's Uitg. Mij, Amsterdam 1935).
Wanneer men een bloemlezing of een andere verzameling werkstukken van
verschillende personen onder oogen krijgt, vraagt men onwillekeurig naar den zin
van die verzameling. Misschien in veel gevallen ten onrechte; er zijn b.v. litteraire
scheurkalenders in den handel, waarvan de eenige zin is, dat zij de dagen der week
en de daarmee samenvallende dagen der maanden nauwkeurig aangeven; maar de
samenstellers van de twee hierboven genoemde bloemlezingen zullen ongetwijfeld
niet gelijkgesteld willen worden met de ontwerpers van dergelijke nuttige en fraaie
gebruiksartikelen. Dus vragen wij naar den zin.
Wat het letterkundige jaarboek Kristal betreft: het geeft een aanwijzing, in welke
richting men moet zoeken door den ondertitel ‘letterkundige productie’. Daarin ligt
m.i. opgesloten, dat de samenstellers (die niet genoemd zijn en derhalve wel als
anonieme ‘productieleiders’ verzwegen zullen willen worden) hun boek beschouwen
als een soort monster (met waarde natuurlijk) of misschien nog juister: als een
stalenboek, waaruit de gebruiker kan opmaken, wat er alzoo op de markt der
Nederlandsche litteratuur te koop wordt aangeboden. Die ondertitel is nuchterder
dan de eigenlijke titel Kristal, die toch onwillekeurig aan iets stralends en gezuiverds
doet denken. Weliswaar verklaren de samenstellers, dat zij daaraan niet gedacht
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hebben; ‘de naam Kristal wil niet een pralend epitheton zijn voor het gehalte van
den inhoud, doch suggereert de van vloeibaarheid tot vorm gestolde stof, waarin het
licht weerkaatst in alle kleuren van het spectrum’. Deze nadere toelichting maakt
een materieele vergelijking met den naam der vroegere litteraire almanakken Erts
(verschenen in 1926, 1927, 1929 en 1930) onmogelijk, al zal ongetwijfeld wel eens
iemand gedacht hebben, dat met de evolutie van erts tot kristal een
vooruitgangssymbool was gegeven. Maar er is in de litteratuur bezwaarlijk van voorof achteruitgang te spreken, aangezien het begrip zich op de materie met weinig
succes laat toepassen; wie zal uitmaken, of ‘de’ Nederlandsche letterkunde sinds
Reinaert de Vos voor- dan wel achteruit is gegaan?
Desalniettemin is een vergelijking van opzet en inhoud der Erts jaarboeken met 't
huidige Kristal zeker niet onvruchtbaar. De eerste Erts van 1926 was een onderneming
van voor het meerendeel nog onbekende auteurs, zelfs debutanten; het boekje draagt
van den opzet dan ook duidelijk de sporen. Het heeft iets jeugdigs, soms ook iets
infantiels, maar in ieder geval is een zekere frischheid niet te ontkennen; in het register
veroorloven eenige medewerkers zich grappen; zelfs de portretten hebben de glimlach
van degenen, die vol overmoed in het strijdperk treden en om den dood niet bang
zijn zichzelf zonder tusschenkomst van een gegalonneerden huisknecht van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde aan te dienen. Wanneer men het portret
van den dichter Werumeus Buning in Erts 1926 met dat in Kristal 1935 vergelijkt,
dan kan men niet nalaten te constateeren, dat het voortschrijden der jaren zelfs een
dichter met flapdas en vragend-naïeven blik kan doen veranderen in een welgedanen
heer, op wien de poëzie althans uiterlijk geen bepaald stempel meer drukt. En zooals
het met Werumeus Buning gaat, zoo gaat het met ons allen; men verzuime ook vooral
niet de beeltenissen van Anton van Duinkerken naast elkaar te leggen! Ja, het leven
moge dan de poëzie niet evenaren, op de gelaten harer dragers spreekt het des te
onafwijsbaarder een tale van opkomen, aankomen en door de haren heenkomen.
Alleen Van Vriesland is jeugdiger geworden sinds 1926; toen staarde hij melancholiek
naar de aarde, thans heeft hij het hoofd blijmoedig opgeheven en glimlacht ons tegen
als een verloste, eeuwig jonge optimist.... Overigens zijn de portretten van den schilder
Roelofsz in Kristal geen succes; blijkbaar heeft deze ongemeen begaafde satyrische
teekenaar geen bijzonder talent voor het menschelijk gezicht, want zijn interpretatie
van b.v. J.C. Bloem en A. Roland Holst is wel erg grof en oppervlakkig! Het is niet
zoo eenvoudig om Roland Holst op Hans Albers te doen gelijken, maar Roelofsz is
het toch gelukt!

Waar is de jongere generatie?
Een heel merkwaardig verschijnsel signaleert voorts het jaarboek Kristal: er blijkt
geen jongere generatie van schrijvers te zijn! Want al zijn er eenige namen bijgekomen
(en uiteraard ook verdwenen) sedert 1926, het totale aspect van de Nederlandsche
litteratuur is vrijwel onveranderd gebleven. Bovendien zijn ook de auteurs, die in
Erts niet voorkomen en in Kristal wel, bijna zonder uitzondering boven de dertig
jaar, voorzoover het de mannen betreft (op de vrouwen is controle onmogelijk,
aangezien het register discreet hun geboortejaar verheimelijkt; op zichzelf al een
bewijs, zei mij een boosaardig en volstrekt onbetrouwbaar persoon dezer dagen);
men kan hen dus moeilijk meer betitelen als ‘de jongeren’, al blijft zulk een benaming
nu eenmaal door de gewoonte (zie de Tachtigers!) langer hangen dan in verband met
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den leeftijd aanvaardbaar is. Kristal vormt dus wel de neerslag van de ‘letterkundige
productie’, maar een tendentie van een bepaalde generatie om zich te laten gelden,
die in Erts 1926 te constateeren valt, ontbreekt hier ten eenenmale. Doet zich derhalve
de vraag voor: zijn er geen in den letterlijken zin van het woord jonge schrijvers? Of
dwingt de tijd hen allen politici of cineasten te worden? Of zijn zij er wel, maar dringt
hun bestaan niet door tot de redacteuren van Kristal? Het laatste lijkt mij toch niet
erg waarschijnlijk, want Marsman b.v. was tien tot vijftien jaar geleden werkelijk
niet ‘gearriveerd’, maar zijn stem hoorde men terdege! Hoe het ook zij, het
verschijnsel doet zich voor, en het stelt ons voor een probleem. Het zou inderdaad
wel eens niet onmogelijk kunnen zijn, dat de omstandigheden in die mate
absorbeerend werkten, dat voor de bezinking van litteratuur juist in de jeugdjaren
dit tijdvak geen ruimte overliet. Het geeft mij overigens een hol gevoel in den rug,
dit ontbreken van een nieuw front met programma's en manifesten.
Kristal is dus een verzamelboek zonder veel samenhang, en men kan de bijdragen
daarom het best beoordeelen alleen als afzonderlijkheden, door een toevalligen oproep
van objectief-gestemde personen bijeengebracht. Wel hebben de samenstellers zich
aan auteurs gehouden. ‘die voor dit tijdperk kenmerkend zijn’, en dus b.v. niet Van
Schendel en Henriëtte Roland Holst uitgenoodigd; maar de grens blijft vaag, en de
bijdrage van Nescio (op zichzelf curieus en representatief voor den schrijver van
Dichtertje en De Uitvreter) is nu ook niet bepaald van ‘dit tijdperk!’
Aangezien critisch proza en tooneel niet zijn opgenomen vanwege de beperkte ruimte,
zijn er slechts twee genres, die bij de beoordeeling gemakshalve gescheiden moeten
worden: ‘creatief’ proza en poëzie. Het lijkt mij niet te loochenen, dat de poëzie het
in dezen bundel met eenige lengten wint van het proza; alle bijdragen, die ik onder
de lezing noteerde als bijzonder treffend, zijn gedichten! Ik noem b.v. Processie van
Mien Proost (de dame, die zich nu definitief als een heer heeft ontpopt); de zeer
opmerkelijke verzen van J.C. Noordstar, die een eigen toon hebben en verrassen door
hun origineele fantasie; een in zijn doelloosheid van bedoeling zeer geslaagd gedicht
van M. Nijhoff, Impasse; drie van de beste gedichten van Anthonie Donker; een
treffend gedicht over Rembrandts zoon Titus van Jan Engelman; opmerkelijke poëzie
van Leo van Breen, J. van Hattum en S. Vestdijk, en nog meer dat de aandacht
verdient. Maar bij het proza is de oogst gering. Men krijgt den indruk, dat de truc
een belangrijke, tè belangrijke rol speelt in verschillende van de hier opgenomen
fragmenten en novellen, terwijl de rest niet boven de middelmaat van het oude procédé
uitkomt. Moet men zich laten imponeeren door daverende fragmenten als die van
den kunstjournalist W.A. Wagoner (Roem is een narcoticum), of nare verhalen als
Liberty Hotel van Jo Otten, of al te faciele vie-romancée-recepten als van Wessems
Monsieur de Talleyrand? Wat mij betreft dan nog veel liever de soliede verteltrant
van Antoon Coolen, die tenminste geen bijzondere litteraire pretentie heeft; en het
oude stuk Een Lange Dag van Nescio wordt werkelijk door geen van de andere
aanwezige prozaïsten overtroffen!
Er zijn natuurlijk hier en daar lichtpunten; maar het algemeene aspect is zeer zwak
en onbevredigend. Men moet zich dus troosten met de poëzie.
De uitvoering van Kristal is royaal en bijna deftig; in verband met de hierboven
gememoreerde leeftijdsquaestie zou men bijna durven beweren, dat deftig en dertig
identiek zijn.
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Geen Blubo!
Van het proza gesproken: naast Kristal, dat een willekeurig beeld van de ‘productie’
wil geven, kan men den bundel novellen leggen, die door H. Marsman en E. du
Perron zijn verzameld. In tegenstelling tot de redacteuren van het jaarboek voornoemd
zijn de samenstellers wèl met een bepaald plan te werk gegaan; een plan, waarvan
zij in een woord ter inleiding rekenschap afleggen. Zij zijn van meening, dat er hier
te lande een ongemotiveerde voorkeur bestaat voor den roman, terwijl het korte
verhaal overal en altijd tekort komt; ten onrechte, zeggen zij, want er is meer
meesterschap te vinden in dat korte verhaal dan in den roman. Daarbij stellen zij zich
scherp tegenover het heerschende provincialisme en ‘huiskamerrealisme’; zij nemen
het op voor het proza, ‘dat Nederlandsch maar tevens Europeesch tracht te zijn’. ‘De
vrees, dat een litteratuur haar eigen karakter zou kunnen verliezen naarmate zij
Europeescher van visie wordt, van cultuur en niveau, is een kinderachtige vrees, en
nogmaals een provinciale’. heet het in de inleiding; ‘een schrijver blijft één met zijn
taal en door die taal met zijn land. En de dwaling dat de zielskracht met het toenemen
van de denkkracht verminderen zou, berust op een overeenkomstige vrees: wezenlijk
wordt men alleen door de werking van zijn volle denkkracht’.
Deze oriënteering zou misschien nadere uitwerking behoeven, maar zij is in beginsel
toch wel duidelijk: geen Blubo! Zij is ook opmerkelijk, omdat zij twee tamelijk
uiteenloopenden schrijvers, Marsman en Du Perron, blijkbaar kan dienen als basis
tot samenwerking. En als men de gekozen verhalen overziet, moet men erkennen,
dat de beide collaboranten er in geslaagd zijn hun programma in practijk te brengen,
terwijl zij toch geenzins dogmatisch te werk zijn gegaan bij hun keuze. Natuurlijk
sluit de opzet bepaalde auteurs uit; maar daardoor krijgt men ook houvast aan het
boek, dat m.i. eerder te ruim dan te eng gehouden is, de beginselverklaring van de
inleiding in aanmerking genomen. De vertegenwoordigde schrijvers zijn: R. van
Genderen Stort, M. Nijhoff, Jeanne van Schaik-Willing, Paul van Ostayen, Maurice
Roelants, J. Slauerhoff (die in Kristal helaas ontbreekt), H. Marsman. E. du Perron,
Albert Helman, Gerard Walschap, A. den Doolaard, Eva Raedt - de Canter, Maurits
Dekker, Jef Last, Flilip de Pillecijn en S. Vestdijk. Niemand, dunkt mij, kan uit deze
lijst een benauwddogmatische verenging van gezichtskring distilleeren.
Omdat de samenstellers de medewerking niet afhankelijk stelden van de
‘nieuwheid’ (de titel is dus in zooverre onduidelijk, dat het hier meestal in tijdschriften
reeds gepubliceerde novellen betreft), hebben zij bij hun keuze zoo scherp mogelijk
kunnen letten op de waarde. Daarom komen hier verschillende auteurs met hun beste
specimina voor den dag; zoo b.v. Marsman zelf (De Bezoeker), Eva Raedt - de Canter
(De Droom), R. van Genderen Stort (Het Vaderschap van Paul Hooz) en diverse
anderen; natuurlijk zijn er ook, die door hun bijdrage niet de volle maat krijgen
(Gerard Walschap in Genezing door Aspirine en S. Vestdijk in Een Twee Drie Vier
Vijf; overigens geenszins slechte verhalen!), maar dat is wel onvermijdelijk.
Ik kan geen analyse geven van alle verhalen in dezen verdienstelijken bundel;
maar hoofdzaak is, dat hij beantwoordt aan zijn doel en inderdaad laat zien, dat 't
Nederlandsch-Vlaamsche taalgebied proza van beteekenis heeft voortgebracht, dat
de vergelijking met buitenlandsch werk zeer zeker kan doorstaan. De Korte Baan
spreekt in dit opzicht Kristal tegen; en het stemt tot optimisme, dat een oogst van
één jaar geen maatstaf blijkt voor het niveau van het Nederlandsche proza als
zoodanig.
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Menno ter Braak.

Waarom Forum verdwijnt
aant.

Verklaringen der beide redacties
In het November-nummer van ‘Forum’ leggen de Nederlandsche en de Vlaamsche
redactie ieder een verklaring af over de oorzaken, die tot de opheffing van het
tijdschrift hebben geleid.
De Nederlandsche redactie schrijft, na gewezen te hebben op de voorbarige berichten,
die in de pers hebben gecirculeerd, het volgende:
‘De samenwerking tusschen de Nederlandsche en Vlaamsche redacties, die
gedurende twee jaar de basis van Forums bestaan heeft uitgemaakt, was aangegaan
op den grondslag van wederzijdsche onafhankelijkheid bij de beoordeeling der
bijdragen; een dergelijke onafhankelijkheid scheen beide partijen gewenscht, omdat
zij, hoewel op meerdere punten verwantschap voelend, de bestaande verschillen
tusschen Noord en Zuid niet wilden veronachtzamen.
Tusschen beide redacties is sedert geruimen tijd een meeningsverschil ontstaan
over een bijdrage, die door de Nederlandsche redactie met algemeene stemmen was
aanvaard; de katholieke leden der Vlaamsche redactie meenden op grond van de
strekking dezer bijdrage bezwaar te moeten maken tegen publicatie[.] Aangezien de
Vlaamsche redactie (althans haar katholieke meerderheid) zich, na gepleegd overleg,
en na eenige formeele concessies door de Nederlandsche redactie aangeboden als
onvoldoende van de hand te hebben gewezen, op het standpunt stelde, dat zij bij
plaatsing van bedoelde bijdrage niet langer de redactioneele verantwoordelijkheid
zou kunnen dragen, en de Nederlandsche redactie niet op de door haar genomen
beslissing meende te kunnen terugkomen zonder een ernstig precedent te scheppen,
dat een inbreuk zou beteekenen op den grondslag der wederzijdsche samenwerking,
kon het hangende geschil niet tot een goede oplossing worden gebracht. Dus moest
besloten worden de uitgave van Forum te staken, aangezien voortzetting van het
tijdschrift op andere basis in verband met de tijdsomstandigheden niet wenschelijk
mocht worden geacht.
De Nederlandsche redactie betreurt het, dat deze oplossing de eenig-mogelijke is
gebleken, en dat een geschil van principieelen aard heeft geleid tot de opheffing van
een tijdschrift, waarin beide partijen overigens steeds in goede harmonie en met
toewijding konden samengaan. Zij brengt bij dit afscheid haar hartelijken dank aan
den uitgever, die steeds op de onbekrompenste wijze de belangen van Forum heeft
behartigd, en aan haar lezers voor hun gewaardeerden steun’.
***
De verklaring der Vlaamsche redactie luidt als volgt:
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‘Twee jaar geleden werd er in Forum op gewezen, dat de Nederlandsche en de
Vlaamsche redacties van elkaar onafhankelijk waren. Naar aanleiding van een door
de Nederlandsche redactie aangenomen bijdrage werd het van Vlaamsche zijde
noodig geacht den grondslag van het samengaan te herzien.
Bij het overleg daaromtrent kwamen twee opvattingen tot uiting. Volgens de eene
zou de onafhankelijkheid van beide redacties haar natuurlijke begrenzing dienen te
vinden in het voor elke samenwerking noodige beleid der redacteuren om, bij de
bestaande verschillen in levensbeschouwing, elkaar geen ernstigen aanstoot te geven.
Dit moet aldus worden begrepen, dat bijdragen met hooge litteraire verdienste
sommige ethische bezwaren hun absoluten zin kunnen ontnemen en omgekeerd, dat
bij de beoordeeling van bijdragen met minder overtuigende waarde alle ethische
overwegingen niet kunnen worden voorbijgezien.
Daartegenover stond de opvatting, dat op deze wijze compromissen met voor
iedereen onaangename zijden onvermijdelijk zouden worden, terwijl bovendien het
begrip onafhankelijkheid zijn volstrekten zin zou kunnen verliezen.
Daar beide opvattingen verstrengeld zijn met de geheele persoonlijkheid der
redacteuren, kon de inspanning van een bemiddelingsgezinde fractie niet verhinderen,
dat iedereen terugkeerde tot het eigen zuiver principieel standpunt. In de gegeven
constellatie moest dan ook, ondanks alle onderlinge waardeering, van verdere
samenwerking worden afgezien’.

Schietschijf
aant.

Samen sterven!
In de Tooneelrevue, het officieele orgaan der groote Nederlandsche
tooneelgezelschappen, wordt ditmaal eens van leer getrokken tegen de tooneelcritici.
Het gaat niet al te best met het Nederlandsche theater, en nu moeten natuurlijk ook
de heeren van de pers een deel van de schuld dragen. Deze menschen zijn volgens
het blad in quaestie veel te onwelwillend in hun beoordeelingen der geleverde
prestaties. Omdat er geen vast tooneelpubliek meer is, zouden (altijd nog volgens de
Tooneelrevue) de critici het menschdom in de stalles moeten schrijven. Ik ben
sceptisch over de mogelijkheid, en geloof, dat de ongenoemde auteur van dit artikel
de critici enorm overschat (zooals hij hun onwelwillendheid overdrijft; hij kent het
werkelijke lijden niet van den tooneelcriticus, den man in zijn eenzame loge, den
man, die beroepshalve verslaafd is aan de illusie, ook als de illusie ontbreekt!); maar
wij zullen daarover niet twisten. Mogelijk, dat een welwillende tooneelcritiek, zooals
die in Frankrijk wordt beoefend en door de directeuren zelf gehonoreerd met goede
bankbiljetten, meer resultaten oplevert voor de kassen. Wij zijn voorloopig nog niet
in dien ideaal-toestand en lezen nog met een oprecht gemoed de artikelen in het
Ochtendblad, door onze tooneelcritici voor eigen rekening geschreven.
Ik vermoed echter, dat het den heer van de Tooneelrevue niet te doen is om de
Fransche methoden te propageeren; want ook die hebben hun ernstige bezwaren,
gezien de algemeene lofprijzingstoon, die het publiek op den duur even koud laat
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als de Hollandsche onwelwillendheid. Maar toch dreigt deze minnaar van het tooneel
met den vinger. ‘Laten de critici een meer of minder uitvoerig verslag schrijven en
laten ze vooral niet te veel broken...., want anders konden zij zelf wel eens spoedig
heelemaal overbodig worden’, zoo schrijft hij met een waarlijk aandoenlijke
bezorgdheid voor het dagelijksch brood der kunstcritici. Wij hebben het wel verstaan:
op straffe van werkeloosheid moeten de recensenten welwillend worden.
Ziehier een uiterst gecompliceerd verband, een nieuwe zakenmoreal in het vooruitzicht
stellend. De tooneelcriticus bedenke voortaan, eer hij een stuk ‘kraakt’, dat ieder
kraakje hemzelf mee kraakt. Wanneer dit bewust wordt gemaakt in het nog maar al
te vaak onbewuste brein der ‘krantenschrijvers’, dan krijgen wij inderdaad een
toestand, die den Franschen zoo niet overtreft, dan toch evenaart; want de criticus is
op listige wijze toch ingeschakeld in het bedrijf en kan er niet meer uit ook, zonder
verpletterd te worden onder de neerstortende coulissen van het tooneel zelf.
In dit heerlijk perspectief zullen de critici voortaan een vast omlijnd programma
kunnen vinden voor hun uiteenzettingen over qualiteit.
Sagittarius.

Tusschen twee landen
aant.

Het Duitsche dienstmeisje als Andromeda
Het phaenomeen der haat-liefde
S. Vestdijk, Else Böhler, Duitsch Dienstmeisje. (Nijgh & Van Ditmar,
Rotterdam, 1935).
Het is nog niet zoo lang geleden, dat ik over den eersten roman van Vestdijk, Terug
tot Ina Damman, in deze courant heb geschreven, en het is nog korter geleden, dat
ik zijn bundel novellen De Dood Betrapt op deze plaats besprak. De productiviteit
van dezen schrijver is zoo phaenomenaal, dat men als criticus moeite heeft haar bij
te houden; en het merkwaardige is, dat dit productieve geenszins ten gevolge heeft,
wat het zoo dikwijls ten gevolge heeft: dat er een monotone ‘bereiktheid’ in het werk
komt, als het een auteur van het eerste plan betreft, of een monotone
fabrieksslordigheid, als het een auteur van de mindere soort betreft. Veeleer schijnt
het veelschrijven bij Vestdijk de ontwikkeling van een soms verbijsterende virtuositeit
te bevorderen; in sommige van zijn essays en gedachten overwoekert de schittering
van het talent soms zelfs de oorspronkelijke vitale aandrift. In den zooeven genoemden
bundel novellen kon men hier en daar die neiging tot het virtuozendom duidelijk
onderscheiden. Naar aanleiding van dien bundel schreef ik daarom destijds, dat de
novelle Vestdijk soms iets van zijn oorspronkelijke persoonlijke naïeveteit deed
inboeten; ‘hij staat in den volsten zin van het woord op den tweesprong en alleen de
toekomst zal uitmaken of hij vooral een van onze boeiendste persoonlijkheden dan
wel vooral een van onze schitterendste schrijvers zal willen zijn. Ik voor mij hoop
het eerste....’

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

De roman Else Böhler, Duitsch Dienstmeisje nu bewijst, hoewel er zeker enorm veel
virtuositeit aan is weggeschonken, dat Vestdijk door die virtuositeit de eigenlijkste
en waardevolste bestemming van den schrijver niet heeft vergeten. Want al proeft
men aan dit boek, dat de auteur sedert Ina Damman als ‘technicus’ veel geleerd heeft,
de persoonlijke aandrift, van waaruit Else Böhler is geschreven, domineert hier zoo
onmiskenbaar over het talent van den virtuoos, dat men geen oogenblik in twijfel
verkeert, hoe noodzakelijk Vestdijk in dezen vorm een obsessie van zich af moest
wentelen. Dit werk is de tegenkant van Ina Damman, dat den lezer vervuld van een
jeugddroom achterlaat op de laatste bladzijde; Anton Wachter, de scholier met zijn
jongenswereld, waarin de realiteit van de verbeelding nog de overwinning kan behalen
op de aanraking met ‘het leven’ zelf, is in den nieuwen roman volwassen geworden
en heet mr Johan Roodenhuis; Ina Damman, de verre, platonische, is angstwekkend
dichterbij gekomen en heet Else Böhler, Duitsch dienstmeisje. Met dat al zijn, als
men de verhouding Roodenhuis-Else Böhler analyseert, de polen van die verhouding
dezelfde gebleven; ook voor Roodenhuis is de liefde een demon, die zelfs onder de
scherpste redelijke controle met alle redelijkheid een spel speelt, en Else Böhler is
precies als Ina Damman de vrouw, die den man de kans biedt uit de verstandelijke
begrensdheid van een verstarde omgeving te ontsnappen. Maar daar is ook het groote
verschil: wat tusschen Anton Wachter en Ina Damman zuiver verbeelding bleef, met
nauwelijks enkele vluchtige ontmoetingen als nevenmotief, dat heeft zich tusschen
Roodenhuis en Else Böhler ontwikkeld tot een vorm van vergiftigde ‘verwerkelijking
onder de menschen’, tot een haatliefde, die evenzeer de platonische illusie van Anton
Wachter als de platvloersche ervaringen van een verbeten scharrelaar inhoudt.

De twee episoden.
Want de roman Else Böhler is, als men die bepaling niet verkeerd wil verstaan, de
geschiedenis van een scharrelpartij tusschen een juridisch student, later meester in
de rechten, en een Duitsche dienstbode, later aankomend variété-artiste in de
omgeving van de S.A.; een scharrelpartij, die Roodenhuis tot een moord drijft en
hem op het schavot brengt. In de cel schrijft Roodenhuis zijn mémoires: zoo heeft
Vestdijk zijn roman opgezet; in de dagen voor den dood noteert Roodenhuis, bij
wijze van eerste afrekening met het leven, wat hem tot die absurde daad: de
vermoording van een hem vrijwel onbekend individu, heeft gebracht. Stap voor stap
volgt hij de ontwikkeling van zijn gevoelens voor het Duitsche dienstmeisje, dat hem
won door een vlijmscherp knipoogje. Op zichzelf is deze opzet weinig geloofwaardig;
dat men een zoo litterair tot in bijzonderheden verzorgden roman schrijft, als men
een paar dagen later met de bijl zal worden onthoofd, weet ook het talent van een
Vestdijk niet zeer waarschijnlijk te maken. De lezer blijft dus dien opzet voelen als
een met zekere bedoelingen gekozen schema; hetgeen niet wegneemt, dat men onder
het lezen volkomen verzoend raakt met dat schema, door de werkelijk vaak meesterlijk
te noemen tactiek, waarmee Vestdijk het gebruikt. Toch blijft er een breuk bestaan
tusschen de twee episoden, waarin de roman te verdeelen is: eenerzijds Roodenhuis'
leven aan den Waalweg in een Hollandsche stad (men herkent er de nieuwe buurten
van Den Haag gemakkelijk uit) en zijn leven met Else Böhler, die in dienst is bij
buurjuffrouwen; anderzijds Roodenhuis' ervaringen in Hitler-Duitschland, waar hij
op zoek gaat naar de hem obsedeerende vrouw en tenslotte op een feest van
bruinhemden den moord pleegt op zijn ‘concurrent’ Rudolf Steinmann. Het werk
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klapt, bij wijze van spreken, van de eene episode naar de andere om op een krakende
theoretische scharnier. Hier grijpt wel de virtuoos Vestdijk in, zoodat het kraken nog
altijd interessant blijft; maar men merkt nochtans juist op deze enkele plaatsen, dat
men den auteur niet gelooft, zooals men hem overal elders in zijn boek gelooft, omdat
daar de persoonlijke aandrift den zeldzaam concreten stijl bezielt en vanzelf
geloofwaardig doet zijn. Echter: hoewel de twee episoden dus min of meer theoretisch
naast elkaar blijven staan, zou men ze geen van beide gemist willen hebben; zoowel
de satyre op het Hollandsche burgermilieu als de prachtige analyse van het Duitsche
volkskarakter zijn in hun soort compleet.
Eerst dan de Hollandsche episode. Het gezin Roodenhuis in de ‘sterrenbuurt’ (de
straten zijn naar de sterrebeelden genoemd). Uit de vergiftigde atmosfeer van deze
familie wordt de scharrelpartij geboren; de liefde van den zoon, die in zijn omgeving
niets dan bederf ruikt, is bij voorbaat belast met den erfelijken haat. Zelden las ik
een boek, dat zoo van den familiehaat was doortrokken als deze roman van Vestdijk;
zelden ook heeft een auteur onmeedoogender het samenleven van Nederlandsche
‘doode zielen’ geobserveerd. Deze verarmde menschen met hun hobby's en hun
kankerende rancune tegen het leven, dat hen dupeerde, hun dilettantische pogingen
tot zelfhandhaving met als voortdurende bedreiging de knagende onbevredigdheid
op den achtergrond, zijn zeker met evenveel meesterschap geobjectiveerd als die
andere door en door Hollandsche menschen uit Couperus' Boeken der Kleine Zielen;
maar waar Couperus de afstand van zijn onderwerp doet blijken uit een zachte,
verteederde, melancholieke sympathie, daar schept Vestdijk (uit een ander milieu
voortgekomen trouwens dan de aristocraat Couperus) zijn personages om tot kleine
duivelachtige wezens, lepelaflikkende kobolden van Hieronymus Bosch, gorilla's,
dwergen en aapmenschen, en nog wel zonder fantastische proportieopdrijving à la
Bordewijk, met niets dan de ‘realiteit’ als middel. Hier niets van de teedere sfeer uit
Ina Damman en uit een nieuwe (eveneens pas verschenen) novelle van Vestdijk, De
Bruine Vriend (De Vrije Bladen, Jaargang 12, Schrift 10); met opzet lijkt de schrijver
alle verteedering uit zich te hebben gebannen om ongenadig en wreed te zijn. Tusschen
Johan Roodenhuis en zijn vader, moeder en broer wordt een permanent spel van kat
en muis gespeeld; men denkt aan een guerilla, die nooit eindigt, maar des te meer
afmat en verbittert. Céline heeft in zijn Voyage au Bout de la Nuit op een dergelijke
manier zijn wereld gereduceerd tot de elementairste instincten; maar Vestdijk is
zakelijker, beknopter .... Er is voor Roodenhuis in deze omgeving maar één positief
‘tegenpunt’: zijn vriendschap met den Freudiaansch georiënteerden schilder Peter
van Herwaarden. Maar het is, alsof de haat en de verbitting, waarmee Vestdijk in
Else Böhler te werk gaat, ook die relatie heeft aangetast; de verhouding tusschen
Roodenhuis en Van Herwaarden is evenmin vriendschap als die tusschen een
biechteling en den biechtvader. Vestdijk heeft van Peter een ‘hoogere instantie’
gemaakt, tegen welker autoriteit Roodenhuis zich wel verzet (b.v. door Peters
psychoanalytische ‘duidingen’ als een dogmatisch systeem aan de kaak te stellen),
maar toch zonder los te komen van Peters overwicht. Laat ik er dadelijk aan
toevoegen, dat deze schilder een van de meest theoretische figuren van het geheele
boek blijft; hij doet eigenlijk dienst als een oefenmuur bij het tennissen, n.l. om de
stellingen van Roodenhuis in een feillooze conversatie terug te kaatsen; maar de
lezer krijgt niet den indruk (zooals bij vrijwel alle andere verschijningen in dezen
roman), dat het een levende partner is, die hier partij geeft. En vriendschap? Men
voelt zooiets geen oogenblik in de vaderlijke bedoktering van den patiënt Roodenhuis
door den met theorie en experimenten vrijgevigen Peter. Vestdijk heeft hem met de
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virtuositeit geteekend, die hem bijspringt, als hij een voor het spel onmisbaar stuk
noodig heeft; maar overtuigend uit zichzelf als de andere menschen uit dit milieu is
deze figuur niet.

De mythe Else Böhler.
Des te overtuigender is de ‘heldin’ Else Böhler: onderdeel van deze sterrenbuurt vol
gnomen en spoken, maar toch erbuiten, omdat zij Duitsche (dat wil hier zeggen: het
evenzeer gehate als beminde romantische) is; hoewel belast met alle burgerlijkheid
van de omgeving, heeft zij de middelen van de exotische vrouw, die haar
voorbeschikken om Roodenhuis' aandacht te trekken; zij wordt voor dezen Perseus,
die voor haar strijdt ‘met monsters en Gorgonen’, de Andromeda op het platje van
juffrouw Erkelens. Het zou Vestdijk alleen al tot een groot schrijver stempelen, dat
hij erin geslaagd is, in en door de benepenste burgerlijke sfeer deze dienstbode op
te voeren tot een ‘mythologische’, d.w.z. ver boven het huiskamerrealisme uitgestegen
figuur, en daarmee de zg. scharrelpartij tot een ‘mythe’ der zinnelijkheid. Else Böhler
is en blijft de concrete Else Böhler: een vrouw van het gewone slag, bewust van haar
effecten en zeer onbewust van haar eigen zieleleven tegelijkertijd, een vulgaire Ina
Damman waarschijnlijk; het eigengereid-wisselvallige, het sluw-berekenende en
toch au fond dom-instinctieve van haar verbijsterend onlogische motiveering heeft
Vestdijk meesterlijk geteekend, maar zonder in de ‘Kleinmalerei’ der naturalisten te
vervallen. In de figuur Else Böhler betrekt hij (behalve de psychoanalyse, die telkens
als tegenwicht dienst doet) zoowel het Duitsche volk, dat zij op haar manier
vertegenwoordigt, als het katholicisme, waarvan zij op haar manier de
onvergelijkelijk-getrouwe afspiegeling geeft; aldus wordt Else Böhler, behalve
willekeurige dienstbode en minnares, ook het lichaam, waarin levensbeschouwingen
en vooral vooroordeelen elkaar rendez-vous geven.
Dit voortdurend overgaan van het particuliere vrouwenleven naar gansche werelden
van denken en voelen, die zich voor Roodenhuis onscheidbaar verbinden met de
sexualiteit tot het Andere, dat hem losmaakt uit zijn verpeste omgeving om hem,
zonder dat hij zich aan vage illusies overgeeft, via een roekeloos avontuur in een
nieuwe ‘omgeving’ te verstrikken, brengt het boek op een geheel ander plan dan dat
van het naturalisme: het ‘mythologische’, als men wil. Met ‘mythe’ bedoel ik, dat
Else Böhler niet door den schrijver werd geschapen omdat hij verslag wilde geven
van eenige vrijerijen, maar omdat hij het complete karakter der haat-liefde vleesch
wilde laten worden in deze vrouw, die voor hem echter oneindig meer
vertegenwoordigt dan alleen het avontuur van donkere laantjes; achter haar
schijngestalten, die varieeren tusschen prostituée en Madonna, raadt men telkens de
demonen van de geloofs- en volksgroepen achter haar. Haat-liefde bezielt Vestdijk
bv. evenzeer jegens de Duitschers, die men steeds achter Else Böhler ziet loeren; hij
zegt ergens, dat hij zich aan hen verwant voelt in hun armzalige menschelijkheid;
‘nooit zal men mij uit het hoofd kunnen praten, dat deze pompeuze en sentimenteele
paradeloopers nog het meest op werkelijke menschen lijken, juist omdat ze minder
zijn dan alle anderen, en zoo belachelijk: dàt vooral.’ Het is de vraag, of de
betrokkenen erg content zullen zijn met een dergelijk verwantschapsgetuigenis,
waaruit duidelijk genoeg blijkt, dat de ‘liefde’ hier berust op het besef van een
gemeenschappelijk menschelijk tekort!
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In Else Böhler openbaart dat besef zich nader in de tweede, Duitsche episode, die
op de eerste, Nederlandsche volgt, waarin Duitschland op een zoo sarcastische wijze
wordt gehekeld in zijn laatste ‘nationale’ evoluties, dat men ook hier den toon der
weggeschreven obsessie hoort: in Duitschland hekelt Vestdijk zijn eigen
geimponeerd-zijn door het brutale overwicht der collectiviteit. Vandaar de
beheerschte, bijna wetenschappelijke toon der satyre op ‘het onzuiverste ras dat
Europa bevolkt’, op het volk ‘uit alle legers en huurlegers, uit de vertegenwoordigers
van alle rassen samengesteld’, dat tracht ‘de smartelijke homogeniteit te acteeren
van een huisgezin waarvan geen enkel lid op het andere lijkt.’ En deze Duitsche
episode eindigt met een barbaarsch S.A.-feest, door Roodenhuis bijgewoond in de
uniform van een dier kameraden; Alfred Rosenberg spreekt de feestrede uit, en die
is op zichzelf de scherpste parodie, die mogelijk is. Bij dit voor een Nederlandsch
auteur even onverwachte als verbijsterend-fantastische slot neemt men dan graag op
den koop toe, dat de verdwenen Else Böhler wat al te toevallig in den bruinen
maalstroom opduikt en aanleiding geeft tot het doodelijk schot op Steinmann.
Ik zou nog meer kanten van dit boek willen belichten, maar mijn ruimte is beperkt.
Uiterst curieus is bv. het gebruik van het Duitsch in den dialoog, dat doorgaans heel
goed is getroffen en in een Nederlandschen roman verrassend aandoet; zoo zijn er
meer vormquaesties, die de behandeling meer dan waard zouden zijn. Maar wanneer
ik den lezer heb kunnen aannemelijk maken, dat deze roman op de grens van twee
landen zijn bijzondere belangstelling verdient, is het mij voor ditmaal meer dan
voldoende.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
Hoofdpersonen van den nieuwen roman van S. Vestdijk zijn de student Johan
Roodenhuis en de Duitsche dienstbode Else Böhler, die elkaar toevallig ontmoeten,
omdat zij in de ‘sterrebuurt’ van een Hollandsche stad in elkaars nabijheid wonen.
De aanwezigheid van Else is voor Roodenhuis, die gebukt gaat onder het wonen in
een omgeving van verarmde, door het leven aangevreten familieleden, een aanleiding
tot avontuur; zijn vader, die een meer en meer vereenzaamde zonderling wordt, zijn
moeder, die den zoon niet kan vasthouden, hoewel zij het zou willen (reden natuurlijk
voor den psychoanalytisch georiënteerden schilder Peter van Herwaarden om het
geval Else Böhler als een moedercomplex te verklaren!), zijn broer Eg, een in de
puberteit bevangen halfwas, vragen om een tegenwicht. Met alle behoedzaamheid
van een man, die behalve een temperament ook een scherp denkvermogen heeft,
waagt Roodenhuis zich aan een kennismaking met Else Böhler; maar hij wordt meer
gedreven dan hij zelf weet en ondanks alle intellectueele zelfcontrole raakt hij
hopeloos verslaafd aan het katholieke dienstmeisje. Als zij, ten gevolge van de ontstane
schandalen, ontslagen wordt, gaat Roodenhuis haar na, om haar op te sporen, eerst
in Keulen, dan in Berlijn; jaloezie jegens een geheimzinnigen mededinger, een hem
alleen bij name bekenden Rudolf Steinmann, jaagt hem voort en doet hem de
psychoanalytisch colleges van zijn vriend Peter van Herwaarden versmaden. In
Berlijn komt hij te[recht in een] pension, waar ook studenten wonen, [die tot] de
S.A. behooren; zij introduceeren Roodenhuis op een feest, waar hij eindelijk Else
Böhler terugvindt, optredend in een spotrevue als Volendammer boertje na een rede
van Alfred Rosenberg. Roodenhuis treft Steinmann, haar ‘impresario’, achter de
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coulissen in gesprek met Else, en met een S.A.-revolver schiet hij den concurrent
neer.
Ter dood veroordeeld, schrijft Roodenhuis in zijn cel de geschiedenis neer van hem
en Else Böhler, Duitsch dienstmeisje. Die ‘gedenkschriften’ vormen den roman van
Vestdijk.

Stefan Zweig als biograaf.
aant.

Drie boeken in één.
Stefan Zweig. Baumeister der Welt. (Herbert Reichner Verlag. Weenen,
1935.)
Van de hand van Stefan Zweig verschenen successievelijk drie biographische
‘herscheppingen’: ‘Drei Meister’ (Balzac, Dickens, Dootojefaki), ‘Der Kampf mit
dem Dämon’ (Hölderlin, Kleist, Nietzsche) en ‘Drei Dichter ihres Lebens’ (Casanova,
Stendhal, Tolstol). Deze werken zijn te bekend geworden dan dat men ze opnieuw
zou behoeven te bespreken; en hoe men ook over het genre denkt, zeker is toch wel,
dat Zweig in deze soort beeldend synthetische persoonsbeschrijving, die tegelijk als
inleiding tot het werk van den schrijver zelf kan dienen, bijzonder uitmunt.
De uitgever Reichner heeft nu deze drie boeken tot één deel vereenigd en in een
sobere, in donkergroen gebonden editie in den handel gebracht. Zweig heeft er een
kort inleidend woord aan toegevoegd.
M.t.B.

Het Duitsche drama.
aant.

Dr Karl Lehmann, Deutsche Dramatiker unserer Zeit. (Industrie-Verslag.
Düsseldorf 1935.)
Dit boekje, opgedragen aan Hanns Johst, wil een overzicht geven van het ‘völkische
Drama’ sedert het begin der eeuw; volgens den schrijver is de geschiedenis van dit
drama tevens die van een ‘Kämpfer- und Heldentum’. En hij besluit zijn geschriftje
met de woorden van Goebbels. ‘Die deutsche Kunst des nächsten Jahrzehnts wird
heroisch, sie wird stählernromantisch, sie wird sentimentalitätslossachlich, sie wird
national mit grossem Pathos und sie wird gemeinsam verpflichtend und bindend
sein, oder sie wird nicht sein’.
Uit deze dictatoriale verzekering houd ik vooral vast: ‘oder sie wird nicht sein’,
want daarop komt het toch vooral maar aan; andere dan de door dr Lehmann
behandelde drama's worden niet getolereerd. En wat in het bevattelijke overzicht van
de rest, die dus wel zijn mag, door den heer Lehmann wordt meegedeeld, wijst op
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een hopelooze afdwaling naar de nationale rhetoriek die voor ons niet-Duitschers
maar zeer weinig belang heeft.
Vooraf geeft dr Lehmann een korte beschouwing over de periode der ‘Auflösung
und Verwirrung’, die ons, zoo verward als zij was, altijd nog zeer veel nader staat
dan het provincialisme der wedergeborenen.
M.t.B.

M. van de Moortel. Vrouwen treden uit de schaduw. (De Sikkel.
Antwerpen, 1934.)
aant.

Dit eerste prozawerk van den Vlaamschen schrijver van de Moortel bevat een viertal
schetsen van vrouwenlevens, die verbonden wordt door het feit, dat deze vrouwen
op een gegeven oogenblik gezamenlijk op een zaal in een ziekenhuis liggen. Hier
wordt de loop van hun levens een oogenblik gestuit en daardoor wordt er misschien
een andere richting aan gegeven. Dit rustpunt gebruikt de schrijver om hen als het
ware door zijn oogen terug te laten zien op het verleden en hen, mede door het contact
met hun mede-zaalbewoonsters, ‘uit de schaduw te laten treden’.
Het geheel is een alleszins lezenswaardig boek geworden. De schrijver is bijna overal
zoo verstandig geweest binnen zijn terrein te blijven; dat van een uitstekend verteller
met een niet diep, maar wel zuiver begrip van de vrouwelijke psyche en een nooit
zich opdringend, maar steeds aanwezig medegevoel voor de lasten van deze vrouwen
uit het volk. Ook ontbreekt het hem niet aan gevoel voor humor en aan kennis van
het Vlaamsche volksleven, waarbij hij zich echter nooit te buiten gaat aan de befaamde
Vlaamsche sappigheid en jolljt. Voor het laatste geeft het onderwerp van dit boek
uit den aard der zaak weinig aanleiding. Maar sommige van van de Moortels
mede-scribenten staan wat dat betreft dikwijls voor niets.
Nogmaals: een lezenswaardig boek.

Een boek van jeugdproblemen Diet Kramer, De Bikkel. Uitg. Mij
Holland Amsterdam Z.J.).
aant.

Naast het genre jongensboeken voor groote menschen komt het laatste jaar de traditie
op van het meisjesboek voor ouderen. Na ‘Begin’ van dezelfde schrijfster, dat eigenlijk
nog op de grens van dit genre stond, beteekent dit boek ‘de Bikkel’ toch wel een
achteruitgang, zoowel in manier van behandelen als in keuze van onderwerp. Vooral
de eerste 100 blz. maken vaak een dilettantischen indruk: in hoofdzaak stoort ons
dit in dit gedeelte, waar de schrijfster teruggrijpt naar de jeugd van de hoofdpersoon
Inger Horstink en de tekst o.a. soms grove psychologische fouten vertoont. Is Inger
eenmaal groot, dan is de schrijfster weer op bekend terrein en wordt het verhaal veel
compacter en vlotter. Toch blijft de basis van het boek te kunstmatig, men ziet te
veel het schema, waarop het verhaal wordt gebaseerd; de klas met zijn tegen elkaar
uitgespeelde karakters, zorgvuldig uitgebalanceerd, waardoor de werkelijkheid zeer
in het gedrang komt.
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De inhoud van het boek aldus; Karel Horstink, een knap geoloog met een groote
toekomst, een echte z.g. studieman, ontmoet op een excursie in Noorwegen Olga
Inger Sverreson. Bij den stuggen, teruggetrokken man wordt een groote liefde voor
deze vrouw geboren. Zijn studie en daarmee zijn groote toekomst zet hij op zijde,
hij neemt een leeraarsbetrekking aan in een provinciestad om op deze basis een
huwelijk met deze Olga te kunnen angaan. Na enkele zeer gelukkige jaren sterft deze
vrouw, kort na de geboorte van hun dochtertje Inger. Een zuster, met zeer strenge
opvoedmethoden, brengt Inger Horstink verder groot. Wij volgen haar in haar
kinderjaren, een kind met een sterk karakter, maar voor de buitenwereld stug en hard
en schijnbaar ongevoelig; vandaar haar bijnaam ‘de Bikkel’. We zien haar temidden
van haar leeftijdgenooten, als een onderdeel van een gymnasiumklasse, die tot het
eindexamen als één geheel samenblijft. De verschillende typen uit die klas worden
ons voor oogen gesteld met op den voorgrond steeds de hoofdpersoon, de Bikkel.
Enkele aardige passages treffen we aan, zooals b.v. de beschrijving van de verhouding
van de klas tot den ouden rector, de reactie van Inger op haar vader en haar verhouding
tot de oude dienstbode uit haar kinderjaren.
Toch blijft het geheel veel te kunstmatig en ik geloof niet, dat uit zoo'n boekje nog
veel over de moderne jeugd te leeren valt. Aan den eenen kant zijn de
puberteitsproblemen ontstellend simplistisch en oppervlakkig voorgesteld, aan den
anderen kant worden ze veel te diep en te tragisch genomen. Legt men naast ‘de
Bikkel’ een boek als b.v. ‘Fermina Márquez’ van Valery Larbaud, dat dezelfde
periode beschrijft, dan moet het verschil toch wel direct opvallen. De vraag is slechts,
waaróm zulke boeken geschreven worden. Het antwoord op deze vraag zal het peil
van het boek vaststellen.
M.t.B.

Merijntje geprolongeerd.
aant.

A.M. de Jong, Merijntje Gijzens Jonge Jaren. De Grote Zomer. (Em.
Querido's Uitg. Mij., A'dam 1935.)
Arthur Conan Doyle kon wel geen weerstand bieden aan de verlangens van zijn
lezers om Sherlock Holmes weer uit de dooden te laten opstaan; hoe zou dan A.M.
de Jong zich hebben kunnen verzetten tegen den wil der duizenden om Merijntje
(die hij bovendien niet eens had laten overlijden) te prolongeeren? Merijntje is
inmiddels puber geworden, en hij is (zeer actueel gezien) werkeloos te Rotterdam.
Flierefluiter loopt hem weer tegen het lijf, de goede Flierefluiter uit een der vorige
deelen van den cyclus; maar de Brabantsche zwerver en Godzoeker is ouder geworden
en gehuwd met een imperialistisch vrouwmensch, Bets geheeten. Zij zit den
dialectphilosoof op den kop en tracht hem zelfs cocu te maken door Merijntje
oneerbare voorstellen te doen, met concrete voorbeelden. Onze knaap, hoewel in de
war gebracht, houdt zich echter flink en de vriendschap tusschen de twee wordt dan
ook niet door onherstelbare conflicten bedorven. Zij trekken weer naar Brabant,
losgekomen van Bets; en wij treffen den Kruik weer, en daar loopt waarachtig ook
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Bloze Kriekske, inmiddels opgewassen tot een zeventienjarig deerntje. Tevens wordt
de pastoor van weleer (die wèl dood was) vervangen door een libertijnschen dito met
een kamerjapon en moderne ideeën, waarschijnlijk een vriend van A.M. de Jong
persoonlijk, want hij verkondigt o.a. de volgende theologische principes:
‘Ge mot j'w eigen afleeren om zo kinderachtig tegenover de dienge te staon, jônge,
één God meude nie mee zukke kinderachtige moatstoave meten, 'em nie zo benepe
meinselijk b'oordele, net of-t-le een drie-een'eid was van een schoolmeester, een
boek'ouwer één een veldwachter.’
Zoo philosopheert men in het Brabantsch, als men het gelooven wil. En dus is het
waarschijnlijk, dat dit eerste deel van een nieuwen Merijntjecyclus middels zulke
philosophie diepen indruk zal maken op hen, die de ideeën van A.M. de Jong liever
in het dialect dan in het Nederlandsch hooren verkondigen, omdat zij dan niet zoo
doen denken aan de S.D.A.P.
Succes, A.M. de Jong, en nog vele jaren samen met Merijntje toegewenscht!
M.t.B.

‘De beul’ van Pär Lagerkvist
aant.

Van novelle tot tooneel
Een nageboorte van het expressionisme
Pär Lagerkvist, De Beul. (Vert. door N. Boelen - Ranneft. (Van Loghum
Slaterus, Arnhem 1935).
Morgen zal de eerste opvoering in den Haag worden gegeven van het tooneelstuk,
dat tot dusverre het meest geruchtmakende in het seizoen is geweest: ‘De Beul’ van
den Zweedschen schrijver Pär Lagerkvist. De Amsterdamsche Tooneelvereeniging
speelt dit stuk, dat een bewerking is van een novelle, van den auteur zelf afkomstig.
Deze novelle nu is dezer dagen verschenen als no. 10 in de bekende wel verzorgde
Stemserie (no. 9 was het merkwaardige ‘St. Manuel Bueno Martelaar’ van Unamuno,
waarover ik vroeger geschreven heb). Eigenlijk is de term ‘novelle’ hier weinig
aangebracht, omdat men van dezen prozavorm een op een bepaald conflict toegespitste
handeling verwacht. Daarvan is bij Pär Lagerkvist geen sprake; hij laat een reeks
beelden aan ons voorbijtrekken, die zich eerst op een middeleeuwsche kroeg en
daarna op een moderne dancing concentreeren. Op den achtergrond is zwijgend de
beul aanwezig: het dreigende bloedsymbool van alle tijden. Deze opzet doet sterk
denken aan het expressionistische werk der Duitsche na-oorlogs generatie; men
herinnere zich b.v. ‘Stervend Europa’ van Iwan Goll, ‘Phaea’ van Fritz von Unruh
en soortgelijke voortbrengselen van een met de symbolen van den ondergang spelend
geslacht. Pär Lagerkvist, van wien, voorzoover mij bekend, verder niets in het
Nederlandsch is vertaald, sluit zich in deze ‘novelle’ volkomen aan bij den stijl van
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dit Duitsche expressionisme; ‘De Beul’ is meer pathetisch dan diep, meer
schilderachtig dan psychologisch gemotiveerd. Een ‘schreeuw’ zou dit werk zijn,
werd ergens gezegd; en inderdaad, er wordt veel in geschreeuwd, veel meer dan een
groot schrijver zou doen. Met name de tweede afdeeling in de dancing is een ware
orgie van schreeuwende en vechtende en dansende en dampende menschen, blanken
en negers door elkaar; Lagerkvist schildert hier het geweld van den allerlaatsten tijd,
met duidelijke toespelingen op het Duitschland van na 1933; het geweld, dat geen
metaphysische verontschuldiging meer van noode heeft en zich direct beroept op het
overwicht van den beul zelf. Maar hoe eerlijk de verontwaardiging hier ook moge
zijn, de auteur is er niet in geslaagd zijn verhaaltrant boven het peil van een
expressionistische revue uit te brengen, en wanneer dan tenslotte de beul het woord
neemt en zich aankondigt als de verlosser door het bloed, dan is ook deze
‘Umwertung’ van het Christussymbool te duidelijk een effect:
‘Ik ben uw Christus, met het beulsteeken op mijn voorhoofd! Hierheen voor u
gezonden!
Tot strijd op aarde en den menschen een mishagen!
Uw God hebt ge doen versteenen! Hij is nu al sinds lang dood. Maar ik, uw
Christus, ik leef! Ik, zijn machtige gedachte, zijn zoon, die hij ontving en ter wereld
bracht met u, toen hij nog geweldig en levend was en wist wat hij wilde! Hoe hij dit
hier bedoelde! Nu verweert hij als een lepralijder op zijn troon en zijn stof wordt in
de hemelwoestijn verspreid met de eenzame wind der eeuwigheid. Maar ik, Christus,
ik leef! En wel omdat gij moet leven! Ik ga mijn heirweg door de wereld en verlos
u elken dag in bloed! - En mij kruisigt ge niet!’
Zoo spreekt de beul van Pär Lagerkvist, in zijn toorn om de menschen. En ook zonder
vriendelijker over het menschdom en zijn epidemische verdwazing te denken dan
deze schrijver, kan men hem toch gerust rhetorisch noemen om de wijze, waarop hij
zijn verontwaardiging in beelden omzet.
Er is heel weinig werkelijk conflict in ‘De Beul’, hoewel er veel in wordt geschilderd.
De beul komt pas aan het slot in verzet tegen de pygmeeën, die hem meenen te dienen,
en zwijgt voor de rest; verder bestaat het verhaal uit tamelijk chaotische dialogen en
verslagen van wat elders gebeurde. Men kan zich dan ook moeilijk voorstellen, dat
juist van deze novelle een tooneelstuk is gemaakt; een revue zou meer voor de hand
liggen. Van Dalsum is echter een specialiteit in het ten tooneele brengen van dit soort
expressionistische bedoelingen (Phaeal), en men mag dus nieuwsgierig zijn naar het
resultaat van bewerking en opvoering.
De vertaling van ‘De Beul van N. Boelen-Ranneft laat zich zeer goed lezen, al zijn
zinnen als ‘Alles vormde een ongehoorde sfeer’ zeker niet fraai. De houtsneden van
Fokko Mees zijn in stijl van den tekst.
M.t.B.

Jacoba's platonische liefde
aant.
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Waar het verhaal vandaan komt
Geen idylle, maar politieke berekening
Dr H. Bruch schrijft ons:
Wederom is het verhaal van de liefde die Jacoba van Beieren voor Willem
van Arkel zou gekoesterd hebben, actueel geworden. De geleerden
verwerpen het verhaal als onwaar, de romanschrijvers aanvaarden het als
mogelijk. De leek, niet bekend met de techniek der geschiedvorsching,
zal wellicht de reden niet begrijpen, waarom de historici die zoo
belangwekkende en romantische liefdesgeschiedenis als onhistorisch
verwerpen. Dat geschiedt niet omdat zij onwaarschijnlijk is, want al is dit
wel zoo: onwaarschijnlijke dingen zijn wel meer gebeurd. De reden is
echter, dat het verhaal niet verteld wordt door menschen die het weten
kunnen, tijdgenooten, maar door lieden die er niet meer van konden weten
dan wij.
Toevallig ben ik in staat, vrij nauwkeurig aan te geven, wie die geschiedenis in
onze historieschrijving heeft ingevoerd. Dat is Dirk Pauw of in het latijn Theodericus
Pauli, die er in het jaar 1477 mee aan komt zetten. Dat is al verdacht: zestig jaar nadat
het gebeurd zou zijn! Men probeere zelf eens, na te gaan, hoeveel men kan vertellen
van een tijd, zoo lang geleden. Een tijdgenoot was Dirk Pauw wel, want in 1417,
sterfjaar van jonkheer Willem van Arkel, was hij ongeveer één jaar oud. Wij twijfelen
er echter aan, of zijn ontwikkeling al zoo ver was gevorderd, dat hij aanstonds zijn
bevindingen heeft opgeteekend. Maar zonder grapjes: eerst in 1477 komt hij er mee
voor den dag, en wel in een geschriftje, dat door Löher is gebruikt.1) Dit geschrift
heeft hij geput uit een door hemzelf vervaardigd handboek der vaderlandsche
geschiedenis, geschreven omstreeks 1467, maar daarin vermeldt hij de episode niet.
Hij heeft haar dus eerst later vernomen, of - wat waarschijnlijker is - verzonnen. Een
nauwgezet geweten hield hij er nu eenmaal niet op na: Dirk Pauw heeft een ‘oud’
heiligenleven zelf vervaardigd en voor antiek verkocht, mèt een notarieele verklaring
van echtheid er bij, welke verklaring ook al valsch was. De levensbeschrijving van
Jacoba schreef hij op bestelling en wellicht voegde hij er wat interessante
bijzonderheden in, opdat de opdrachtgevers geen berouw van hun geld zouden hebben.
Ziedaar man en paard.
Tusschen 1467 en 1477 wordt de idylle dus in de Nederlandsche geschiedenis
gesmokkeld. Eenmaal binnen, was ze niet meer te verdrijven. In een kroniek van
omstreeks 1480 herhaalt onze Gorcumsche pastoor Pauw hetzelfde verhaal, nu niet
meer in het latijn, maar in het Nederlandsch met de volgende woorden:
‘Ende hertoch Willem claechden hem dat hij niemant met eere mocht seynden van
sijnre weghen teghes die voorsten.2) Onder als seyde die edele heer van Adinghen
tot hem, dater alle sijn heeren bij stonden: “Siet, neve heer, dit is al u schout”3). Ghij
hebt dieselve eer die ghij had in uwen landen van Hollandt uuyt quader confamatie
1) Hierover een zeer lezenswaard artikel van dr A. Hulshof. De biograaf van Jacoba van Beleren
ontdekt, De Gids 1914 II blz. 379.
2) D.i. vorsten. Er was sprake van het zenden van een deputatie, waarbij men zoo grootscheepsch
mogelijk voor den dag wilde komen.
3) Schuld.
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ende uuyt haet ende nijt verdreven, sonderlinghe4) die edele mogende heer van Arkel,
die u alleen meer edel vorsten ende prinche op uwen dach soude gebrocht hebben
dan alle die Hoeckx die ghij in uwen landen hebt.’ Doe suchtende hertoch Willem
ende seyde: ‘Ick geloove u, lieve neve, coem ick weder in Hollant, ick sal mijnen
neve den jonker van Arkel weder setten in sijn goet, ende alle die ander Cabbelyaus,
ende vereenighen alle tesamen elck in Hollant.’ Als die Hoeckx dat hoorden, waren
sij seer mismoedich ende toornich, maer sij en woudent niet segghen noch en dorsten
oock niet segghen. Daernae voor Pincxteren, als men raet hielt, aen wien men best
sijn dochter soude besteden om profijt der meynen5) landen, ende als die een seyde
aldus ende die ander alsoo, ten laetsten seyde hertoch Willem: ‘En waer dat niemant
wijser dan ick, ick soude haer geven die joncker van Arkel, want hij is een edel
joncker.’ Voortvarende seyden de Hoeckx: ‘O mogende prinche! Ghij sout u daermede
al te seer vernederen, haer te geven uwen openbaren viant ende een slechten6) joncker
van Arkel.’ Doen seyde hertoch Willem: ‘Ick sal se niet geven eenen joncker van
Arckel, maer een toecomende7) hartoch van Guylyck ende van Gelre.’ Doen swegen
sij ende waren seer t'onvreden. Des sende hartoch Willem heer Arnt van Leyenberch,
ridder, heymelijck totten joncker van Arckel om van dat hijlyck met hem te spreken.
Des hadde hartoch Willem een loopende gadt in sijn dije. Ende als die Hoecxs
vernamen, dat die heer voornoempt Aernt van Leyenberch gesent was totten joncker
van Arckel op Pinsterenavont, zoo werdt dat gat verdrooget ende hij stierff opten
Woensdach den laetsten dach van Pinsteren.’8).
Ziedaar het oudste verhaal. En nu zien we ook, dat het heelemaal niet gaat om een
idylle, maar om een bepaalde politieke berekening. Zelfs verbindt de zeer
kafeljauwschgezinde9) Dirk Pauw er de ongehoorde beschuldiging aan, dat de
hoekschen, om dit te voorkomen, Willem VI hebben gedood door verkeerde
behandeling van de wond, waaraan hij inderdaad gestorven is. En Jacoba? Die heeft
nog geen woord mee te spreken. Dat mag pas in de lezing van Aert Kemp die niet
een tijdgenoot van Jacoba was, doch bijna twee eeuwen later leefde.10) Uit zijn werk
is het overgegaan in het gedrukte boek van zijn neef Abraham Kemp.11)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

Vooral.
Gemeene, algemeene.
Geringen.
Toekomstigen. Willem van Arkel zou inderdaad als hij niet jong gesneuveld was, in
Gelderland zijn opgevolgd.
Dirck Franckensz. Pauw, Kronijcke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum, uitg
H. Bruch, diss. Amsterdam, 1931, blz. 81-82.
Hij noemt een keer den heer van Arkel ‘dat hooft van de Cabbelyauwen naest Godt’. Zie het
werk, in de vorige noot genoemd, blz. 56.
Aert Kemp Jacobsz., Cronijcke der.... heeren van Arckell, handschrift in de Koninklijke
Bibliotheek no 78 C 32. Hoe Mevrouw Boudier er toe komt (Het Vaderland 27 Oct.) te
schrijven over ‘Aert Kemp, tijdgenoot van Jacoba’, begrijp ik niet. De heb door hemzelf met zijn linkerhand, gelijk hij met eenigen trots er bij zegt - geschreven manuscripten in
handen gehad, gedateerd 1577 en 1607, dus bijna twee eeuwen later. Ik geef toe, hij had een
grootvader Aert Kemp Imbertszoon, die ± 1520 leefde, dus dat komt er al dichter bij: het
scheelt nog maar een eeuw. Een Mathias Kemp die een kroniek heeft geschreven, ken ik
niet, hoewel ik mij verbeeld, van de familie Kemp nogal goed op de hoogte te zijn.
Abraham Kemp, Leeven der Heeren van Arkel, uitgegeven door zijn zoon Hendrik in 1656.
Het is een veel gelezen werk, en voor zijn tijd buitengewoon goed: de schrijver vermeldt
niets of hij zegt er bij, waar hij het vandaan heeft. Een exemplaar is aanwezig in de Univ.
Bibl. te Amsterdam, maar ongetwijfeld ook elders.
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Het ware niet onaardig, een vermoeden op te stellen omtrent de reden, dat het verhaal
verzonnen is, Dat is niet zoo heel moeilijk. Dirk Pauw schrijft in de nadagen van den
strijd tusschen hoekschen en kabeljauwschen, toen er veel over verzoening werd
gesproken: men was den strijd moe en begreep het doel er niet meer van. Een
verzoening was iets aantrekkelijks. Later, toen men den heelen strijd niet meer
begreep, heeft men van een verhaal met politieke strekking een idylle gemaakt. Dat
is niets wonderlijks: op dergelijke wijze zijn heel wat schoone verhalen in de historie
gekomen, die de hartelooze onderzoeker er weer uit schrapt en schrappen moet,
omdat het nu eenmaal om de waarheid en niets dan de waarheid gaat.
Een andere vraag is, of niet een schrijver of schrijfster in een historischen roman
een dergelijke geschiedenis mag vermelden, ondanks het feit dat ze onhistorisch is.
Ik laat deze vraag onbeantwoord, maar voeg er bij, dat men dan in geen geval moet
pogen tegen beter weten in te beweren dat de geschiedenis wèl gebeurd is.

Lef Nikolajewitsj Tolstoi
aant.

De kunstenaar en de apostel
Zijn dood op 20 November 1910
Een medewerker schrijft ons:
MEN HERDENKT heden den sterfdag van den grooten Russischen schrijver Leo
Tolstoi, die 20 Nov. 1910 overleed, na een leven van felle contrasten en innerlijken
strijd.
Tolstoi: hoewel zijn werken nog gelezen worden, hoewel in Rusland, op zijn
landgoed Jasnaja Poljana, een museum is opgericht, dat zijn nagedachtenis eert, is
het probleem, waarvan hij eens ook in West-Europa de belichaming was, thans op
den achtergrond gedrongen door andere problemen. Er was een tijd, dat pro of contra
Tolstoi een levensbeschouwing beteekende, en die tijd is voorbij. De theoretische
Tolstoi, de wereldhervormer, de voortzetter van Jean Jacques Rousseau, is een
historische figuur geworden; de omkeer in zijn leven wordt door zijn biographen
psychologisch doorlicht en met andere oogen gezien dan door zijn aanhangers aan
het eind der negentiende en in het begin der twintigste eeuw. Niet zonder reden is
het thans veeleer Dostojefski, die de profeet genoemd wordt; en zelfs Dostojefski's
‘reactionaire’ gezindheid inzake Christendom en politiek staat dichter bij ons dan
het probleem, waaraan Tolstoi onbevredigd ten gronde is gegaan.
[...] een andere Tolstoi: de menschen [...] on-theoretische, de schrijver [...][‘Anna
Ka]renina’, van het onverganke[lijke ‘Oorlog] en Vrede’, dat grootsche werk
[...]stalten, waarvoor men boeken [...] [‘Kreutz]ersonate’ zoo gaarne op den [...]. En
het is deze Tolstoi, die he-[...] voor vijftig jaren. Het is won-[...] hoe meer men de
waarde van [...] als een betrekkelijke waarheid [...] te sterker wordt men doordron[gen]
[...] geweldig kunstenaarschap, [...]ke natuurlijke begaafdheid tot [...]ng. Figuren
als Konstantin [...]sja uit ‘Oorlog en Vrede’ en [...] uit den gelijknamigen roman [...[]
[g]eworden, en niet ten onrechte; [...]s het werkelijke bloed van [...]e, in hen komt
alles tot leven, [...]n werkelijk leven te geven had. [...]s dat van een groot epicus;
an[ders dan] [Dost]ojefski was hij de romanschrij[ver] [...] [sc]hrijven; minder ‘diep’,
als men [...] maar even ‘eigen’.
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[...] [la]atste periode van Tolstoi's leven, ge[kenmer]kt door zijn afstand doen van
de [...] zijn verwerpen der aardsche genietin[gen] [...] [pr]opaganda voor
geweldloosheid en [...]ent den man, die in de macht van [...]pende zinnelijkheid den
ouderdom [...]en nu alles ‘op één kaart zet’: [...] protest tegen alles, wat hij eens, [...]
grootgrondbezitter vrijelijk kon [...] Natuurlijk is zulk een omkeer min[der] [...]h
dan hij zich in de perspecti-[...]ting der geschiedschrijving voor-[...] maar bij Tolstoi
heeft hij niettemin het [...]ter van [e]en katastrophe. Geen zuivere [katas]trophe
overigens; niet de volstrekte ver-[...]g en ballingschap wordt graaf Tolstoi's [...]
zooals Dostojefski; hij kan zich veel [...]er onttrekken aan zijn voormalige lots[beste]mming dan hij theoretisch zou willen, hij
blijft, ook in zijn nieuwe levensperiode, de landheer van Jasnaja Poljana,
merkwaardige en paradoxale situatie; Tolstoi is ondanks al zijn theorieën geen
martelaar geworden en het Russische gouvernement heeft zich wel gehoed van hem
een martelaar te maken. Zoo komt er in zijn leven onwillekeurig een theatraal element,
dat hem belet arm en eenzaam te zijn, zooals hij dat om der wille van zijn evangelische
leer zou willen eischen. Bekend genoeg zijn de afschuwelijke conflicten met zijn
vrouw en andere familieleden, waartoe de omkeer in Tolstois leven geleid heeft, wel
moest leiden; en ook in dit opzicht doet de tijd zich gevoelen, dat wij thans geneigd
zijn milder te denken over de tegenpartij, Tolstoi's vrouw zelfs vaak gelijk te geven
in haar al te menschelijk verzet. Wat wij aan intieme details sedert Tolstoi's dood te
weten zijn gekomen, pleit vaak tegen de eens zoo vurig verdedigde leer, waarvan
het nadeel is, dat de instincten er door in discrediet worden gebracht, dat gevoelens
en reactie een schoonen naam krijgen, dien zij niet altijd verdienen. De doctrinair in
Tolstoi heeft zich naar boven gewerkt en de overwinning, behaald ten koste van het
vrije, spontane leven der zinnen, waaraan de doctrinair overigens waarschijnlijk
bezweken zou zijn, als hij ze niet gewelddadig had gekanaliseerd in de theoretische,
evangelische bedding der geweldloosheid en der sexueele onthouding.
In zijn ietwat pathetischen en overdadigen, maar toch wel zeer beeldenden stijl heeft
Stefan Zweig de verhouding van leven en doodsgedachte bij den worstelenden Tolstoi
geschilderd. ‘Bovenmenschelijk als zijn vitaliteit is Tolstois doodsangst. Bescheiden
zou het zijn, die doodsangst nog nerveuze vrees te noemen, te vergelijken b.v. bij de
neurasthenische angst van een Novalis, de melancholische overschaduwing van
Lenau, bij de phobie van Edgar Allan Poe, de mystieke wellust, die zich met afgrijzen
verbindt.... Neen, hier breekt een volkomen dierlijk-naakte, barbaarsche terreur los,
een schrille ontzetting, een angstorkaan, een paniek van den fellen levenszin. Niet
als een mannelijk-heroische geest schrikt Tolstoi voor den dood, maar als het ware
door roodgloeiend ijzer gebrandmerkt en nu levenslang in de slavernij van dit
afgrijzen, springt hij op, schel schreeuwend, onbeheerscht; zijn angst ontlaadt zich
als volstrekt bestiale explosie van ontzetting, als “shock”, de mensch geworden
oerangst van alle creatuur’.
Duidelijk laat Zweig dan in zijn biographische samenvatting van Tolstois
persoonlijkheid zien, dat er geen dood in dit sterke, overdadig gezonde leven was
tot den ouder wordenden man plotseling de angst overviel. Maar met dat al is de
nieuwe leer voor Tolstoi geen bevrijding gebleken; de bijna anonieme vlucht uit zijn
huis in October 1910, onmiddellijk voorafgaand aan zijn dood, op het station
Astapowo, dien men thans herdenkt, heeft men dikwijls (terecht of ten onrechte)
beschouwd als een symbool van dien durenden onvrede. François Porché in zijn pas
verschenen werk ‘Portrait psychologique de Tolstoi’ zegt over dit troebele einde van
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den geplaagden denker, die voor het denken eigenlijk niet geschapen was: ‘De
opvatting, die lang gebruikelijk was, als zou Tolstoi zijn afgereisd om te breken met
een leven, dat in conflict kwam met zijn leer, is valsch.. laten wij ons aan de
werkelijkheid houden: Tolstoi heeft op geen enkel moment den cirkel gebroken, die
hem omsloot; de geschiedenis van zijn laatste dagen is zelfs niet die van een mislukte
ontsnapping, maar die van een uitstapje in gezelschap, zonder systeem, onzeker van
het moment van vertrek af..’ Of dit wreede oordeel van een zeer sceptisch biograaf
juist is? Hoe het ook zij, de ‘histoire intime’ is meestal niet gunstig voor den asceet
en apostel Tolstoi; en daarom is het steeds weer zijn kunstenaarschap, dat onze
aandacht trekt, in de eerste plaats om de rijke vruchten, die het heeft afgeworpen,
maar ook om den sleutel die het biedt bij de beoordeeling van Tolstois optreden als
boetprediker der menschheid. Het eene is niet los te denken van het andere. En
wanneer wij Tolstois beteekenis als denker in den loop der jaren steeds meer tot een
historisch phaenomeen hebben zien verbleeken, dan is er ook steeds het
kunstenaarschap van ‘Oorlog en Vrede’, dat het pleit wint. Men heeft zijn
levensbeschouwing te veelomvattend genoemd om onder te worden gebracht bij een
van die groepsnamen: narodnik, socialist, anarchist, omdat die namen geen van alle
voldoende het alles beheerschende ethische moment kennen, dat voor Tolstoi zoo
kenmerkend is; maar zijn kunst, zeer positief gericht op de werkelijkheid in het beeld,
blijft zijn ware actualiteit, ook thans.

Echo van den ‘Staatsgreep’
aant.

Het antwoord van den heer Strengholt in ‘Den gulden winckel’
Veranderingen zonder afscheid
In het Novembernummer van ‘Den Gulden Winckel’ reageert de heer A.J.G.
Strengholt, uitgever van het tijdschrift, in eigen persoon op het artikel, dat wij in het
Av. bl. van 23 October schreven over den ‘staatsgreep’, door dezen uitgever toegepast.
Wij lieten toen den ex-redacteur, den heer W.A. Kramers, aan het woord en voegden
er onze conclusies aan toe. Wij laten nu het wederwoord van den heer Strengholt in
extenso volgen:
‘De lezer zal, naar wij vertrouwen, bij de ontvangst van dit nummer van “Den Gulden
Winckel” aangenaam verrast zijn’,
‘Om drie redenen:
Het nummer is op tijd verschenen.
De inhoud is uitgebreid.
Het uiterlijk is verfrischt.

Dit alles dankt de lezer aan onzen nieuwen redactioneelen leider, die zeer tot ons
genoegen den vorigen redacteur vervangt.
Een enkeling heeft zich verbaasd, dat wij den vroegeren samensteller van “Den
Gulden Winckel” niet hebben uit- en zijn opvolger niet nadrukkelijk hebben ingeluid.
Men geloove ons: voor een teeder afscheidswoord aan het adres van den heer Kramers
was voor ons waarlijk geen aanleiding. En waarom den nieuwen redacteur met
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feestfanfares aan te kondigen? Tijdige verschijning van een verfrischt, verbeterd en
uitgebreid tijdschrift scheen ons het best denkbare commentaar op een redactioneele
wijziging, die ons tijdschrift en zijn lezers alleen maar ten goede komt.
Tot slot nog dit: zes van onze circa 120 medewerkers (d.w.z. nominale medewerkers,
Red.) hebben wij, op verzoek, geschrapt. Wij hopen dit verlies - dat wij, op één
uitzondering na, hartelijk betreuren - te overleven. Maar voor dengene, die zich niet
ontziet te insinueeren, als zou “Den Gulden Winckel” iets van zijn vrijheid hebben
verloren zij hier, voor eens en al, verklaard: “Den Gulden Winckel” is en blijft een
volkomen onafhankelijk tijdschrift, dat vrij is van elken commercieelen invloed en
zich - zoolang de heer Hoekstra het redactioneele bewind voert - noch door belangen
van uitgevers noch door die van boekhandelaren of van wie ook zal laten beïnvloeden.
Wij meenen hiermede voldoende duidelijk geweest te zijn!
En overigens: de karavaan trekt voort en laat de honden blaffen.’
***
Dit antwoord van den heer Strengholt lijkt martiaal, maar is desondanks niet
bevredigend, volgens onze meening. Immers: dat het nummer op tijd verscheen, de
inhoud is uitgebreid en het uiterlijk is verfrischt, is zeker niet alleen te danken aan
den nieuwen redacteur, maar op zijn minst evenzeer aan den heer Strengholt zelf,
die zijn vorigen redacteur alle medewerking (vooral financieele) onthield en nu de
koorden van de beurs opeens heel wat minder strak houdt. De drie verbeteringen,
die ook wij gaarne als verbeteringen erkennen, hebben met de waarde van den
redactioneelen inhoud niets uitstaande. Het lijkt ons dus waarschijnlijker, dat de heer
Strengholt den heer Kramers heeft willen ‘loozen’, alvorens over te gaan tot een
royaler huishouding.
Vervolgens draait de heer Strengholt om ons artikel heen, wanneer hij over het niet
vermelde afscheid van den heer Kramers spreekt.
Wij noemden het hoogst incorrect, dat van de redactiewisseling met geen woord
melding werd gemaakt en schreven: ‘Dat van een redactiewisseling niet eens kennis
wordt gegeven aan de abonnés, die niet op den uitgever, maar op een in bepaalden
geest geleid orgaan zijn geabonneerd, geeft ons geen hoogen dunk van het respect,
dat die uitgever voor die abonnés heeft’. Hiervan maakt de heer Strengholt, dat wij
hem uitnoodigden tot een ‘teeder afscheidswoord’ en ‘feestfanfares’. Wil de heer
Strengholt ons meedeelen, waar wij over teederheid en feeststemming spraken? Wij
kwamen slechts op voor de mondigheid van de abonnés, die recht hebben op een
behoorlijke explicatie, als een redacteur heengaat, die zes jaar lang een tijdschrift
heeft gediend. Dat er voor den heer Strengholt geen aanleiding bestond om een
afscheidswoord te spreken in gevoeligen stijl, is een geheel andere zaak.
Tenslotte: dat ‘Den Gulden Winckel’ een onafhankelijk orgaan blijkt, kan ons
slechts verheugen. Het was overigens ook ons bekend, dat de onderhandelingen van
den heer Strengholt met het door den heer Kramers in het interview genoemde
commercieele lichaam zijn afgesprongen; dat hiervan een gunstige wending in het
lot van ‘Den Gulden Winckel’ het resultaat is, zal iederen vriend van het tijdschrift
genoegen doen. Wij willen niet nalaten hieraan toe te voegen, dat de door den heer
Strengholt genoemde verfrissching van het uiterlijk inderdaad een groote verbetering
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is, terwijl ook de royaler verzorging van tekst en illustratie slechts een aangenamen
indruk kan maken. Wanneer de inhoud, die ditmaal zeer behoorlijk is, daarmee in
overeenstemming blijkt, zal de heer Strengholt althans een deel van zijn incorrect
optreden aan zijn lezers hebben geboet.

Schietschijf
aant.

Inleiding tot de Logica.
Gisteren liep ik hem weer tegen het lijf, mijn goeden kennis den zwoegenden
cultuurdrager. Hij winkelde voor St. Nicolaas, maar op zijn gelaat was toch de
mismoedige, zelfs smartelijke trek, die hem ook bij zijn meest alledaagsche
handelingen begeleidt.
‘Bezwaren in het leven?’ vroeg ik hem, wetend, dat hij die vraag meer op prijs
stelt dan een neutraal ‘hoe gaat het?’
Hij knikte. ‘Ik denk over de mogelijkheid na den tegenstand der Abessijnen in
Tembien te breken door een aanval met sterk bemande verhuisauto's’, zei hij.
‘Wat?’ vroeg ik ontsteld, want ik ben op de hand van den negus negesti.
‘Heb je het Vaderland niet gelezen?’ wedervroeg hij verbaasd. ‘Daarin werd
gisteren betoogd, dat een torpedoboot, als zij ingezegend wordt, een gewoon schip
is. Dus is een tank in dezelfde condities een verhuisauto. Het komt er alleen op aan,
of er menschen in zitten. Dus meet het mogelijk zijn met verhuisauto's een stormaanval
te ondernemen. Dus..’
‘Ho, ho, ho’, riep ik, want ik bemerkte, dat zijn naar begrip dorstend en niet voor
begrijpen geboren brein weer eens aan den vreeselijksten chaos ten prooi was geraakt,
ditmaal tengevolge van het zonder oordeel des onderscheids lezen van een discussie
onder de rubriek ‘Ingezonden Stukken’. ‘Ho eens even, ezelsveulen. Je blijkt voor
de zooveelste maal de logica en haar subtiliteiten mis te verstaan! Luister, eer je tot
je dolzinnige conclusies overgaat, eerst eens naar mij, en antwoord op de vragen, die
ik je zal stellen. Is het paard van St. Nicolaas een voertuig?’
‘Ja’, antwoordde hij, aarzelend nog, want hij vertrouwt mij niet, als ik logisch
denk.
‘Goed. Is een tank een voertuig?’
‘Ja.’
‘Volgt daar dan niet uit, dat zoowel St. Nicolaas' paard als de tank essentieel hierin
overeenstemmen, dat zij voertuig zijn, hoewel zij uiteraard accidenteel St. Nicolaas'
paard en tank, onderscheiden en naast elkaar, blijven?’
‘Ja.. jawel.’ Hij wist natuurlijk niet, wat ‘essentieel’ en ‘accidenteel’ was, maar
juist daarom vervolgde ik:
‘Volgt uit onze laatste conclusie dan niet, dat een voertuig, dat een ander voertuig
is dan het eene voertuig, toch als zoodanig voertuig is?’
Verbijsterd, maar toestemmend hoofdgeknik.
‘Uitstekend. Dus: ook al is het eene voertuig verschillend van het andere: in
zooverre het bezien wordt onder den gezichtshoek van het tuig, dat voert, is het
essentieel hetzelfde als het accidenteel verschillende. Dat is toch duidelijk? In bepaalde
gevallen kunnen wij dus afzien van het accidenteele, om het essentieele te
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onderkennen. Niet het paardelijke en tankelijke des voertuigs is in die gevallen van
belang, maar de functie van het voeren en van het tuig-zijn als zoodanig, losgedacht
van de accidenteele functies, die voortvloeien uit het toevallig-paardelijke en
toevallig-tankelijke.’
Er kwam een sluw lachje van eindelijk ontwakend verstaan om zijn lippen.
‘Nu begrijp ik het probleem, geloof ik’ zei hij verheugd. ‘Het moet mogelijk zijn,
in Abessinië de tanks door paarden te vervangen en op die manier..’
‘Neen’, zei ik haastig, bang nieuw wanbegrip te ontketenen. ‘De quaestie is meer,
dat St. Nicolaas de opvolger wordt van De Bono. En ga nu maar gauw weer winkelen.
Als jo morgen pepernoten in je schoen vindt, heeft St. Nicolaas die er tot afscheid
met machinegeweren ingeschoten’.
‘Bestaat St. Nicolaas dan?’ vroeg hij verbluft.
‘O ja’, antwoordde ik hem. ‘Hij leeft in de mond van de menschen, en aangezien
jij een mensch bent, d.w.z. een accidenteel exemplaar van de essentie mensch, ook
in jouw mond. Pas dus maar op, dat je je niet verslikt.’
Hij verslikte zich niet, maar zijn mond bleef open staan, als wilde hij toch nog iets
bewijzen..
Sagittarius.

De ‘Staatsgreep’ in Den Gulden Winckel
aant.

Er was reeds een precedent
Ook ‘De Journalist’, het orgaan van den Nederlandschen Journalistenkring, houdt
zich bezig met de zonderlinge redactiewisseling in ‘Den Gulden Winckel’. De heer
W.K.C. van Boetzelaer noemt het voorgevallene ‘een uiterst bedenkelijk verschijnsel’
en signaleert daarbij nog een dergelijk geval bij hetzelfde tijdschrift.
‘Het is trouwens niet de eerste maal’, schrijft de heer van Boetzelaer, ‘dat er plotseling
wendingen in het leven van “Den Gulden Winckel” optreden. De vorige zonderlinge
ervaring van de redactie dateert eerst van Januari ji. Tot dien tijd werd het blad
uitgegeven door Allert de Lange te Amsterdam en gedrukt bij de Hollandia-drukkerij
te Baarn. Daar het blad op den twintigsten van elke maand het licht pleegde te zien,
zond de redacteur een deel der copie op den zesden en de rest den tienden van Den
Haag naar Baarn. Zoo gebeurde het ook begin Januari jl., doch den achtsten kreeg
collega Kramers de copie terug met de mededeeling dat, aangezien Allert de Lange
het blad van de hand had gedaan, de Hollandia-drukkerij geen opdracht meer had
het tijdschrift te verzorgen. Toen bleek den redacteur bij informatie, dat Strengholt
“Den Gulden Winckel” had gekocht en in eenigszins gewijzigden vorm wilde doen
voortbestaan. Enkele maanden geleden kon het dus gebeuren, dat een blad als het
onderhavige, zonder dat de geestelijke verzorgers er iets van wisten, van eigenaar
en van uiterlijk veranderde.
Voor den Kring houden deze voorvallen de les in, dat men niet genoeg op zijn
hoede kan zijn, waar het geldt de behartiging van de hoogste belangen van ons vak.’
Een bewijs, dat het hier geen toeval, doch een symptoom geldt; en dat het niet
overbodig is met nadruk tegen zulke eigenmachtige praktijken te waarschuwen.
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Wij hebben gisteren met opzet het nieuwe nummer van Den Gulden Winckel met
zoo groot mogelijke objectiviteit beschouwd, omdat wij niet den indruk wilden
vestigen, dat wij het redactioneel beleid van den heer Kramers à tort et à travers
wilden verdedigen; maar wij willen nu nog gaarne eens verklaren, dat het o.i. den
heer Kramers tot eer strekt, dat hij zich door dergelijke manoeuvres niet een tweede
maal heeft laten dupeeren.

's-Gravenhage 1900
aant.

Louis Couperus als vervulling van tachtig
De roman schrijver en zijn objectiviteit
Louis Couperus. De Boeken der Kleine Zielen. Tweede goedkoope uitgave.
(P.N.v. Kampen & Zn., A'dam 1935)
Wie na jaren een boek niet onder oogen te hebben gehad het opnieuw ter hand neemt
om het in een andere periode van zijn leven weer te ‘ontmoeten’, riskeert altijd iets;
hij riskeert, dat een herinnering, die dikwijls tot een bezit was geworden, stuk wordt
gestooten; en waar een herinnering dikwijls meer waard is dan een boek, is een
teleurgesteld herlezen niet altijd een onverdeeld genoegen. Men gêneert zich soms
voor zichzelf, omdat men vroeger iets gewaardeerd heeft, dat men als doode letters
aan zich voorbij ziet trekken; men begrijpt niet meer het waarom van de eens zoo
reëel gevoelde bewondering; en men beseft weer eens duidelijk, dat niet het boek de
waarde is, waarom het bij het lezen gaat, maar de verhouding tusschen het boek en
den lezer. De lezer nu is in die verhouding verre van een constante grootheid; in zijn
schijnbaar zoo onveranderlijke persoonlijkheid is het een vaet-vient van invloeden,
die niet nalaten ook de verhouding tusschen hem en het boek aan te tasten. Er zijn
menschen, die dat betreuren. Mij gaat het niet zoo. De teleurstelling van een herlezen
boek, dat ontgoochelt, is vaak beschamend; maar des te sterkender is de ervaring,
juist omdat zij zeldzaam is, dat sommige boeken tien en meer jaren van verandering
uithouden. Ongetwijfeld, zelfs de beste boeken hebben een ander accent, wanneer
men ze na een tijd van vergeten weer ontdekt; niet voor niets leefde men gedurende
dien tijd zonder het bewuste boek en ontmoette men vele andere boeken; maar het
blijvende is niet het starre en een werkelijk klassiek boek is niet steeds dat, waarop
de traditie der letterkundige geschiedenissen zich beroept. Nooit zal de nieuwe
ontmoeting de klakkelooze (en dus eigenlijk nog vernederender!) herhaling zijn van
de eerste ontmoeting; de werkelijk groote schrijver verdraagt met gemak een nieuwe
verhouding tot zijn werk, omdat zijn beteekenis niet gebonden is aan één formule.
De Boeken der Kleine Zielen van Louis Couperus herlas ik na een ‘afwezigheid’ van
meer dan tien jaar. Mijn herinnering was vaag, maar diep; ik weet niet, of men die
combinatie met mij als een der beste vormen van herinnering aan boeken heeft leeren
kennen. Men is eigenlijk alle feiten vergeten; wat in de feitelijke memorie rest, is
een enkele naam, en enkel gebaar, een toevallige episode, dikwijls door de
zonderlingste invloeden van het voormalig geestelijk klimaat bepaald. Het boek, dat
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men herleest, wordt dan uit een wolk van associaties geboren; men herkent menschen,
men blijkt andere volslagen te hebben genegeerd, maar waar het op aankomt is, of
men de sfeer herkent en nog opnieuw beleven kan.... zooals vroeger, en tegelijk niet
zooals vroeger. En ditmaal beschaamde de herinnering mij allerminst; De Boeken
der Kleine Zielen bleken anders te zijn geworden, omdat ik zelf anders was geworden,
maar in die verandering had zich de eigenheid van de sfeer en de zuiverheid daarvan
onvoorwaardelijk gehandhaafd. Een wonder misschien reeds daarom, omdat uit
weinig boeken sterker de historie van een voorbij tijdvak spreekt; Couperus schreef
dezen Haagschen roman omstreeks 1900, toen men over het chauffeeren van een
auto blijkbaar kon spreken als het ‘stoken’ van een ‘kachel’, toen een auto überhaupt
nog een energiek stinkend en puffend vehikel was, als monsterlijke curiositeit van
een technisch, maar onaesthetisch vernuft eigenlijk een wanklank tusschen de
rijtuigen, die den waren geest van het voorname Den Haag bepaalden.
De sfeer van De Kleine Zielen is de sfeer der rijtuigen, zooals de teekenaar Léon
Holman in een stemmige notitie op den omslag van de nieuwe uitgave terecht
aangeeft; de zeden der toenmalige Hagenaars zijn rijtuigenzeden, hun leefwijze heeft
het rhythme der rijtuigen, hun jours en hun intriges hebben het rijtuigentempo; en
waar met de voornaamheid van dat rijtuig ook vele destijds onvergankelijk geachte
maatschappelijke vormen der Hagenaars zijn verdwenen, daar treft 't ons te sterker,
dat de ‘kleine zielen’ van Couperus volstrekt niet historisch zijn geworden. Men
behoeft zich niet aan de vleezige wenschdroomen van Mae West over te leveren om
te weten wat deze eeuw, die tot den wereldoorlog de negentiende eeuw was, voor
de cultuur heeft beteekend; in Couperus' romancyclus zijn de menschen van dat
tijdvak nog mèt den somberen hemel boven hun hoofden voor ons tegenwoordig.
Immers: de afstand, die nu voor vrijwel iederen staatsburger bestaat tusschen de
hedendaagsche ‘vrije opvattingen’ en de spelregels der voor-oorlogsche beschaving,
had Couperus reeds gevonden, terwijl hij midden in het negentiende-eeuwsche Den
Haag leefde, en bovendien werkelijk niet zonder een zekere medeplichtigheid aan
de gebruikelijke formaliteiten dezer merkwaardigste aller residenties. In De Boeken
der Kleine Zielen gelukt het Couperus zijn afstand tot zijn onderwerp te vinden zonder
de minachting en het sarcasme, die gewoonlijk met afstand nemen gepaard gaan;
zoo bv. bij vele der zooeven genoemde staatsburger van 1935, die meenen aan hun
moderne dansfuifjes en kameraadschappelijk verkeer tusschen de sexen een arrogante
overtuiging van vooruit-te-zijn-gegaan te mogen ontleenen. Dat is juist een van de
grootste bekoringen van dit werk van Couperus: dat het de negentiende eeuw ademt,
ook in de melancholie van den schrijver, die de betrekkelijkheid van deze veelal
zotte conventies heeft gepeild, ook in zijn critiek en ironie...... en dat het tegelijk bij
machte is de accidenteele dingen dier eeuw compleet te doen vergeten, wanneer het
op de zielen aankomt. Want de titel is voortreffelijk, en geeft precies aan, welken
afstand Couperus tot zijn personages wist te nemen. Het is niet de afstand van den
man met ‘nieuwe ideeën’, laat staan van den revolutionnair; er komt in dezen roman
zulk een man naar voren, Brauws geheeten, die vrijwel mislukt is, vooral als
revolutionnair, omdat Couperus zich kennelijk alleen voor hem interesseerde voor
zoover hij een element moest zijn onder de kleine zielen, waarover hij schreef.
Couperus' afstand is die van den scepticus, wiens intelligentie het spel dier kleine
zielen doorziet, zonder dat hij het overigens luidruchtig wil verloochenen; hij voelt
zich solidair met Constance, de in het geheel niet heroïsche ‘uitgestooten’ vrouw,
die na haar ‘misstap’ door haar scheiding en huwelijk met Van der Welcke toch
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onweerstaanbaar teruggelokt wordt naar de Haagsche sfeer; en in andere oogenblikken
met haar zoon Addy, den wijze van veertien jaar, arbiter tusschen zijn ouders, maar
evenals zij bestemd om de consequenties van een overrijpe cultuur te trekken; soms
ook met Constances broer Paul, den Haagschen philosoof, later slachtoffer van een
zindelijkheidsmanie, maar in wiens mond Couperus de actueele beschouwing legt
over die ‘nieuwe ideeën’, die hij kende zonder ze te deelen:
‘De nieuwe ideeën: kijk eens, een nieuw idee, een heusch, mooi, nieuw idee in onzen
tijd, dat is het medelijden.... Gerrit, wat is er mooier en heerlijker en nieuwer dan het
medelijden.... het heusche Medelijden voor al het menschelijk-ellendige.... Ik, ik voel
het ook, al kom ik niet van mijn divan. Ik, ik voel het ook.... Maar even als ik het
voel en niet van mijn divan kom, zoo voelt de heele wereld de nieuwe idee van
Medelijden en komt niet van zijn divan.... God, kerel, er kleeft bloed aan alles, de
wereld is één gemeen egoïsme en gehuichel.... er is oorlog, onrecht en allerlei
smerigheid.... en wij wéten, dat het er is.... en wij veroordeelen het.. en wij voelen
medelijden voor al wat wordt vertrapt en uitgemergeld.... en wat doen we? We doen
niets. Ik doe evenmin iets als de groote mogendheden doen. De Czaar doet niets;
geen regeering die wat doet, geen individu, die wat doet.... Jij doet ook niets.
Onderwijl is er oorlog, is er onrecht, niet alleen in Transvaal, maar overal, Gerrit,
overal; ga maar op straat en je ontmoet het onrecht in de Hoogstraat; ga maar op reis,
word maar zwart van roet en smerigheid.... en je komt het onrecht overal tegen....
En onderwijl trilt die idee door heel onze vieze wereld, die idee van Medelijden....
En evenals ik onmachtig ben, is alles en iedereen onmachtig.... Heb ik dus niet gelijk,
dat ik me van den heelen boel terugtrek in mijn kamer.... en dat ik op mijn divan blijf
liggen..’
Ziehier het medelijden gezien zonder sentimentaliteit en gewaardeerd voor wat het
waard is: een heerlijke, nieuwe bedwelming en tevens een excuus voor niet-handelen.
Dit karakteristieke citaat teekent ons Couperus als een menschelijk mensch, die toch
geen dupe was van zijn humanitaire gevoelens; en het is precies deze afstand van
het onderwerp, die hem, den zeer gevoelige en zelfs zeer Haagsche, onderscheidt
van de vele schrijvers van familieromans. De Boeken der Kleine Zielen contra De
Roman van een Gezin en Armoede....

De ‘artiest’.
Couperus schreef dit werk lang voor de Freudiaansche ziekte in de kunst losbrak. In
zijn verhouding tot zijn personages is niets van het overbluffen, waarmee de auteurs,
die hun Freud kennen, zoo gaarne een gebrek aan stijl maskeeren. Als Couperus bij
een groep thuishoort, dan hoort hij bij de beweging van Tachtig, waarvan hij de
groote proza-vervulling is geweest; wanneer het woord van Kloos, dat kunst is de
allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie, een zin zal hebben,
dan vindt men dien zin bij Couperus. Maar Couperus had genoeg te zeggen en was
persoonlijkheid in die mate, dat hij geen misbruik behoefde te maken van zulk een
gewaagde uitspraak, zooals de aestheten, die er het recht aan ontleenen, om ieder
klein raffinementje gewichtiger te vinden dan een ‘vulgairen man’ als Multatuli. Met
al zijn instincten echter was Couperus ‘artiest’; d.w.z. hij was b.v. per se geen denker,
al staan er scherpzinnige gedachten (zooals die over het medelijden) te over in zijn
werken; die gedachten zijn aesthetische opwellingen, soms van een verbluffende
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intuïtieve juistheid, maar soms ook niet ver van wat Dèr Mouw bij voorkeur ‘kolder’
noemde. Daarom is Couperus de eigenlijke vervulling van Tachtig, tot in zijn
aanvallen van woordkunst, tot in zijn schrijven-met-puntjes toe, terwijl hij tegelijk
meer dan Tachtig is, Tachtig overwint zonder het los te laten. Zijn groote werken,
waaronder ik in de eerste plaats De Kleine Zielen en Van Oude Menschen reken, kan
men zich geschreven denken volkomen met het credo van Tachtig als theoretische
rechtvaardiging; niet als Gorter en Van Eeden (in zekeren zin ook Verwey) heeft
Couperus zich van Tachtig afgewend; hij had overvloed genoeg in zichzelf, om het
met Tachtig te kunnen blijven houden; hij was geen schrijver met politieken of
religieuzen hartstocht, hij was (en daarin is hij te vergelijken zoowel met Tolstoi als
met Dostojefski) de ware romanschrijver in dien zin, dat de roman in zijn
veelvuldigheid van standpunten en zoo geheeten objectiviteit alles wat hij te zeggen
had kon opvangen.
De Boeken der Kleine Zielen zijn misschien geen goede roman volgens de recepten
dergenen, die op de nieuwe zakelijkheid of een ander willekeurig stijlprocédé hebben
gewed; maar zij zijn door en door roman om de geïnteresseerde objectiviteit, waarmee
al deze Haagsche menschen worden uitgebeeld. Couperus verdeelt zich over zijn
personages, zoodat zelfs zijn hoofdpersoon geen andere voorkeur vertoont dan de
officieuze sympathie, die hij haar uit zijn gevoelswarmte meegeeft; objectiviteit
beteekent bij Couperus echter noch doode onpartijdigheid, noch absoluut gemis aan
subjectief meevoelen met den één en subjectieven afkeer van den ander; maar hoezeer
hij voor alles romanschrijver is, blijkt wel uit't feit, dat in 't meesterlijkste, 3de, boek
van De Kleine Zielen (Zielenschemering) de menschen, die men voor de
hoofdpersonen had gehouden, plotseling tot figuranten worden om hun plaats af te
staan aan den hallucineerenden Ernst met zijn vazen en den quasi-jovialen,
quasi-robuusten ritmeester Gerrit, in wien de groote, dikke worm van den dionysischen
waanzin knaagt. En het is, of even plotseling de nieuwe vereenzelviging Couperus'
talent tot een hoogte opzweept, die in onze litteratuur zoo zeldzaam is, dat men voor
vergelijkingspunten in het buitenland moet gaan zoeken; dit geheele derde boek is
bijna zonder onderbrekingen het bewijs van een ontzaglijke inspiratie, die niet aflaat
voor het einde: het laatste heldere oogenblik van de oude mevrouw van Lowe. Dat
het vierde boek daarna een zware inzinking is, zou men wellicht kunnen verklaren
uit het feit, dat Couperus zijn ‘eigenlijke’ hoofdfiguren nog wilde hernemen, omdat
de cyclus niet zonder een eindafrekening met Addy mocht sluiten.

Couperus en de ‘leeken’.
Een inzinking: maar Couperus' inzinkingen zijn ongetwijfeld meer een gevolg van
teveel schrijven (hij is er zich zelf van bewust geweest) dan van een tekort aan afstand
van het onderwerp. Couperus wordt nooit bête, ook al bestaan er slechte boeken van
zijn hand, vol beschrijvingsorgieën van de kwalijke soort. Men houdt van Couperus,
of men houdt niet van hem; maar àls men van hem houdt, dan neemt men hem ook
met zijn fouten, zijn echte Tachtigersfouten van eigenmachtig ‘artiest’; hetgeen
volstrekt niet wil zeggen, dat men die fouten moet verzwijgen of zelfs maar
verdonkeremanen. Een geïdealiseerde copie van den ‘grooten man’ bewijst zijn
werkelijke grootheid geen dienst. Van De Boeken der Kleine Zielen kan men, zonder
iets aan hun uitzonderlijke waarde af te doen, zeggen, dat zij ongelijk zijn van
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intensiteit (afgezien van het derde boek, dat zich van den eersten tot den laatsten
letter op een magistraal peil handhaaft); maar in die ongelijkheid zijn zij dan ook
Couperus op zijn zuiverst, Haagsch en toch meer dan Haagsch alleen. Hij wist zelf,
dat men op de compositie aanmerkingen zou kunnen maken; ‘het is een heel werk
zoo een serie van vier boeken, ik had niet gedacht, dat het zoo moeilijk was’, schrijft
hij in dien tijd aan een nicht. Zijn Haagsche dames Fine en Cateau doen hem altijd
weer ‘grinniken van pleizier’, maar de vaagheid van Brauws ziet hij ook. ‘Enfin, het
is een moeilijk boeltje geweest en de leek die misschien zegt: Couperus maakt er
zich nu eens gemakkelijk van af, gewone menschen, gewone woorden - en niet weer
tooveratmosfeer en schitterende Psyche-frazen, weet er niets van!!!’ (brief geciteerd
bij van Booven, p. 178).
Merkwaardig, dit toch nog even omzien naar den leek met bewondering voor
ongewone menschen, ongewone woorden en zelfs schitterende phrasen! ‘Als de serie
af is, om te verstrooien van die Haagschheid der kleine zielen, ga ik iets geheel anders
schrijven, me baden in symboliek’, schrijft hij in hetzelfde jaar 1902;, ‘het boek zal
heeten De Zonen der Zon’. Gelukkig, dat dit bad in symboliek niet verhinderd heeft,
dat in 1906 dat andere meesterlijke boek verscheen: Van Oude Menschen, De Dingen,
die Voorbijgaan. Wanneer van dit werk een nieuwe uitgave zal zijn verschenen naast
De Boeken der Kleine Zielen (het is te hopen, dat een uitgever daarvoor eens het
initiatief neemt), zal Nederland de hoogtepunten van Couperus' oeuvre weer binnen
zijn bereik hebben, nu De Stille Kracht, Metamorfoze en Langs Lijnen van
Geleidelijkheid reeds aan de vergetelheid zijn onttrokken.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
‘De Boeken der Kleine Zielen’ hebben geen hoofdpersoon in den gewonen zin van
het woord; de gemeenschap der kleine zielen, die bij nadere analyse uit een chaos
van gevoelens en belangen blijkt te bestaan, slechts vereenigd door een traditioneelen
familieband en de Haagsche conventies, is het eigenlijke thema van den vierdeeligen
cyclus. Toch heeft Couperus een aantal menschen en feiten in het centrum geplaatst;
als uitgangspunt kiest hij het huis van de oude mevrouw van Lowe, wier gehechtheid
aan het familiebegrip haar kinderen op een vasten avond samenbrengt, hoewel zij
in het dagelijksch leven langs elkaar heen gaan Het eerste boek (‘De Kleine Zielen’)
zet in met den terugkeer van een der dochters, Constance, na een scheiding die voor
jaren schandaal heeft gemaakt getrouwd met Henri van der Welcke, wiens
diplomatieke carrière door dit huwelijk is gebroken. Zij verlangen beiden naar Den
Haag terug; overigens om verschillende redenen, want hun huwelijksleven is sedert
lang een fictie geworden. Maar hun komst in Den Haag doet het vergeten schandaal
opleven; en het is in deze sfeer van gevoelsverwarring en intrige, dat men de kleine
zielen langzamerhand in hun individualiteit gaat zien. In het tweede boek, ‘Het Late
Leven’, treedt de gedesillusioneerde wereldhervormer Brauws op, die een late
genegenheid bij Constance doet ontstaan, terwijl Van der Welcke in dienzelfden tijd
zijn nichtje Marianne als vrouw ontdekt; maar de aanwezigheid van den zoon van
Constance en Van der Welcke dempt deze geheele episode; het eigenlijke ‘late leven’
beweegt zich om den jongen Addy. In ‘Zielenschemering’, het derde boek, zijn de
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vazenverzamelaar Ernst van Lowe en zijn broer, de ritmeester Gerrit van Lowe, de
hoofdpersonen geworden; hun verval tot waanzin en zelfmoord is het hoogtepunt
van den cyclus. In het vierde deel, ‘Het Heilige Weten’, keert Couperus nog eens tot
Addy terug, die volwassen geworden is en nu in zijn eigen leven door de breuk met
zijn gezond-zinnelijke vrouw Mathilde, het noodlot der familie van Lowe ziet ingrijpen.

Kroniek van een geslacht
aant.

Trygve Gulbranssen, En Eeuwig zingen de Bosschen, Vert. door dr Annie
Posthumus. (Zuid-Holl. Uitg.mij., 's-Gravenhage v.j.)
De schrijfkunst, waarop de Scandinaviërs zich verstaan, is een bij uitstek romantisch
genre. Sfeer van bosschen, beren, boeren, Kerstmis, slachten, braden; men meent de
geur van dennenaalden te ruiken. Ook in dezen roman van den Noor Trygve
Gulbranssen, die zeker lang niet de minste is in zijn soort. De geschedenis van een
boerengeslacht, dat der Bjorndals, befaamd door zijn berendooders..
TRYGVE GULBRANSSEN
en daarom door de menschen van het Zuiden gevreesd en zelfs gehaat. Het boek
begint met een afrekening tusschen Torgeir Bjorndal en den beer, die de streek
verontrust; krachtig en kleurig geschreven proza, dat de volgende hoofdstukken over
het geslacht Bjorndal inleidt en begrijpelijk maakt. De bewoners van de vlakte
vergeten de stoutmoedigheid, omdat zij beschamend voor hen was; ‘en in kleine
zielen baren gevoelens van schaamte haat; en zoo ging het ook hier; de bewoners
der breede vlakte vergaten de stoutmoedigheid, en hun schaamte gaf het aanzijn aan
boosaardige en minachtende woorden over allen die in het noorden woonden en alles
wat daarvandaan kwam’.
Na den dood van Torgeir wordt de jongste zoon van den berendooder, Dag. de
hoofdfiguur van den roman. Hoewel hij zich oorspronkelijk slechts als de helper van
zijn broer Tore wilde voelen, dwingt diens dood hem als eenige de leiding te nemen
van de hoeve. Hij aarzelt, maar de ‘afrekening met God’ en zijn huwelijk met Therese
Holder doet hem de kracht hervinden. Dag wordt een machtige persoonlijkheid, die
zijn bezit vermeerdert en zijn kracht uitbreidt. Het geslacht zet zich voort; zijn zoons
Tore en Dag zijn opnieuw Bjorndals en in hun leven openbaren zich opnieuw de
krachten, die beslissend zijn voor deze familie.
Men kan de beste kanten van het boek niet beter belichten dan door een fragment te
citeeren; want per slot van rekening is het de sfeer, die dit soort boeken den grondtoon
geeft; de psychologie heeft altijd iets conventioneels, al zijn bij Guibranssen sommige
karakters scherp geteekend. Men leze de passage, waar Dag het leven der bosschen
voelt:
‘Dieren, vele - oneindig vele - hoorde hij aankomen van alle kanten, zwaar en licht
van voetstap, achter elkander aan, achter elkander aan, uit oosten en zuiden en uit
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de groote bosschen in westen en noorden. Er was een gedruisch en gekraak van
boomen die tegen den grond sloegen, en de aarde schudde en dreunde. Daar zag hij
dieren komen, dicht achter elkander aan, zoodat zij de bosschen plat trapten, - zachtjes,
als in een stroom voortwaarts glijdend, - maar met verpletterende zekerheid kwamen
ze aan. Zware beren, sluipende wolven, gluipende vossen en oude elanden met
geweien als heele boomen. Dichter- en dichterbij, honderden, duizenden, zachtjes,
- een eindelooze rij, rug na rug. In de lucht werd het zwart van adelaars en haviken
en allerlei vogels, die, stil op hun vleugels rustend, aan kwamen glijden - gereed om
naar omlaag te schieten en den scherpen snavel in vleesch te hakken.
En beneden in de buurtschap, op de wegen, kwamen menschen aansluipen, vele
- rondtrekkend volk en zwervers, menschen van het soort waarop in vroeger jaren
klopjacht gehouden werd. Glurend keken zij om de hoeken van de huizen. Het
wemelde ervan, overal, en steeds nader en nader kwamen ze. Ze praatten mompelend
en dreigend, en achter hen aan, daarginds op de heuvels van Hamarrbo. en de stelle
hellingen van den met bosch begroelden bergrug af, kwamen andere menschen
aansluipen: - menschen uit de breede woonstreek der vlakte. Zij doken laf weg achter
kreupelnout en struweel, maar hij zag ze allen. Een geknak van twijgen en een gekraak
van boomen en een geraas en gedreun van duizenden op hem afkomende wilde dieren
en lafaards.
Hij voelde zich krachteloos en willoos en minder en minder tot weerstand in staat.
Nader en nader kwamen zij allen. Hij zag zoo duidelijk de gluipende blikken der
menschen, zag de fonkelende oogen der dieren en hun geopende, begeerige muilen,
waaruit bloedige slijmvlokken hingen.’
De vertaling maakt den indruk van voortreffelijk te zijn, zoo vloeiend laat het
Nederlandsch zich lezen. De uitgave is royaal, de illustraties van Anton Pleck zijn
smaakvol.
M.t.B.

Een tooneelgeschiedenisje
aant.

Piet Bakker en Louis van Gasteren, Tooneel van vroeger en nu (Kleine
Cultuurbibliotheek, De Arbeiderspers, Amsterdam 1935).
Dit boekje, dat een klein compendium der tooneelhistorie wil zijn, is een nogal
zonderling product. Het mengt populaire geschiedenisvoorstelling met polemiek en
geeft van alles wat, van niets genoeg. Vermoedelijk is het bestemd voor een publiek,
dat zich van het allernoodzakelijkste wil bedienen om ook over tooneel te kunnen
meepraten, en daarvoor is het natuurlijk heel geschikt. Maar verder? Het kan niet
anders dan misverstand wekken, wanneer de Grieksche tragedie zoo willekeurig en
flodderig behandeld wordt als hier door de heeren Bakker en Van Gasteren geschiedt,
wanneer de verdeeling van de stof met alle verhoudingen spot en wanneer
opmerkingen van vakvereenigingsgehalte over ‘stempelende tooneelspelers’ zich

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

ongedwongen mengen met beschouwingen over ‘het hoogste toppunt’, dat het tooneel
in Sowjet-Rusland heeft bereikt. Slechts eigenwijsheid en halfbeschaving worden
door overzichten als dit met kracht in de hand gewerkt.
Het is jammer van de geslaagde illustratie, dat er van dit werkje niets beters is te
zeggen. De algemeene ontwikkeling als dogma eischt nog steeds slachtoffers.
M.t.B.

Allerlei
aant.

Nederland en het water.
Een serie prachtige foto's.
Hou je Roer recht, een bundel novellen, impressies, interviews, schetsen,
verzen en muziek, met foto's en teekeningen. (Bosch & Keuning, Baarn.)
De titel van dit boek is duidelijk een watertitel; maar er zit ook een beetje symboliek
in, zooals door den heer P. Keuning in een inleidend woord wordt gezegd. Terwijl
het royaal uitgevoerde werk wil handelen over den Nederlandschen ‘watergeest’, is
het tegelijk een aansporing, aldus de heer Keuning, om in deze tijden den moed niet
te verliezen en ‘tegen wind en stroom’ op te roelen. ‘Dit boek komt dus wel juist op
tijd. Het zegt: Holland, zoo was je. En het is de bedoeling, dat weer zal kunnen gezegd
worden: Holland, zoo ben je.’
Of de heer Keuning de uitwerking van zijn ‘Hou je roer recht’ niet overschat,
zullen wij hier liever in het midden laten. Want in ieder geval is dit werk met prachtige
foto's geïllustreerd, die op zichzelf al menigeen tot koopen zullen verlokken, die van
deze nieuwe kunstbeoefening houdt. En dan is er nog een groote verzameling
geschreven bijdragen, die litterair niet veel om het lijf hebben, maar een zeer
gevarieerd beeld geven van alles wat er alzoo met de wateren samenhangt. Ik noem
van de medewerkers Herman de Man, Antoon Coolen, mr J. Slagter, P. Verhoog,
Jaap Moulijn, Hendrika Kuyper - van Oordt, M.J. Brusse en Kees Valk. Maar op de
foto's komt het hier toch vooral aan; en die maken het boek zeker tot een
begeerenswaardig bezit voor de minnaars van het Nederlandsche waterschoon.
M.t.B.

China in woord en beeld
aant.

Fotografieën en teksten naast elkaar
Ellen Thorbecke, People in China. With an introduction bij dr W.J.K.
Thorbecke. (Harrap & Co., London).
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Er bestaat tegenwoordig een intense belangstelling bij het publiek voor vreemde
landen, die op een of andere wijze van zich doen spreken in de ‘groote’ politiek. Niet
altijd is die belangstelling even gemotiveerd. De wagonlading boeken over Abessinië,
die over de étalages der boekwinkers werd uitgestort, is volstrekt geen bewijs voor
een plotseling ontwaken van cultureelen hartstocht voor dit land. Een jaar geleden
wist slechts een enkeling, wat men onder een ‘Negus’ verstaat en waar Harrar ligt;
van Amharen had men nog nooit gehoord en een ‘ras’ was een onbekend wezen.
Thans weet uw buurman u zeker te vertellen, dat schuldeischer en schuldenaar in
Abessinië aan elkaar geketend rondwandelen. Zoo wil het de actualiteit. Trekt men
uit zulke interessante verschijnselen de noodige conclusies? Of dienen zij meer om
de nieuwsgierigheid te bevredigen, die door het koloniale avontuur van Mussolini
wordt geprikkeld?.. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat dit soort belangstelling voor een
vreemde cultuur (hoe menschelijk en vergeeflijk zij dan ook moge zijn) langer zal
duren dan het koloniale avontuur zelf.
Met dat al is daarmee geen oordeel geveld over de waarde der desbetreffende boeken.
Een document van beteekenis kan gebruikt worden voor de meest uiteenloopende
doeleinden, zelfs voor ontspanning; daardoor wordt het document niet slechter. Ik
schreef onlangs (om van Abessinië, dat al te actueel is, af te stappen) over het
alleraardigste boekje van Alain Gervais, ‘Oesculaap in China’, dat een waardevol
document is, maar toch ook zeer geschikt voor betere ontspanningslectuur; een
samenloop van omstandigheden kan twee qualiteiten soms vereenigen.
Met het royaal uitgegeven boek People in China door Ellen Thorbecke is dat ook
eenigszins het geval. De echtgenoote van den vroegeren Nederlandschen gezant in
China, dr W.J.R. Thorbecke, heeft hier een twee en dertig tal magnifieke foto's van
Chineesche physiognomieën bijeengebracht, die op zichzelf reeds getuigen van een
bijzonder artistiek cameragebruik en als zoodanig zeker ook zullen worden
gewaardeerd. Maar bovendien zijn zij merkwaardig als bijdrage tot de visueele kennis
van een andere cultuur dan de onze. Mevr. Thorbecke schreef er korte bijschriften
naast, die in woorden een samenvatting geven van het gefotografeerde type;
bijschriften, die meer anecdotisch dan bespiegelend zijn (zooals de typeeringen van
Gervals b.v.), maar toch een zeer duidelijk relief geven aan het beeld. Men ontmoet
hier zoowel het oude als het nieuwe China; den eunuch naast den student, het ultra
moderne jonge meisje naast de concubine, den philosoof en den monnik naast den
dokter, den soldaat en den echtgenoot van dertien jaar.
Dr Thorbecke gaf voor dit boek een heldere inleiding over China, waarin hij de
geschiedenis van 't kolossale rijk (die dikwijls meer op een eeuwigen stilstand lijkt)
en de ontwikkeling der gebeurtenissen onder invloed van het contact met het Westen
behandelt. Het is de moeite waard deze beschouwing te leggen naast het boek van
Gervais.... en ook naast ‘La Condition humanin’ van Malraux, waarin b.v. de figuur
van Tsjang Kai Tsjek met andere oogen wordt gezien. Dr Thorbecke acht China
bestand tegen iedere beproeving, maar ziet een van de grootste gevaren voor het land
in de overal heerschende onzekerheid en verwarring, zoowel van munt als van taal.
China verkeert in een toestand van moreele crisis, en het is alleen de onuitputtelijke
vitaliteit van het volk, die een waarborg is voor de overwinning van die crisis.
Ik matig mij geen oordeel aan over de wetenschappelijke en ethnologische
beteekenis van inleiding en bijschriften. De uitgave zal echter stellig de aandacht
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trekken van degenen, die haar ook in dit opzicht naar waarde kunnen schatten. Den
leek zal zij wel het meest boeien vanwege de schitterende opnamen en duidelijke
samenvatting.
M.t.B.

Verlaat naturalisme
aant.

Elisabeth Augustin, Volk zonder Jeugd (P.N.v. Kampen en Zn. A'dam
z.j.)
Mevr. Augustin behoort tot die vrouwen, die er plezier in hebben zich de wereld
voor te stellen uitsluitend onder het gezichtspunt van het naturalisme. Haar vorig
boek, ‘De Uitgestootene’, was zulk een erfenisje van een stijl, die in korte, stootende
zinnen en vooral veel stankbeschrijving uitmuntte; haar tweede boek gaat in die lijn
voort. Alleen is het onderwerp nu een meisje, dat in Berlijn haar onschuld verliest
en tenslotte zelfs de baan op gaat (wordt gestuurd is juister). Wat mevr. Augustin
over deze Käthe heeft mee te deelen, is van zeer weinig belang, aangezien zij het
talent mist om ons voor zulk een personage te interesseeren. Maar des te onsmakelijker
is de terminologie; men weet, dat staat flink om zoo de dingen te durven zeggen als
een ruwe man. Mevr. Augustin wil tot iederen prijs laten merken, dat zij het leven
kent en geen idealiseering van welke geur van de straat ook zal dulden in haar werken.
Ik kan deze schrijfster nog altijd niet anders dan volkomen onbelangrijk noemen. En
jammer voor haar, dat zij niet geboren is in den bloeitijd van het naturalisme! Dan
had zij althans mee kunnen doen met de andere volgelingen van Zola, die den meester
in klein formaat navolgden. Nu is dit alles erg vleux jeu ook nog.
M.t.B.

Twee romans van Anna van Gogh-Kaulbach.
aant.

Anna van Gogh-Kaulbach: Terwege & Zonen. (J Veen's Uitg. Mij N.V.,
Amsterdam, z.j.).
Anna van Gogh-Kaulbach: Schaduwkinderen. (A.W. Sijthoff's Uitg. Mij
N.V., Leiden 1935).
De productiviteit van mevr. v. Gogh-Kaulbach is werkelijk ongelooflijk. Net heb ik
haar laatste roman onder handen of een nieuw werk rolt alreeds mijn woning binnen.
De trouwe lezers van mevr Van Gogh hebben dus niet te klagen.
Het plezierige in de boeken van mevr. Van Gogh - Kaulbach is altijd, dat zij haar
lezers direct midden in het conflict plaatst, dat zij voor hen wil ontvouwen. Soms
ziet men dan door dit begin direct ook de opzet, het verloop en daarna het slot van
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het boek, wat natuurlijk minder aardig is. Maar in elk geval behoeven wij niet te
kampen met onnoodige en ophoudende beschrijvingen: de schrijfster geeft een echt
‘verhaal’, dat den eenen keer meer, de andere minder boeit. Daarnaast haalt zij echter
om haar verhaal te vullen vaak ontzettend veel bijomstandigheden overhoop, die het
hoofdverhaal eenerzijds aannemelijk maken, het anderzijds onnoodig verwarren.
‘Terwege & Zonen’ is zoo'n roman, waar ontzaglijk veel bijomstandigheden worden
aangevoerd, waaruit de schrijfster toch een leesbaar geheel heeft samengesteld. Het
is een echte familieroman met op den achtergrond de groote chocoladefabriek
‘Terwege & Zonen’, waarin de dochter van den ouden firmant haar plaats heeft
gevonden. Haar echtgenoot, Henri Holenberg, moet ex officio ook aan het bedrijf
deelnemen, al is hij meer kunstzinnig aangelegd en wel uit geheel ander hout gesneden
dan zijn vrouw, die in hart en nieren een zakenvrouw is. Hierin schuilt dan ook de
kern van het conflict tusschen de beide echtgenooten. Dit conflict wordt verscherpt
doordat. ‘Mevrouw Everdina’ een verhouding heeft met een ingenieur uit haar fabriek,
die door zijn hartstochtelijke, ietwat brute natuur de gereserveerdheid van den
echtgenoot een tijdlang weet te verdringen. Everdina bezint zich nochtans en bemerkt,
dat haar liefde voor Henri te groot is om een breuk te riskeeren. Uit deze
ongeoorloofde verhouding wordt een kind geboren: hierdoor komt het huwelijksleven
der hoofdpersonen op een keerpunt, waar het zich ten goede wendt. De kunstzinnige
Henri trekt zich echter uit de fabriek terug, omdat hij vindt, dat hij daar niet past en
zijn persoonlijkheid onder dat werk moet lijden. Hij gaat zich aan zijn oude liefde,
het edelsmeden, wijden. Everdina en Henri leven zoo naast elkander voort, gebonden
door de beide kinderen Cilly en Evert, waarvoor zij ook beiden een geheel
verschillende plaats innemen. De schrijfster verhaalt ons al de lotgevallen van dit
gezin. De zoon volgt, na een studie in Delft, zijn moeder op in de fabriek. We zijn
aangeland in den modernen tijd, de vakbeweging gaat een grootere rol spelen, ook
in de fabriek van ‘Terwege & Zonen’. Een conflict, waarmee een staking gepaard
gaat, maakt een einde aan het leven van den jongen Evert en daarmee tegelijkertijd
aan het boek.
Het gegeven in, ‘Schaduwkinderen’ is minder geloofwaardig. Het heeft als ondergrond
het parallel-gaan van twee kinderlevens, die tegelijkertijd op een morgen in Februari
te 5 uur 5 worden ingezet. In een proloog verduidelijkt de schrijfster haar
beweegredenen voor dezen roman. Zo wijst op de mogelijkheid, die bestaat, dat lot
en karakter van een mensch geschreven staan in de sterren en daardoor zouden worden
bepaald. Twee menschen op hetzelfde tijdstip geboren zouden dus een zelfden aanleg
moeten bezitten en voor hen zou een zelfde lot moeten zijn weggelegd. De
hoofdpersonen Liesbeth Voorens en Nora de Borne aanschouwen op eenzelfde tijdstip
het levenslicht. De schrijfster laat deze twee levens ongeveer parallel verloopen,
ieder in haar eigen, geheel verschillend milieu. Liesbeth is een van de vier kinderen
uit een verarmd arbeidersgezin, Nora eenigst kind van rijke ouders, die echter weinig
om haar geven. Tweemaal laat mevr van Gogh deze beide levens kruisen; de eerste
maal zijn het nog kleine kinderen, samen spelend in het park; den tweeden keer heeft
de ontmoeting plaats in de volksbuurt, waar Liesje woont, bij een oploopje. Tot slot
worden de beide levens weer verbonden door de persoon van de verpleegster Liesbeth,
die bij den door van Nora bij een auto-ongeluk aanwezig is. Door de oogen van dit
meisje wordt ze weer herinnerd aan de andere Liesbeth, waarvan ze eens peet was.
Een heel wat minder reëele grondslag dus als de vorige roman, al is het motief in de
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sterren wel zeer gebruikelijk. Het arbeidersgezin is goed geteekend, het rijke gezin
veel minder; het geheel zal vooral de lezeressen van mevrouw van Gogh-Kaulbach
wel boelen.
M.t.B.

Der Zauberberg incognito
aant.

Jo van Ammers-Küller, Prins Incognito (J.M. Meulenhoff, A'dam).
Van het boekomslag wandelt ons ditmaal (1935) een goedgekleed confectie-heer
tegemoet, wiens schaduw echter een koningskroon laat zien. Dat is waarschijnlijk
prins Incognito, de held van mevr. van Ammers' nieuwe geestesproduct, dat ditmaal
den Zauberberg van Thomas Mann in gedurfdheid van conceptie schijnt te willen
evenaren. Want wij worden verplaatst naar een herstellingsoord voor menschen, wier
zenuwen ‘tegen den draad ingestreken zijn’, gelijk mevr. van Ammers dat uitdrukt;
en als het niet zoo'n confectie-herstellingsoord was, dat Monte Virginia, had het best
met dat van Mann vergeleken kunnen worden. Er wordt veel gezonnebaad en
gegymnastiseerd; een petroleumkoning werd er ‘van een nicotine-vergiftiging
gereinigd’, alweer zooals mevr van Ammers dat uitdrukt en de dames ‘wandelen (er)
in alle gedurfde fantasieën van pyama's’. Hier ontmoeten elkaar Julia van Asveld,
een schrijfster met ‘fijne neusvleugels’ en uiteraard ‘welverzorgde vingers’; zij is
kunstenares, maar tevens vrouw van een fabikant, zoodat zij door de crisis te lijden
heeft en haar fijngevoelige vrouwelijkheid niet in geschrifte kan botvieren zooals zij
dat wel zoude wenschen. Wel wil zij een boek over Lucretia Borgia schrijven; maar
‘één plank van de hooge, tot aan het gebeeldhouwde plafond reikende boekenkast
was reeds geheel gevuld met werken over de Borgia's en vele had ze nog steeds niet
gelezen’; en aangezien er blijkbaar geen samenvattend werk over dit tijdvak
voorhanden is, komt Julia tot niets. Maar er zijn nog vele andere strubbelingen; zij
krijgt voor een bijdrage aan een tijdschrift nul op het request, twist over het eten met
haar man en stort in; ‘haar bovenlijf gleed langs de tafelrand, de stoel kantelde en
viel met een doffe slag terwijl haar lichaam, strak in zijn zwart fluweel als in een
lijkwa, machteloos, geluidloos op het Perzisch tapijt viel’.
Ook de litterator Peter Bergman heeft het met het leven te kwaad; hij is het, die
mevr. Julia de bijdrage terugzond, maar dat weten zij beide niet, als zij in hetzelfde
herstellingsoord komen. Peter loopt met zelfmoordgedachten rond, ter afwisselling
van zijn nogal ingewikkeld liefdeleven. Wel heeft de zenuwarts Stallinga hem
‘gepsychoanalyseerd zonder er zijn fabelachtig hoog honorarium voor te rekenen,
alleen omdat hij.... sterk geïnteresseerd was in het zieleleven van een dichter’, maar
Peter houdt het toch niet en belandt ook in Monte Virginia. Pikante samenkomst in
de letteren! Hoewel Julia niet aan de wuftheid meedoet (heeft zij niet een Russischen
pianist weerstaan, ‘met oogen die phosphoriseerden en handen die electrisch
schenen’?) en zelfs geen aandacht schenkt aan een donkeren Tsjech en een
‘poezelblonden’ Fin, rolt het leven haar tegen Peter aan, en juist terwijl hij bezig is
weer met zijn revolver te werken. Peter ziet natuurlijk van zelfmoord af; en nu volgt
er een reeks verwikkelingen, die tenslotte toch weer uitmonden in een partijtje bridge,
een soortgelijk als dat, waarmee het boek ook begon. Een en ander is waarschijnlijk
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cynisch bedoeld; ‘o groote God, wat was het leven een grauwe, wrange comedie....’
(p. 57).
Op dezen roman van mevr. van Ammers, geschreven in soms grappig, soms pathetisch
confectie-Nederlandsch, heb ik niets tegen, wanneer ik er het etiket
‘amusementslectuur’ op mag plakken. Maar er komt ook hoogere conversatie in
voor, zooals b.v. dit fraais:
‘U houdt net als ik van Balzac en Baudelaire, U vindt Proust decadent maar
suggestief. Gide subtiel en toch geweldig en u hebt het land aan zware degelijke
Hollandsche romans vooral als ze door vrouwen zijn geschreven’. En mevr van
Ammers laat daarop volgen: ‘Waarom lacht u nu opeens?’ Omdat die conservatie
best gemist kan worden in zoo een spannend boek, mevrouw, en U onnoodig
compromitteert, antwoorden wij. Uw gebied toch, mevrouw, zijn tegendraadsche
zenuwen, electrische handen, ‘poezele lichaamsdeelen’, ‘te heet geworden gevoelens’
en dergelijke onderwerpen; Proust en Gide behooren in Uw vocabulaire niet thuis
en figureeren in Uw roman als diamanten onder bazaarartikelen. En in plaats van en
passant nog minachtend te spreken over ‘Holland, het land der krentenwegers’, waarin
volgens U een schrijver, ‘zelfs een succesvolle’, geen behoorlijk bestaan vindt, maar
dat Uw boeken blijkbaar nog voor zij verschenen zijn al aan een derde druk helpt,
moest gij, mevrouw, dankbare lofzangen aanheffen op het publiek, dat eerlijk van
Proust en Gide niets wil weten en uw ‘Prins Incognito’ ter afwisseling van het
bridgespel tot zich wenscht te nemen.
M.t.B.

Uit en toch in de rij
aant.

Top Naeff in vergelijkingen
Haar stijl, haar scepticisme
Top Naeff, Een Huis in de Rij. (Van Holkema & Warendorf, A'dam 1935)
Het gezichtspunt, waaronder men een boek beschouwt, is zeer sterk afhankelijk van
de omstandigheden, waaronder men zijn critiek schrijft. De naïeve verdedigers van
de ‘objectiviteit’ in de critiek zullen zelfs moeilijk kunnen ontkennen, dat de al dan
niet gevuldheid van de maag een rol speelt bij het formuleeren; juist de nuance, d.w.z.
de ‘kleinigheid’ in de uitdrukkingswijze, die vaak den toon van een opstel bepaalt,
kan men zich onmogelijk los denken van een zekere stemming, waarin de criticus
verkeert; ook al heeft hij in groote lijnen en grove omtrekken doorgaans ‘dezelfde
vaste principes’, hij zal zich toch onmogelijk kunnen bevrijden van het onfeilbaar
reageerend instrument, dat door de vereerders van de ziel soms met eenige minachting
‘maar’ zijn lichaam wordt genoemd. En dus: alle genuanceerde critiek wordt met
het lichaam geschreven; met het bezielde lichaam, als men wil, om alle misverstand
te voorkomen. De critiek, zou men dus kunnen zeggen, is even objectief en even
subjectief als ons bezielde lichaam is; zij heeft, evenals dat lichaam, een zekere
constantheid (men beschikt altijd over zijn maag) en een zekere wisselvalligheid
(men heeft nu eens een volle, dan weer een leege maag). Zich afvragen, of de critiek
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objectief dan wel subjectief is, blijkt dus wel even nutteloos als zich afvragen of het
hebben van een maag het hebben van nu eens een volle en dan weer een leege maag
uitsluit. Natuurlijk, de criticus opereert met vaste maatstaven; maar dat beteekent
allerminst, dat hij zichzelf miskent als iemand, die afhankelijk is van stemmingen
en toevallige gesteldheden, of (sterker nog), dat hij iederen anderen maagbezitter
ook alle wisselvalligheden van zijn eigen maag als de waarheid omtrent de maag
zou willen opdringen!
Deze kleine inleiding, die wellicht nog kan dienen als schertsende bijdrage tot het
al zoo dikwijls met deftige woorden behandelde thema van objectiviteit en
subjectiviteit in de critiek, heeft waarschijnlijk niet onmiddellijk uit te staan met het
boek van Top Naeff, Een Huis in de Rij, dat de aanleiding was, dat bovenstaande
vergelijking in mij opkwam: maar middellijk toch wel een en ander. Ik kon mij onder
het lezen van dezen roman bijv. onmogelijk losmaken van verschillende andere
romans, die ik in den laatsten tijd had ‘verteerd’, en die mij al dan niet ‘zwaar op de
maag’ hadden gelegen. In de eerste plaats moest ik wel voortdurend vergelijken met
de twee romans van Nederlandsche kunstzusters: Vrouw Jacob van Ina
Boudier-Bakker en Prins Incognito van Jo van Ammers-Küller; in de tweede plaats
brachten onderwerp en stijl mij telkens twee andere romans van kunstbroeders te
binnen: te weten Else Böhler, Duitsch Dienstmeisje van Vestdijk en De Boeken der
Kleine Zielen van Couperus. Ik zou dus moeilijk kunnen ontkennen, dat de
gezichtspunten, waaronder ik het boek van Top Naeff beschouwde, afhankelijk waren
van de toevallige omstandigheden; hetgeen nog geen reden is, om niet met alle
disponibele middelen te trachten die gezichtspunten zoo objectief mogelijk onder
woorden te brengen.

Naast twee vrouwen.
Het eerste gezichtspunt: de vergelijking met mevr. Boudier en mevr. van Ammers.
Die vergelijking valt zoo drastisch ten gunste van Top Naeff uit, dat men er nauwelijks
voor zou terugschrikken haar boek in deze relatie meesterlijk te noemen. Wie eenig
gevoel heeft voor stijlnuance, zuiverheid van expressie, beheersching van het
onderwerp, die zal al na lezing van tien bladzijden van Een Huis in de Rij moeten
constateeren, dat hier een schrijfster aan het woord is, die haar middelen even precies
in haar macht heeft als zij haar onderwerp kent. Er is in dezen roman geen sprake
van de machtelooze slordigheden, waaraan mevr. Boudier zich in Vrouw Jacob te
buiten gaat, eenvoudig omdat zij haar onderwerp niet voldoende beheerscht; men
stuit nergens op enormiteiten en hemeltergende banaliteiten, zooals die, waarvan de
roman van mevr. van Ammers op elke pagina overloopt, omdat de dame in quaestie
zich blijkbaar grif tevreden stelde met dwaze boekenclichés in plaats van tot de
levende menschen te gaan. Als men in het prospectus voor Een Huis in de Rij leest,
dat de schrijfster ‘zich nooit afvroeg wat het publiek nu wel het liefst verhaald zou
willen zien’ en dat zij ‘uitsluitend dat gaf, wat het leven haar aan indrukken en
belevingen bood’, dan kan men dat volledig onderschrijven. Hoezeer de materie,
waaruit haar boek is opgebouwd, ook binnen het bereik moge vallen van een
betrekkelijk groot publiek. Top Naeff versmaadt inderdaad alle goedkoope concessies
aan den publieken smaak; ik geloof (als ik de hier te lande zoo gebruikelijke term
goed begrijp), dat het juist dit is, wat men haar liefdeloosheid noemt. Immers wij
ontmoeten noch een Humphrey van Glocester in de jas van Bernard Bandt, noch een
stel filmsnaken met overgekookte fatsoensbegrippen in haar roman; de psychologische

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

verantwoording van de personages is exact en concreet tegelijk; dat al deze menschen
uit een provinciestadje aan bepaalde beperkingen zijn gebonden, doet daaraan niets
af of toe. Afgezien van het m.i. onloochenbaar feit, dat Een Huis in de Rij te lang is,
dat het slot met de mooie posthume compositie gemist had kunnen worden, aangezien
de verhouding tusschen den vioolleeraar Gustaaf Rippe en zijn vrouwelijke collega
aan de muziekschool Hilde Brunt de levende kern is van dit werk en met het eindigen
van die verhouding ook de spanning om het probleem eindigt.... dit boek is zeer goed
geschreven. Daaronder versta ik: zeer sober geschreven, zeer beeldend geschreven.
Ik meen dat te nadrukkelijker te moeten vaststellen, omdat het probleem van Rippe
en Hilde mij eigenlijk koud laat en gebrek aan werkelijke belangstelling in een
probleem de bereidwilligheid tot het erkennen van qualiteiten meestal niet grooter
maakt. Er hebben nu eenmaal al heel wat huizen in provinciesteden op deze manier
in de rij gestaan, terwijl vioolleeraren met een overschot aan romantiek, dat zij in
een tot gewoonte geworden huwelijk niet kwijt kunnen, ook wel meer opgetreden
zijn (zij het dan met een ander beroep) in den Nederlandschen roman. Het schema
is ditmaal weinig verschillend van de andere schema's in dit genre; maar Top Naeff
is wel degene, die zich het best op de uitwerking ervan verstaat. Zij kent haar grenzen,
en zij houdt zich er aan; haar stijl draagt van die zelfbeperking de duidelijke sporen.
Zoo analyseert zij de romantische verlangens van den in zijn beroep en huwelijk
opgesloten Rippe als volgt:
‘Niet naar de lusten als zoodanig verlangde hij, maar naar de ruimte, de verlichting
van eens een stap uit het gareel, al was het maar een stunteligen danspas; naar het
gevoel te leven, het leven in zich bevestigd te voelen. Uit de oorlogsberichten in de
courant vormde hij zich daarnaast een eigen voorstelling van het bloedig samentreffen
aan het front, die meer geleek op de Indianen-gevechten zijner jongensjaren dan op
eenige werkelijkheid. En altijd waren deze tafereelen doortrokken van muziek,
marsch-muziek, en den roffel van drommen vaste, doelbewuste voeten onder den
blauwen hemel. In zonderlinge tegenstelling tot zijn tengere verschijning met het
groote hoofd en den diepen, naar binnen gekeerden blik, toog zijn geest des avonds,
terwijl hij tegenover zijn vrouw aan de theetafel de avondbladen las, er in soldatenpak
op uit, bezocht de slagvelden, hielp de gewonden wegdragen onder den regen van
kogels en granaatbrokken door, verbond de afgrijselijke stompen. Wanneer er maar
een weg te banen ware geweest, Gustaaf Rippe zou zich als vrijwilliger hebben
aangemeld.’
Conform de grenzen van Top Naeffs talent is die weg natuurlijk niet te banen; het
avontuur wordt verdrongen en geprojecteerd op een meisje, dat die verlangens tot
bescheidener proporties terugbrengt. Maar dit fragment is als exposé uitstekend, en
daarom citeer ik het hier; de schrijfster laat zich door de romantiek zelf niet bedotten,
haar koele voorbehoud tegenover het theetafelavontuur redt het absoluut van de
belachelijkheid, waartoe een enthousiaster of gemeenplaatsiger beschrijving het met
zekerheid zou hebben gedoemd. Of neem deze atmosferische aanduiding van een
wandeling van Rippe en Hilde:
‘De zon, die zonk boven de weilanden, haalde alle kleuren op, als een diep en
helder vernis. Felrood de schaarsche daken, de papavers in het goudgeel koren, hard
groen de hekken, de melkemmers, de klaver en het gras. In dat licht zagen zij elkaar
aan met eveneens verdiepten en als gevernisten blik.
Meteen moesten ze uitwijken voor koeien, een zestal, dat hen bol, en nog eens
omkijkend, monsterde. De jongen erachter groette. En toen deze processie in wit en
zwart voorbij was gestapt, had Rippe al weer zijn gewone gesloten gezicht; slechts
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bleef er een laatste glans over schijnen, als van de zon, die de raamkozijnen met goud
aanstreek en zich bedde in de sloot als onder een gulden sprei.’
Er is geen twijfel mogelijk: iemand, die zoo schrijft, weet wat schrijven is, weet
vooral ook, van hoeveel beteekenis het verzwijgen is bij het ‘schilderen’ in taal. Top
Naeff bereikt, hoe dan ook, op de beste bladzijden van haar roman een afstand tot
haar personages, die in de litteratuur van haar medeschrijfsters zeer zeldzaam is; en
wie afstand kan nemen, staat op een of andere manier boven zijn (haar) onderwerp.

Naast twee mannen.
Via den afstand kom ik op mijn tweede gezichtspunt: de vergelijking met Vestdijk
en Couperus, die in hun bovengenoemde boeken zich eveneens bezighouden met de
Nederlandsche ‘kleine zielen’. En ziehier nu gedemonstreerd, hoe het oordeel over
de qualiteit van een boek afhankelijk is van de vergelijkingspunten, die men als lezer
of criticus kiest: terwijl Top Naeff haar mededingsters Boudier en Ammers ver achter
zich laat, is het, of haar boek plotseling iets mevrouw-achtigs krijgt, wanneer men
het naast de romans van Vestdijk en Couperus legt. Ik bedoel met het woord
‘mevrouw’ niet een hatelijkheid, die alles ongedaan maakt, wat ik zooeven aan
gunstigs over Een Huis in de Rij in het midden heb gebracht, maar zuiver en alleen
een plaatsbepaling; waarom zou er niet een superieure mevrouw-schrijfster in onze
litteratuur kunnen zijn? Onder hetzelfde sociale aspect bezien is Vestdijk wel een
burgerman en Couperus een dandy; zulke plaatsbepalingen zeggen veel, en niets.
Wanneer ik den mevrouw-kant van Top Naeff naar voren breng, wil ik in dit geval
alleen zeggen, dat haar wijze van afstandnemen, haar scepsis een leegte achterlaat;
hier is noch Vestdijks felle, met wapens uit alle cultuurarsenalen toegeruste haat, die
aanvalt op de burgerlijke conventies, noch de milde ironie (gemengd met begrijpend
meeleven) van Couperus, die deze conventies met al hun belachelijkheid in een
glimlach opheft; hier is de negativiteit aan het woord van iemand, die, uit de
conventies voortgekomen, hun paskwilligheid heeft gezien.... en desondanks den
magischen cirkel dier conventies niet heeft kunnen verbreken. ‘Waartoe diende het
allemaal, dacht hij, waartoe diende het!’ leest men op p. 171 van Een Huis in de Rij,
en ongeveer hetzelfde zegt de laatste zin van het eerste boek van De Kleine Zielen:
‘Het is alles om niets....’; maar er liggen werelden van verschil tusschen die twee
schijnbaar zoo gelijkluidende uitspraken. Achter den stijl van Couperus raadt men
den man, die ook een Alexander, een Xerxes kan riskeeren, terwijl de burgermenschen
van Vestdijk dadelijk om kunnen slaan naar middeleeuwsche leprozen of
landsknechten uit den dertigjarigen oorlog; achter de scepsis van Top Naeff is de
leegte, is misschien het negatief van het negatief, omdat desillusle en vervreemding
van het eigene voor deze schrijfster geen nieuwe perspectieven hebben geopend en
haar onherroepelijk blijven opsluiten in haar lang verworpen kring. Misschien hoort
men den toon van dit soort scepsis het best uit een zin over een overigens volkomen
onbelangrijke tante Clara uit Een Huis in de Rij:
‘En toen om vier uur dien nacht een luidruchtig gezelschap Hilde thuis bracht,
gleed tante Clara uit haar bed en wachtte in haar peignoir, fluweel met zwanendons,
op het portaal, om uit de tweede hand de nachtelijke vreugden te genieten, waarvan
het huwelijk met den makelaar haar te vroeg had gespeend.’
Ook deze tante Clara zal zeker op haar manier sceptisch zijn geweest, vanwege
de tweede hand en vanwege den makelaar; waarschijnlijk zal zij zich minder scherp
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bewust hebben gemaakt dan Top Naeff wat desillusie is; maar het fluweel met
zwanendons van haar peignoir vindt men toch terug in den stijl van Een Huis in de
Rij, dat als document van Top Naeffs levenshouding zeker tot haar beste boeken
behoort, en - meer in het algemeen - tot de boeken, die men niet weglegt zonder er
(met welke gevoelens dan ook) door geboeid te zijn geweest.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
‘Een Huis in de Rij’ speelt in een provinciestad; en zooals de titel zegt, geeft het een
geval onder de vele gevallen, die in zulk een provinciestad aan de orde zijn. Gustaaf
Rippe is reeds twintig jaar vioolleeraar aan de muziekschool; hij kreeg die aanstelling
zoo vroeg, dat hij gebonden was eer hij het wist, en op dezelfde wijze overrompelde
hem het huwelijk met zijn jeugdliefde Toos ten Hope. Van zijn kunstenaarschap is
niets terecht gekomen; hij is paedagoog geworden en een gezin met vier kinderen
geeft hem geen gelegenheid aan iets anders te denken dan aan zijn dagelijksch werk.
Als een nieuwe collega, de planoleerares Hilde Brunt, in Rippes leven komt, en
hem stimuleert tot het her-ontdekken van zijn artistieke gaven, ontwikkelt zich tusschen
deze twee menschen een gevoelsintimiteit, die na een lang officieus bestaan zich
baanbreekt in een uitspraak. Maar Hilde, die in denzelfden tijd een carrière
aangeboden krijgt, kan zich aan deze relatie niet vastleggen; zij onderneemt een
concertreis en laat Rippe achter in zijn huis in de rij.
Het laatste deel van den roman houdt zich bezig met Rippes groeiende
moeilijkheden naast een vrouw, die van zijn aspiraties niets begrijpt, en met zijn
dood. Hij laat een compositie na, waarin het intermezzo met Hilde te verklankt.

Geïlustreerde uitgaven
aant.

Walschap, Coolen, Heine
Gerard Walschap, De Vierde Koning. Een vertelsel voor mijn kinderen.
Teekeningen van Edgar Tijtgat. (Nijgh en van Ditmar, R'dam 1935.)
Men zou misschien niet gelooven, dat de auteur van ‘Adelaïde’ en ‘Celibaat’ een
schrijver is van kinderverhalen; maar ‘De Vierde Koning’ is in dit opzicht overtuigend.
Walschap is zelfs een uitnemend verteller voor kinderen, omdat hij de kunst verstaat
beelden op te roepen, die ‘des kinds’ zijn; voor anachronismen en zotte contrasten
deinst hij geenszins terug, maar juist dat geeft aan zijn verhaaltrant de werkelijke
kinderlijke bekoring. Levendig staan de gebeurtenissen uit den tijd van Herodes voor
ons, kleurig en primitief, zooals de prachtige illustraties van Edgar Tijtgaf, die den
tekst versleren. Ook als volwassene wordt men door dit werk geboeid, en als Herodes
zijn sabel onder het kraantje afspoelt, neemt onze geest dat zonder eenig bezwaar
aan.
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Zoetelijke moraalprediking ontbreekt gelukkig. In dit opzicht is Walschap de
meerdere van veel andere vertellers in dit genre.

Antoon Coolen, Kerstvertellingen, Illustraties van Pol Dom, (Nijgh en
van Ditmar, R'dam 1935).
Minder plastisch en origineel, maar lang niet slecht verteld zijn de vijf sagen, die
Antoon Coolen heeft gebundeld in een zeer verzorgde uitgave. Coolen is
langzamerhand een schrijver geworden, van wien men weinig verrassingen meer
verwacht; op een bepaald pell ‘gestabilliseerd’, schrijft hij echter een vloelend en
stemmig proza; maar zijn ‘Dorp aan de Rivier’ was gedurfder dan dit werk, en in
zekeren zin nog wel degelijk een verrassing. Deze Kerstverhalen hebben de noodige
sfeer; men kan er zelfs veel goeds van zeggen, omdat zij niet meer willen schijnen
dan zij zijn; Coolen kent de poëzie van den eenvoudigen volzin, en als hij niet vaak
te zoetelijk was, zou men hem ronduit een knap stylist noemen.
De platen van Pol Dom komen goed uit bij dezen verteltrant, zij zijn evenmin
bijzonder origineel, maar goed van kleur en als onderstreping van de anecdote
geslaagd.

Th.Th. Heine, Die Märchen. (Querido Verlag, A'dam 1935).
De teekenaar en schrijver Th.Th. Heine is ook bij ons verre van een onbekende. Zijn
werk uit ‘Simplicissimus’ heeft internationale vermaardheid verworven, terwijl zijn
oude Duitsche God met een kalotje en een lange pijp iedereen wel eens onder oogen
zal zijn gekomen. (Ook in dit sprookjesboek ontbreekt zijn streng gelaat trouwens
niet).
Heine geeft hier zijn goedmoedig, sarcastisch teekenwerk bij een achttal
wonderlijke verhalen, die met het woord ‘Märchen’ inderdaad niet slecht zijn
gekarakteriseerd. De pointe is meestal verrassend, de opzet onschuldig-plechtstatig
en tegelijk drooghumoristisch. Heine houdt van een mixtuur van oud en nieuw; het
Circe-motief verplaatst hij naar een moderne badplaats, Circe is een moderne vrouw
met ‘crasso-gerontophilie’ en het zijn een maharadjah en een psycho-analyticus, die
in zwijnen worden veranderd. Hetgeen zij ook verdiend hebben. Elders produceert
de welbekende ezel uit het oude verhaal valsche bankbiljetten.
De teekeningen, waar het toch eigenlijk op aan komt, zijn in Heines gebruikelijken
stijl. De spot met het burgerlijke blijft altijd goedig; nooit striemt deze man, zooals
Grosz. die andere kenner van het Duitsche burgerdom, dat kan doen, maar hij kan
daarom toch wel ‘doeltreffend’ zijn. Alles bij elkaar een amusant mengsel van tekst
en illustratie, royaal uitgegeven.
M.t.B.

Jet Luber, Moeras. (Van Holkema en Warendorf. Amsterdam 1935.)
aant.
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Hoewel gehuld in een vaag blauw en sepia omslag, waarop een schimmige hand de uitgeverij Holkema en Warendorf is niet bepaald gelukkig in de keuze van haar
bandteekenaars -, kan aan den roman Moeras van Jet Luber zeker geen vaagheid of
schimmigheid verweten worden. De schrijfster draagt haar aanklacht tegen de
hedendaagsche werkeloosheid en haar pleidooi voor de dappere vrouwen en veel te
kortkomende kinderen der getroffen gezinnen voor met een élan en een vuur, dat
zeker sympathiek aandoet.
In de families Van Laar en Lanting heeft het spook ‘ontslag’ zijn somber entree
gemaakt. De vrouwen van deze, met een aanzienlijk kindertal gezegende werkeloozen,
zitten niet bij de pakken neer en steken dapper de handen uit de mouwen. De mannen
echter laten zich geheel door hun mismoedigheid en het désoeuvreerend niets doen
meeslepen, zij foeteren op alles, weigeren in de huishouding te helpen, brengen hun
tijd zoek in stempellokalen en bezoeken de établissementen met vergunning meer
dan goed is voor hun magere beurzen.
Nog erger is het gesteld in het gezin van den broeder van mevrouw Lanting, waar
met het inkomen ook de vrouw des huizes verdwenen is, haar man en zoon aan
onverzorgdheld prijsgevend. Vader en zoon harmonieeren niet, de eerste zoekt zijn
vermaak door bij medelijdende vrienden klap te loopen en zijn troost bij vriendinnen
van verdacht allooi. De zoon minacht zijn vader, ziet in, dat hij van het leven niets
te verwachten heeft, en als zijn meisje hem verlaat pleegt hij zelfmoord.
De vrouw van Van Laar verliest alle moed en opgewektheid; wanneer bij haar
zwangerschap haar groote kinderen en haar echtgenoot zich van haar afkeeren en als
later de vader zijn jonggeborene in dronkenschap vermoordt, neemt ook zij haar
toevlucht tot het donkere grachtwater; hetgeen wel wat veel dooden geeft op 265
bladzijden.
Dit alles is heel triest, heel tragisch en heel aandoenlijk, alleen is het jammer dat de
schrijfster niet over meer talent beschikt, zoodat zij haar boek boven de duizenden
anderen had kunnen doen uitkomen. Het actueele onderwerp zal echter velen uit het
hart gegrepen zijn.
In het vervolg sla zij even een dictionnaire na bij het gebruik van vreemde talen.
De uitdrukking ménage-à-garçon, moet zijn ménage de garçon.
M.t.B.

J.P. Zoomers - Vermeer, Vader. (Van Holkema en Warendorf.
Amsterdam 1935.)
aant.

Zooals gewoonlijk in haar werken, kiest mevr. Zoomers - Vermeer ook ditmaal weer
haar figuren uit de heffe des volks.
Louis, zoon van een braaf en arbeidzaam vischhandelaar, is door zijn luiheid en
vagelijk artistieke aspiraties - hij bespeelt verschillende instrumenten en schildert
een beetje - volkomen aan lager wal geraakt. Zijn vader vindt zijn gedrag zoo
weerzinwekkend en verachtelijk, dat hij hem iedere hulp weigert.
Bij den aanvang van het boek woont zijn zieke en uitgeputte vrouw met zijn
zoontje, Charley, Harold, Rodolph - vader Louis heeft veel belangstelling voor de
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film - op een kamer in een achterbuurt. Vader zelf is er als gewoonlijk op uitgetrokken
onder het motto ‘werk zoeken’. Als hij eens thuis komt kijken treft hij zijn vrouw
zwanger aan en in zoodanigen toestand, dat hij haar met behulp van zijn moeder
dwingt zich in een ziekenhuis te laten opnemen. Daar sterft zij en het geboren
dochtertje wordt door den vader Carmen genoemd. Daar hij met de beide kinderen
geen raad weet, staat hij zijn dochter af aan een varensgezel en diens vrouw en weet
bij die transactie de vrouw honderd gulden afhandig te maken. Dan trekt hij met zijn
zoontje, dat eerst bij de grootouders was ondergebracht, op een bakfiets de wijde
wereld in. Zij maken muziek langs boerenhuizen en op kermissen, ontmoeten andere
zwervers en zwerfsters en komen ten laatste in een hotelletje aan de Duitsche grens,
waar zij een winter blijven en waar Louis als kellner-muzikant zijn brood verdient.
De verwikkelingen in dit hotel met boerderij annex zijn even louche als avontuurlijk;
er wordt naar hartelust gesmokkeld, de waardin heeft volgens de praatjes, die de
ronde doen, meer dan een moord op haar geweten en waagt een mislukten aanslag
op het leven van haar nichtje, dat bij haar in dienst is, omdat zij te veel blijkt te weten.
Na een ‘kraak’ verdwijnt Louis met zoon en hond, net voordat de grenswacht een
inval zal doen.
In de vaderstad teruggekomen stuurt hij zijn zoon weer naar diens grootouderlijk
huis, waar de grootmoeder inmiddels gestorven is. Zelf trekt hij in bij een rijke, dertig
jaar oudere malloot, met wie hij later zal trouwen vanwege het luie leventje.
De grootvader is hertrouwd en wil den kleinzoon niet in huis houden. Dan brengt
Louis zijn zoon naar de menschen, die ook het dochtertje hebben, waar de jongen in
het gezin van een broer van de vrouw zal worden opgenomen. Het kind is gehecht
aan zijn vader en aan diens zwervend bestaan en blijft zeer verdrietig achter.
Mevrouw Zoomers - Vermeers stijl is niet bepaald fraai te noemen, maar zij vertelt
boelend, haar figuren zijn veelal goed geteekend en de gesprekken zeer aannemelijk.
Haar publiek zal dezen nieuwen roman zeker waardeeren.
M.t.B.

Schrijvers aan het woord
aant.

Een reeks litteraire interviews
G.H. 's Gravessande, Sprekende Schrijvers. (J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
1935.)
Mijn collega 's Gravesande heeft eenigen tijd geleden in een artikel in ‘Het Vaderland’
de stelling verkondigd (tegenover mijn opvatting), dat men als medewerkers van een
en hetzelfde blad gerust over elkaar kan schrijven. Theoretisch heeft hij daarin, ik
geef het onmiddellijk toe, volkomen gelijk; en als ik desondanks practisch blijf
prefereeren, dat over mijn werk in deze courant niet wordt geschreven, dan is dat
geenszins, omdat ik aan de objectiviteit van mijn eventueele critici zou twijfelen.
Maar wat dies ook zij, 's Gravesande heeft het bij het rechte eind, en ik schroom dan
ook niet voor zijn boek hier de aandacht te vragen. Dat wordt mij nog gemakkelijker
gemaakt, omdat hij in dit geval de interviewer is, die anderen hoofdzakelijk aan het
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woord laat: en die anderen staan buiten de bureelen van ‘Het Vaderland’. Maar
hoewel het dus grootendeels de inzichten van anderen zijn, die het boek ‘Sprekende
Schrijvers’ vullen, is de tact, die noodig is om hen tot die uitspraken te krijgen en
om orde te houden in hun uiteenzettingen, niet iedereen gegeven. De interviews van
's Gravesande hebben niet ten onrechte een zekere vermaardheid gekregen, van het
moment af waarop zij in ‘Den Gulden Winckel’ begonnen te verschijnen; men
herinnert zich ongetwijfeld het geruchtmakende gesprek met Geerten Gossaert, dat
natuurlijk ook in dezen bundel te vinden is. En als men deze methode van interview
eens vergelijkt met wat tegenwoordig in sommige boekenblaadjes voor hetzelfde
wil doorgaan, dan valt het verschil aanstonds op, het zij hier zonder eenige reserve
gezegd. Niet de kietspraatjes over ditjes en datjes treden bij 's Gravesande op den
voorgrond: in elk van deze gesprekken, waarvan het eene natuurlijk beter geslaagd
is dan het andere, staat het essentieele zooveel mogelijk bovenaan. Niet ieder
geïnterviewde heeft echter hetzelfde talent voor het gesprek; er zijn schrijvers, die
als zij praten, dadelijk willen divageeren, anderen, die moeilijk kunnen veralgemeenen
en loskomen van hun eigen ervaringen, weer anderen, die een gesprek opbouwen als
een essay. Van deze en soortgelijke kategorieën vindt men voorbeelden in 's
Gravesandes boek.
Een model van een exposé door het interview is het gesprek met Gossaert; een
uitmuntend betoog, helder en geconstrueerd, aanvechtbaar op diverse plaatsen, maar
steeds boeiend; Gossaert (prof. Gerretson) verdedigt hier o.a. den dichter als paria
en het woord ‘plebs’ als een term van de moderne massa. Aart van der Leeuw gaat
niet buiten de sympathieke overbrenging van gevoelsargumenten, ontwapenend
vooral door den zuiveren toon. J.C. Bloems mededeelingen zijn vooral van groot
belang voor de inzichten van zijn dichtergeneratie; de afkeer van de democratie
(Heyermans!) en de voorkeur voor het kunstenaarsstandpunt als het bij uitstek
aristocratische zijn hier typeerend. Dirk Coster geeft toelichtingen tot zijn eigen werk,
evenals Van Genderen Stort; zij knoopen daaraan min of meer toevallige algemeene
bespiegelingen vast; zoo ook Van Vriesland, die hoofdzakelijk de poëzie behandelt.
Een totaal ander beeld komt weer naar voren uit het interview met Ary Delen, den
Vlaamschen kunsthistoricus, die ook Willem Elsschot vertegenwoordigt. En onder
de overigen (Hopman, Van Oudshoorn, ondergeteekende, Vestdijk, Roelants en
Walschap) is de variatie zeker niet geringer.
Als pièce de milieu fungeert een nog ongepubliceerd en zeer uitvoerig gesprek met
J. Greshoff. Het heeft reeds de meer en meer gebruikelijke verontwaardiging van
Anton van Duinkerken opgewekt, die de geheele Nederlandsche litteratuur verduisterd
acht door dezen Greshoff en zelfs vreest voor een verdooping van het Vondelpark
ten gunste van genoemden heer. En men moet het erkennen: Greshoff is, vooral in
dit interview, voor een stabiel persoon als Van Duinkerken een ware temptatie! Hij
spreekt over zijn leven op den ongegêneerden toon van hen, die kameraadschap
stellen boven objectiviteit; hij herroept zijn oude meeningen met een gemak, dat
zelfs mij soms te gemakkelijk is (en hoe moet het Van Duinkerken dan wel niet
irriteeren!); maar hij is altijd levend, beweeglijk en inspireerend, wat voor sommigen
een groote zonde blijft, wanneer het zulke ernstige zaken als de letterkunde betreft.
Men vindt in ‘Sprekende Schrijvers’ goede portretten en graphologisch interessante
proeven van handschrift, en al ontbreekt, zooals Van Duinkerken terecht opmerkte,
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een Nederlandsche katholieke schrijver, die het gezelschap stellig zou hebben
gecompleteerd, ook zonder deze fractie is dit boek representatief en een belangrijk
litterairhistorisch document.
M.t.B.

Herdruk en polemiek
aant.

De derde druk van Huizinga's cultuurdiagnose
‘Correctie in het proefwerk’
‘In de Schaduwen van Morgen’, de cultuurdiagnose van prof. dr J. Huizinga, heeft
een opgang gemaakt, die waarschijnlijk niemand had verwacht; wellicht een bewijs,
dat het niet alleen middelmatige boeken zijn, die een succes op de boekenmarkt
kunnen behalen, en een demonstratie ad oculos voor sommige boekhandelaren, die
nog napruttelen over den val van ‘Vrouw Jacob’. Van het boek van prof. Huizinga
is dezer dagen reeds de derde druk verschenen, die door den schrijver op
ondergeschikte punten is herzien. Hij zegt in een voorwoord tot dezen druk, dat hij
geen aanleiding heeft gevonden een van zijn geuite meeningen terug te nemen en
zich derhalve tot kleine correcties heeft bepaald.
Op zichzelf een begrijpelijk iets; dit boek is, zooals het voor ons ligt, de manifestatie
van een bepaalde geestesgesteldheid, en tegen deze gesteldheid als zoodanig kan
men opponeeren, als men wil; maar details veranderen zou inderdaad zinloos zijn in
een zoo persoonlijk werk.
Het schijnt mij daarom een zonderlinge inconsequentie van den hooggeleerden
schrijver, dat hij, die geen meeningen wil herzien, er één halverwege toch in discussie
brengt. Ik had in mijn critiek in deze courant gewezen op Huizinga's weifelachtige
houding tegenover den oorlog, dien hij eenerzijds verwerpt (den bewapeningswedloop
qualificeert hij zelfs als ‘aanmaak van oud roest’) en op ethische gronden veroordeelt,
terwijl hij anderzijds een onverdedigd en onverdedigbaar gevoelsonderscheid maakt
tusschen den chemisch-ballistischen oorlog en den bacterie-oorlog; de laatste is
volgens hem ‘een eeuwige en infame schandvlek op een verliederlijkt geslacht’, de
andere oorlogsmiddelen schijnt Huizinga tot op zekere hoogte nog sportief te vinden.
Ik wees op de inconsequentie van dit betoog, dat elders in het boek wordt aangevuld
door deze passage over den soldaat:
‘Eere aan den soldaat in het veld. In de nooden en ellenden van het krijgsbedrijf
hervindt hij al de waarden van de hoogste askese. Bij hem is de haat uitgeschakeld.
In de voortdurende en beheerschte bereidheid tot algeheele zelfopoffering, in
volstrekte gehoorzaamheid aan een niet door hem zelf bepaald doel, volbrengt hij
een taak, die voor hem zelf de hoogste ontplooiing van zijn ethische functie
meebrengt.’
Deze passage nu noemde ik: ‘zwaar rhetorisch’. Blijkbaar heeft Huizinga gemeend,
dat niet over zijn kant te kunnen laten gaan, maar hij wilde deze uitspraak noch
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veranderen, noch schrappen. Hij neemt nu zijn toevlucht tot een noot, die als volgt
luidt:
‘Hoewel niet van zins, bij deze herziening te polemiseeren, kan ik niet nalaten te
verklaren, dat ik niet begrijp, hoe dr M. ter Braak in zijn bespreking in Het Vaderland
van 27 October 1935, deze passage “zwaar rhetorisch” heeft kunnen noemen.’
In vind deze wijze van.... niet-polemiseeren, zooals ik al zeide, hoogst zonderling.
Prof. Huizinga is niet van zins te polemiseeren, en hij polemiseert toch! alleen niet
met argumenten, maar met den vermanend opgeheven vinger van iemand, die ook
in het publiek even wil laten merken, hoe onzinnig hij zulk een critiek wel vindt;
polemiek zal hij er verder niet aan verspillen, maar de terechtwijzing mag niet
gespaard worden. Ik wil onmiddellijk aannemen, dat de schrijver het zoo niet
bedoelde; maar het maakt den indruk alsof. Waarschijnlijk met de beste intenties
bezield weet prof. Huizinga ex cathedra geen andere formule voor zijn commentaar
(dat wel degelijk een polemiek is en een vorm van zelfverdediging, immers hij had
die clausule van niet-begrijpen gerust weg kunnen laten!) te vinden dan een
beleedigende correctie in het proefwerk van den schooljongen.
Een andere reactie dan zwijgen is hierop niet mogelijk. Men gaat niet van gedachten
wisselen met iemand, die den tegenstander bij voorbaat op het strafbankje zet.
M.t.B.

Het schrijven van aphorismen
aant.

Tusschen Flaubert en Nietzsche
Reinier van Genderen Stort, Sprokkelingen. (A.W. Sijthoffs Uitg. Mij,
Leiden 1935).
Het schrijven van aphorismen is niet ieders werk. Men heeft, om zich aphoristisch
te kunnen uitdrukken, een zeldzame preciesheid noodig van ‘gedachtentechniek’;
wie ‘à peu près’ met zijn gedachten omgaat, moet zich liever niet aan aphorismen
wagen. Maar behalve preciesheid is ook een buitengewone elasticiteit noodzakelijk.
Telkens moet de schrijver van aphorismen weer volkomen ‘nieuw’ zijn, als hij begint
na pas geëindigd te zijn; zijn vorm dwingt hem ieder oogenblik zijn schepen achter
zich te verbranden en als Aphrodite uit het schuim der golven herboren te worden,
alsof hij nog nooit eerder in den vorm had geleefd. Bij gebrek aan elasticiteit wordt
een serie aphorismen een serie kwinkslagen of eigenwijsheden; deze stijl verveelt
bij misbruik als geen andere stijl, omdat hij de hoogste eischen stelt. En zelfs bij een
zoo schitterend gebruik als b.v. Chamfort en Rochefoucauld van het aphorisme
maken; op een gegeven oogenblik wordt men bevangen door een lichten afkeer van
deze gedachtenkristallen. Alleen Nietzsche en Stendhal hebben mij als
aphorismenschrijvers nooit teleurgesteld, omdat de onuitputtelijkheid van hun
motieven triomfeert over de technische grens, door het aphorisme als stijlphaenomeen
gesteld.
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Van Genderen Stort is, wil het mij voorkomen, eigenlijk geen geboren
aphorismenschrijver. Hij is veeleer een lyrisch begaafde natuur, maar bovendien is
hij, zooals meer voorkomt, een lyricus, die zich niet in de lyriek uit (althans niet in
de eerste plaats). Zijn romans zijn lyrische romans, al houden zij zich bezig met
psychologische en zelfs philosophische problemen; een volzin is bij van Genderen
Stort meestal een stuk proza, en pas daarna een gedachte of een gevoel. Een zekere
gemaniëreerdheid is dezen auteur zelden vreemd; wat in ‘Kleine Inez’ nog de bekoring
had van een weemoedig, platonisch getint pessimisme, is in ‘Hinne Rode’ pure
aanstellerij geworden. En daarom treft het des te meer, dat van Genderen Stort, die
eigenlijk geen aphorist is, toch het probleem van den stijl zoo duidelijk stelt, als werd
het op hemzelf betrokken in aphorisme VI:
‘Wat is styleeren: Verbloemen van eigen onmacht. Flaubert heeft gezegd, dat de
groote scheppers niet behoefden te styleeren; dat zou het voorrecht blijven, het
twijfelachtig voorrecht meenen wij, van de geringeren. Een vraag, die voor velen
aanstootelijk zal zijn (waarom deze reserve, die aan de relletjes bij “De Beul” doet
denken? M.t.B.), laat zich stellen: is Flaubert, deze groote stylist, wel een groot
schrijver geweest? Het werk van geen meester wellicht toont een zoo glanzende
volmaaktheid, ook niet het proza van Nietzsche. Hoe echter zoude de matelooze,
van den goddelijken waanzin, dien Plato verheerlijkt, getuigende scheppingschrift
van Nietzsche de uiterste verzorgdheid van noode hebben, waarin Flaubert, opstandig
en vertwijfeld maar heroïsch, zich uitputte te langen leste?....’ (Dan volgt een
proza-herhaling van deze oratorische vraag, die een geboren aphorist nooit zou hebben
laten staan, M.t.B.) ‘De stylist is zich bewust’, volgt er dan, ‘van zijn beperktheid,
zijn armoede; hij wordt de goudsmid, de sierkunstenaar van het woord, trachtend
door de schoonheid van den vorm zijn tekort aan innerlijken rijkdom kostelijk te
vergoeden.’
Van Genderen Stort stelt hier zeer juist het probleem van zijn eigen stijl; want er
bestaat bij hem een onopgelost conflict tusschen ‘Flaubert’ en ‘Nietzsche’, dat, naar
ik veronderstel, de hoofdoorzaak is van de gemaniëreerdheid in eenige van zijn
werken. Hoewel hij niet de ‘objectieve’ insteliing van Flaubert heeft, maar zich op
‘subjectieve’ wijze tot het leven wil verhouden, zooals Nietzsche, is er toch een
‘archaïsch’ verlangen in hem om die subjectiviteit te onderdrukken in de objectiviteit
van een plechtstatige, vormelijke en slepende kunsttaal. Van deze onopgeloste
tegenstelling nu leggen vele aphorismen in dit boek een duidelijk getuigenis af.
Men vindt onder deze sprokkelingen uitstekende observaties naast precieuze (soms
wel paskwillige) subtiliteiten en quasi-diepzinnigheden. Ik lees b.v. bijzonder goede
dingen over Zola en Spinoza, maar ook een opwekking om Annie Salomons niet te
onderschatten, omdat zij eenige ‘kleinooden’ heeft geproduceerd. Alles wel
beschouwd ben ik er van overtuigd, dat Van Genderen Stort zich door zijn stijl vaak
laat verleiden een op zichzelf treffende gedachte te fraai uitgedost de wereld in te
zenden, zoodat de lezer denkt aan een intellectueele maskerade; de vraag is alleen,
of hier een Nietzsche het masker van Flaubert draagt, dan wel een Flaubert het masker
van Nietzsche. De aphorismen van Van Genderen Stort geven geen bevredigend
antwoord op die vraag, omdat zij niet (zooals dat bij Nietzsche het geval is) ondanks
hun kristalvorm een duidelijke ‘gevoelseenheid’ vormen. Men weet niet, welk
standpunt Stort inneemt, men weet wel, dat hij aan een bepaalden
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aesthetisch-verfijnden uitdrukkingsvorm de voorkeur geeft; en daaruit zou ik willen
concludeeren, dat Flaubert het toch voorloopig gewonnen heeft. De titel
‘Sprokkelingen’ geeft heel goed aan, dat van een duidelijk gerichte, alle schoone
vormen uit overvloed voortbrengende scheppingsdrift hier geen sprake is; het is de
vermoeide, eklektische toeschouwer, die hier wijsheden bijeenraapt en in dit
bijeenrapen een vergoeding vindt voor de afzijdigheid. Naar den geest is Stort verwant
aan Plato en Spinoza, maar het élan en de ongemaniëreerde spontaneïteit van
Nietzsche zijn hem vreemd, al heeft hij verfijning genoeg om den stijl van Nietzsche
te proeven en hem niet voor den aap van Zarathustra te verslijten.
M.t.B.

Poezie en volk
aant.

Individueele verantwoording en vrijgevige ballade
Het ‘goede zeemanshart’
Victor E. van Vriesland, Herhalingsoefeningen. - (Em. Querido's Uitg.
Mij, Amsterdam 1935).
J.W.F. Werumeus Buning, Negen Balladen. (Em. Querido's Uitg. Mij,
A'dam 1935).
Het woord is een zonderling instrument, en vooral wanneer het den mensch dient in
de poëzie. Men kan in deze regionen het woord noch beschouwen als zuivere muziek,
noch als zuiver beeld, noch als zuiver begrip; het heeft van alle drie iets, het mist
van alle drie de volstrekte consequentie, het beweegt zich voortdurend, al naar gelang
de dichter het noodig heeft om zich uit te drukken, tusschen de drie mogelijkheden
in. Het kan zoowel dienst doen voor iemand, die de gecompliceerdste aandoeningen
wil onthullen en bezweren tegelijk, het kan ook een middel zijn om den dichter een
vrijbrief te verschaffen voor niet-denken, niet-gecompliceerd-zijn,
alleen-maar-argelooze-ziel-zijn.
Stel naast elkaar de dichters Victor E. van Vriesland en J.W.F. Werumeus Buning.
Beide dichters, en zelfs talentvolle dichters; maar hoe verschillend richt de poëzie
hun woorden! Voor den eerste is zij een middel om een hoogst gecompliceerd geheel
van aandoeningen de gestalte te geven van het gedicht; voor den ander schijnt zij
een middel om alle complicaties van het individueele leven te negeeren door een
joviaal en ‘volksch’ geluid, dat stellig minder naïef is dan het zich voordoet. Zoo
althans is ongeveer de verhouding tusschen de twee laatste bundels van deze dichters,
Herhalingsoefeningen en Negen Balladen; men zou den bundel van Buning zelfs als
een polemiek in verzen tegen den bundel van Van Vriesland kunnen beschouwen,
zoo uitdagend is bij Buning het ‘probleemlooze’ inzet geworden, terwijl bij Van
Vriesland ieder vers de sporen draagt van een ingewikkeld proces. Reeds het tempo
van ‘produceeren’ geeft een merkwaardig verschil te zien; de dateering van de
afzonderlijke gedichten in Herhalingsoefeningen wijst op een intermitteerende
inspiratie; het werkelijk niet lijvige boekje bevat gedichten van 1927 tot 1935, en
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van een onverantwoordelijk stroomende virtuositeit kan men Van Vriesland dus
onmogelijk betichten. De balladen van Buning zijn niet gedateerd, maar uit de
verschijning in de tijdschriften kan men wel opmaken, dat zij betrekkelijk snel na
elkaar zijn tot stand gekomen; en bovendien is aan den bundel een prospectus
toegevoegd, dat (hoewel uiteraard niet onderteekend) zoo kennelijk afkomstig is van
den dichter zelf, dat men het wel als een soort programma mag beschouwen. ‘Het
valt niet te ontkennen’, heet het daar, ‘dat een ver doorgedreven intellectualisme
onze jongste poëzie in vele gevallen met verarming en verdorring bedreigt en dat
men in vele gevallen, de goede niet te na gesproken, van litteratuurvergiftiging kan
spreken. Als reactie daartegen kan men een streven waarnemen om eenvoudiger,
zoo men wil realistischer poëzie te schrijven. Zulk een streven is niet gewild - men
kan in de kunst niets “willen” - maar spontaan, en naar wij meenen gezond.’ En de
steller van dit prospectus met zijn polemischen inhoud, beroept zich daarna op een
uitspraak van Synge: ‘Poetry must be brutal, before it becomes human again.’ Dit
laatste gezegde kan de heer Van Vriesland zich dan speciaal aantrekken, die in zijn
poëzie niets brutaals heeft en dus, als men het woord van Synge tot recept zou willen
proclameeren, nog niet aan het menschelijke toe zou zijn.

De kraan der virtuositeit.
Gelukkig zijn poëtische pragramma's er slechts om als handleiding, niet om als
waarheidscriteria te dienen. Dat Buning zich na een periode van vage rozen genoopt
voelde om mannentaal te gaan spreken, bewijst nog niets tegen het intellectualisme
in de poëzie in het algemeen. Het is de vraag, wie de litteratuur meer ‘vergiftigt’, de
dichter Van Vriesland of de dichter Werumeus Buning. In ieder geval maakt de
poëzie van Van Vriesland op mij den indruk ‘noodzakelijker’ te zijn dan de jongste
balladen van den man met den ongetwijfeld virtuoselijk beoefenden volkstoon; maar
zij zullen zeker minder weerklank vinden bij een publiek, dat Maria Lécina (en niet
zonder reden, dat moet er dadelijk bij worden gezegd!) aan een tienden druk hielp.
Het geldt hier niet zoozeer een vergiftiging met als reactie daarop een
vereenvoudiging, zooals het prospectus bij de Negen Balladen het gaarne zou doen
voorkomen, maar veeleer een beroep op tweeërlei gehoor: het eene gehoor, dat van
de poëzie een persoonlijke confrontatie eischt, het andere gehoor, dat in de poëzie
verlost wil worden van intellectueele verantwoordelijkheid en zich nu wil ‘loszingen
van de beteekenis’ in een anderen zin dan de dichter Nijhoff dat eens bedoelde. Het
is dus niet zoo, dat de Nederlandsche poëzie was vastgeloopen in de complicaties à
la Van Vriesland en uit dat dilemma moest worden bevrijd door de balladistische
jovialiteit à la Buning; maar de twee genres hebben al eeuwen naast elkaar bestaan
en zullen ook wel blijven bestaan zoolang men poëzie schrijft, omdat het woord zich
voor beide dichterlijke doeleinden even voortreffelijk laat gebruiken. Ik voor mij (en
dat komt, omdat ik even vergiftigd ben als Van Vriesland, zij het dan ook minder
poëtisch) wordt door Herhalingsoefeningen heel wat meer vastgehouden dan door
Negen Balladen. Het moeizame en niet-joviale, ook waar het een geprononceerd
‘duister’ karakter heeft, is bij Van Vriesland ten minste nergens vervlakt tot manier,
wat men van Bunings balladenstijl geenszins zoo maar zou durven beweren. Van
Vriesland geeft zich als een ‘duister’ poëet, en waar hij dus in verzen van later datum
in dezen bundel op zijn manier tot vereenvoudiging schijnt gekomen, kan men er
ook zeker van zijn, dat die vereenvoudiging niet het resultaat is van een vooropgezet
program. ‘Men kan in de kunst niets “willen”’.... neen, inderdaad, niet zoodra men

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

verzen schrijft en instrument wordt van allerlei oncontroleerbare half-bewuste en
onbewuste roerselen der ziel; maar men kan zich toch wel degelijk; zooals dat bij
Buning het geval is, in een bepaalde richting forceeren, als men ten minste het talent
heeft (en dat heeft Buning zonder eenigen twijfel), om wat een onontwikkeld en
gansch niet dichterlijk geïnstrueerd man eens noemde ‘de kraan open te zetten’. En
hoe men verder nu ook over de poëzie van Van Vriesland moge oordeelen, hij heeft
deze kraan der virtuositeit niet opengezet en zich eerder tegen de virtuositeit verzet
dan dat hij haar cultiveerde.

Dichterlijke ‘ponteneurs’.
Er zijn ook twee dichterlijke ‘ponteneurs’, die men in de dichters Van Vriesland en
Werumeus Buning aardig belichaamd kan zien, naast elkaar en tegenover elkaar.
Van Vriesland vertegenwoordigt het dichtertype, dat zijn waardigheid zoekt in de
élite van het dichterschap; de bijzondere sensatie is voor hem gewettigd door het
feit, dat zij in poëzie haar kristallisatie vond. De ‘duisterheid’ van Van Vriesland of
den hem verwanten Paul Valéry zou door een anti-dichter als Multatuli als een kale
pretentie zijn verworpen en geridiculiseerd. Men kan zich n.l. op twee wijzen tot zijn
bijzondere sensaties verhouden; men kan ze koesteren, maar men kan ze ook als
overproductie van den geest beschouwen, d.w.z. hun onverschillig gastvrijheid
verleenen, omdat men ze nu eenmaal heeft, en aan hun aanwezigheid trachten voorbij
te gaan. Het eerste doet Van Vriesland, en doen met hem alle ‘duistere’ dichters; het
tweede deed Multatuli, omdat zijn actieve, strijdbare natuur met die sensaties niet
veel aan wist te vangen. (Zijn gedichten zijn, zooals men weet, meestal abominabel).
Multatuli had dus in het geheel geen dichterlijk ‘ponteneur’, want hij vond het ‘rijmen’
niet veel bijzonders, al was hij op zijn tijd natuurlijk trotsch op zijn verzenmakerij;
hij zocht zeker niet de élite der poëtischgevoeligen, tot wie Van Vriesland zich richt
en wel moet richten, omdat ‘de menigte’ hem niet zou verstaan. Multatuli wilde op
één of andere wijze tot ‘het volk’ spreken, en het feit, dat hij juist daarom bij zijn
volk niet in trek was, behalve als rariteit, kan men de groote paradox en de groote
tragedie van zijn leven noemen.
Er is dus een schijnbare overeenkomst tusschen de directheid of z.g. vulgariteit van
Multatuli en den nieuwen volkstoon van Werumeus Buning, waaruit men zou kunnen
concludeeren, dat Multatuli en Buning elkaar ontmoeten op het terrein der populaire
expressie. Maar niets is onjuister! Zoo volksch als Bunings balladen eruit zien, zoo
geraffineerd aesthetisch zijn zij in werkelijkheid. Ongetwijfeld, hij richt zich niet tot
de élite der poëtisch-gevoeligen, die Van Vrieslands publiek moet uitmaken, want
hij heeft genoeg van het intellectualisme, dat deze élite aankleeft; hij wil royaal
omgaan met het woord ‘God’, zonder zich daarbij veel te denken of voor te stellen,
hij wil vrijgevig kunnen zijn met het ‘goede zeemanshart’ zonder ieder oogenblik
op de vingers te worden getikt, hij wil rustig zijn suggestieve platenboek der poëzie
kunnen doorbladeren en daarbij om de weerga niet (men ziet, ik word ook al volksch
van toon!) worden herinnerd aan zooiets droogs en onjoviaals als Die Kritik der
Reinen Vernunft wel moet zijn. Maar desalniettemin is Buning het tegendeel van den
volksdichter, en ook geloot ik niet, dat hij de behoefte heeft om eenvoudig en helder
te zijn, zooals Multatuli dat wilde, al doet hij ook nog zoo ‘brutaal’. Buning zoekt
de verantwoordelijkheid voor het zich-uiten in woorden niet elders dan Van Vriesland
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(zooals Multatuli), maar hij ontwijkt die verantwoordelijkheid; hij schept behagen
in de virtuositeit, die hem eigen is, hij baadt in het prettige en volbloedige,
heerlijk-beeldende en steeds-doorstroomende, waarvoor men als lezer slechts, wat
elementaire ontvankelijkheid en eruditie noodig heeft om er met volle teugen van te
genieten. Zijn dichterlijke ‘ponteneur’ is niet het volk, maar de volkstoon; en de
volkstoon als principe is meestal precies het tegenovergestelde van het volk. Men
kan het ook aan de samenstelling van den bundel Negen Balladen duidelijk merken:
sedert Buning ontdekte, dat wij intellectualistisch vergiftigd waren en dat de volkstoon
daartegen de ware remedie was, begon hij zijn in veel opzichten zoo geslaagde Maria
Lécina in nog volkscher variaties te herhalen, zoodat zijn bundel eindelijk met eenig
recht den titel had kunnen voeren, dien Van Vriesland voor den zijnen heeft gekozen.
Houdt men van deze virtuositeit, dan zal men haar ook subliem vinden, want Buning
verstaat zich op het métier en schrijft ook in deze balladen nog de beeldendste regels,
ja zelfs uitmuntende strophen; ook waar men hem om zijn vlotheid niet goed zetten
kan, is hij een taalvirtuoos van bijzondere qualiteit. De vraag is alleen maar, of men
zich door dezen toon laat meedragen, ja dan neen.
***
Het blijkt mij al schrijvende, dat ik mij ditmaal meer heb bezig gehouden met een
relatie tusschen twee dichters, die met hun poëzie verband houdt, dan met hun poëzie
zelf. Men moge mij dat voor deze maal ten goede houden; de tegenstelling was te
verleidelijk om haar niet even uit te buiten, en wie zich voor poëzie interesseert, zal
zich door deze bespiegeling misschien toch tot persoonlijke kennismaking geprikkeld
voelen. Met name de poëzie van Van Vriesland, deze grillige verbinding van
gevoelsvegetaties en denklianen, besef ik als door dit artikel zeer onvoldoende
gekarakteriseerd. Maar er zal vaker gelegenheid zijn om over ‘het wezen der poëzie’
te spreken en ik besluit dus deze beschouwing met het citeeren van een vers uit deze
Herhalingsoefeningen, die den dichter helpen ‘onverschillig af te wachten den engros
kleptomaan dood’:

Maannacht.
Langzaam klimt de maan achter kleine daken:
Een dag die stiller is dan dagen zijn
Giet zich koel aan mijn oogen uit, een schijn
Van in verstorven rust glasheider waken.
Het is een onverwacht verplaatst geraken
In een bestaan dat er nog niet kan zijn,
Of reeds voorbij; ik ken het niet als mijn
Gebied; het zal mij tot een vreemde maken.
En ik geloof niet meer wat, nog zooeven,
Achter mij werklijk bleef. Een streng licht vult
Strak, bleekblauw, met vernieuwing onze dreven,
Al het vroegere wordt erdoor onthuld:
Dat het vergoed wordt en wordt opgeheven,
Verijdeld, weggevaagd tot ander leven.

Menno ter Braak.
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Huizinga en de soldaat
aant.

Thans een nadere toelichting
In den vierden druk van ‘In de Schaduwen van Morgen’, die slechts luttele dagen na
den derden is gekomen, heeft prof. Huizinga de noot bij de passage ‘Eere aan den
soldaat in het veld’, waarover ik verleden week iets schreef, laten vervallen en
vervangen door een andere, die luidt als volgt:
‘Het blijkt mij noodig, deze uitspraak iets nader te motiveeren, daar zij door velen
is misverstaan als een verheerlijking van den krijg, geheel tegenstrijdig aan de
algemeene strekking van dit geschrift. Deze motiveering zal, ik weet het, niet gelden,
eenerzijds voor den volstrekten verwerper van alle geweld, anderzijds voor den
ontkenner der begrippen zonde en schuld. - De soldaat, zijn militaire bevelen
gehoorzamende, vervult een plicht. Voor de daden, aldus verricht, treft hèm geen
schuld. Hij lijdt oneindig meer dan hij handelt, en ook zijn handelen is voor hem
lijden. Hij lijdt voor anderen, onverschillig den aard van het gestelde politieke doel.
- Is het te veel gezegd, dat iemand, die uit plicht, zonder schuld, voor anderen lijdt,
zijn hoogste ethische functies vervult?’
Hoewel dit commentaar m.i. niet hetzelfde inhoudt als de tekst (waarom is b.v.
‘de haat uitgeschakeld’, zooals in dien tekst staat?), waarom ontslaat (ev. machinale)
plichtsvervulling van schuld? en waarom is de soldaat schuldeloozer dan de rest der
menschen?, hij behoort toch ook tot degenen, die den oorlog practisch realiseerbaar
maken (ook een veroverings- en aanvalsoorlog, zooals die in Abessenië!) en nieuwe
discussie dus mogelijk zou zijn, lijkt het mij voor het oogenblik voldoende om (met
enkele vraagteekens in de marge) toe te geven, dat Huizinga zijn bedoelingen met
deze aanteekening belangrijk verduidelijkt heeft.
M.t.B.

Om de nieuwe gids
aant.

Multatuli's ‘De roeping van den mens is mens te zijn’
De tegenstelling tusschen Tachtigers en Nieuwe Gidsers
Dr G. Stuiveling. De Nieuwe Gids als Geestelijk brandpunt. (De
Arbeiderspers, Amsterdam 1935).
De Multatuli-tentoonstelling, die thans in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam
wordt gehouden, vestigt weer eens in het bijzonder de aandacht op het oeuvre van
een schrijver, die zijn weerga in onze litteratuur nog niet heeft gevonden, hoewel hij
op de tentoonstelling in het Gemeente-archief alhier, die aan de mannen van Tachtig
was gewijd, slechts een plaats kreeg als ‘voorlooper’ (hetgeen in het verband van
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het geëxposeerde natuurlijk wel verdedigbaar is, maar...... verder ook niet!). Ik bedoel
met deze lofspraak geen zinnelooze ophemeling; Multatuli is de laatste auteur, die
zich voor ophemeling leent; hij heeft daarvoor te veel menschelijke zwakheden en
zelfs te weinig hemelsche allures; omdat hij meestal een chaotischen vorm verkoos
boven een masker met harmonische trekken, heeft hij zich ten eenenmale onmogelijk
gemaakt als behoorlijk denker, of behoorlijk kunstenaar; hij was beiden en hij was
geen van tweeën volledig, volgens de beoordeelaars, die van soliede vakjes houden,
was hij dus eigenlijk een verdienstelijk prutser, een dilettant, die een aanmoediging
verdiend had, meer aanmoediging zelfs dan hem in zijn tijd van zijn beter ingedeelde
tijdgenooten te beurt is gevallen. Achteraf immers ziet men wel in, dat de
Nederlandsche maatschappij van die dagen tegenover een mensch van dat formaat
tekort is geschoten, ook al had hij dan nog zulk een hysterisch karakter; maar men
waakt er tevens zorgvuldig voor, dat hij in de hiërarchie der waarden niet bovenaan
komt, omdat de dilettant als hoogste norm het respect voor het vak (het kunstvak,
het denkvak, het wetenschapsvak) in discrediet zou kunnen brengen, Wanneer ik dus
zeg, dat Multatuli in onze litteratuur zijn weerga niet vindt, dan is dat op zichzelf
slechts het eenvoudig constateeren van een feit, dat door geheel officieel Nederland
wordt erkend; alleen...... meestal ten ongunste in plaats van tengunste van Multatuli
uitgelegd! Want juist de eigenschappen, die hem tot een eenling in het Nederlandsche
cultuurmilieu maken, zijn ook de eigenschappen, die als bewijzen van zijn
dilettantisme worden aangemerkt en dus op berispenden toon vermeld; terwijl het
m.i. toch voor de hand ligt, dat een bevrijdende geest als Multatuli zonder dit
dilettantisme en b.v. gewapend met alle degelijkheid en op 'n bepaald terrein spitse
venuftigheid van een Busken Huet nooit of te nimmer een bevrijdende geest had
kunnen zijn! De correspondentie tusschen Multatuli en Huet is daar, om het verschil
tusschen deze twee menschen duidelijk te maken; het is de wrijving (nu eens
aangenaam, dan weer onaangenaam) tusschen een weerbarstige, frivole, vaak
aanmatigende genialiteit eenerzijds en een keurige, beheerschte en steeds
welwillend-correcte litteraire begaafdheid anderzijds, die in deze brieven tot uiting
komt. Huet is wellicht in den omgang een gemakkelijker en vriendelijker man geweest
dan Douwes Dekker, die onder een bepaalde gezichtshoek bekeken een ruziezoeker
was; maar niemand zal, dunkt mij, op Busken Huet de benaming, ‘genie’ van
toepassing achten, terwijl op Multatuli...... ja, men houde het mij ten goede, maar hij
is juist als de typische dilettant (niet: omdat hij een typische dilettant was!) een
geniale geest, voor wien de vakjes der specialisten slechts als ondergeschikte
momenten bestonden, voor wien de geheele cultureele bedoening maar één zin had,
die steeds weer omsloeg in de grootste zinneloosheid: menschelijke waardigheid.
Een vaag, een veel misbruikt begrip, maar tevens een begrip, waarmee alle
wetenschap, alle kunst, alle philosophie werkt, ook als zij er zich niet van bewust
zijn. Ik geloof, dat men de activiteit van Multatuli, den liberaal zonder liberalisme,
den anti-socialistischen socialist, den schijnbaren paradoxenjager, niet beter kan
samenvatten dan in dezen ‘dilettantischen’ term; menschelijke waardigheid; want
menschelijke waardigheid is in geen systeem te vangen, hoewel zij in alle systemen
aanwezig is en zij, die op jacht zijn naar deze rechtvaardiging van hun leven, zullen
onwillekeurig dilettanten blijven, ook waar zij zich tijdelijk met de systemen en hun
doelstellingen willen en moeten vereenzelvigen. ‘De roeping van den mens is, mens
te zijn’ is een uitspraak van Multatuli, waarvan men gemakkelijk genoeg kan zeggen,
dat zij banaal is; want zij is tevens een geweldig programpunt der ‘dilettanten’ tegen
hen, die de roeping van den mensch zoeken in de kunst, de wetenschap of welke
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andere partieële doelstelling ook. Het is niet zoo eenvoudig om mensch te zijn, al is
het betrekkelijk gemakkelijk een goed medicus, een goed dichter of een goed....
mensch te zijn....

Aan Frank van der Goes.
In zijn boek De Nieuwe Gids als Geestelijk Brandpunt waagt dr G. Stuiveling een
opmerkelijke poging om de beweging van Tachtig met andere maatstaven te meten
dan te doen gebruikelijk is. Er wordt doorgaans een beteekenis aan Tachtig gehecht,
die de werkelijke beteekenis van Tachtig (een zeer reëel iets!) dreigt te verduisteren;
gebrek aan scherpe onderscheidingen is daarbij dikwijls zeer bevordelijk voor het
misverstand op dit terrein der waardeering. Een van de groote voordeelen van het
boek van Stuiveling is, dat hij streeft naar een heldere begripsbepaling en (al heeft
hij dan ook neiging zelf weer in andere begripsschema's te vervallen) met succes
onderscheidt, wat onderscheiden moet worden en het niet samenknoedelt in den pot
der algemeene verwardheid. Het vorige boek van dezen schrijver, Versbouw en Ritme
in de Tijd van '80, was, zooals men zich wellicht nog zal herinneren, een onleesbare
proeve van poëziecritiek in cijfertabellen; een tijdverdrijf, waarin ik nooit iets anders
dan monnikenwerk heb kunnen zien, een oneetbare vrucht van den wijdvertakten
specialistenboom, curieus misschien als vorm van overbodige vakkundige
scherpzinnigheid. Hoewel er ook in dit boek een tabelletje voorkomt (een verhelderend
tabelletje zelfs!): is er thans geen sprake van monnikenwerk. Stuiveling bewandelt
hier den gewonen litterair-historischen weg, en hij kan het blijkbaar best stellen
zonder cijfers; dat de conclusies van dit laatste boek verband zouden houden met die
uit het eerste, dat m.a.w. zijn omschrijving van de sociale positie der Beweging van
Tachtig zou zijn voortgekomen uit zijn tabellenstudie, blijkt mij uit niets; ieder
argument dat hij ditmaal naar voren brengt, is een cultuurhistorisch argument,
waarvoor men geen enkel cijfer ter controleering noodig heeft (afgezien van een als
voorbeeld zeer instructieve berekening van het aantal bladzijden poëzie in de
jaargangen van De Nieuwe Gids). Daarom is De Nieuwe Gids als Geestelijk Brandpunt
ook wel een zeer leesbaar boek geworden, allerminst te beschouwen als een steriel
wetenschapsspel; het was geenszins overbodig, dat op zoo heldere en overzichtelijke
wijze eens werd aangetoond, dat de Nieuwe Gids nog iets anders is dan alleen het
orgaan der poëzie-vernieuwing en dat de traditie, die door de Tachtigers (dikwijls
met kunst en vliegwerk) in stand wordt gehouden, bedenkelijk neiging tot verstijving
in een leer vertoont. Stuiveling heeft geen neiging zich door deze traditie te laten
imponeeren. Hij stelt bv. eenige dingen vast, die wijzen op ‘something rotten’ in de
heerschende litteratuurbeschouwing:
‘Dat de Beweging van '80 geen volstrekte tegenstelling vormde van de aan haar
voorafgegane periode, maar veeleer een samenvatting en versterkte voortzetting was
van reeds aanwezige krachten, is een bewijsbare waarheid, die niettemin, ondanks
het artikel van De Vooys (N. Taalg. 1923) klinkt als een lasterlijke ketterij. Dat de
vernieuwing onzer poëzie plaats vond uit grootendeels andere motieven en principes,
dan de gelijktijdige vernieuwing van het proza in het naturalisme, is onaanvaardbaar
voor wie aan de eenheid der beweging als aan een dogma gelooft en het ontgaat
onvermijdelijk aan de aandacht van elk, die zijn onderzoek strikt bepaalt tot de
verskunst alléén. Dat de Nieuwe Gids méér is dan enkel het tijdschrift en het
strijdschrift der tachtiger litteratoren en dat de termen Beweging van '80 en
Nieuwe-Gids-beweging, Tachtiger en Nieuwe-Gidser derhalve niet als synoniem
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mogen worden gebruikt, blijft onbegrijpelijk voor allen, die misschien wel de verzen,
de romans en de gebundelde kritieken hebben gelezen, maar slechts bij uitzondering
de origineele jaargangen van de Nieuwe Gids in handen namen. Dat, ten laatste, de
vernieuwing van poëzie en proza niet zo maar uit de geniale aanleg en de souvereine
wil van enkelingen voorkwam, doch verband hield met maatschappelijke wijzigingen
in het Nederland van omstreeks 1880...... klinkt tenslotte zonderling voor velen, die
cultuur onafhankelijk achten ten opzichte van het economisch leven en eigenlijk de
letterkunde nog weer apart en vrij binnen de cultuur.’
Stuivelings studie is opgedragen ‘aan Frank van der Goes, den Nieuwe-Gidser’;
het waarom van die opdracht blijkt uit het bovenstaande citaat. Van der Goes, de
socialist en politicus van de praktijk was evengoed als Kloos één der oprichters van
het tijdschrift; hij representeert voor Stuiveling het niet-litteraire, het
wetenschappelijk-politieke element in de Nieuwe Gids, dat (men moet het Stuiveling
onmiddellijk toegeven) stelselmatig is genegeerd of afgedaan als ‘bijwagen’ der
eigenlijke beweging van Tachtig. Hoe onjuist dat is, blijkt uit verschillende feiten,
die Stuiveling naar voren brengt. Van een scherp geformuleerde gemeenschappelijke
beginselverklaring is b.v. in het eerste nummer van het tijdschrift niets te vinden,
laat staan van ten beginselverklaring over de poëzie: ‘alles tezamen maakt deze eerste
aflevering een nogal gezapige, degelijke, niet bepaald revolutionaire indruk’, zegt
Stuiveling zelfs en naar ik meen met recht. In den eersten jaargang zijn van de ruim
1000 pagina's er niet meer dan 61 aan de poëzie gewijd, terwijl de politiek er liefst
250 en de wetenschap er 154 beslaat! Hoewel de quantiteit in dezen geen absoluut
criterium oplevert, heeft Stuiveling m.i. het recht om uit deze cijfers de conclusie te
trekken, dat de werkelijke verhoudingen in de Nieuwe Gids zeer aanzienlijk afwijken
van wat men gewoonlijk meent.

De andere tegenstelling: Multatuli - Van Deyssel.
Dit is slechts één voorbeeld van de op nieuwe toetsing aan het materiaal berustende
betoogen van Stuiveling, die duidelijk bewijzen, hoe eenzijdig de Beweging van
Tachtig tot dusverre meestal behandeld is. De schrijver analyseert achtereenvolgens
de oprichting, den eersten jaargang, de periode van de overwinning der Nieuwe
Gids-principes, de breuk tusschen '80 en de Nieuwe Gids (waaronder Stuiveling
verstaat de breuk tusschen de dichtkunst in engeren zin en het meer omvattende
ensemble van het tijdschrift: Kloos gesteund door Van Deyssel contra den socialist
Van der Goes, contra den ethisch-religieuzen Van Eeden), de katastrophe in 1894
en daarna. Daarbij komen inderdaad allerlei bijzonderheden aan het licht, die bij
lezing van de publicaties in boekvorm niet blijken. Men mag dan ook zeggen, dat
Stuiveling erin in geslaagd is aan te toonen, wat hij in zijn voorwoord zich ten doel
stelde, aan te toonen: dat de Nieuwe Gids-traditie herziening behoeft, dat men in
dezen de historie moet bevrijden van dichterlegenden en de beweging van Tachtig
beoordeelen als facet van een geheele cultuurperiode.
Maar op één punt schiet het boek van Stuiveling wederom tekort: te weten bij de
beoordeeling van Multatuli. In zijn begrijpelijken ijver, om de mannen, die in de
traditie van Tachtig gewoonlijk als ‘voorloopers’ fungeeren, recht te doen, vervalt
Stuiveling in een ander uiterste: hij maakt zoowel die ‘voorloopers’ als de Tachtigers
zelf ondergeschikt aan hun tijd. Het spreekt wel vanzelf, dat vooral Multatuli onder
dit gezichtspunt verbleekt, verbleeken moet tot een figuur, die inderdaad, zooals
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Stuiveling doet, vergeleken kan worden bij een anderen ‘wegbereider’, vader
Alberdingk Thijm. De gedeelten van zijn boek, die aan Multatuli gewijd zijn, blijven
daardoor conventioneel en worden soms zelfs nietszeggend-rhetorisch. Dat Multatuli's
woordgebruik ‘lenig en slank (is) als een jachthond’ is een even leege bewering als
deze andere, dat ‘Max Havelaar geen romanfiguur (is), maar een karakter, een kerel,
levend tot vandaag’: want Multatuli schrijft onder ons gezegd vaak slordig (ik heb
er niets op tegen, maar dan weg met dien jachthond!) en zijn Havelaar is evengoed
een romanfiguur als Mooie Karel, die bovendien ook nog een kerel was. Het is
duidelijk, dat Stuiveling om der wille van de tegenstelling Van der Goes - Kloos de
veel belangrijker tegenstelling Multatuli - Van Deyssel uit het oog heeft verloren,
misschien ook in het geheel niet gezien. Zooals Van Deyssel (de Vincent Haman
van Willem Paap) en Frank van der Goes ieder op hun manier uitdrukking gaven
aan een specialistisch streven (de een hoofdzakelijk als aestheet, de ander als
politicus), zoo was Multatuli tegenover hen beiden de geniale dilettant, wien het niet
te doen was om de Schoonheid of het Socialisme, maar om een probleem, dat de
problemen van schoonheid en socialisme als ondergeschikte momenten bevat: de
menschelijke waardigheid. Dat deze fundamenteele tegenstelling in Stuivelings boek
geen plaats heeft kunnen vinden, is een feit, dat ik betreur, omdat het mij van veel
meer gewicht schijnt dan de vraag naar het aandeel van poëzie en politiek in de
bladzijden van de Nieuwe Gids; maar het verkleint de waarde van deze studie
geenszins, het relativeert slechts die waarde.
Menno ter Braak.

Gelijkenis van het schaakspel
aant.

Op de grens van spel en cultuurspel
Indeeling en afscheiding gaan niet op
Onlangs werd ik aangesproken door een mij te goeder naam en faam bekend persoon,
geroutineerd en zelfs gepassioneerd schaker, die door den wedstrijd Aljechin - Euwe
in een voortdurende roes verkeerde en schrijver dezes er o.a. toe gebracht heeft zijn
lang op stal gezet schaakbord weer eens voor den dag te halen, om er diverse
meesterpartijen op na te spelen. Hij uitte tegenover mij zijn verontwaardiging over
het feit, dat dit prachtige tournooi steeds werd behandeld onder de rubriek ‘Sport en
Wedstrijden’; daarvoor staat, aldus beweerde hij, het schaakspel toch veel te hoog.
Wie aan sport en wedstrijden denkt, denkt, volgens mijn zegsman, aan voetballers,
die zich in het zweet loopen en heeft niets begrepen van de aesthetische en
mathematische sfeer, waarin het schaakduel zich afspeelt.
Is deze opinie te verdedigen? Is werkelijk het schaken te hoog of te goed voor de
rubriek ‘Sport en Wedstrijden’? Het komt mij voor, dat de situatie juist bij dit geval
vrij gecompliceerd is en dat een eenvoudige ‘oplossing’ niet gegeven kan worden.
Wat ik in vervolg op bovengenoemd gesprek over dit onderwerp wil te berde brengen,
is uiteraard leekenpraat en houdt zich verre van de analyse der schaakmeesters zelf;
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maar er zijn eenige problemen, die samenhangen met het schaakspel, zonder dat zij
schaakproblemen zijn of de techniek van het schaakspel zelf meer dan in het algemeen
raken. Waar staat het schaakspel in deze cultuurphase, die de onze is? Ziedaar een
vraag, die op de vraag naar de onderbrenging in een courant onmiddellijk volgt. Is
het schaken een sport?, een kunst?, een wetenschap? Het heeft van alle drie iets, het
blijft altijd een sport, en kan toch bij geen van drie ‘restlos’ onder dak. Die paradoxale
situatie prikkelt den lust tot klassificeeren.
Men moet zich daarbij vrijhouden van iedere ontijdige heiligverklaring; ‘te hoog’ of
‘te goed’ is op zijn minst al een voorbarig oordeel. Dat het schaken zich in een
oneindig abstracter sfeer afspeelt dan het voetballen, doet geenszins de duidelijke
sportieve elementen in het spel te niet. In den middeleeuwschen ridderroman komt
het schaakbord meermalen voor in de chevalereske sfeer van het tournooi (men denke
aan het romantische zwevende schaakbord uit den Waleweinroman); het is de tot de
sfeer van speelsche intellectualiteit doorgevoerde sportieve tournooi-prestatie, die
ook thans bij het schaken nog den doorslag geeft; bij den wedstrijd Aljechin - Euwe
komt dat zelfs bijzonder duidelijk tot uiting in de hoeveelheid toeschouwers. En al
is er een markant verschil tusschen voetbal en schaken, er is nergens een vaste grens
te trekken, die de sport van het hypothetische andere gebied, waartoe dan het schaken
zou behooren, afscheidt. Het voetballen op zichzelf vereischt al meer denk- (d.w.z.
combinatie-) vermogen, dan de tegenstander meent; zijn ongunstige reputatie in
bepaalde kringen dankt dit spel veeleer aan de secundaire omstandigheid van het
‘brood en spelen’, dat het voetballen in deze maatschappij onvermijdelijk begeleidt.
Maar het spel als zoodanig is reeds verbonden met intelligentie, al is die doorgaans
van de primitiefste soort; met intelligentie, en dus ook met ‘artistieke’ en
‘wetenschappelijke’ factoren. Van spel tot kunst en wetenschap is het één reeks van
vloeiende overgangen; ook de hoogste uitingen van kunst en wetenschap hebben bij
nadere beschouwing het spelelement zoo duidelijk als essentieel bestanddeel in zich,
dat men zich er eerder over kan verbazen, dat er ooit grenzen zijn getrokken dan dat
zij zoo vloeiend en onzeker zijn! Zoowel in het spel als in kunst en wetenschap verzet
de mensch zich tegen de consequenties van het z.g. practische leven; hij schept zich
regels, die doelbewust tegenover de dwingender en nuchterder regels van de
maatschappij worden gesteld, om zich in dat spel te kunnen genieten als een ander,
een machtiger een verlost wezen. In het spel handhaaft de mensch zich in zijn
primitiviteit en infantiliteit; zoowel in de toewijding aan het voetballen en het schaken
als in die aan het kunstscheppen en wetenschap beoefenen is een stevig stuk infantiel
genoegen in het ‘tegen beter weten in’ handhaven van een geïsoleerde wereld, waarvan
men de wetten zelf met veel grooter zekerheid kan beheerschen dan dat in de
gecompliceerde samenleving het geval is. Men vergelijke slechts het schaakspel met
het drama (waarmee het in meerdere opzichten overeenkomst vertoont); de z.g.
tooneelwetten van Aristoteles verloochenen hun afkomst van spelregels niet! D.w.z.:
een groot deel van het klassicistische tooneelrepertoire staat naar den vorm (en soms
ook naar den inhoud) dichter bij het schaakspel dan bij het leven, zooals dat door de
naturalisten wordt opgevat. Het spel is de ondergrond van alle cultuur; alleen geven
wij er de voorkeur aan het spel niet langer spel te noemen, als de spelregels met de
waardigheid van onze persoonlijkheid verband gaan houden, als het spel een middel
wordt om ons een ‘levensdoel’ te geven, om ons een systeem tegen de
onverklaarbaarheid van het levensmysterie aan de hand te doen. Ook tusschen spel
en systeem zijn de grenzen vloeiend. Het spel immers is niet alleen iets vermakelijks,
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waardoor men zich verstrooit; het is ook het scholastisch web van interessante
voorschriften, die zoo en niet anders moeten worden uitgevoerd, die dus onze aandacht
afleiden van de onverklaarbaarheid van het bestaan door onze geheele aandacht te
vragen voor het spel en zijn regels. Het is dan ook volstrekt niet zoo wonderbaarlijk,
dat het spel naar complicatie, naar ingewikkeldheid, naar vergeestelijking, dus naar
ernst en waardigheid streeft; want hoe ingewikkelder en hoe vergeestelijkter het
spel, des te sterker de aandachts-concentratie, die het vereischt, en des te grooter zijn
waarde als middel om den levensangst af te reageeren.
***
Het schaken nu ligt op de wankele grens, waar het spel als niets dan spel en het spel
als cultuurspel (d.w.z. kunst en wetenschap) elkaar raken; het is niet zuiver meer
spel om het spel, het is nauwelijks kunst en wetenschap. Eenerzijds blijft het in zijn
opzet stevig verbonden aan de tournooisfeer, die op zichzelf reeds een styleering met
spelregels was van het werkelijke gevecht; anderzijds begint het door de hoedanigheid
van zijn spelregels contact te krijgen met muziek en wiskunde, ‘takken’ van kunst
en wetenschap, die onderling weer allerlei punten van verwantschap vertoonen. Het
verloop van een schaakpartij is aan vaste ‘wetten’ gebonden, die aan de wetenschap
doen denken; maar ook is iedere schaakpartij iets individueels en een ‘einmalige’
gebeurtenis, zooals een compositie in de muziek (zoolang men ten minste de
uitputbaarheid van het schaakspel niet heeft bewezen); wetenschappelijke en artistieke
elementen, die ten overvloede nog eens demonstreeren, hoe spelregels en wetten,
spel en kunstschepping geleidelijk in elkaar overgaan. Geleidelijk: immers de wetten
van het schaakspel verraden nog duidelijk genoeg, dat zij uit willekeurige spelregels
zijn voortgekomen; het zijn geen ‘ijzeren natuurwetten’, die hier (zooals men dat
naief uitdrukt) ‘regeeren’ maar simpele, zij het dan ook bijzonder
bewonderenswaardige subjectieve bedenksels; er is geen werkelijke wereld, waarin
deze wetten van looper en paard gelden, hier geldt niet eens de hypothetische
werkelijke wereld der mathematica. Geleidelijk is eveneens de overgang van spel
(‘partij’) naar kunst (‘schepping’); want ook al kan een schaakmeester veel weg
hebben van een artiest (de intuïtieve kant van het schaken!) en al kan men een
schaakpartij noteeren op een wijze, die aan het notensysteem in de muziek doet
denken, het fictieve van deze kunstschepping op de 64 velden blijft altijd zoozeer op
den voorgrond staan, dat men er zich wel eens over verbaast, hoe iemand zich de
concentratie van een kwartier en meer op één zet kan permitteeren zonder onderwijl
plotseling in daverend lachen om zijn eigen ernst uit te barsten. De kunst heeft een
inhoud, die het schaakspel mist; zelfs de muziek, die scheiding van vorm en inhoud
niet toelaat, omdat de associaties door haar opgewekt uiterst subjectief zijn, dankt
haar invloed op het menschelijk leven aan de mogelijkheid van het
associaties-scheppen. Zoo heeft op haar beurt de wetenschap een doel (ook al doet
zij wel eens, of zij zonder doel wil opereeren), dat aan het schaakspel vreemd blijft;
dat doel kan practisch zijn (zooals b.v. in de medische wetenschap), het kan ethisch
zijn (zooals het dat in de periode der Aufklärung was), het kan ook zuiver theoretisch
zijn (vermeerdering van kennis etc.); maar zoodra de wetenschap zuiver en alleen
als schaakspel wordt beoefend, verliest zij haar dwingend en bindend karakter; want
het schaken mist, alle studie over begin- en eindspelen ten spijt, dat dwingend en
bindend karakter, omdat het niet toepasbaar is (en ook niet wil zijn) op de
werkelijkheid en zelfs zonder hypothetische toepasbaarheid volkomen uit kan.
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Wat zou men dus moeten antwoorden aan den te goeder naam en faam
bekend staanden persoon? M.i. dit: het schaakspel is het allerbeste bewijs
voor den spelondergrond van onze cultuur omdat het zich handhaaft als
spel en zich toch, zoowel in zijn constructie als in de geestelijke ‘standing’
van zijn beoefenaars, overal tegen kunst en wetenschap ‘aanvleit’. Het
schaakspel is de meest actueele vorm van protest tegen de scholastiek, die
door woorden wil indeelen en afscheiden, wat zich aan indeeling en
afscheiding onttrekt. Het schaakspel is, met andere.. woorden, de in stukken
en velden geformuleerde gelijkenis van de cultuur in het algemeen, die
haar spelkarakter niet kan verloochenen en er toch steeds naar streeft het
spel in den ‘ernst des levens’ om te zetten.
M.t.B.

Wat is schaken?
aant.

Spel?, Kunst?, of wetenschap?
Een bijzondere gebeurtenis grijpt steeds ver om zich heen en pakt ook hen, die er
slechts zijdelings of in het geheel niet bij betrokken zijn.
Zoo heeft de groote wedstrijd Euwe - Aljechin velen onder zijn bekoring gebracht,
die nauwelijks of in het geheel niet tot de dienaren van Caïssa gerekend mogen
worden. Iedereen, rijp of groen, stelt belang in dezen gigantischen strijd op de 64
velden. Uiteraard is daarbij het feit, dat de uitdager een landgenoot is, van grooten
invloed en niet minder de omstandigheid, dat een dergelijke wedstrijd nog nimmer
tot aan het einde zoo spannend is gebleven. Doch wat ook de voornaamste oorzaak
moge zijn, hoofdzaak is, dat het schaakspel op het oogenblik in het middelpunt der
belangstelling staat.
En zoo heeft ook onze collega van de Kunst zich niet kunnen onttrekken aan den
fascineerenden invloed. Hij heeft zijn schaakspel, waarvan hij het bestaan eigenlijk
niet meer kende, te voorschijn gehaald en is zich gaan verdiepen in de verrichtingen
van de grootmeesters. Die studie en de in heel den lande laaiende geestdrift voor ons
koninklijke spel hebben hem tot bespiegeling gebracht, waaraan hij uiting heeft
gegeven in nevenstaand artikel. Voor ons zijn die overpeinzingen daarom van belang,
omdat de heer Ter Braak de veel omstreden vraag: ‘Wat is schaken’ weer op den
voorgrond heeft gesteld.
Talloos velen hebben zich in den loop der tijden daarmee bezig gehouden. Een
afdoend antwoord heeft nog niemand gegeven. Wij willen hier in herinnering brengen,
dat de ex-wereldkampioen dr Lasker het schaken in de eerste plaats als strijd
beschouwt en daarbij een parallel trekt met den levensstrijd. Het schaakspel is naar
zijn meening bizonder geschikt om eigenschappen aan te kweeken, welke den mensch
in dien grooten strijd te stade kunnen komen. Van kunst of wetenschap wil hij niet
weten.
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Intusschen is het gemiddelde der meeningen gelijk aan het oordeel van onzen collega,
n.l. dat het schaken deels spel, deels kunst, deels wetenschap is.
Inderdaad kan zeker het eindspel, dat zich voor exacte berekening leent, tot de
wetenschap gerekend worden; voor de opening is dit slechts voor een betrekkelijk
klein deel mogelijk. Dit is begrijpelijk als men bedenkt, welke ontelbare en
onberekenbare mogelijkheden reeds na enkele zetten bestaan. Vandaar de steeds
opduikende theoretische nieuwtjes, die oude als onomstootelijk beschouwde varianten
omkegelen, om na verloop van tijd op hun beurt weer door het ‘allernieuwste’ te
worden vervangen.
In de schaakpartij zijn we dan ook al heel spoedig in het rijk der fantasie, m.a.w. op
het gebied van de kunst. Het eigenlijke middenspel biedt in het bizonder gelegenheid
tot geniale scheppingen en beweegt zich daarom geheel op het domein van de kunst.
Door alle stadia heen is echter de strijd vervlochten.
Indien wij een antwoord zouden moeten geven op de vraag, staan wij voor dezelfde
moeilijkheid als de velen, die zich reeds vroeger daarvoor geplaatst zagen. Ook ons
antwoord zou niet rechtstreeksch zijn, het zou eveneens luiden: ‘Het is van alles wat’.
Maar dit bevredigt niet. Stellig thans niet, nu onder den drang der omstandigheden
meer dan ooit de behoefte aan classificatie gevoeld wordt.
Niet omdat wij het minderwaardig achten, dat aan schaken onder ‘Sport en wedstrijden
een plaats wordt toegewezen. Immers het element strijd is in behoorlijke mate
aanwezig. Maar vormen sport en strijd wel het hoofdelement? Is de kunst wellicht
overheerschender of moet de wetenschap als voornaamste onderdeel worden
beschouwd?
Ziedaar geachte lezers (en lezeressen vooral niet te vergeten) een schoone gelegenheid
om uw gedachten hierover eens te laten gaan en ons te doen weten, onder welke
rubriek naar uwe meening het schaken thuishoort.
Wij hopen vele antwoorden te ontvangen en zijn voornemens voortaan met de meening
van de meerderheid rekening te houden.
G.B.

Roman-dictatoren
aant.

In Argentinië en Italië
Juan Manuel de Rosas en Mussolini bij Nederlandsche auteurs
Albert Helman, De Dolle Dictator (Nijgh en van Ditmar, Rotterdam 1935)
C. en M. Scharten - Antink, Littoria (Wereldbibliotheek, Amsterdam
1935)
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Over de psychologie van den machthebber is in het algemeen niet zoo gemakkelijk
iets te zeggen, als men in dezen van rhetoriek zwangeren geren tijd (onder verdedigers
zoowel als onder bestrijders van de macht als beslissend moment) wel pleegt te
denken. De beweegredenen, die er een mensch toe kunnen drijven alles op de kaart
te zetten van een groote rol in het openbare leven, zijn te verschillend, dan dat men
ze onder één hoofd (b.v. ‘dictator’) zou kunnen resumeeren. Er zijn dictatoren en
dictatoren; er zijn Primo de Rivera's. Mussolini's en Hitlers; in deze drie namen zijn
al dadelijk drie totaal verschillende typen van dictatoren gegeven, die behalve het
feit van de macht weinig met elkaar gemeen hebben. Stel tegenover deze drie weer
een man als Napoleon, die hen in formaat verre de baas is, maar als machtmensch
tegenover de ‘geestelijke’ menschen (de ideologen, zooals Napoleon hen met de
noodige verachting noemde) toch ook bedrieglijk veel op hen lijkt in zijn kneveling
van de persvrijheid en de vrijheid van het denken in het algemeen.... en men heeft
al vier dictatoriale figuren, die ieder voor zich een afzonderlijke psychologische
studie waard zijn. De nuances gaan van bandietengeneraal tot volksredenaar, van
Mexico tot het tegenwoordige Europa; en het leidt meestal tot niets goedkoope
analogieën te zoeken, zooals tusschen Mussolini en Caesar of tusschen Napoleon en
Karel den Groote. Het feit, dat een Mussolini en een Napoleon graag op hun
‘voorgangers’ willen lijken, bewijst in dezen alleen, dat men juist hier uiterst
voorzichtig moet zijn om hen in de richting van hun wenschdroomen te volgen.
Verreweg het grootste deel van het zoo merkwaardige Mémorial de St Hélène (onlangs
in een smakelijke en bereikbare editie verschenen in de Pléiade-reeks) is apologie
van den machtmensch, die zich wil rechtvaardigen, achteraf, ‘post festum’; en het
is dus geen wonder, dat men in dit werk de zonderlingste argumentatie aantreft dwars
door de bewijzen van Bonapartes menschenkennis heen. En hetzelfde geldt, in veel
kleiner dimensies, voor de gesprekken van Mussolini met Emil Ludwig; conclusies
trekken uit de theorieën van machtsmenschen zelf is uiterst riskant en vereischt een
voortdurend waakzame critiek op zelfs de onschuldigst geformuleerde uitspraken,
omdat dictatoren de middelen der taal (geheel in hun lijn!) gebruiken om hun daden
heroïsch te styleeren.
Daar er dus in het algemeen geen enkele aanleiding bestaat om dictatoren over
één kam te scheren, alleen omdat zij een dictatoriale rol hebben gespeeld, klinkt het
excuus van Albert Helman in zijn nieuwen roman over den Argentijnschen dictator
Juan Manuel de Rosas eenigszins zonderling. Helman laat n.l. op de eerste bladzijde
van De Dolle Dictator de volgende ‘waarschuwing’ drukken:
‘Ik stel er prijs op te verklaren, dat ondanks eventueel te ontdekken parallellen,
met De Dolle Dictator geen enkel hoofd van een bevriende natie bedoeld is. Gezien
de lotgevallen van sommige schrijvers in ons land en de huidige interpretatie der
drukpersvrijheid, komt het mij geenszins overbodig voor, dit op deze plaats met
nadruk te kennen te geven. Sapienti sat’.
Men verwacht na zulk een geheimzinnig bericht natuurlijk heel wat, maar men
wordt in die verwachting teleurgesteld. Het boek van Helman handelt duidelijk over
een dictator, die voortgekomen is uit een maatschappij van creoolsche veedrijvers,
en het zou m.i. een zware beleediging zijn aan het adres van zeker staatshoofd van
een bevriende natie om een dergelijke afkomst bij hem zelfs maar te veronderstellen;
hij had destijds wel schildersaspiraties, maar heeft, voor zoover mij bekend, nooit
Argentijnsch vee gedreven; ook Konrad Heiden, die zijn psyche vernuftig analyseert,
heeft hem, geloof ik, niet met een gaucho vergeleken. (Een ‘gaucho’ is een creoolsche
bewoner van het Argentijnsche binnenland). Bovendien is de dolle dictator Juan
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Manuel de Rosas een historische figuur; zooals de meeste dictatoriale figuren in de
Latijnsch-Amerikaansche wereld (Juarez, Porfirio Diaz, e.d.) een hoogst
schilderachtige figuur. Om even in het kort eenige bijzonderheden over zijn leven
te geven: hij werd in 1793 te Buenos Ayres geboren, verwierf zich een sterke moreele
positie onder de gaucho's (wat natuurlijk iets anders is dan een moreele positie volgens
democratische begrippen), kreeg een leidende functie in den strijd tusschen de
Federalisten en Unitariërs en werd in 1829, als leider der Federalisten,
kapitein-generaal van Buenos Ayres. Practisch werd hij daarmee dictator van
Argentinië, en als zoodanig heeft hij het noodige gedaan om van zich te laten spreken.
Hoewel er herhaaldelijk pogingen werden gedaan om hem ten val te brengen, wist
hij zich in zijn machtspositie te handhaven tot 1852; toen werd hij weggejaagd en
moest de wijk nemen naar Engeland, waar hij tot zijn dood toe (1877) in de buurt
van Southampton verblijf heeft gehouden.

Materiaal boeiender dan de vorm.
Zooals het met de meeste dictatoren gaat, is het ook met de Rosas gegaan. Het is niet
te ontkennen, dat zijn straf bestuur eenige gunstige resultaten heeft afgeworpen voor
zijn land; een sterke man was in het voormalige koloniale bezit van Spanje geen
luxe. Daar staat tegenover, dat onder zijn bewind een menschenleven niet geteld
werd; hoeveel Argentijnen er onder Rosas door het keurkorps der ‘Mazorca’ zonder
vorm van proces zijn vermoord, is moeilijk te berekenen. Ook om dezen despoot
heeft zich daarom een legendegevormd, van wier boeiende veelzijdigheid Helman
een hoogst interessant overzicht geeft in het derde deel van zijn roman ‘Het Licht
der Vijanden’. De fantastische verhalen, die in omloop zijn over Rosas als Nero,
(Caligula en Croesus tegelijk, moeten wel een bijzonder verleidelijke stof vormen
voor een romancier met verbeeldingskracht! Maar zulk een stof eischt van een auteur
dan ook, behalve verbeeldingskracht, een enorme psychologische scherpzinnigheid,
en het is niet te ontkennen, dat het Helman daaraan ontbreekt. De laatste dictatoriale
geste van Juan Manuel de Rosas is geweest, dat hij den Nederlandschen
romanschrijver Albert Helman heeft overweldigd en in een hoeveelheid schitterend
materiaal gesmoord. Als men het boek uit heeft, heeft men zich ondanks den schrijver
soms laten boeien door dat materiaal; maar Helman, die zich ten doel stelde uit de
woekering der legenden een levende gestalte op te roepen, is er niet in geslaagd
tegenover die legenden (wier waarde als geschiedbronnen hij in twijfel trekt) een
anderen, aannemelijker Juan Manuel de Rosas te plaatsen. Het belangrijkste stuk
van zijn boek blijft dat derde deel, waarin hij verslag uitbrengt over de opvattingen
der tegenstanders over Rosas; het ‘on dit’ der historie, het z.g. ‘gruwelsprookje’,
uiteraard overloopend van wreedheden en sadisme. Uit deze hoofdstukken blijkt, dat
Helman zich zeer goed gedocumenteerd heeft en voorts, dat hij smakelijk kan
navertellen; maar het is nog iets anders, om door te dringen tot de ziel van den
gaucho-Napoleon! Hierin schiet Helman tekort; en zoo komt het, dat men afscheid
neemt van zijn roman met de gedachte, dat de door hem als ‘men zegt’ vermelde
verhalen weliswaar ten deele ongeloofwaardig zullen zijn, maar dat de dictator Rosas
van Helman zelf nog minder geloof verdient dàn die verhalen. Deze nieuwe conceptie
is troebel, vaag, hier en daar wel schilderachtig, maar meer ook niet; de schilderachtige
passages zijn als gewoonlijk de beste van het boek, maar daarmee komt men er nu
juist niet, als men een dictator tot onderwerp kiest.
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Ik merkte reeds op, dat de ‘waarschuwing’ op de eerste pagina aandoet als
overbodig. Zij bewijst echter, dat Helman zelf wel degelijk analogieën met
hedendaagsche toestanden heeft gezocht, waarschijnlijk om de aandacht te vestigen
op de parallel loopende tendenties onder twee dictaturen, die overigens heel weinig
op elkaar lijken. Zelfverheerlijking en het opdringen van nieuwe symbolen,
partijinsignes, onderaardsche oppositie in de partij, die zich van de macht heeft
meester gemaakt en door den dictator wordt verzinnebeeld, concentratiekampen,
uniformeering van den mensch, emigratie en buitenlandsche perscampagnes: dat
alles vindt men volgens Helman ook in de geschiedenis van Argentinië onder Juan
Manuel de Rosas, en hij laat niet na het naar voren te brengen; zelfs heeft hij het
ergens over ‘de cultuurbolsjewisten van deze (d.i. Rosas') dagen’, om de parallel nog
wat duidelijker te maken. Uit zulke termen, en uit de geheele wijze van opdienen
van de stof, spreekt een pamflettistische bedoeling, die echter weer niet scherp genoeg
is doorgevoerd om helder en principieel te zijn, laat staan in wettelijken zin
ongeoorloofd. Elders (in het reeds genoemde derde deel) gaat de roman plotseling
over in een historische verhandeling; op zichzelf bijzonder boeiend door het
feitenmateriaal, maar in den opzet van het boek storend en een teeken van Helmans
gebrek aan afstand tot de stof, die hij met zooveel ambitie bestudeerde. Het blijkt
ook in de andere gedeelten van De Dolle Dictator trouwens, dat Helman met de
prachtigste gegevens in handen genoegen neemt met nogal erg onpersoonlijke en
zeker niet door juiste keuze van het karakteristieke detail uitmuntende beschrijving.
Een goed voorbeeld is b.v. de volgende episode, die Helman aldus aanduidt (Rosas
heeft op zijn bezitting een drankverbod uitgevaardigd):
‘Tot verbazing van een ieder laat hij echter de eerstvolgende Zondag, als heel het
personeel op de wei verzameld is, alle vaten en fusten en mandflesschen met drank
aanrukken, welke maar ergens op de estancia aanwezig zijn. Ieder arbeider mag
aantreden, krijgt gratis een behoorlijk rantsoen, waarna Rosas de volgende toast
uitbrengt: “Drink er maar goed van, want dit is de laatste alcohol die wiedan-ook
hier op de onderneming krijgt”. Terstond geeft hij bevel alle vaten stuk te hakken en
alle flesschen in gruizelementen te slaan. De grond is doorweekt van drank’.
Zooiets is vlot meegedeeld, maar ook niets meer; en wat is er juist van een
dergelijke episode niet te maken! Als men wil weten, wat er in een stof als die van
De Dolle Dictator zit en wat een auteur eruit kan halen, leze men b.v. L' Ombre du
Caudillo (‘La Sombra del Caudillo’; Fransche vertaling, Gallimard) van Martin-Luis
Guzman, dat ‘in de schaduw’ van den Mexicaanschen generaal Obregon speelt. Bij
vergelijking blijkt ook duidelijk, wat Helman ontbreekt, bij alle ijverige documentatie:
de levende aanraking met de problemen van de macht. Hij schrijft een dik boek over
een persoon, dien hij niet heeft ontmoet, en zelfs een vlot arrangement der feiten kan
dit onpersoonlijke niet uit zijn roman doen verdwijnen. Wie het leest om iets, vèèl
over Juan Manuel de Rosas te weten te komen, zal zeker niet bedrogen uitkomen
door Helmans boek; maar hij zal een ander boek moeten lezen om te weten te komen,
wie deze Rosas eigenlijk geweest is.

De dorschende dictator.
De Schartens hebben minder recht op een uitvoerige en geargumenteerde critiek dan
Helman, omdat zij het zich heel wat gemakkelijker hebben gemaakt. Zooals bekend,
zijn twee groote resultaten van Mussolini's bewind, dat de treinen op tijd aankomen
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en dat de Pontijnsche moerassen zijn drooggemaakt. In die moerassen, vroeger verpest
door ziekten, is thans een nieuwe stad gesticht, die luistert naar den naam Littoria.
De klank van dat woord bracht de Schartens, die met De Gave Gulden niet bijster
gelukkig zijn geweest, tot het schrijven van een geestdriftig boek, dat men eigenlijk
liever een met romanfiguren opgesmukte reportage zou willen noemen dan een
roman; want de menschen, die erin voorkomen, zijn slechts schetsmatige figuren, in
der haast aangebracht om den Duce niet zonder onderdanen te laten. De schrijvers
hebben een volmaakt oncritische bewondering voor Mussolini, en laten zich
dientengevolge heerlijk verschalken door zijn optreden als volksman; zij schijnen
niet eens aan het besef te zijn toegekomen, dat men als dictator een rol moet spelen,
dat de populariteit van tijd tot tijd een optreden als oogster eischt, dat het er dus om
gaat (voor een romanschrijver althans, die een andere functie heeft dan de journalist)
om iets van het verband tusschen mensch en rol te reden, om, met andere woorden,
scherper te zien dan de menschen, die zich verdringen om Mussolini twee uur te zien
dorschen. Het publieke optreden van den dictator is één van de elementen, die zijn
politiek beheerschen en de voor zijn rol noodzakelijke legende om hem doen ontstaan;
zoo heeft Mussolini ongetwijfeld een groot deel van zijn populariteit in sommige
kringen van het Italiaansche volk te danken aan zijn handigheid om zich onder dat
volk te bewegen; zijn rol van ‘één hunner’ is lang zijn slechtste niet, de Schartens
zijn er ook machtig van onder den indruk. Minder gerust voelen zij zich op de
dictatoriale politiek inzake Abessinië, want zij hebben een heel voorwoord noodig
om Littoria tegen de ‘Angelsaksische tanden’ van den Volkenbond te verdedigen;
‘het boek zelf moge deze schaduw (de Abessijnsche quaestie. M.t.B.) doorschijnen
met een beeld, dat het nieuwe Italië kennen doet van een gansch anderen kant’,
zeggen zij in hun fraaiste beeldspraak. Maar denkt iemand er dan aan om het
droogmaken van de Pontijnsche moerassen en de zegeningen daarvan te loochenen?
De vraag is maar, of een dergelijk initiatief opweegt tegen al het andere, dat een
dictatoriaal geregeerd volk gewillig heeft te slikken, van de balilla af tot een
opgedrongen kolonialen oorlog toe. Ook de Schartens moeten in hun voorwoord
toegeven, dat Nederland zonder dictatuur de Zuiderzee droogmaakt; wij missen
echter vooralsnog een schilderachtigen dorscher en zien er zelfs den heer Mussert
niet op aan, dat hij in staat zal zijn in de toekomst aan de heroïsche verlangens der
Schartens naar zulk een agrarischen halfgod te voldoen.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van de besproken boeken
Drie Nederlandsche schrijvers (of eigenlijk twee en een half) hebben in hun nieuwen
roman de figuur van een dictator tot onderwerp gekozen. Albert Helman, schrijver
van ‘Zuid-Zuid-West’, ‘De Stille Plantage’, ‘Waarom niet?’ etc., schildert het leven
van den Argentijnschen dictator uit de eerste helft der vorige eeuw, Juan Manuel de
Rosas. Voortgekomen uit de kringen der creoolsche grondbezitters, die een
voortdurenden strijd hebben te voeren tegen de Indianen, brengt hij het verder dan
zijn ouders; hij wordt kapitein-generaal van Buenos Ayres, nadat hij in de
binnenlandsche woelingen van het land de zijde heeft gekozen van de federalistische
partij. Jaren achtereen blijft Rosas aan de macht; als zijn vrouw Encarnacion
gestorven is, blijft hij alleen achter met zijn dochter Manuelita. Na zijn val wijkt hij
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uit naar Engeland, waar hij in eenzaamheid zijn laatste dagen doorbrengt. Zijn naam
wordt een symbool voor den haat zijner tegenstanders.
C. en M. Scharten-Antink schilderen de lotgevallen van landverhuizers, die uit het
Venetiaansche achterland worden overgebracht naar de door Mussolini in de
Pontijnsche moerassen gestichte stad Littoria. Hun roman begint met een historisch
vergezicht: de steeds weer mislukte pogingen om deze moerassen tot vruchtbaar land
te maken. Wij maken daarna den strijd met deze ‘wreede aarde’ mee, die tot de
overwinning leidt en den auteurs gelegenheid geeft Mussolini in verschillende
houdingen voor de lens te halen. Ook Alfredo, de antifascist, moet zich gewonnen
geven aan het stralende voorbeeld van den Duce, die zelf aan het oogsten deelneemt
en zijn loon als werkman uitbetaald krijgt.

Poëzie en diplomatie
aant.

Op de Quai d'Orsay en op het Foreign Office
Zou de diplomatie een gunstige atmosfeer scheppen tot ontwikkeling van de poëzie?
In Frankrijk schijnt dit tegenwoordig wel het geval te zijn; drie van de meest gelezen
auteurs zijn diplomaten: Claudel, Morand en Giraudoux. Merkwaardiger nog lijkt
ons het feit, dat het hoogste ambt in de ‘carrière’ zoowel op het Foreign Office als
op de Quai d'Orsay, sinds eenige jaren door een dichter wordt uitgeoefend; Leger
immers is secretaris-generaal van het Departement van Buitenlandsche Zaken te
Parijs en Robert Vansittard heeft de leiding van den diplomatieken dienst op het
Departement te Londen.
Is het slechts toeval? Is het vroeger ook zoo geweest? Uit onze eigen geschiedenis
is ons geen enkel verband tusschen litteratuur en diplomatie bekend; Falck heeft
belangwekkende en hier en daar geestig geschreven gedenkschriften nagelaten, maar
met een bewuste beoefening van de litteraire kunst heeft dit niets te maken. Verstolk
van Zoelen en van Zuylen kunnen we ons moeilijk als poëten voorstellen en ‘het
Plein’ is ook thans nog, niettegenstaande den charmanten barokgevel, geen poëtisch
huis.
En elders? Bismarcks brieven en memoranda zijn schitterende monumenten der
Duitsch taal en soms ook prachtige ‘documents humains’, niet in den zin van het
Fransche naturalisme, dat naar het kleine en miserabele zoekt in den mensch, maar
documenten van een groote en sterke, maar daarom niet minder menschelijke
menschelijkheid; men denke b.v. aan de heerlijke brieven uit Biarritz aan zijn vrouw:
hoe hij dan volop bewust is van zijn macht en zoo heerlijk geniet van de zon en de
zee en het licht en den blauwen hemel en de groene aarde. Maar ook dit is geen
litteratuur. Eulenburg en Harry Kessler b.v. zijn al heel wat meer bewust litterair in
hun mémoires; scheppende dichters echter zijn het allerminst; ook von Bülow was
litterair, te litterair. Men mag wel zeggen, dat de ‘Schöngeisterei’, die een der slechte
vormen is van de litteratuur, den strop vormen, waarmede von Bülow, naar een
geestig woord, nog zelfmoord heeft kunnen plegen, nadat hij al dood was.
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In Frankrijk zelf is ook wel nooit tevoren zooveel poëzie in de diplomatie geweest,
althans zooveel poëten. Natuurlijk hebben allerlei diplomaten vroeger ook wel eens
een boek geschreven, reisherinneringen of een studie over numismatiek;
Chateaubriand heeft schitterende mémoires achter gelaten, maar ze handelen over
geen enkel ander onderwerp dan over Chateaubriand zelf. En met welk een
zelfbewustheid! Over zijn eerste diplomatieke dépêches bericht hij als volgt:
‘Op 13 Januari maakte ik een aanvang met het zenden van mijn serie telegrammen
aan het Departement van Buitenlandsche Zaken. Mijn geest verricht dit soort werk
met groot gemak; waarom ook niet? Dante, Ariosto en Milton zijn toch evenzeer
geslaagd in de politiek als in de poëzie? Ik ben zeer zeker noch Dante, noch Ariosto,
noch Milton; Europa en Frankrijk hebben echter door mijn werk “Le congrès de
Vérone” gezien wat ik zou kunnen doen’.
Tal van andere gedenkschriften van diplomaten zijn meer beroepswerk zonder
eenige litteraire pretentie, te beginnen met die van Talleyrand, den grootmeester der
diplomatieke kunst, van wien men zoo enorm veel kwaad verteld heeft, maar die
thans weer aardig in de achting aan het rijzen is. Dan heeft men ook het historische
en philosofische werk gehad van een Gobineau, waarover zoovelen, die het nooit
gelezen hebben, in den laatsten tijd min of meer smalend spreken; ook het zeer mooie
werk over Macchiavelli van Ch. Benoit, die hier een paar jaren aan het Korte Voorhout
resideerde, mag niet vergeten worden. Dit alles echter is geen zuiver litterair werk
zooals Giraudoux en Morand en Claudel en Leger en ook Vansittard ons gegeven
hebben.
Nu is het de groote vraag, of die litteratuur als zoodanig iets met de diplomatie te
maken heeft.
Wat Claudel betreft is het verband ver te zoeken. Wie minder vriendelijk wenscht
te zijn, zou kunnen zeggen: de diplomatie heeft den artist geen goed gedaan. De
groote beloften van het jeugdwerk zijn eigenlijk toch niet vervuld. De oorspronkelijke
rijke, wellicht al te rijke inspiratie van ‘L'Arbre’ is verdwenen en er is meer handigheid
voor in de plaats gekomen. Een boekje als dat over de Hollandsche schilders lijkt
soms meer diplomatiek vriendelijk bedoeld dan uit innerlijken drang geschreven;
het kan ons het mooie werk van Fromintin over onze musea niet doen vergeten.
Morand vertelt ons van de blijdschap der immer wisselende décors in de
diplomatieke carrière: Toute la terre! De aarde in alle richtingen heeft hij omgeloopen.
Na Amerika komt Boekarest, adverteert de uitgever van zijn jongste werk en Boeddha
is voor hem net zoo goed een onderwerp als Boekarest.
Met Giraudoux is het een heel ander geval. Giraudoux vertelt ons over het innerlijk
van de zaak: het zijn politieke problemen, die door hem in zijn romans behandeld
worden, maar de menschelijke, soms zeer menschelijke zijde er van. Weinige
schrijvers van dezen tijd zijn zoo gevoelig, men zou haast zeggen zoo sensitief als
juist Giraudoux, maar met al die teere sentimenten leeft men toch in de atmosfeer
van de groote politiek. In den roman ‘Bella’ wordt de felle strijd tusschen Poincaré
en Berthelot tot een roman verwerkt, maar het is niet de anecdote, die daarin belangrijk
is, maar het groote schouwspel van tweeërlei nationaal temperament in Frankrijk. In
zijn jongste tooneelstuk ‘La guerre de Troie n'aura pas lieu’ wordt het zoo dringende
vraagstuk behandeld, of er nog eens ‘een laatste oorlog’ zal komen.
Alvorens daarover nog iets meer te zeggen, willen we nu echter eerst het poëtische
werk van de beide directeuren-generaal Leger en Vansittard even bekijken.
***
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Dit werk dateert ten deele van voor den oorlog. Leger behoort tot de eerste litteraire
generatie, die zich van het symbolisme afwendde en waar op allerlei futuristische
invloeden inwerkten. Men wilde een poëzie, die niet langer litteratuur zou zijn. Het
leven zelf, ofwel volkomen fantasie. Vooral het leven in zijn allerfijnste
schakeeringen. Wat Katleen Mansfield noemde ‘het leven van het leven’. Uit de
laatste jaren is ons het werk van Leger meer bekend. Zijn oudere gedichten - de eerste
bundel dateert van 1913 - bevat hoofdzakelijk gedichten, die de jeugdherinneringen
verheerlijken, de beelden uit het kinderleven ergens in een tropisch land:
‘Enfance, mon amour, j'ai bien aimé le soir aussi: c'est l'heure de sortir....’
Ofwel, dit zeer karakteristieke:
‘Silencieusement va la sève et débouche aux rives minces de la feuille’.
Het is het zorgvuldig bespieden van iedere sensatie, van ieder leven in zijn
allerfijnste geledingen: ‘aux rives minces de la feuille’.
Wij gelooven niet, dat Leger ooit iets geschreven heeft, dat in eenig verband staat
met zijn zoo hoogst belangrijke diplomatieke werk; hij maakt - hij maakte althans deel uit van de groep der Nouvelle revue française, die zooals men weet zeer links
georiënteerd is, zonder echter aan een bepaalde partij geïnfeodeerd te zijn. Gide en
Malraux, de beide litteraire communisten van het tegenwoordige Frankrijk, behooren
eveneens tot die groep. Het salon der gastvrije en luxueuse woning van Berthelot,
den diplomaat, die de mooie rol speelt in Giraudoux' reeds genoemden roman en die
Legers voorganger was als leidend ambtenaar aan Buitenlandsche Zaken, was
trouwens het mondaine middelpunt van de groep.
Hoe uit dezen uiterst sensitieven dichter de groote ambtenaar eener constructieve
politiek is kunnen groeien - alle politiek is constructie - wordt door zijn litteraire
werk niet verklaard. Dat hij een groot ambtenaar is - de rol der ambtenaren wordt
wel eens vergeten, maar is zeer dikwijls niet geringer dan die der politici - blijkt niet
alleen uit de grootheid van het ambt, maar ook uit alles wat men over Legers werk
op de Quai d'Orsay kan vernemen.
Vansittards gedichten leeren ons meer omtrent den mensch en zijn geestelijken groei.
Het is hoofdzakelijk gedachtenpoëzie, welke deze aristocratische Engelschman ons
geeft. Dat hij boven een zijner sonnetten een motto van Horatius plaatst, is geen
toeval. Het is, zoo men wil, gemaakte poëzie, maar dan in den hoogeren zin van het
woord, waarin A. Verwey een zijner verzenbundels zelf ‘De Maker’ noemde. Poëzie
van een intellectueel, maar van een intellectueel, voor wie de gedachten zwaar beladen
zijn met emotie.
Vansittard is zijn carrière begonnen als secretaris van Curzon; hij kent de Oostersche
wereld, die Curzon zelf ook als een dichter doorvoeld had. Langeren tijd verblijft hij
te Teheran en te Stockholm, de twee standplaatsen van den diplomaat-filosoof de
Gobineau. Vansittard is een filosofisch dichter en de mensch zelf is het raadsel, dat
hem plaagt. In een zijner grootere gedichten ‘Homo sapiens’ heet het:
‘We live upon the surface of ourselves.
To none but master-mariners are known
The depths half-sounded, wholly unexplored’.

Hij wil zulk een master-mariner zijn. De Oostersche wijsheid en de grootschheid
van het Oostersche landschap helpt hem op zijn ontdekkingstochten:
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‘From Abyssinia to Khartoum
I follow all the sun's intrigues....’

Zelfs de geestige fantasieën, vermeld onder den titel ‘Scherzo’, hebben bij al hun
speelschheid toch ook een filosofischen ondertoon. Zoo b.v. het aardige ‘A
love-Letter’:
‘Mon petit, I forgive you
As many times of yore.
‘A man has got to live(You
have said that too before)
It's not your fault you're little
And tumble like a skittle
To flattery, the victual
That makes the room for more....
A blentôt. You're still learning.
You needn't kiss. Just nod.
I seen shall see you turning
- When I'm again la mode To me or to a lover
Like me.... I read this over,
And with a smile discover
I've talk to you like God.’

Berusting, aanvaarding is het laatste woord. Aanvaarding van den plicht, dien het
leven oplegt. Er is in de ‘Collected Poems’ een mooi gedicht in memoriam van den
bij Ieperen gesneuvelden broeder des dichters en het langere poëem ‘The History of
the Adventure’ geeft ons in den vorm van een verhaal uit den tijd der kruistochten
wel niets anders dan een allegorie van den eigen tijd. De jonge edelman uit de vallei
van de Rhône trekt naar het Heilige Land ter bevrijding van Jezus' Graf. Er heerscht
aanvankelijk een waarlijk gewijde geestdrift; zijn geleerde leeraar echter lacht om
al die barbaren en spreekt Grieksch. Het komt trouwens al heel spoedig tot gruwelijke
vergissingen; uit enthousiasme voor het Heilige Graf worden te Trier alle Joden
vermoord en naarmate men verder trekt door de Hongaarsche vlakte, gaan de
kruisvaarders steeds meer denken aan al de verhalen over den rijkdom van het oude
cultuurland, dat ze willen veroveren in naam van het jonge geloof. Velen ook
mijmeren over de vrouwen, die ze daar zullen vinden. De keizer van Konstantinopel
laat den geestdriftigen troep slechts noode door zijn gebied trekken. Ten slotte raakt
men dan toch slaags met de ongeloovigen; Jerusalem wordt veroverd; na drie dagen
slachting houdt men een dienst ter eere van God; na den dienst wordt er nog wat
gemoord. De jonge edelman van het land der Rhône weet zich zuiver te houden. Hij
ziet echter, hoe de kracht der Christenen gaat verloopen. Sint Bernardus predikt, dat
het geloof alleen den vijand zal verslaan, maar de soldaat weet beter. Het moet ten
slotte tot een nieuwen kruistocht komen, waarin de held wordt gevangen genomen
om als slaaf te worden verkocht. Hij wordt roeier op de Moorsche schepen en het is
daar, dat hij zich eindelijk volkomen vrij gaat voelen. Vrij van alle illusies:
‘For whether hope can ever fit the future matters not a whit.
My duty is to tug my oar-so long as I am chained to it.’

Doorroeien en niet redeneeren, al is er dan ook even sprake geweest van
‘.... the last crusade, in which Jerusalem might be
The symbol of all peopled space, and Time an emblem of the day
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On which the nation march as one to liberate and not to slay.

Men zegt wel eens, dat dichters nooit aan hun eigen werk ontkomen en dat er telkens,
bij de minste aanleiding, weer een of ander vers in hun geest gaat zingen. Zou
Vansittard bij de jongste besprekingen, welke hij met den Engelschen eersten minister
heeft gehad, niet teruggedacht hebben aan de moeilijkheden van Keizer Boudewyn
uit ‘The History of the Aventurer’:
‘.... and warned by lost Edessa,
Baldwin made
Great efforts to placate God. The answer was a fresh Crusade.’

***
A fresh crusade. Er zou immers nooit oorlog meer zijn. Giraudoux in ‘La guerre de
Troie n'aura pas lieu’ laat Hector aan Andromache zeggen: ‘Dit is de laatste geweest’;
Cassandra echter breekt de illusie met de woorden: ‘de volgende wacht hem’.
Er is in dit tooneelstuk over de oude Grieken een verhaal, dat buitengewoon actueel
is en waarbij men meer denkt aan Briand en Stresemann - van den eerste heeft
Giraudoux ook een prachtig portret gegeven in Bella - dan aan Hector of Achillus:
‘Na iederen oorlog is het de gewoonte, dat de twee leiders van de volken, welke met
elkaar in oorlog geweest zijn, elkaar in een of ander onnoozel dorp ontmoeten, op
een terras bij den oever van een meer of in een hoek van een tuin. Zij komen dan
overeen, dat de oorlog het ergste kwaad is dat de wereld kan treffen; terwijl ze zoo
met het oog den weerschijn en de rimpels op het water volgen en er meeldraden van
een magnolia op hun schouders vallen, zijn ze beiden vredelievend, ootmoedig en
oprecht. Ze bekijken elkaar en trachten elkaar te doorgronden. De zon geeft hun een
zekere lauwheid, het lichte wijntje verteedert ze, zij vinden in het gelaat tegenover
hen geen enkelen trek, die den haat kan rechtvaardigen, geen enkelen trek, die geen
beroep doet op de menschenliefde, niets dat geen overeenstemming toelaat, niet in
hun wijze van spreken, niet in de manier, waarop ze zich op den neus krabben of
drinken. Zij zijn vervuld van den vrede, van den wensch naar vrede. Bij het afscheid
drukken zij elkaar de hand alsof ze zich broeders voelden. In hun rijtuig gezeten
keeren ze zich nog even om met een glimlach.... en den dag daarop komt het toch
tot een oorlog.’
***
Is het zoo erg? Is zooveel pessimisme werkelijk gerechtvaardigd? Dit jaar komen de
Kerstdagen midden in een periode van oorlog en van nog grootere oorlogsbedreiging.
En er is een algemeene klacht over de crisis of het verval van de cultuur. Houdt het
eene verband met het andere, de oorlogsbedreiging met de cultuurcrisis? Waar men
over cultuurcrisis spreekt, heeft men het al te dikwijls over ruwheid en oncultuur,
die er wel altijd geweest zijn. De ware cultuurcrisis kan eigenlijk toch alleen maar
de crisis van de cultuur zelf zijn. In welk stadium van ontwikkeling bevindt onze
beschaving zich? Welke mogelijkheden biedt ze nog? Waar zou men dit beter kunnen
nagaan dan juist bij de dichters en denkers? En wat kan er vruchtbaarder zijn voor
het onderzoek van de vraag naar pacifisme en cultuur, dan de studie van het dichteren denkerswerk van enkele der allerbeste geesten van onzen tijd, die in de diplomatie
en in de internationale politiek werkzaam zijn? Wij kunnen hier tot dit onderzoek
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niet overgaan en nog minder de resultaten ervan mededeelen. Daartoe is meer noodig
dan wat men in een courantenartikel kan geven. In deze dagen van rust in het actieve
werk en van geestelijke verdieping, die om zich heen doet kijken naar de teekenen
des tijds, hebben wij echter op deze poëtische getuigenissen willen wijzen, niet van
de diplomatie, maar van enkelen der meest gezaghebbende diplomaten.

Film en kleur
aant.

‘Symphonie in blau’ van Oskar Fischinger
Grace Moore in ‘Love me forever’ City-theater
Men kan niet zeggen, dat het probleem van film en kleur to het algemeen is opgelost.
Het zijn werkelijk niet alleen technische moeilijkheden, die zich op dit gebied
voordoen; men is trouwens al zoo ver, dat een bevredigende weergave van kleur
mogelijk is. Maar wat kan men met de techniek doen: dat is steeds weer de vraag
geweest, wanneer men technische veroveringen maakte en vooral bij de met
geforceerde marschen uitgevoerde campagne van de filmindustrie heeft men dat
herhaaldelijk aan den lijve ervaren. De geluidsfilm was er, eer men wist, wat er mee
aan te vangen; de film zelf trouwens was er al jaren, eer men eenig begrip toonde
van de mogelijkheden, die het instrument als zoodanig inhield. Met de kleurenfilm
gaat het al niet anders; geen proefnemingen met fraai gekleurde opnamen, die toch
aan de Peinture Bogaers in de fotografie blijven herinneren, kunnen het feit ongedaan
maken, dat de verhouding tusschen film en kleur nog slechts hoogst gebrekkig is
aangeduid.
Men vindt ook hier weer dezelfde realistische gemakzucht, die de ontwikkeling van
de geluidsfilm heeft tegengehouden, en nog altijd belemmert. Men dacht eerst, dat
het voldoende was menschen op de film te laten zingen en spreken, ‘net echt’; men
denkt nu weer, dat men er komt door Spaansche juffers in ‘origineele kleuren’ op
het doek te laten verschijnen, ‘net echt’. Terwijl nu ook de zuiver commercieele
filmproducenten reeds lang hebben ingezien, dat deze naïef-realistische opvatting
van de geluidsfilm een misverstand was, en dat het principe van de montage (van de
onwerkelijke, bewust gedirigeerde compositie dus) evengoed had te gelden voor het
geluid als voor het beeld, steekt men nu, wat de kleurenfilm betreft, nog volop in het
stadium van de gekleurde prentbriefkaart. (Ik zie hier af van de gekleurde teekenfilm,
die haar bekoring immers ontleent aan het niet-realistische van de kleur, gecombineerd
met bewust-artistieke teekening!) Toch zou die prentbriefkaart veel wijze lessen
kunnen verstrekken; want hoewel het al jaren en jaren technisch mogelijk is gekleurde
ansichten te vervaardigen, is in de ansichten practijk gebleken, dat de ansicht in
wit-en-zwart heel wat smaakvoller is dan de kunstig opgedofte collega in alle nuances
van den regenboog! Het is niet gezegd, dat de film denzelfden weg zal gaan als de
fotografie, maar overeenkomst tusschen beide is er nu eenmaal al door het feit der
fotografische opname. En waarom heeft de ansicht in wit en zwart het gewonnen
van de gekleurde? Omdat het realisme in kleuren nog niet zoover is gevorderd, dat
het volkomen onopvallend is, eenerzijds. Omdat iedere realistische copie van de
‘werkelijkheid’, die niet volkomen onopvallend is, afschuw inboezemt en ons
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onwillekeurig doet denken aan een mislukten artistieken opzet, anderzijds. De
gekleurde prentbriefkaart en de gekleurde film hangen nog steeds tusschen goedkoop
realisme en monsterlijke quasi-artisticiteit in, en dit afgrijselijk overgangsstadium
noemt men kortweg kitsch.
M.i. zijn er dus twee mogelijkheden voor de kleurenfilm (als ik mij vergis, zal ik
deze voorspelling later gaarne herroepen): òf de kleur moet tot een absoluut
onopvallend ‘begeleidend’ element worden teruggebracht, òf men zal wel gedwongen
worden te komen tot iets, dat men het best zou kunnen aanduiden met den term
kleurmontage. In het eerste geval zal de film weer een stap nader zijn gebracht tot
het toekomstvisioen van Aldous Huxley's ‘Brave New World’ (‘Het Somaparadijs’):
een verdubbeling van de wereld in den bioscoop (waaraan niets meer ontbreekt dan
de kleinigheid ziel), de stereoscopische en ruikende film. In het tweede geval zal
men opnieuw moeten afwijken van de copieerlust des dagelijkschen levens en zijn
inspiratie eer moeten zoeken zij de compositie dan bij de nabootsing. Een zeer
merkwaardig voorbeeld van wat men in dit tweede geval zal kunnen bereiken, geeft
de kleine Symphonie in Blau van Oskar Fischinger, die men deze week in het
City-theater zal kunnen zien.
APOLLO

- Eva's Huwelijk.

ASTA

- Lichte Cavalerie.

CAPITOL

- Uitlenspiegel leeft nog.

CITY

- Love me for Ever.

FLORA

- De Circuskoning.

ODEON

- Plankenkoorts.

PASSAGE

- Ondeugende Marietta.

REMBRANDT

- Een Ster valt van den hemel.

SAVOY

- Voor Moeders Eer.

SEINPOST

- De Witte. - Vaders Eerewoord.

STUDIO

- Graaf van Monte Cristo

TRIANON

- De Kribbebijter.

WEST-END

- Bonte Sluier.

De verwantschap tusschen kleur en muziek is reeds meermalen voorwerp van
bespiegeling geweest, lang voordat de film een werkelijk realiseerbare combinatie
in het vooruitzicht stelde. Het ‘kleurenorgel’ heeft al een geschiedenis; Newton hield
zich met dit vraagstuk bezig, later is het min of meer verwezenlijkt door Ludwig
Hirschfeld - Mack met zijn ‘Reflektorische Lichtspiele’ die bedoeld waren als een
logische voortzetting van de absolute schilderkunst. ‘Die reflektorischen Farbenspiele
haben sich unmittelbar aus dem Bedürfnis entwickelt, Farbformflächen, die im
gemalten Bilde in ihren Relationen eine Bewegung nur vorstäuschten, zu einer
tatsächlichen, kontinuierlichen Bewegung zusteigern’, schreef Mack ter inleiding
van zijn partituur. ‘Die formalen Gestaltungsmittel sind: der bewegte farbige Punkt,
die Linie und die Flachenform’. Mack combineerde beweegbare lampen met muziek
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en vond ook een systeem om zijn partituur in ‘noten’ uit te drukken. Ook Alexander
Lászió experimenteerde in deze richting. Maar door de technische perfectionneering
van het kleurenprocédé op de film zijn die proefnemingen, bedoeld om absolute
schilderkunst (Klandinsky, Klee) te verbinden met de beweeglijkheid der muziek,
tot historie geworden, zooals duidelijk blijkt uit de ‘Symphonie in Blau’ van
Fischinger.
Het filmpje van Fischinger is een synthese van de absolute films van Ruttmann
en de ‘Reflektorische Lichtspiele’ van Hirschfeld Mack. Voortaan heeft men geen
ingewikkelde en moeilijk te verplaatsen apparaten meer noodig om ‘muziek in
kleuren’ te vertoonen: Fischingers werk is technisch vrijwel volmaakt. Het herinnert
in de keuze der motieven eigenlijk meer aan de door Filmliga hier vertoonde studies
van Ruttmann (opus 2, 3 en 4), dan aan zijn eigen absolute geluidfilms zonder kleuren;
maar de compositorische waarde van het element kleur blijkt hier inderdaad zeer
groot. Juist omdat kleurgevoel en muziek samenhangen, is in deze richting alles
mogelijk; Fischingers filmpje zal zonder twijfel door ander werk worden gevolgd,
nu de techniek deze volmaaktheid heeft weten te bereiken. Het naief aangenomen
verband tusschen kleur en realiteit is in de ‘Symphonie in Blau’ geheel losgelaten;
de kleur is, evenals de lijn, bij Fischinger volkomen analogon van de muziek (muziek
voor het netvlies) en als zoodanig heeft hier de vorm een ‘eigen inhoud’. Men kan
er dus ook niet veel van navertellen, zonder te vervallen in vergelijkingen, die met
het eigenlijke effect van de ‘Symphonie’ slechts zijdelings te maken hebben; want
ik waag het voorshands nog niet, uit Fischingers virtuozenspel met de kleur conclusies
te trekken voor zijn zielstoestand. Het is simpelweg een visueel genoegen naar dit
verrassende werkje te kijken, dat onze aesthetische kategorieën voor de zooveelste
maal heerlijk op de proef stelt. Men ga zich overtuigen!
***
Als hoofdfilm in het City-Theater ditmaal een vlot gemaakte
omlijsting-met-een-verhaaltje van de zangeres Grace Moore, die de beproefde
qualiteiten van haar stem nogmaals bewijst onder regie van Victor Schertzinger.
Zooals de geenszins verbluffende titel ‘Love me Forever’ al zegt, is liefde ook thans
weer de achtergrond van een zangeressen-carrière. Margaret Howard (Grace Moore)
heeft door een financieelen tegenslag haar geld verloren. Bij de verkooping van haar
huisraad komt zij in aanraking met een der aanwezigen, den cabaret-exploitant Steve
Corelli (met talent gespeeld door Leo Carillo). Deze Steve blijkt, behalve
ongeneeslijke liefde voor de opera en speciaal ‘La Bohème’, ook een edele ziel te
hebben, want hij laat Margaret, die een mooie stem heeft, in zijn cabaret optreden
en, als dat vanwege de botheid der bezoekers op niets uitloopt, zelfs voor de ‘hooge
kunst’ opleiden. Natuurlijk komen er bij Steve teedere gevoelens in het spel, maar
hij is, hoewel hij vroeger slagersknecht was, een gentleman en maakt dus geen unfair
gebruik van zijn weldoenerspositie. Toch kan hij het niet verkroppen, dat Margaret
haar vroegeren aanbidder Cameron weer ontmoet, en hij verspeelt zijn laatste geld
om zijn leed te vergeten. Dan blijkt echter, dat Margaret den gentleman meer
waardeert dan den beroeps-gentleman Cameron en begeleid door de muziek van de
Metropolitan Opera komt een happy end, dat een ieder zal behagen, wiens sympathie
was aan de zijde van den edelmoedigen cabaret-exploitant.
De film is niet zonder smaak vervaardigd, en hoewel de zang no. 1 is, heeft de
regisseur het geval niet verwaarloosd; de spelers typeeren uitstekend en de opnamen
zijn heel goed. En over het bedenken van het scenario mag men zich verbazen, in
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aanmerking genomen het feit, dat de auteur ervan waarachtig nog een nieuwe kleine
variatie heeft weten te bedenken op een uitgeput gewaand thema.
M.t.B.

Ik loof u, o Heer...
aant.

Waarom Gide den psalmist aanhaalde
Een te late vertaling, die des te welkomer is
André Gide, De Immoralist. Vertaald door H. Marsman. (Em. Querido's
Uitg. Mij., Amsterdam 1935).
Het is niet bepaald vroeg, dat er van een der belangrijkste werken van André Gide
een Nederlandsche vertaling verschijnt, want reeds in 1902 zag een beperkte editie
van L'Immoraliste in Frankrijk het licht. Des te meer reden is er, om op deze vertaling,
nu zij eindelijk verschenen is, de aandacht te vestigen; immers men kent Gide in
Nederland doorgaans slecht, terwijl veel mindere goden als Maurois en Mauriae hier
om zoo te zeggen kind aan huis zijn. De verklaring van het symptoom ligt voor de
hand: Gide heeft zich nooit bekommerd om de mode van den publieken smaak; en
al zijn zijn boeken doorgaans geschreven met een meesterschap en een volstrekten
inzet van menschelijke overtuiging, die men zelden bij schrijvers vindt, zijn
onafhankelijkheid en gebrek aan gevoel voor litteraire gezelligheid (Gide was nooit
académicien!) hebben hem de reputatie bezorgd van cerebraal, intellectualistisch en
wat dies meer zij. Inmiddels is hij in zijn eigen land beroemd geworden, zonder ook
maar in 't minst op een litterairen clown te zijn gaan lijken; zijn Pages de Journal,
die ik op deze plaats vroeger heb besproken, moge men aan gerechtvaardigde critiek
kunnen onderwerpen, omdat zij in zekeren zin getuigen van een naïef vertrouwen in
Rusland (de dictatuur van Stalin schijnt Gide nog steeds niet de oogen te hebben
geopend voor de langzamerhand toch wel evidente gelijkenis tusschen fascistische
methoden van links en rechts), niemand zal van deze sobere bekentenissen van een
meer dan zestigjarige kunnen zeggen, dat zij vervalscht zijn of zelfs maar getruqueerd
door den roem, die in Frankrijk zooveel auteurs tot ledepoppen van het litterair bedrijf
heeft gemaakt. Hij zegt het zelf: het was niet Marx, maar het Evangelie, dat hem
naar het communisme dreef, nadat hij een schrijversleven had besteed aan de
problemen van het individualisme. Zoowel in deze laatste, communistische phase
als in de vroegere, individualistische phase ontdekt men in Gide toch altijd weer
gemakkelijk den man van protestantsche afkomst, de tegenpool van den katholieken
Barrès. Het zelfstandig onderzoek (‘onderzoekt alle dingen en behoudt het goede’),
die onvervreemdbare erfenis van het protestantisme, heeft Gide er altijd van
weerhouden mee te doen aan de gemakzucht (de intelligente gemakzucht zelfs), die
het Fransche denken zoo vaak kenmerkt; zijn soberheid, hoezeer ook aan de
protestantsche soberheid ontstegen, heeft toch altijd puriteinsche eigenschappen
bewaard. Zijn autobiographie Si le Grain ne Meurt heeft op het titelblad als motto
een zin uit het Evangelie van Johannes: ‘.... indien het tarwegraan in de aarde niet
valt en sterft, zoo blijft het alleen; maar indien het sterft, zoo brengt het veel vrucht
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voort’ En ook het vroegere autobiographische werk, dat nu vertaald voor ons ligt,
karakteriseerde Gide door een Bijbelsche uitspraak: ‘Ik loof U, o Heer, omdat Gij
mij zoo wonderbaarlijk gemaakt hebt.’ (Psalm 139:14).
De titel De Immoralist heb ik nooit bijzonder gelukkig gevonden, omdat hij
theoretisch is, een oordeel suggereert, dat in het boek niet gegeven wordt; en ook al
is de held van dat boek dan alleen een immoralist in de oogen van de menschen, die
hem niet begrijpen, Gide drukt door de benaming een stempel op Michel; ‘Si le Grain
ne Meurt’ is als titel veel beter, veel ‘rechtvaardiger’, veel meer in overeenstemming
met Gide's eigen natuur. Het woord ‘immoralist’ verraadt bovendien den invloed
van Nietzsche nog te sterk; ‘jenseits von Gut und böse’, dwars door de moraalprincipes
heen te leven (en volgens de moralisten van alle soorten dus tegen alle moraal in)
heeft voor Gide tenslotte iets heel anders beteekend dan voor Nietzsche, dien hij
bewonderd heeft, maar goddank niet geïmiteerd (wat is er erger dan
Nietzsche-imitatie!). Het accent valt in Gide's roman veel minder op de botsing van
den ‘immoralist’ met de verschillende opvattingen van moraal (al worden die er wel
in aangeduid) dan op de ontdekking van het groote wonder, dat leven zonder moraal
het ‘ware’ leven is, ook al is het dan een ‘vrucht, die vol is van bittere asch.’ Gide
maakt het Michel mogelijk om de maatschappelijke consequenties van zijn
‘immoralisme’ te ontloopen, doordat hij hem rijk maakt, d.w.z. onafhankelijk van
de maatschappelijke conventies; de sfeer van De Immoralist is die van het reizen.
De eenige functies. die Michel aan de maatschappij binden, zijn die van historicus
en liefhebberend landheer, en deze functies zijn nauwelijks maatschappelijke
verplichtingen.
Ik vermeld dit niet, om Gide te verwijten, dat hij het probleem van het leven zonder
moraal onjuist stelt, maar om aan te geven, hoe individualistisch tot in zijn ‘decor’
toe de Gide was, die dit boek schreef. Men kan tot in onderdeelen een parallel trekken
tusschen het leven van Nietzsche en het leven van dezen Michel (zij waren beiden
geleerde, zij ontdekten het leven door de ziekte, zij groeiden, kortom, beiden uit tot
‘immoralisten’, omdat zij de waarde van het persoonlijk leven stelden boven de
geijkte waarden van de maatschappij); maar terwijl bij Nietzsche de strijdbare
benaming ‘immoralist’ inderdaad een goed beeld geeft van zijn persoonlijkheid, is
op Michel (een nauwelijks gemaskeerd poëtisch portret van Gide zelf) veeleer dat
motto uit de Psalmen van toepassing: ‘Ik loof U, o Heer, omdat Gij mij zoo
wonderbaarlijk gemaakt hebt.’

De autobiographie.
Een nauwelijks gemaskeerd portret van Gide zelf is de ‘immoralist’ Michel, schreef
ik. Inderdaad, wanneer men ‘maskeeren’ opvat als: vervalschen, verfraaien, opdoffen;
maar niettemin kan men er van op aan, dat iemand die zijn autobiographie schrijft
(of een autobiographische ervaring te een boek neerlegt) in zijn romanfiguur tevens
vermolmd blijft; want een vorm geven aan zijn eigen persoonlijkheid beteekent voor
zijn eigen persoonlijkheid een bepaalden vorm scheppen en dus allerlei andere
vormen, die ook een kant van den schrijver vertegenwoordigen, afsnijden. Het is dus
mogelijk, dat een schrijver tien autobiographische boeken schrijft met tien personages,
waarachter hij zelf staat.... en die desondanks alle tien verschillend zijn; zij zijn tien
eerlijke vermommingen van één mensch. Ik leg hier den nadruk op, omdat men deze
noodzakelijke vermomming niet moet verwarren met de vervalsching en opvijzeling,
die sommige auteurs behoeven om zichzelf belangrijker te doen voorkomen dan zij
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zijn. Bij Gide is van het laatste nooit sprake, terwijl hij daarentegen juist wèl bij
uitstek de kunst verstaat om in verschillende ‘schijngestalten’ op te treden. Hij
beheerscht meer dan één stijl, omdat hij meer dan één stijl in zich heeft; de nuchtere
toon van Les Caves du Vatican (een boek, dat men ook al bijzonder graag in het
Nederlandsch vertaald zou zien) is evengoed zijn eigendom als de religieuze toon
van L'Immoraliste; deze autobiographie, als men het dan zoo zeggen wil, lijkt
trouwens wat den toon betreft weer niets op die latere, Si le Grain ne Meurt, waarin
Gide zonder omslag als schrijver van mémoires optreedt. Ik heb een voorkeur voor
dien simpelen mémoiresstijl, maar ik begrijp, dat Marsman zich meer aangetrokken
heeft gevoeld tot De Immoralist. Dit boek heeft immers het ‘decor’, dat Marsman
zelf in zijn proza (v.b. De Dood van Angèle Degroux) uitzocht als het middel om de
burgerlijkheid van den huiskamer-roman te ontloopen; het is poëtisch, het is de poëzie
van een probleem; en het eenige verschil tusschen Marsman en Gide in dit opzicht
is dan ook, dat Gide gelukte, wat Marsman mislukte: n.l. een probleem in deze
bijzondere sfeer werkelijk gestalte te geven. Alleen een zeer nauwkeurige wetenschap
van wat dat probleem inhoudt kan een schrijver er voor behoeden te bezwijken voor
de verleidingen, die deze sfeer van poëtische reizen met zich meebrengt; het is immers
zoo gemakkelijk om in vreemde landen poëtisch te worden en met mysteriën te
werken, die bij nader inzien eigenlijk bedenkelijk familie zijn van de kitsch. Gide's
sterke intelligentie doet hem verre blijven van deze gevaren. De ‘religieuze’ toon
van zijn verhaal is voor hem uitsluitend een symbool van de algemeenheid van zijn
immoralisten-probleem; Gide, die ‘als uitkomst noch een overwinning, noch een
nederlaag’ van zijn hoofdpersoon Michel wil voorleggen, omdat - zooals hij in zijn
voorwoord zegt - er in de kunst geen problemen bestaan, behalve die waarvan het
kunstwerk zelf de bevredigende oplossing is, laat in zijn stijl doorschemeren, dat de
ervaringen van Michel morgen ook de ervaringen van ieder ander mensch kunnen
zijn. Daarom wenkt er uit bijna alle personages van De Immoralist iets van symboliek,
al zijn zij volstrekt niet hinderlijk opgeblazen tot symbolen van dit of dat; de lezer
voelt alleen duidelijk, dat Michels vrouw Marceline en zijn vriend Ménalque
(evengoed trouwens de ondergeschikter figuren) bij deze ontdekking van het leven
zonder moraal een bepaalde rol te spelen hebben, of beter nog: dat zij twee momenten
zijn in de ontwikkeling van het immoralisme, zooals die zich in Michel zelf voltrekt.
Gide kiest partij noch voor Marceline, die zuiver leeft volgens de moraal der zwakken,
noch voor Ménalque, die alle moralistische vaten, waarin de levenswijsheid gegoten
wordt, versmaadt, maar hij laat in Michel de onopgelostheid van het leven voor
zichzelf spreken. Michel is dus geenszins immoreel in den zin, die de maatschappij
aan dat woord hecht; die maatschappij zal hem misschien met zulke immoreele lieden
verwisselen; wat hij ervaren heeft is alleen, dat het leven in zijn volle concreetheid
over alle grenzen van moraal en immoraliteit heenspoelt. Hij ontdekt, dat over de
eenvoudigste, prilste levenservaring in de kringen der beschaafde menschen niet
gesproken wordt; ‘iedereen praatte heel handig over de verschillende gebeurtenissen
van het leven, nooit over de drijfveeren ervan.’
‘Niemand van hen heeft de kunst verstaan ziek te zijn,’ zegt Michel tot Marceline;
want het was de ziekte, die hem bracht tot de ontdekking van het leven, na een bestaan
van cultuurmensch, dat den naam leven in de termen van den immoralist niet verdient.
Men kan deze ervaring, door de maatschappij vaak met een totaal ander begrip
immoraliteit verward, aan niemand leeren, die haar niet uit eigen ervaring kent. ‘Ik
herinner mij dat er een struik was, waarvan de schors mij van uit de verte van een
zoo vreemde substantie leek, dat ik op moest staan om hem te gaan betasten’ zegt
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Michel, kort na zijn genezing en ontdekking van het leven; hoe vreemd het sommigen
ook moge klinken, maar deze Michel had nog nooit een struik gezien en betast! En
dat, terwijl hij tallooze struiken voor bij was gekomen! Hij had met de abstractie
‘struik’ geleefd, alsof die abstractie het leven was, en zoo leven massa's menschen
het leven, denkend, dat zij de werkelijkheid bezitten, omdat zij zich aan
voorgeschreven en gedachteloos overgeleverde regels houden. Is het dan wonder,
dat zij immoralist noemen dengene, die met hun regels breekt, omdat hij door zooiets
onpractisch als een bloedspuwing werd gewaarschuwd, dat de practische regels en
conventioneele voorschriften het leven niet uitputten?

Schuld en boete.
Zoowel in de probleemstelling als in den stijl (d.w.z. eigenlijk twee kanten van één
en dezelfde zaak) laat Gide's Immoralist zich vergelijken met Der Tod in Venedig
van Thomas Mann. Gustav Aschenbach, de volkomen beheerschte, de in een rol van
beroemd schrijver getemde, blijkt, wanneer het leven hem onder den invloed van
een verwarrende atmosfeer plotseling in de oogen ziet, slechts de misleidende
voorgevel van een verliederlijkten ouden dwaas, eveneens luisterend naar den naam
Gustav Aschenbach. Het oogenblik van de ervaring, het verloop van het proces is
anders dan bij Gide; Aschenbach is slachtoffer, terwijl Michel verrijkt wordt; ook
de stijl is bij Mann behaaglijker, en soms precieuzer; maar het thema is hetzelfde, al
zijn de auteurs, die 't verwerken, verschillende van geaardheid. Zoowel hier als daar
dat omslaan van een vast gewaand begrip in zijn tegendeel, dat opduiken van
schijnbaar onnoozele teekens, waardoor de ontdekking zich aankondigt, dat rijp
worden van de vrucht onder de vaste, gladde schil.
Het is zeker niet gemakkelijk de sfeer van een boek als De Immoralist in een
vertaling vast te houden; maar Marsman is er voortreffelijk in geslaagd. Het is wel
merkwaardig, dat iemand, die vroeger eens geschreven heeft: ‘Het inderdaad
zoogenaamde immoralisme in L'Immoraliste heeft mij altijd aangedaan als iets
ongelooflijk kinderachtigs en bête's niet alleen, maar vooral als iets zeer burgerlijks
en philistreus: een poging om zichzelf nog meer dan zijn lezers te overtuigen van en
te imponeeren door een overigens zeer betrekkelijk en zeer tam immoralisme’, na
van deze dwalingen zijns weegs bekeerd te zijn Gide's tekst zoo zuiver in het
Nederlandsch heeft weten over te brengen. Ik vermoed, dat Marsman zich min of
meer van een eereschuld jegens Gide heeft willen kwijten, door zijn lang verjaarde
zotternij te boeten in den vorm van deze model-vertaling; en beter manier om zijn
schuld af te doen, ken ik niet.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
Gide's ‘Immoralist’ is geschreven in den vorm van een verhaal, dat de hoofdpersoon
Michel (de immoralist) aan zijn vrienden doet. Michel is iemand, die aan het begin
van het verhaal het leven nog nooit heeft ‘aangeraakt’; hij kent het alleen uit de
abstractie, uit de geschiedeniswetenschap, waarmee hij zich bezig houdt. ‘Zoo werd
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ik vijf-en-twintig jaar, zonder dat ik veel anders bekeken had dan ruïnes of boeken
en zonder iets van het leven te kennen.... Geen oogenblik kwam de gedachte bij mijn
op, dat ik een ander leven had kunnen leiden noch dat men anders leven kòn.’ Ook
het huwelijk van Michel, die zelf protestant is, met het katholieke meisje Marceline,
is nog een symptoom van deze oude wereld. Michel en Marceline gaan op reis na
hun huwelijk; op weg naar Biskra wordt Michel ziek; een bloedspuwing dwingt hem
tot een kuur, die tevens het begin van zijn ‘wedergeboorte’ wordt. Hij ontdekt het
leven, hij ontdekt de dingen, hij ontdekt Marceline, hij ontdekt zelfs da geschiedenis
met andere oogen, die van het heden; maar tevens onthult zich het leven aan hem
als meer dan deze beperkte doelstellingen, als ook het tegendeel van wat zich voordoet
als maatschappelijke moraal. Gide stelt tegenover Marceline daarom den reiziger
Ménalque, den man zonder bezit, aan geen stabiele waarden gebonden.
Na een kortstondig verblijf in Normandië en Parijs, dat Michel gelegenheid geeft
steeds dieper door te dringen tot de nieuwe werkelijkheid, waarin hij voortaan zal
leven, gaan Marceline en hij weer op reis, ondanks hun gevoelens steeds meer van
elkaar vervreemd, omdat Marceline tot Michels ‘oude wereld’ blijft behooren. Haar
gezondheid gaat meer en meer achteruit; in Afrika sterft zij na een bloedspuwing,
die voor haar geen nieuw leven kan beteekenen. Michel blijft met zijn ervaringen
achter, blanco....
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lezen.]

Tijdschriften
aant.

Opwaartsche Wegen
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

Onze Taaltuin
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
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aant.

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

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

De Nieuwe Gemeenschap
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

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

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

Groot Nederland
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Aanvulling 24 maart
aant.

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

Nell Gwyn
aant.

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

Ina Boudier-Bakker, Herman Robbers
aant.
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[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

De Nieuwe Gemeenschap
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

Den Gulden Winckel
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.
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Onze Taaltuin
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Rectificaties 13 en 14 april
aant.

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

Helikon
aant.

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

Tijdschriften
aant.

Groot Nederland
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Heinrich Mann over Thomas Mann
aant.

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

Tijdschriften
aant.
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Den Gulden Winckel
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

De Nieuwe Gemeenschap
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Antwoord op ingezonden stuk
aant.

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

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.
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De Tooneelspiegel
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

Den Gulden Winckel
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

Onze Taaltuin
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

De Nieuwe Gemeenschap
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1935

aant.

Nieuw Tijdschrift: Kroniek van Hedendaagsche Kunst en Kultuur
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Uit de wereld van het Onbewuste
aant.

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

Nieuwe uitgaven
aant.

Stefan Zweig, Sinn und Schönheit der Autographen (Herbert Reichner
Verlag, Wenen 1935).
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
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aant.

Onze Taaltuin
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

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

‘Nederlands Geestesmerk’
aant.

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

Het Venster: Onder nieuwe redactie
aant.

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

De Gids
aant.

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

Tijdschriften
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aant.

Onze Taaltuin
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

Groot Nederland
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

Elsevier
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]
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Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

Groot Nederland
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

De Nieuwe Gemeenschap
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.
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Groot Nederland
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.

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

Nieuwe uitgaven
aant.

E. Eewijck, Kunstzij (Van Loghum Slaterus, Arnhem 1935).
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Panorama van het boek: Wijhe-Smeding
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aant.

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

Panorama van het boek: Woltman
aant.

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

Werumeus Buning in ‘De Gids’
aant.

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

Tijdschriften
aant.

Groot Nederland
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

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

De Nieuwe Gemeenschap
aant.

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

Den Gulden Winckel
aant.

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