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Kunst en Letteren
Miguel de Unamuno overleden
aant.

Symbool van het tragische Spanje
Nietzsche en het katholicisme vinden elkaar
De Spaansche schrijver prof. Miguel de Unamuno is gisteren na een kortstondige
ziekte te Salamanca overleden. Hij bereikte den leeftijd van 73 jaar.
Wel zelden zal een sterfgeval in de wereld van den geest op zulk een tragisch moment
zijn gekomen als de dood van Miguel de Unamuno. Midden in den Spaanschen chaos
gaat de man heen, die er zoozeer bij betrokken was, dat hij zelfs in zijn partijkiezen
nog een element van ....partijloosheid wist te bewaren. Want Unamuno koos de partij
der generaals, omdat hij van het anarchisme en de idee-loosheid van het moderne
Spanje geen enkel heil verwachtte; hij koos echter bewust een vijand, waarvan hij
de betrekkelijke waarde als bondgenoot volkomen besefte. Zoo zeide Unamuno nog
zeer onlangs in een interview met den Amerikaanschen journalist Knickerbocker,
dat hij de anarchisten voor ‘stapelkrankzinnig’ hield.
‘Krankzinnig, stapelkrankzinnig! En die menigte heeft nu de overhand! Zij heeft
geen ideeën en geen idealen. Zij heeft geen andere gedachte, dan een krachtigen,
waanzinnigen drang om te vernielen.’
‘Maar,’ voegde hij er aan toe, ‘ikzelf ben noch rechts noch links georienteerd, ik
ben niet veranderd.’ Het regime van Madrid is gewijzigd, aldus de professor. ‘Als
alles voorbij is, ben ik er zeker van, dat ik mij als altijd tegen de overwinnaars zal
keeren.’

Een tragische figuur: Don Quichote.
Dit is de complete Unamuno: een Don Quichote vol van tegenstellingen,
maar ook vol van onbluschbaar élan voor de zuiverheid van het
individualisme en de individueele verantwoording. Deze auteur, die aan
Don Quichote een van zijn beste geschriften heeft gewijd, vertegenwoordigt
diens geest meer dan welke andere Spaansche schrijver ook. Hij is bij
uitstek een tragische figuur; tegenover Ortéga y Gasset, den academischen,
in wezen zeker niet tragischen denker, is de Bask Unamuno een vat vol
onopgeloste tegenstrijdigheden gebleven. Hij moge dan al geen anarchist
à la lettre zijn geweest, er is toch veel in zijn mentaliteit, dat in ‘hoogeren
zin’ anarchistisch genoemd moet worden. Don Quichote is op zijn manier
ook een anarchist. Maar wat Unamuno in het anarchisme van Bakoenin
c.s. verafschuwde, was het absolute ledige van een tot principe verheven
ressentiment.
‘Welke idee is bij dit conflict in het spel? Geen enkele. Er is geen idee,
alleen het absoluut ledige. Deze oorlog zal nog zeer lang duren. Het land
zal er verminkt, bloedend en voor jaren geruineerd uit te voorschijn
komen....’
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Aldus Unamuno in een ander interview uit den laatsten tijd, waarin hij zijn pessimisme
uitsprak ten opzichte van de hedendaagsche jeugd.
‘Ik verwacht niets van de jeugd. Voetbal, bioscoop.... Er zijn onder de jongeren
brillante persoonlijkheden, die ik waardeer en ken, die individuen blijven. Maar de
jeugd van thans voert aan beide kanten woedend den oorlog en geeft zich daar geheel
aan over. Zij laat zich drijven op politieke leerstellingen, die de negatie van het
denken zijn, en laat de verantwoordelijkheid om voor allen te denken over aan één
man.’

Desperado van het individualisme.
Dat deze denker zich bij de partij der opstandelingen schaarde, is dus moeilijk anders
te verklaren dan als een noodsprong van een tot desperado geworden individualist;
hij, die eens de martelaar der republiek werd onder Primo de Rivera, werd zoodoende
nog in het laatste van zijn leven haar tegenstander. Met het gebrek aan piëteit, dat
iederen burgeroorlog kenmerkt, schreven de Madrileensche bladen over de ‘kakatoe’
van Salamanca. Unamuno's grootheid ligt niet binnen het bereik van de thans
strijdende partijen. Het is gestorven als Don Quichote, maar zonder diens ‘bekeering’
op het sterfbed.
Welk een verschil met den dood van Pirandello! Deze Italiaan was eigenlijk al zoozeer
in zijn relativisme gecanoniseerd, dat men geen verrassingen meer van hem kon
verwachten. Unamuno daarentegen was, ondanks zijn hoogen leeftijd, nog altijd de
vitaliteit en de verrassing, zelve. Wat men ook van hem kan zeggen: niet, dat hij was
vastgeroest in zijn eigen ‘leer’. Hij was het geweten van zijn land, dat hij gediend
heeft met alle krachten, die in hem waren; voorbeeld van non-conformisme en verzet
tegen de waarden, die de persoonlijke waarden bedreigen.

Leven en werken.
Miguel de Unamuno werd in 1864 te Bilbao uit Baskische ouders geboren. Hij vertelt
zelf, hoe een van zijn voorvaderen, messenmaker in Biscaye, door de inquisitie als
ketter werd verbrand. Na te Madrid te hebben gestudeerd, werd hij professor in het
Grieksch en later rector van de Universiteit te Salamanca. Op deze plaats werd
Unamuno al spoedig de geestelijke leider van de jeugd. Nietzsche en Kierkegaard
hadden grooten invloed op de vorming van den denker, al is Unamuno steeds een
typisch-nationale figuur gebleven, gedrenkt in het dualisme van zijn land.
In 1895 verschenen zijn eerste essays onder den titel: ‘En torno al Casticismo’,
een eerste poging om het wezen der Spanjaarden te doorgronden. Zijn eerste roman
(1897) heette ‘Paz en la Guerra’. In 1905 verschijnt het bekende werk over Don
Quichote en Sancho Panza, waarin Unamuno zijn uiterst persoonlijke visie geeft op
de figuur door Cervantes geschapen. Zijn theorie heeft deze auteur o.m. ook duidelijk
neergelegd in ‘Het tragische Levensgevoel’ (in Duitsche vertaling verschenen, ingeleid
door Curtius) en ‘Agonie van het Christendom’ (eveneens Duitsche vert.). Maar
behalve theoretisch denker, uitstekend essayist, voorstander van een nationaal
Spaansch geestesleven zonder de reactionaire eigenschappen van een valsch
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nationalisme, is Unamuno belangrijk als romancier en novellist. Zij zijn grootendeels
autobiografisch getint; de ideeën van den auteur spreken duidelijk door de personages
of zelfs door den auteur in eigen persoon. O.m. publiceerde Unamuno, behalve de
reeds genoemde werken, ‘Amor y Pedagogia’, ‘Niebla’, ‘Abel Sanchez’, ‘La tia
Tula’, ‘San Manuel Bueno’. De laatste drie boeken zijn door dr Geers in het
Nederlandsch vertaald.
In 1924 werd Unamuno wegens zijn onafhankelijke politieke opvattingen door Primo
de Rivera naar de Kanarische eilanden verbannen; vervolgens woonde hij als balling
te Parijs, tot de troonsafstand van Alfons XIII hem in de gelegenheid stelde naar
Spanje terug te keeren.

Heilige en ongeloovige.
In de novelle ‘San Manuel Bueno’ heeft Unamuno een uitstekend beeld gegeven van
de tweespalt tusschen geloof en ongeloof (het ‘agoniseerend Christendom’), waarvan
hij zelf het symbool is geworden.
‘Ik ben er om de zielen van mijn parochianen te laten leven’, zegt Don Manuel ergens
in deze novelle, ‘om hen gelukkig te maken, om te maken, dat ze zich voor onsterflijk
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, voorzoover ze de volken waar ze beleden worden, geestelijk
laten leven, voorzoover ze hen er over 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 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.
In zijn 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 gevangen 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. Twee waarheidssferen
doordringen elkaar zonder elkaar op te heffen.
In deze novelle vindt men de tragiek van dezen schrijver wel zeer sprekend uitgedrukt.
Een ongeloovige en een heilige tegelijk: in die ‘eenheid van tegendeelen’ vindt men
den ganschen Unamuno. Daarom was er geen contemplatieve ouderdom voor hem
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weggelegd, maar een tragische dood na een tragisch, maar ontzaglijk vruchtbaar
leven. Niet alleen Spanje, maar ook Europa heeft aan Miguel de Unamuno zeer veel
te danken. Er zullen tijden komen, waarin men dat gemakkelijker kan erkennen dan
tegenwoordig, nu de politieke tegenstellingen Spanje ruïneeren.
M.t.B.

'n Liefde aan die Kaap
aant.

Tooneelspel van dr Henri Cronje
Afrikaansch Studententooneel van Stellenbosch
Het Afrikaansch Studententooneel van Stellenbosch is gisterenmiddag door den
gezant van Zuid-Afrika, dr H.D. van Broekhuizen, met een enkel sympathiek woord
ingeleid bij het publiek van de Residentie. De heer van Broekhuizen gewaagde daarbij
van het verschil in ontwikkeling tusschen Afrika en Nederland, wat litteratuur en
kunst betreft. ‘Ons is nog kinders’, aldus de gezant, maar wij richten ons als kinderen
tot hun moeder, in de verwachting, dat zij toegevendheid toont.
Het spreekt vanzelf, dat wij aan dilettanten niet denzelfden maatstaf kunnen
aanleggen als aan beroepsacteurs, en dus gaarne gehoor geven aan de opwekking
van den heer Van Broekhuizen, want de studenten van Stellenbosch hebben het niet
gemakkelijk met dit stuk van dr Cronjé, dat zeer wijdloopig en weinig dramatisch
is; het is een paraphrase van een historische episode, waarin de schrijver zich niet
gewaagd heeft aan een psychologische verdieping der personages, maar zich bepaalde
tot een liefdesgeschiedenisje, omgeven door de coulissen van het geschiedkundig
gebeuren. De feiten zijn, zooals het programma meedeelt, de volgende: Simon van
der Stel, een bekwaam Gouverneur van de Kaap, nam in het begin van de 18e eeuw
als zoodanig ontslag; keerde echter niet naar het vaderland terug, maar vestigde zich
op zijn hoeve ‘Constantia’, waar hij den wijnbouw ter hand nam. Zijn zoon Willem
Adriaan, die hem als Gouverneur opvolgde, was door zijn functie niet gerechtvaardigd
om zijn voorbeeld te volgen, maar vond gemakkelijk iemand, die als strooman optrad.
Zoo nam hij op ruime schaal veeteelt en landbouw ter hand, tot ergernis van de
kolonisten, die verdienden dank zij de leveringen aan de Compagnie en aan de
vreemde schepen, die Kaapstad aandeden, en niet ten onrechte vreesden, dat de
Gouverneur nu hun invloedrijke mededinger zou worden. Vandaar, dat zij naar de
regeering te Batavia schreven teneinde zich over hem te beklagen. Toen de retourvloot
uit Batavia een volgend jaar Kaapstad aandeed, kreeg Van der Stel kennis van deze
klachten, nadat hij reeds in den kring der kolonisten ontevredenheid had bemerkt.
Teneinde zich tegenover Heeren Zeventien te dekken, zond hij er zijn vertrouwden,
in het bijzonder den Landdrost, op uit om handteekeningen te verzamelen onder een
stuk, waarin hij als een bij uitstek goed Gouverneur werd geprezen. De kolonisten
echter gaven geen kamp; onder leiding van Adam Tas richtten zij zich thans
rechtstreeks tot Heeren Zeventien, en slaagden er, niet zonder moeite, in, om dit
adres met een paar hunner aan boord van de retourvloot in te schepen. De Gouverneur
deed Adam Tas vatten; vond niet het gehoopte afschrift van het adres, maar wel
aanwijzingen over degenen, die het mede-ondereekend konden hebben. Zoowel
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Adam Tas als enkelen dezer werden op wederrechtelijke wijze gevat, naar Kaapstad
gebracht, in de gevangenis geworpen. Totdat bevelen, die Heeren Zeventien spoedig
naar Kaapstad zonden, hem van zijn macht beroofden en 'n einde maakten aan zijn
bewind.
De schrijver van ‘'n Liefde aan die Kaap in van der Stel se tijd’ laat nu een aantal
personen, voornamelijk Fransche Hugenoten, optreden om dit te illustreeren. Er komt
veel verwarring, maar alles eindigt met een zoo compleet mogelijk happy end. Wij
weten, dat het Afrikaansch geen kindertaaltje is, zooals dr v. Broekhuizen
schertsenderwijs opmerkte; maar dit tooneelstuk heeft wel iets heel kinderlijks, in
zijn bouw en in zijn naieve persoonsverbeelding. Er ware meer van het onderwerp
te maken geweest dan Cronjé doet; dit volk met den Bijbel als levenscentrum en de
wilden op den achtergrond van het bestaan kan men zeker ook anders uitbeelden dan
op deze louter anecdotische en pittoreske wijze.
Verdienstelijk spel gaven onder deze dilettanten voornamelijk de heer Johann van
Heerden als de weerbarstige zwerflustige Pierre Meyer en de heer Ott van Schalkwijk
als zijn collega Du Toit. Het spel van de heeren Theo Gerdener en Kosie Gericke,
en van de dames Jos. Ballot en Mizzi Krige kwam niet boven het middelmatige en
bevangene uit, al werd er soms met prijzenswaardige ambitie geacteerd. De regie
van Anton Verheyen was aan den conventioneelen kant en miste vooral tempo,
waardoor het toch al lange stuk nog meer dan noodig was gerekt werd. Met dat al
was de kennismaking aangenaam, want interessant als bijdrage tot de kennis van het
Afrikaansche tooneel.
De medewerkenden zijn met een krans gehuldigd.
M.t.B.

Twee tijden
aant.

Waarom zij incongruent zijn en blijven
De tyrannie van den onpersoonlijken tijd
Tijd
Ik droomde, dat ik langzaam leefde....
langzamer dan de oudste steen.
Het was verschriklijk: om mij heen
schoot alles op, schokte of beefde,
wat stil lijkt. 'k Zag de drang waarmee
de voomen zich uit de aarde wrongen
terwijl ze heesch en hortend zongen;
terwijl de jaargetijden vlogen,
verkleurende als regenbogen....
Ik zag de tremor van de zee,
zijn zwellen en weer haastig slinken,
zooals een groote keel kan drinken,
en dag en nacht van korten duur
vlammen, en dooven: flakkrend vuur.
De wanhoop en de welsprekendheid
in de gebaren van de dingen,
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die anders star zijn, en hun dringen,
hun ademlooze, wreeds strijd....
Hoe kón ik dat niet eerder weten,
niet beter zien in vroeger tijd?
Hoe moet ik het weer ooit vergeten?
M. Vasalis.

Dit gedicht vond ik dezer dagen in een aflevering van het tijdschrift Groot Nederland
(Aug. 1936) terug; toevallig, en zeker niet in opzettelijk verband met de jaarswisseling,
waar het ook niet voor geschreven is; men zou het zelfs kunnen beschouwen als een
protest tegen alle officieele tijdsverdeeling en alle officieele herdenking, die daarmee
gepaard pleegt te gaan, omdat het een visioen oproept van een persoonlijken tijd,
zelfstandig geworden naast de ruimte. Van de dichteres vernam ik nog niet eerder,
maar dit geluid heeft iets onmiskenbaar eigens, dat zich met geen andere poëzie in
Nederland laat vereenzelvigen; ook de andere gedichten, die men in dezelfde
aflevering kan vinden, hebben dat eigen accent, dien persoonlijken toon, die doen
veronderstellen, dat men van M. Vasalis nog meer zal hooren.

De automobilist.
Het visioen van den eigenmachtigen tijd stelt zich hier voor als een droom; maar
deze droom is een drama, dat volstrekt niet aan den droom gebonden is. Integendeel:
het denkbeeld van den persoonlijken tijd tegenover den z.g. ‘objectieven’ tijd duikt
overal op, waar men met den tijd als een belang tegen de belangen der ruimte in te
maken krijgt. Het duikt op bij den bestuurder van een auto, die altijd hetzelfde aantal
kilometers heeft af te leggen, maar den weg, al naar gelang van zijn gemoedstoestand,
nu eens ‘lang’, dan weer ‘kort’ vindt; ik geloof, dat een automobilist, die van Leiden
naar Utrecht pleegt te rijden, zich onmogelijk aan de obsessie van een persoonlijken
tijd, die met de wijzerplaat van zijn horlogo niets te maken heeft, kan onttrekken.
Allerlei psychologische factoren spelen hier een rol; maar de hoofdrol speelt de man
achter het stuur zelf, die van bepaalde verwachtingen leeft, die belangrijker zijn voor
zijn existentie (ook voor zijn existentie achter het stuur!) dan de onpersoonlijke
kilometers, aangegeven op de A.N.W.B.-handwijzers, die bij verslindt. Voor den
automobilist is, minder bewust alleen dan voor M. Vasalis, iedere weg een tijdsdrama,
dat zich afspeelt in de bedrijven Leiden - Alphen, Alphen - Bodegraven, Bodegraven
- Woerden, Woerden - Harmelen, Harmelen - Utrecht.... of in andere bedrijven, die
niet juist vijf in getal behoeven te zijn, volgens de wetten van het klassieke drama;
want in dit getal vijf hebben wij weer een van de overwinningen van den
onpersoonlijken op den persoonlijken tijd voor ons, die zoo dikwijls de menschen
bewogen hebben aan een ‘objectieven’ tijd te gelooven. Het drama van den
persoonlijken tijd echter is aan geen wetten der ruimte gebonden; het heeft zijn eigen
dimensies, en zijn eigen tragiek.

De dagen van het jaar.
Maar niet alleen de automobilist kent den persoonlijken tijd; men ontdekt hem ook,
waar men hem het minst zou verwachten; in de officieele tijdsrekening. Wie meent,
dat hij met het jaar heeft afgedaan door te constateeren, dat het 365 dagen heeft
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(eventueel nog te berekenen in uren, minuten en seconden) vergist zich; het jaar is
ook een drama, dat gehoorzaamt aan spanningen, die op geen enkelen kalender
worden vermeld. Ik herinner mij uit mijn kinderjaren, dat de laatste dagen van het
jaar (door de herdenkingssfeer natuurlijk stevig geladen met dramatische
verwachtingen) voorbijkropen; zij werden als het ware samengeperst tusschen
Kerstmis en Oudejaar, zaten daar bij elkaar als een troep grauwe vogels met lamme
vleugels, weigerend om op te vliegen zelfs bij een pistoolschot. De onpersoonlijke
tijd noteert ook van 26 tot 31 December eenvoudig enkele data, maar de persoonlijke
tijd verzet zich; het jaar sterft, zegt men, het verzet zich nog tegen het onvermijdelijke,
het klampt zich vast aan de Kerstdagen; alles beelden uit de sfeer van het drama, met
zijn spanningen, zijn peripeties, zijn verwachtingen. Bij het Nieuwejaar daarentegen
scheen de persoonlijke tijd zich van al deze remmen te hebben bevrijd; het was, als
trad men in een wereld van overvloed aan onvoltooid toekomenden tijd, waarmee
men volstrekt niet zuinig behoefde te zijn; het ging weer van een leien dakje, er kwam
geen eind aan den voorraad, er was weer licht en vormeloosheid in de dagen
gekomen.. Voor anderen zal de persoonlijke tijd zich in deze dagen weer totaal anders
doen gelden; dat hangt af van zijn aanleg, zijn opvoeding en van zijn persoonlijke
verwachtingen; maar een drama is er, en niet alleen in deze, door tradities tot
dramatiek voorbeschikte dagen van het jaar. De onpersoonlijke kalender is hier
hoogstens een handleiding om in het maatschappelijk gareel te kunnen blijven loopen;
want spreekt een kalender van den tijd der gezonden, der zieken, der blinden, der
dooven, der lammen, der klerken, der clercken, der militairen, der predikanten, der
baliekluivers, der journalisten? Wat weet b.v. de militair van het tijdsdrama van den
journalist, en wat weet de baliekluiver van den persoonlijken tijd, waarin een
stootbrigadier leeft? Toch is het ‘dezelfde’ tijd, die verdaan wordt over de leuning
van een brug en in het zweet van een twintigurigen arbeidsdag. Dezelfde....
onpersoonlijke tijd, masker voor tallooze uiterstpersoonlijke tijden,
Koffie-Hag-nerveus-gejaagde persoonlijke tijden,
langzaam-slenterend-kabbelend-zanikend-persoonlijke tijden. O, welk een drama's
trachten wij toch te ontduiken door op kalenderbriefjes te vertrouwen! ‘De wanhoop
en de welsprekendheid in de gebaren van de dingen’: hoezeer hebben wij ze
weggedrukt uit het officieele leven, door ruimtematen aan te leggen aan persoonlijk
bezit! De ruimte (d.w.z. het kalenderbriefje, de wijzerplaat van de klok en soortgelijke
instrumenten van ruimtetyrannie) fungeert hier als de dwang van een dictator, die
belang heeft bij gelijkschakeling der gevoelens; men denke den tijd, aldus deze oekase
van den ruimte-Goebbels, uitsluitend in kantoortijd en arbeidsdag. Maar met dat al
ontspringt de persoonlijke tijd toch telkens weer den dans: ook de kantoortijd is een
persoonlijk drama, om van den achturigen arbeidsdag maar niet te spreken....

Tijdsprofeten.
‘Deze tijd is verscheurd.’ ‘Deze tijd is een tijd van ondergang.’ ‘Onze tijd is zwanger
van dit of van dat.’
Dat is de tyrannie van den onpersoonlijken tijd omgezet in beweringen. Want
‘deze’ en ‘onze’ tijd zijn niets buiten u en mij om; niets, behalve dan de kilometerteller
van een auto of de cijfers van een wekker. De moraal van den onpersoonlijken tijd
strekt zich zoover over het persoonlijke leven uit, dat zij aan een ieder zonder
onderscheid wil opdringen, dat hij drama's beleeft, die ook zijn buurman beleeft;
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deze tijd is dus eigenlijk een corrupte ruimte, met gelijke gebeurtenissen voor iedereen.
Ik spreek echter niet van uiterlijke gebeurtenissen, want daarover spreken de profeten
van ‘dezen’ en ‘onzen’ tijd ook niet; zij zijn als veldheeren van het onpersoonlijke,
die volgens de regels van hun strategie aan iederen burger een confectie-tijdsbeeld
willen opdringen. Dat men daarmee juist het dramatische uit het drama wegneemt,
schijnt hun te ontgaan; dat men zoodoende weer vervalt in dezelfde verstarring,
waaraan ook het klassieke drama met zijn eenheid van plaats, tijd en handeling en
zijn voorgeschreven vijf bedrijven is ten gronde gegaan, schijnt hun niet te
interesseeren. Er is geen drama voor iedereen. De ontelbare tijdsbeelden van
weervoorspellers, die hun gaven ten onrechte willen toepassen op de
levensbeschouwing, zijn dan ook bestemd om luide te worden toegejuicht, en even
spoedig te worden verdrongen door nieuwe tijdsbeelden, met nog heftiger
verscheurdheden.
De profeet van den persoonlijken tijd zou het tegenovergestelde willen doen. Hij
zou zoo zuinig mogelijk willen zijn met suggestieve tijdsbeelden-voor-iedereen. Hij
zou zijn medeburgers willen aanraden, zoo lang mogelijk weerstand te bieden aan
apocalyptische voorspellingen, die al bijkans tweeduizend jaar niet zijn uitgekomen.
Nog steeds zijn de groote watervloeden niet verschenen, die Dürer in zijn droom
zag, nog altijd hebben het kalf met vijf pooten en de komeet met den bloedigen staart
de aarde niet doen vergaan. Misschien vergaat zij morgen: maar dan zal het niet zijn
door bemiddeling van de voorspellingen der confectieprofeten.
De profeet van den persoonlijken tijd zou willen aandringen op meer
verantwoordelijkheid voor het persoonlijke drama, dat niet berekend wordt bij
officieele eeuwen, dat zich nu eens bedient van de ingrediënten van den
onpersoonlijken tijd, en er dan weer dwars tegen in gaat. Men denke aan Multatuli,
die het drama van den inlander tot zijn persoonlijk drama wist te maken, maar men
denke ook aan Hegel, die onder het gedonder der kanonnen van den slag bij Jena
zijn Phänomenologie des Geistes voltooide. Alles is mogelijk, in den persoonlijken
tijd. Men kan soms vlugger leven dan een vliegtuig vliegt (in den ‘objectieven’ tijd),
men kan ook langzamer leven ‘dan de oudste steen’. Sommige menschen spreken
over ‘het’ drama in Spanje op een toon, alsof zij geregeld vlug heen en weer trokken
met de legers, die elkaar daar bevechten; maar men hoort aan dien toon, dat zij nooit
van achter hun koffiepot vandaan kwamen, en dat hun werkelijke levensdrama zich
langzaam achter dien pot voltrekt. Dat zijn degenen, die nu eens het bolsjewisme,
en dan weer het Jodendom aan het werk zien volgens bepaalde strategische methoden,
waarvan zij de knepen precies meenen te kennen.. achter den koffiepot. De profeet
van den persoonlijken tijd zou er bij hen op willen aandringen, dat zij meer aandacht
schonken aan het rhythme van de koffie; alleen langs dezen weg zouden zij kunnen
ingaan tot de dramatiek van het wereldgebeuren, die immers niet buiten hun eigen
drama om kàn gaan; want het is alleen de persoonlijke tijd, die een gebeuren
dramatisch maakt. Zonder den persoonlijken tijd is alles in neutralen stilstand; maar
leef langzamer, of sneller, wees buiten den onpersoonlijken tijd der kalenderbriefjes,
en het drama begint! ‘'k Zag de drang waarmee de boomen zich uit de aarde wrongen,
terwijl ze heesch en hortend zongen; terwijl de jaargetijden vlogen, verkleurende als
regenbogen..’

Toenadering is schijn.
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Het zonderlinge van ‘dezen’ of ‘onzen’ objectieven tijd is, dat hij er in slaagde ook
het ‘langzame leven’, waarvan M. Vasalis spreekt, weer tot op zekere hoogte te
objectiveeren: door de film. Het filmapparaat kan door de versnelde projectie den
groei van 'n tulp tot een drama maken; de schijnbare stilstand van ‘onze’
tulpenwerkelijkheid wordt omgezet in 'n wringen, reiken, tasten, buigen, ontplooien;
de plant wordt.. dier, men ziet het kunstmatige van sommige biologische scheidslijnen
plotseling als in een wetenschappelijk sprookje voorgetooverd. In de langzame
projectie van dier-bewegingen daarentegen wordt het dier plantaardig; een
paardensprong dwarrelt als een sloom herfstblad aan ons voorbij. Zoo tracht de
objectiviteit van de film den persoonlijken tijd in te halen, het langzame en het snelle
ook in te lijven bij de kategorieën van het onpersoonlijke; want wie honderd maal
den groei van een tulp heeft gezien als een drama, zal het drama in dat filmgebeuren
niet meer als drama ervaren. Hij is afgestompt; de persoonlijke tijd trekt zich uit deze
dingen terug, nu zij gevulgariseerd zijn voor bioscoopzalen.
Want men vergisse zich niet: alle toenadering tusschen onpersoonlijken en
persoonlijken tijd is schijn. Het is de spanning tusschen feiten en drama, die door de
incongruentie van onpersoonlijken en persoonlijken tijd wordt vertolkt: zoolang de
feiten nog niet meer zijn dan feiten, en zoolang menschen nog niet door machines
zullen zijn vervangen (want de machine heeft geen drama), zoolang zullen
persoonlijke en onpersoonlijke tijd elkaar overal op de vingers tikken, zonder elkaar
ooit te vinden.
Menno ter Braak.

Tijdschrift in bloei
aant.

‘Groot-Nederland’ van Januari op zijn best
Spectacle coupé der Nederl. letteren
De Januari-aflevering van het tijdschrift Groot-Nederland (onder redactie van J.
Greshoff, Jan van Nijlen en S. Vestdijk) is een voortreffelijke inzet van den nieuwen
jaargang, waaraan ik gaarne de aandacht wil besteden, die zij ten volle verdient. Dit
nummer is werkelijk een representatief overzicht van wat er op dit oogenblik in de
Nederlandsche literatuur omgaat; men zou het een spectacle coupé kunnen noemen
van het letterkundig leven, maar dan geheel ongedwongen in zijn groepeering. Een
toeval, waarmee men de redactie wel geluk mag wenschen, is, dat verschillende
auteurs, die hier met werk vertegenwoordigd zijn, ook op hun best en karakteristiekst
‘uitkomen’.
Een mooi gedicht uit Slauerhoffs nalatenschap: ‘Chrysanten in de Oostelijke Tuin’
(waarschijnlijk dateerend van 1928) vindt men op de eerste pagina. Daarop volgt
Arthur van Schendel, met een zijner beste korte verhalen: ‘De Liedjesman’.
H. Marsman verrast met een groot aantal nieuwe verzen, waaronder van zijn allerbeste.
De serie opent met het vers ‘Voorschrift’ (opgedragen aan een jong dichter):
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Trek de woestijn in,
laat de karavaan
den groenen rijkdom der oasen,
u zij de dorre oceaan
van zand; goud en topazen
bewaart ge niet,
die zijn voor uw vriendin,
de koningin van Scheba;
den stierenvechter laat ge de arena,
den volkstribuun
het duizendvoudige gehuil
van de hyena's
die beurtlings ‘kruist hem’
en ‘hosannah’ roepen;
gij gunt den boetprofeet
zijn sprinkhaan en zijn kemelshaar.
ontgin, waar niemand
vruchtbaarheid vermoedt,
elke woestijn heeft zijn wel.
geloof onafgebroken:
hier moét water zijn;
uw eenige toeverlaat
zij het woord:
‘o, bolwerk, o, citadel,
bekleed mij met
een nieuwen mantel,
laat het firmament
mijn huis zijn,
zorg, dat mij niemand kent.’
vraag elken dag
een witten keursteen
en het onbeperkt gezag
van een nieuwen naam.

Van de andere gedichten noem ik vooral ‘Toren van Babel’ en ‘Afscheid van het
Dorp’.
De volgende in de rij is de Vlaming F.V. Toussaint van Boelaere; een zeer curieuze
novelle, ‘De Doode die zich niet verhing’, representeert hier waardig de
Zuid-Nederlandsche belangensfeer van het tijdschrift. Gedichten van J.C. Bloem
laten zien, dat het talent van dezen dichter zich weliswaar niet meer vernieuwt, maar
toch evenzeer vrij blijft van clichés. A. Roland Holst geeft bespiegelende
beschouwingen ‘in gedachten’ over den kunstenaar en den slaap en het dichterschap,
in de situatie van thans, ‘De kunstenaar en de slaap’ zij hier geciteerd:
Hoe scherp en bezig van brein een kunstenaar ook is, toch houden de zachte
schommeling, die het ontwaken van het bewustzijn voorafgaat, en de stilte, die invalt
na het einde van het bewustzijn, hem voortdurend min of meer, en veelal onbewust,
bevangen, en wieg en graf zullen hem altijd werkelijker zijn dan toonbank, fabriek
of raadzaal, en zelfs dan leerzaal. Zijn waken is helderziender naarmate het verder
in den omtrek doordringt van den slaap, en het is wellicht juist door den aard van
die verheldering, dat hij er van nature op is gericht om van het leven te zijn en niet
om van de wereld te hebben, en dat de vervulling van zijn wezen en niet de vorming
van een karakter zijn doen en laten bepaalt.
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In een wereld, die niet zichzelf belijdt, maar waar, vlakbij markt en raadzaal, het
altaar aan wieg en graf blijft herinneren, behoeft het van-het-leven zijn een
van-de-wereld-hebben voor hem niet uit te sluiten, want hij kan er bij gelegenheid
op winst of aanzien uit zijn en toch de gewijde blijven van den slaap. Maar in een
late wereld als deze, die zichzelf belijdt, wordt zielskracht automatisch omgezet in
de energie, die den slaap nog maar erkent als goed voor de gezondheid en hij doet
beter, winst, hoe eerlijk ook, en aanzien, hoe achtenswaardig ook, niet uit te lokken,
want er valt, raken zij eenmaal uitgepraat, een verkeerde stilte in, die van geen slaap
het suizen meer doorlaat.
De redacteur Vestdijk publiceert een reeks gedichten, die de veelzijdigheid van zijn
talent alle recht doen wedervaren. Het groote gedicht ‘Terechtstelling’ (van een heks
uit de achttiende eeuw) is een uitstekend staaltje van zijn op dergelijke procedures
gespitste verbeeldingskracht; maar ook onder de andere poëzie van zijn hand is
opmerkelijk werk.
Op een artikel over André Gides terugkeer uit Rusland van ondergeteekende volgt
een aantal gedichten van D.A.M. Binnendijk; beheerschte poëzie, wat vaag van visie,
en niet op de hoogte van de beste verzen in 's dichters laatste bundel. Jeanne van
Schaik - Willing heeft een goede novelle, ‘Sneeuw’ bijgedragen.
Van Vestdijk is er voorts een belangwekkend maandbericht over het vertalen van
poëzie; J. Greshoff behandelt ‘De Rijke Man’ van Van Schendel. Het opstel besluit
als volgt:
‘Wat nauwelijks mogelijk leek is werkelijkheid geworden: een stijging na ‘Een
Hollandsch Drama’. Want dit boek is, ofschoon er uiterlijk minder in ‘gebeurt’, nog
oneindig bewogener en het heeft een heel wat grooter beteekenis ten opzichte van
Van Schendels gevoelsleven: van alle boeken uit de laatste periode is dit het innigste,
het meest met eigen liefde en hoop en angst geladene, is dit het dichtste bij 's schrijvers
hart. Van Schendel weet dat zèlf en hij heeft dit ook willen openbaren: daarom droeg
hij dit boek, juist dit, op aan Haar, die tot de smalle gemeente van Kompaan
behoorende, wéét dat het waarachtige géven geen grenzen en geen voorwaarden
erkent.
***
E. du Perron zet zijn blocnote-aanteekeningen voort. Dr Jan Romein, die het politiek
maandoverzicht verzorgt, behandelt ditmaal de nieuwe grondwet der Sowjet-Unie.
Met alle respect voor de grondige kennis van den schrijver, moet ik bekennen, dat
het vertoog mij geenszins overtuigt, en dat Romein zich wel heel gemakkelijk afmaakt
van Gides Russische ervaringen (Gide heeft geen verstand van economie etc.; volgens
de ‘Prawda’ is hij tegenwoordig een ‘rentetrekker’ en een ‘witgardist’). Wat Romein
trouwens zegt over de tegenstelling tusschen de democratische allure van de grondwet
en het practische monopolie der communistische partij (‘zij is de stuwkracht van het
heele ontwikkelingsproces en de afschaffing van haar - nu betrekkelijk - monopolie,
zou in dit stadium de stuwkracht verlammen, de oude slapheid misschien doen
terugkeeren èn.... de vijand van buiten, toch waarachtig geen fictie, het binnendringen
en ondermijnen ontzaglijk vergemakkelijken’), zou Hitler met hetzelfde recht van
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zijn democratische pretenties kunnen zeggen! Het lijkt mij heel wat zuiverder om,
zooals Gide doet, dan maar ronduit te erkennen, dat er noch in Sowjet-Rusland noch
in Duitschland van democratische vrijheid sprake is. Dat de ontwikkeling in Rusland
in de richting der vrijheid gaat, zooals Romein veronderstelt, lijkt na de
Trotski-Zinofjef-affaire onwaarschijnlijker dan ooit. Men moet hier het geloof hebben
om zalig te worden, en dat is weer in strijd met de verrukking, die Romein elders
tentoonspreidt over den geest van Voltaire en Lessing. Wanneer Romein wil bewijzen,
dat de fascistische terreur van andere praemissen uitgaat dan de Stalinistische, kan
hij beter over de vrijheid zwijgen.
***
Marsman en Vestdijk geven een ‘dubbeloordeel’ over Bordewijk, dat de moeite
waard is om het waardeeringsverschil bij vrijwel overeenkomstige erkenning van
stijlqualiteiten. Onder de uitstekend verzorgde rubriek Kritische Aanteekeningen
zegt A. van Schendel Jr behartigenswaardige dingen over de heerschende neiging
Rembrandt te romanceeren (zulks naar aanleiding van den roman ‘Hendrickje Stoffels’
door Ro van Oven):
Hoezeer de figuur van Rembrandt de laatste jaren de geesten bezig houdt blijkt
uit het aantal geschriften dát aan hem gewijd wordt, buiten het domein der zuiver
wetenschappelijke litteratuur om, in Nederland zoowel als elders. Hij vormt het
onderwerp van tooneelstukken, filmscenario's, sonnetten, romans en hierin is het
niet zoozeer zijn kunst als wel zijn leven dat de schrijvers inspireert. Hoe komt het
dat vrijwel al deze voortbrengselen artistieke mislukkingen zijn en lezers en
oeschouwers steeds onbevredigd laten? Rembrandts grootheid is voor ons zijn werk,
niet zijn doen en laten in het dagelijksch leven. Hoe weinig vermeldenswaardige
feiten kunnen wij eigenlijk uit dit kunstenaarsbestaan noemen, hoe bitter weinig
zouden wij van zijn karaktereigenschappen en gemoedsleven weten zonder dien
onvergelijkelijken spiegel van zichzelven, de serie zelfportretten waarin de meester
zoo getrouw de wisselingen van uiterlijk en stemming heeft vastgelegd! En wij pogen
door interpretatie van die uitdrukkingen een verband te leggen tusschen enkele
gebeurtenissen die wij kennen en een zieleleven dat wij vermoeden. Maar zijn de
gebeurtenissen in feite niet onbeteekenend, kunnen soms alleen de geldzorgen, zelfs
een bankroet die geweldige tragiek verklaren, die uit zijn latere werken spreekt?
Dramatisch zijn Rembrandts innerlijke strijd, zijn gedachten en verbeeldingen, intens
boeiend is de wereld van zijn geest, niet die waarin hij dagelijks verkeert wanneer
hij zijn steller verlaten heeft. Daarom betreft heel onze vereering van den meester
uitsluitend zijn gedachten en phantasieën, zijn daden met penseel, etsnaald of pen,
en strookt een eenzijdige voorstelling van zijn levensloop, hoe theatraal en verfraaid
ook, nimmer met het ontzagwekkend beeld dat wij door de aanschouwing van zijn
werken van dezen mensch hebben gekregen.
***
Hiermee heb ik een globaal overzicht gegeven van den rijken en
veelbelovenden inhoud van dit eerste nummer van den jaargang 1937. Ik
meen niet te veel te zeggen, als ik beweer dat het het beste
litteraire-tijdschrift-nummer is sedert jaren. Noch de ‘Vrije Bladen’, noch
‘De Stem’, noch ‘Forum’ hebben ooit zulk een veelzijdigheid (bij behoud
van qualiteit!) weten te bereiken, als hier in een bestek van ruim 110
pagina's wordt geboden.
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Kunst en letteren
Carriere
aant.

‘Success Story’ van John Howard Lawson
Bij het Hofstadtooneel
Het wederom zeer merkwaardige stuk, waarvan het Hofstadtooneel gisteren de
première heeft gegeven, is een stuk van Amerika, van zijn zakenleven, van zijn
cynisme, van den achtergrond van rancune, die in de Amerikaansche kitsch gewoonlijk
door een gordijn van sentimentaliteit wordt bedekt. Er is geen markanter verschil
denkbaar dan tusschen stukken als ‘Succes Story’ van John Howard Lawson en
‘Biographie’ van Behrmann ((dat tot dezelfde categorie gerekend kan worden)
eenerzijds, en het tooneelwerk van Bernstein. Amiel eventueel ook Sacha Guitry
anderzijds. Hier wordt de sociale factor in ieder opzicht mede in het geding gebracht
en het leven bij voorkeur gezien als een machtsstrijd, waarvan de liefde slechts één
facet is, daar wordt zorgvuldig iedere aanraking met maatschappelijke problemen
vermeden en ieder liefdesconflictje als in een broeikas opgekweekt tot een tragedie
of en comedie. De sfeer van Amerika is wel totaal anders dan de sfeer van Parijs; en
het merkwaardige is, dat een stuk als dit ‘Success Story’, kennelijk een vrucht van
een veel minder rijpe cultuur, veel boeiender is dan een driehoeksprobleem in een
salon te Biarritz. De personen zijn hard, onmeedoogend, rauw tegen elkaar uitgezet;
in de dialoog overheerscht de verbittering (die echt is) en soms een pathetisch, bijna
mystiek accent (dat er tegen aan kan zijn, maar toch zeer onverbrekelijk behoort bij
dezen stijl. Men vindt hier evenzeer het tragische als het sarcastische
vertegenwoordigd; maar vooral is de ontgoocheling van een in ‘prosperity’-geloof
grootgebracht volk merkbaar, dat nu dubbel en dwars aan het cynisme en het
naturalisme toe is. (De bekeering van een O'Neill is in dit proces slechts een
voorloopige gebeurtenis’.
In ‘Success Story’ is de held (held in den tragischen zin genomen) de ghetto-Jood
Sol Ginsberg. Een machtsfiguur, boordevol, stikvol met rancune jegens de rijken en
bevoorrechten, uit rancune aanvankelijk revolutionnair; onbeheerscht in zijn uitingen,
zooals de ressentimentsmensch nu eenmaal onherroepelijk is (men denke aan de
‘vlagincidenten’, die niet bestaan en die hem toch tot schuimbekken weten te brengen),
maar behalve dat even onherroepelijk gefixeerd aan zijn afkomst en onverzadiglijk,
ook al worden hem millioenen in den schoot geworpen. Het is karakteristiek voor
het ressentiment (Max Scheler heeft het reeds opgemerkt), dat het niet naar macht
streeft om verzadigd te zijn, want de verzadigdheid zou aanstonds weer den wrevel
en den onvrede met het leven doen opkomen; de ressentimentsmensch leeft van zijn
rancune, hij is bestemd om aan zijn rancune ten gronde te gaan, als hij tenminste niet
op een of andere manier wordt afgeleid van deze zijn ‘carrière’.
Sol Ginsberg nu werkt zich op van kantoorbediende tot zakenmagnaat. Zijn
machtsbegeerte doet hem voor geen middelen terugdeinzen; met de ‘ethiek’ van het
zakenleven’ houdt hij zich niet op.... althans, hij doet alsof. In zijn hart blijft er steeds,
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ondergrondsch, in hem de jalouzie jegens zijn vroegeren patroon Raymond Merritt,
den sceptischen man van goeden huize, die zich de luxe van zaken ethiek kan
permitteeren, zooals hij zich zijn dure borrels permitteeren kan. En zooals Ginsberg
zich niet bevrijden kan van zijn directeur, zoo kan hij zich evenmin bevrijden van
zijn verleden, van zijn liefde voor de secretaresse Sarah Glassman, zijn rasgenoote.
In deze Sarah teekent de schrijver een geheel ander type van het Joodsche ras: het
mystieke, idealistisch-toegewijde, in zichzelf verbrandende. Ginsberg blijft haar
innerlijk trouw, hoewel hij haar even hondsch en cynisch behandelt als de rest van
zijn omgeving en hoewel hij, gedreven door zijn machtsbegeerte, de koude
luxe-vrouw, Agnes Carter, met het dure parfum en de chèques van Raymond Merritt,
in zijn haat-liefde meesleept. De machtshonger van Ginsberg kent geen grenzen,
want zij is het ontloopen van zijn ‘betere zelf’, dat misschien een zuiver ghetto-Joodje
had kunnen zijn, wanneer de rancune het niet had opgehitst om de rijken van hun
tronen te stooten; hij kent echter ook geen bevrediging, en het revolverschot van
Sarah is het eenig-mogelijke antwoord, dat hierop nog gegeven kon worden....
In ‘Success Story’ ontbreekt de pathetiek niet, maar de teekening der karakters is
volmaakt onsentimenteel, zonder nevel, rauw. Met dat al is het niet de geschiedenis
van een ploert; het stuk beweegt zich op een niveau boven de vrij goedkoope
tegenstelling philosemietisme - antisemietisme. Dat het ressentiment hier in een Jood
wordt gelocaliseerd, is volkomen zuiver psychologisch verantwoord; Lawson geeft
geen tendensstuk, hij bepaalt zich tot de scherpe contouren der personages; dat maakt
zijn werk van meer waarde dan tooneelstukken, die onder een of ander motto in een
bepaalde richting pro of anti worden gedrild. De reacties van Ginsberg op zijn
medemenschen, die blijvend bepaald worden door zijn rancune, zijn dikwijls met
verrassend meesterschap neergezet, evenals trouwens de overige conflicten, die met
deze rancune samenhangen.
***
Aan de regie van Bets Ranucci - Beckmann hebben wij een uitvoering te danken,
die tot in onderdeelen uitstekend was verzorgd en de sfeer van het stuk alle recht
deed wedervaren; zij werd ondersteund door het fraaie, ruime kantoordecor van Karel
Brückman, en onderscheidde zich door de qualiteit van soberheid, die het werk van
deze regisseusse bijna altijd kenmerkt.
Paul Steenbergen had de moeilijke rol van Sol Ginsberg te creëeren. Hij heeft
bijzonder knap werk geleverd; al had deze figuur nog veelzijdiger uitgebeeld kunnen
worden en vooral in de laatste acte een nog sterker climax kunnen bereiken, een
figuur was het ongetwijfeld, beheerscht door den honger naar macht en grillig in zijn
optreden door de voortdurende tweezijdigheid. Dirk Verbeek is Raymond Merritt,
de rijke-van-nature, op het lijf geschreven; een uitstekende prestatie. Adrienne
Canivez, die Sarah Glassman speelde, onderstreepte zeer sterk het pathetische (bijna
hysterische) in deze rol; iets te veel naar mijn smaak; maar overigens was ook deze
belangrijke figuur in het leven van de hoofdpersoon geheel aanvaardbaar. Zeer
gelukkig getroffen was ditmaal ook Emmy Meuniers Agnes Carter, het luxeschepsel
‘zonder ziel’. Caro van Eyck, Guus Oster, Piet Bron en Henk van Buuren waren in
de kleinere rollen allen zeer op dreef.
Een door griep en andere oorzaken niet zeer volle zaal volgde de voorstelling
geboeid en dankte met langdurig applaus. Voor verschillende spelers waren er
bloemen.
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Muiterij op de Bounty
aant.

Een historische film van Frank Lloyd Charles Laughton als een
voortreffelijke kapt. Bligh
Passage Theater
Niet al te vroeg komt deze historische film van Frank Lloyd, die in andere steden
reeds lang haar première heeft beleefd, in de residentie. In veel opzichten is een
historische film nog altijd een probleem voor de regisseurs, en daarom is deze als
schakel in de keten zeker niet van belang ontbloot. Er is nu eenmaal niets, dat
moeilijker is, dan het scheppen van een historische sfeer, in een tijd als de onze, die
zoozeer vervuld is van de rechten der historische authenticiteit. Het meerendeel der
historische films draagt niet ten onrechte in de filmwereld den naam van
‘costuumfilm’; zoo inderdaad zijn zij het best gekarakteriseerd, omdat zij behalve
het costuum uit het daartoe strekkende magazijn niet veel historisch aan zich hebben.
In den laatsten tijd echter is daarin zeker verandering gekomen. Sedert de dagen
van Lubitsch' eerste productie en Abel Gances ‘Napoleon’ heeft de film aan middelen
gewonnen en ook aan inzicht op dit gebied. Men verbeeldt zich niet meer, dat een
verzameling schreeuwende figuranten in pakjes van Serné een vergadering van
Jacobijnen kan voorstellen; de regie heeft het nu veeleer gezocht in het ‘petit fait’,
in de preciese kleur van een anecdote. Zoo is een film als ‘Mutiny on the Bounty’
een herschepping van een historisch zeemansverhaal geworden, dat voor zoover het
zich niet in de idealiseerende sfeer van de romantiek verliest, inderdaad historische
kleur vertoont. Volmaakt is die suggestie zeker nog niet, maar er zijn stukken in dit
werk, die door hun epische kracht en soberen verteltrant, bijzonder weten te boeien.
Hier en daar bereikt Lloyd de sfeer van ‘Potemkin’, al is de conceptie van het geheel
door het ontbreken van een bepaalde overtuiging veel minder zeker.
Historisch zijn aan deze geschiedenis van muiterij zoowel de held van het verhaal,
de beestmensch kapitein Bligh, als de ontwikkeling der gebeurtenissen (in groote
trekken natuurlijk). Bligh commandeerde in 1787 het schip ‘Bounty’, dat opdracht
had op Tahiti broodboomen te laden en die naar West-Indië te brengen. Na de landing
in 1788 op dat eiland, brak er op zee muiterij uit, aangezien de barbaarsche tucht aan
boord het leven ondraaglijk maakte. Onder leiding van den officier Fletcher Christian
werd Bligh met zijn getrouwen in een sloep gezet; hij wist echter na een miraculeuzen
tocht van 3600 zeemijlen Timor te bereiken. De muiters vestigden zich met vrouwen
uit Tahiti op het onbekende Pitcaien Island, waar hun afstammelingen in 1808 werden
teruggevonden.
Frank Lloyd heeft de feiten natuurlijk met veel fantasie gelardeerd, maar in hoofdzaak
toch de historische lijn gevolgd. Waar hij zich het minst overgeeft aan die eigen
fantastische escapades is zijn film verreweg het sterkst. Zoo is vooral de tocht van
de ‘Bounty’ tot de landing op Tahiti uitstekend behandeld; hier is ten volle profijt
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getrokken van de filmische mogelijkheden, die een zeilschip met zijn machtige
tuigage biedt; en behalve dat, weet Lloyd door beknoptheid van voordracht en een
slechts terloops aanduiden van de ongehoorde wreedheden waaraan de kapitein zich
schuldig maakt, een zeer sterk effect te bereiken. Men volgt het schijnbaar zoo
monotone itinerarium van de ‘Bounty’ met spanning; het drama van het toenmalige
zeewezen met zijn geronselde matrozen en zijn Gestapo-achtige drilmethoden is hier
hoogst beklemmend en werkelijk imponeerend.
Bij de aankomst op Tahiti verslapt deze spanning om plaats te maken voor de meer
gebruikelijke Hawaiiromantiek. De bekende vrouwen met witte bloemen in het haar
maken conquêtes, en er is een opperhoofd, dat men als een idealen dictator zou
moeten voorstellen aan het hedendaagsche Europa. Men kent deze sfeer uit de
Zuidzeefilms van Van Dijke en Murnau; Lloyd weet den goeden smaak weliswaar
te behouden, maar dit stuk van de film staat bij lange na niet op het peil van het
eerste.
Voortreffelijk is dan weer de episode van de muiterij en Blighs tocht naar Timor.
Hier wordt men het meest aan ‘Potemkin’ herinnerd. Het proces ter berechting van
de muiters aan het slot is weer veel conventioneeler en dus zwakker. De sentimenteele
Tahiti-romantiek en het theatrale accent van dit slot maken, dat men het geheel niet
onvoorwaardelijk kan prijzen, zooals men de beste gedeelten prijst. Zij zijn
waarschijnlijk de onvermijdelijke concessies aan den publieken smaak; concessies,
die trouwens niet verbazen bij den bekwamen, maar niet al te persoonlijken regisseur
van ‘Cavalcade’ en ‘Berkeley Square’.
Boven alles uit echter steekt de prachtige creatie van Charles Laughton als kapiten
Bligh. Dit is filmspel in den besten zin van het woord; zonder eenige overdrijving,
beheerscht en genuanceerd. Het gevaar voor een teveel lag hier voor de hand, maar
Laughton heeft het weten te vermijden; zijn Bligh is werkelijk een beestmensch, juist
omdat hij er niet uitziet als een beest; hij heeft dat weeke en stille van sommige
sadisten, waardoor zij soms iets vroolijks en onschuldigs over zich krijgen. De
vreeselijke gezichtsvertrekkingen à la Lon Chaney blijven ons hier bespaard; met
één beweging van zijn zilten onderlip weet Laughton meer te bereiken dan een ander
met honderd grimassen. Een rol, die men niet spoedig vergeet.
Ook Clark Gable als Fletcher Christian en Franchot Tone als zijn nog meer
philologisch dan amoureus bij de languissante schoonen van Tahiti geinteresseerde
collega zijn zeer goed, al ligt hun rol veel meer in de regionen der filmromantiek.
Ook de leden van de equipage passen geheel in het beeld van de film, die echter door
zijn magnifieke opnamen niet het minst weet te boeien.
M.t.B.

Literaire muziek
aant.

Kunst als ambacht en als geest
Het tooneelspelen in de negentiende-eeuwsche cultuur

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

Dr K. Ph. Bernet Kempers, Muziek in den Ban der Letteren. Studiën over
den weerklank der literatuur in de muziek der negentiende eeuw. (Brusse,
Rotterdam 1936).
EEN BOEKJE als dat van dr Bernet Kempers kan, zooals de titel al uitwijst, in twee
soorten handen vallen: in die van den musicoloog en in die van den
litteratuur-historicus. Het onderwerp ligt op de grens van twee wetenschappen; dat
heeft het nadeel, dat men niet precies weet, waar het thuis hoort, en het voordeel, dat
men het met goed recht van twee kanten kan bekijken zonder apriori voor een
beunhaas of een betweter te worden uitgemaakt. Maar overigens: nu het boekje van
den heer Bernet Kempers in mijn handen, en niet in die van mijn collega voor de
muziek is gevallen, geloof ik toch, dat het aan een verkeerd adres kwam; want het
is overwegend musicologisch ingesteld op de materie, zoodat de letteren slechts een
ondergeschikte rol spelen.
Aangezien de schrijver in zijn voorwoord zegt, dat zijn boekje ‘geen enkele speciale
vakkennis veronderstelt’ en, naar hij hoopt, ‘mag rekenen op de belangstelling van
allen, die zich voor de muziek of voor de litteratuurgeschiedenis interesseeren’, meen
ik toch zoo vrij te mogen zijn, het voor mijn rekening te nemen. De musicologie zal
er niet wel bij varen, dat is zeker; maar er is op de grens van litteratuur en muziek
nu eenmaal een soort strooperij mogelijk, die iets aantrekkelijks heeft voor degenen,
die niet alleen letterkundige of muzikale specialisten zijn Wij leven allen met deze
twee kunstvormen in een wettig huwelijk of een oppervlakkige liaison; zoowel
litteratuur als muziek zijn meer nog dan de beeldende kunsten bestendig voorradig
in ons wereldbeeld; en dus heeft iemand, die een periode beschrijft, waarin de muziek
in den ban der litteratuur geraakte, ook recht op de belangstelling van hen, die vooral
geboeid worden door het feit van dit samengaan, door de psychologie ervan.

Partis pris der 19e eeuw.
Aan de psychologie schenkt dr Bernet Kempers jammer genoeg niet veel aandacht;
hij is daarvoor blijkbaar te veel historicus. Men krijgt echter uit zijn geschrift een
goeden indruk van de eigenaardige wisselwerking tusschen litteratuur en muziek,
die in de vorige eeuw haar stempel op de scheppende kunstenaars in beide kampen
heeft gedrukt. Het is zelfs niet overdreven, te zeggen, dat de populaire opvatting van
litteraire taal, maar vooral van poëzie (eenerzijds) en van muziek überhaupt
(anderzijds) ook thans nog geheel berust op de ideeën, die de negentiende eeuw over
den samenhang van het litteraire en het muzikale in omloop heeft gebracht. De
impopulariteit zoowel van onmuzikale (d.i. niet-zangerige) poëzie als van on-litteraire
(‘absolute’) moderne muziek wijst daar op; het kost den gemiddelden mensch der
twintigste eeuw veel moeite zich los te maken van het vooroordeel, dat poëzie perse
taalmuziek en muziek perse aan ideeën of litteraire associaties gebonden moet zijn.
De tijdgenoot van Joh. Seb. Bach zou van zulke partis pris ongetwijfeld geen jota
begrijpen; maar hij had dan ook geen kennis gemaakt met de eeuw van Beethoven
en Wagner, en men zou het hem daarom niet kwalijk kunnen nemen. Echter: partis
pris blijven partis pris; het is niet het samengaan van taal en muziek in het algemeen,
dat door de negentiende eeuw in het bijzonder naar voren werd gebracht, maar het
is een bepaalde litteraire interpretatie van het phaenomeen der kunstmuziek, die dan
de overhand krijgt: zooals daarnaast ook een bepaalde muzikale interpretatie van het
phaenomeen der kunsttaal gangbaar wordt. Men zou dus voor de poëzie en het
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kunstproza hetzelfde kunnen doen, wat dr Bernet Kempers voor de muziek doet; n.l.
nagaan, in hoeverre de suggestie van de muziek en de muzikale terminologie haar
invloed heeft doen gelden op de litteratuur. Men zou dan ongetwijfeld ook tot de
conclusie komen, dat die invloed zeer groot is geweest; en tevens zou men kunnen
constateeren, dat in de laatste jaren de poëzie zich weer van de muziek tracht los te
maken, zooals de muziek zich tracht los te maken van den ‘ban’ der litteratuur. Om
bij Nederland te blijven: de Beweging van Tachtig demonstreert nog zoowel in haar
poëtische opbrengst als in haar theorie een duidelijken invloed van muzikale
suggesties. Bij den dichter-theoreticus Nijhoff is die invloed belangrijk afgenomen;
bij den dichter-theoreticus Vestdijk, den vertegenwoordiger van de dichtkunst der
‘dertigers’, is die invloed zoozeer verzwakt, dat men beter kan spreken van een
scherpe tegenstelling tusschen muziek en poëtische taal. (Marsman als tusschenfiguur
staat misschien nog het dichtst bij Tachtig, in dit opzicht).
Wij hebben hier dus stellig te maken met een tweezijdig phaenomeen, dat men
dan ook inderdaad met het volste recht van twee kanten kan bekijken. In de
negentiende eeuw sloten beide kunsten een zeer innig verbond, in de twintigste eeuw
gaan zij kennelijk weer uit elkaar, al hebben concertbezoekers en poëzielezers moeite
aan die scheiding te wennen, en al borduren de talrijke epigonen in beide
kunstgebieden nog voort op de traditie, die hardnekkig als de traditie van de opera.

Plichtplegingen [...] weer.
‘Merkwaardig is [...] [ze]gt dr Bernet Kempers, ‘dat, terwijl de literatuur (in de
negentiende eeuw) juist komt tot haar uitbundige vereering voor de instrumentale
muziek, waaraan zij een zoo zuiver aangevoelde motiveering schenkt, de toonkunst
juist den nadruk begint te leggen op het lied, op welk terrein zij in de romantische
periode haar grootste daden zal verrichten. Dat, terwijl de litteratuur de muziek benijdt
om haar abstract karakter, dat ruimte laat voor duizenderlei interpretatie, al naar
gelang van het individu, dat haar ondergaat, de muziek hoe langer hoe meer naar het
concrete gaat streven.... Eigenlijk is het een koddige vertooning, dia plichtplegen
van beide kunsten om elkaar den voorrang te laten’.
Koddig inderdaad, maar ook nog iets meer. Deze wederzijdsche plichtplegingen
komen m.i. (ik wil in dit opzicht veel verder gaan dan dr Bernet Kempers) voort uit
een typisch-negentiende-eeuwsche illusie, die ook thans nog hevig nawerkt, en die
toch eigenlijk evenzeer een betrekkelijkheid is als het samengaan van literatuur en
muziek: de illusie van de eenheid der kunsten. De Kunst (met een hoofdletter bij
voorkeur) wordt als een ideaal beeld gesteld boven de verschillende vormen van
kunstbeoefening. Het ambachtelijk karakter der kunsten, dat b.v. de werkzaamheid
van Joh. Seb. Bach volkomen heeft bepaald, maakt plaats voor het geestelijk karakter
der Kunst. Deze merkwaardige ontwikkelingsgang hangt samen met het opkomen
der burgerlijke cultuur en het geleidelijk in verval raken van de hofcultuur; in de
atmosfeer van de hofcultuur was de plaats van den kunstenaar volkomen duidelijk
die van een ondergeschikte, in de atmosfeer der burgerlijke cultuur, die afhankelijk
is van de snel wisselende geldverhoudingen, ontbreekt het vaste centrum, de moreele
en economische as, waarom de kunstenaar kan wentelen. Het ligt voor de hand, dat
de beperking tot het vakmanschap, tot het kunst-ambacht, nu meer en meer als
minderwaardig wordt beschouwd. Het besef komt op, dat de kunstenaar de
universaliteit van den godsdienst zou kunnen vervangen, dat het genie de hoogste
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vorm is van de menschelijke persoonlijkheid. Bij Schopenhauer vindt men vereenigd
de vereering van genie en muziek; zijn leerling Wagner tracht in het
‘Gesamtkunstwerk’ de eenheid der kunsten te belichamen; in dit stadium is de
voormalige ambachtsman wel niet verloren gegaan, maar duidelijk ondergeschikt
geworden.... thans niet aan het hof, maar aan De Kunst, het idool der negentiende
eeuw.

Van ‘ambachtsman’ tot ‘genie’.
Van het dooreenloopen der kunsten (kunstambachten) onder het verleidelijk, dikwijls
parvenu-achtig aspect der Kunst (het geestelijke, verhevene, metaphysische) is de
overheersching van de literatuur over de muziek slechts één gevolg. Wagner is er
het groote symbool van; maar bij Wagner vindt men nog andere kunstambities, die
alle ondergeschikt zijn aan zijn genie voor het tooneel. De bescheidenheid van den
kunstenaar is hier volkomen zoek geraakt; de artiest krijgt de groote rol te spelen
van profeet. Vandaar, dat de tooneelspeler in de negentiende eeuw een koerswaarde
krijgt, die hij in Europa nooit eerder had; want er is veel tooneel te spelen (zoowel
buiten het theater als er binnen), wanneer men met alle geweld meer wil zijn dan de
toegewijde meester van het ambacht. In de overheersching van de muziek door de
literatuur zie ik dan ook in de eerste plaats een overheerschen van het
tooneelspelers-element in den kunstenaar, die zich een houding boven den
‘ambachtsman’ gaat veroveren. De plichtplegingen, waarvan dr Bernet Kempers
gewag maakt, kan men zich alleen denken in een wereld, die de kunsten niet meer
naar het criterium van het ambacht vermag te scheiden; zij zijn een bewijs van de
groeiende onzekerheid omtrent de maatschappelijke plaats der kunst (subs. Kunst)
in het leven; en het beurtelings den voorrang laten aan de literatuur en de muziek als
de hoogste uiting van kunst demonstreert duidelijk, dat men niet langer genoegen
neemt met het natuurlijk naast-elkander der ambachten.
Dr Bernet Kempers citeert op verschillende pagina's van zijn boekje twee uitspraken
over de kunst, die elkaar lijnrecht tegenspreken. De eerste van Schumann: ‘Die
Aesthetik der einen Kunst ist die der andren, nur das Material ist verschieden.’ iHer
staat reeds op den achtergrond de illusie van de eenheid der kunsten, van den
kunstenaar als den dienaar van een hoogere roeping. Daartegenover Grillparzer: ‘Der
übelste Dienst, den man in Deutschland den Künsten erweisen konnte, war wohl der,
sie sämtlich unter den Namen der Kunst zusammenzufassen.. Der oft gebrauchte
Satz: Musik ist eine Poesie in Tönen, ist ebensowenig war, als der entgegengesetzte
sein würde: Die Poesie ist eine Musik in Worten.’
Ik houd het in dezen volkomen met Grillparzer, hoewel ik natuurlijk bereid ben
toe te geven, dat de opvatting van Schumann in een bepaalde periode (de
negentiende-eeuwsche) als ‘handleiding’ en ‘werkmethode’ inspireerend kan zijn
geweest. Ook dr Bernet Kempers wijst op de vruchtbaarheid van de litteraire suggestie
voor de muziek; het gaat er trouwens niet om, een bepaalde soort muziek te bestrijden,
een andere tot alleenzaligmakende te verheffen, maar het gaat er om, de betrekkelijke
waarde van de negentiende-eeuwsche combinatie litteratuur-muziek te erkennen. De
uitspraak van Grillparzer nu heeft dit voordeel, dat zij de kunsten terugwijst op hun
ambachtelijken oorsprong, en het tooneelspelen, zoo dikwijls het gevolg van het
proclameeren der Kunst als surrogaat voor de universaliteit van den godsdienst,
tegenwerkt. Men zal bezwaarlijk kunnen ontkennen, dat in een Wagner, een Liszt,
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een Berlioz, de heroën van de muziek in den ban der litteratuur, het
tooneelspelers-element een belangrijke factor is geweest, en dat deze hun
onaangenaamste kant juist samenhangt met hun voorliefde vòòr de litteratuur als
inspiratiebron; dr Bernet Kempers noemt Liszts neiging om zich in de andere kunsten
te verdiepen zelfs een ‘bijna parvenu-achtige beschavingsmanie’. Ik prefereer de
qualificatie tooneelspelersinstinct; want het is zelfs zeer de vraag, of een componist
niet altijd een zekere mate van ‘tooneel’ noodig heeft, eer hij zich zijn litteraire
inspiratie als litteraire inspiratie bewust heeft gemaakt! Of anders gezegd: wanneer
de maatschappij een premie uitlooft voor de litteraire inspiratie in de muziek, is het
de moeite waard, zijn inspiratie een litterair naamkaartje om te hangen.

‘Lesen Sie Shakespeare's Sturm!’
Beethoven antwoordde iemand, die hem om commentaar vroeg bij een zijner
pianosonaten: ‘Lesen Sie Shakespeare's Sturm!’ Wat heeft hij daarmee bedoeld? De
commentatoren dubieeren tusschen ‘een verwante algemeene stemming’ (zoo ook
Bernet Kempers) en streng volgehouden programmamuziek (Schering). Men zou,
dunkt mij, iets van de scherpte der controverse wegnemen door ruimschoots aandacht
te schenken aan de psychologie van het tooneelspelerselement, dat door de verheffing
van de kunsten tot Kunst - dikwijls geheel ‘onschuldig!’ - tot een constant element
in de wereld der kunst werd gepromoveerd. Het lezen van Shakespeares ‘Storm’ kan
immers nooit meer opleveren dan een gelijkenis van muziek; er is ‘comedie’ noodig
om in de litteratuur de muziek ‘letterlijk’ te hervinden; Beethoven kan dat geweten
hebben, maar in het antwoord de zaak hebben ontdoken. Tooneelspelen is dikwijls
een verwarring van eigen persoonlijkheid en rol, waarin de acteur zelf geen weg
meer weet, en die hem langzamerhand ook tot tweede natuur wordt. Zelfs de ironie
kan daaruit geboren worden; de ironie, die inzicht heeft in de gespeelde rol, toch die
rol niet loslaat, maar er tevens den draak mee kan steken. Zou men zooiets bij
Beethoven kunnen veronderstellen?
Menno ter Braak.

Gedichten van Rupert Brooke
aant.

Vertalingen van Joh. de Molenaar
In ‘Helikon’
De Engelsche dichter Rupert Brooke sneuvelde in den Wereldoorlog. Zijn verzamelde
poëzie verscheen in 1918 en is een treffend getuigenis van een mensch, die door een
zuivere melancholie reeds voorbereid is op het einde, het anorganische einde door
den collectieven dood.
Thans heeft Johan de Molenaar, die onlangs een aardige bloemlezing van vertaalde
poëzie heeft uitgegeven, een aantal gedichten van Rupert Brooke in het Nederlandsch
overgebracht (speciaal nummer van ‘Helikon’). De Molenaar, die tot dusverre geen
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bewijzen heeft gegeven van een oorspronkelijke dichterlijke begaafdheid, toont zich
(misschien juist daarom? een zekere mate van onpersoonlijkheid is voor een vertaler
lang niet altijd een nadeel!) een uitstekend bewerker van deze soort poëzie, die wel
voor alles aanvoelen van de sfeer eischt. Men kan in details met De Molenaar van
opvatting verschillen, over de vrijheden, die hij zich veroorloofde, en ook wel moest
veroorloven, maar over het algemeen zijn de vertalingen zeer geslaagde
vernederlandschingen van de origineelen.
Ter vergelijking laat ik hier onder elkaar volgen den Engelschen en Nederlandschen
tekst van ‘Safety’, een van Brookes representatiefste gedichten.
Het origineel:

Safety
Dear! of all happy in the hour, most blest
He who has found our hid security,
Assured in the dark tides of the world at rest,
And heard our word, ‘Who is so safe as we?’
We have found safety with all things undying,
The winds, and morning, tears of men and mirth,
The deep night, and birds singing, and clouds flying,
And sleep, and freedom, and the autumnal earth.
We have built a house that is not for Time's throwing.
We have gained a peace unshaken by pain for ever.
War knows no power. Safe shall be my going,
Secretly armed against all death's endeavour;
Safe though all safety's lost; safe where men fall;
And if these poor limbs die, safest of all.

De vertaling van Joh. de Molenaar:

Veiligheid
Lief! 't zaligst is van wie gelukkig zijn
hij, die in 's werelds wee de heimlijkheid
van onze rust vond, onze zekerheid,
en hoorde' ons woord; ‘Wie kan zóó veilig zijn?’
Wij leven veilig in de eeuw'ge dingen:
de wind, de morgen, menschenlach en traan,
de nacht, jagende wolken, vogelzingen,
slaap, vrijheid en de herfstelijke maan.
't Huis dat wij bouwden kan de Tijd niet sloopen.
Wij wonnen vreê, voor altijd onaantastbaar.
Oorlog is machtloos; zie mijn veilig loopen,
gij Dood, heimlijk bewapend, ongenaakbaar;
veilig temidde' onveiligheid. Als 'k val,
als dit arm lichaam sterft, 't veiligst van al.

M.t.B.

Salvador De Geus
aant.
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De spelingen van het literaire noodlot
Plaatsbepaling op zee
Willem de Geus, Wilde Vaart (H.P. Leopolds Uitg. Mij, Den Haag 1936).
Salvador Hertog, De Wilde Schuit (Em. Querido's Uitg. Mij, A'dam 1936).
OOK de litteratuur heeft haar bedrijfsrisico. Als alle soorten van bedrijfsrisico is het
niet te vermijden, zelfs niet door de beste voorzorgsmaatregelen. Het ongeval kan
jaren uitblijven, het kan ook bij het debuut reeds voor den dag komen; het kan
doodelijk zijn (voor de reputatie), het kan ook slechts een lichte beschadiging van
het litterair geweten, een onbelangrijke fractuur van het stijlgevoel tengevolge hebben.
Alles hangt van de omstandigheden af, maar het risico is er. Men kent wellicht het
verhaal van de ontdekking van Neptunus door twee geleerden tegelijk? Welnu, dat
was professioneele pech, die niemand had kunnen voorkomen; men kan er niet eens
de qualificatie ‘plagiaat’ op plakken, omdat beide ontdekkers onafhankelijk van
elkaar onderzochten, en hetzelfde ontdekten. Brengt men soortgelijke omstandigheden
echter van de wetenschap naar de litteratuur over, dan krijgt het geval een ietwat
andere kleur. In de litteratuur ontbreekt n.l. de objectief aanwezige planeet Neptunus,
die door twee menschen met hetzelfde recht op hetzelfde moment ontdekt kan worden;
wanneer dus twee menschen ongeveer te zelfder ure ongeveer hetzelfde boek met
ongeveer denzelfden titel publiceeren (geheel onafhankelijk van elkaar), dan blijkt
daaruit veeleer, dat zij zich beide op een heerschende letterkundige mode hebben
laten meedrijven, zonder dat zij aan die modestrooming iets persoonlijks hadden toe
te voegen; zij werden, bij wijze van spreken, als één-eiige tweeling geboren, zonder
dat zij er zelf iets aan konden doen. Uit het samenvallen van hun geboorteuur kan
men slechts opmaken, dat het literaire noodlot soms rare spelingen heeft.

Wilde vaart en schuit.
Het geval van professioneele pech hierboven kortelijks beschreven heeft de twee
debuteerende romanschrijvers Willem de Geus en Salvador Hertog getroffen. Het
werd reeds aangekondigd door de geboorte in de lente van 1936 van een kleinen
Borstlap (Een Schip Vaart Uit), die als een astrologisch voorteeken kan worden
beschouwd van het verschijnen van den nieuwen dubbelster: Wilde Vaart en De
Wilde Schuit. Ik neem aan, dat De Geus en Hertog geen Borstlapiden in den engeren
zin des woord zijn, dat zij, met andere woorden, hun roman reeds heel of half
geschreven hadden, toen Borstlap in druk ter wereld kwam; Een Wilde Schuit Vaart
Uit zou een één-eiige drieling-op-rijm geweest zijn, waaraan wij voorshands nog
niet willen denken; de pech is in duplo ook al onaangenaam genoeg. De zaak is in
concreto n.l. deze: als men Wilde Vaart van Willem de Geus en De Wilde Schuit van
Salvador Hertog (niet te verwarren met Jan de Hartog, die in zijn Ave Caesar een
heel wat persoonlijker boek over het zeeleven gaf) na elkaar gelezen heeft, voelt men
zich werkelijk met verbijstering geslagen door de gelijkvormigheid van beide
verschijningen. Het is, als hebben de schrijvers willen bewijzen, dat zij niets anders
deden dan gelijktijdig een opstel maken over een gegeven onderwerp, zijnde een
schip (schuit), die een lange reis maakt, diverse havens aandoet, diverse anecdotisch
gepresenteerde menschen aan boord heeft, een man over boord laat vallen etc. etc.
In het eerste geval (De Geus) heet het schip Groote Beer, in het tweede geval (Hertog)
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heet de schuit Wijkerhaven, en ik geef bij voorbaat toe, dat er tallooze andere
verschillen zijn aan te wijzen; de volkomen gelijk- en gelijkvormigheid is nog bij
lange na niet bereikt: maar toch zou men al tot een aardig resultaat komen, wanneer
men Borstlap, De Geus en Hertog door elkaar roerde, langdurig op een zacht vuurtje
liet koken, en het gebrouwene daarna onder den reeds hierboven gesuggereerden
titel opnieuw in den handel bracht. Men zou dan b.v. kunnen constateeren, dat de
verschillen volkomen weggekookt waren; men zou het schip-schuit Groote Haven
of Wijkerbeer zoo doelbewust één journalistieken stijlkoers zien volgen, dat slechts
één oordeel nog mogelijk zou blijken te zijn: hier is de persoonlijke stijl verwisseld
voor het collectief te beoefenen patent, hier is de vraag naar scheepslitteratuur no.
1 en de noodzakelijkheid van den creatieven drang volmaakt secundair geworden.

Oorzaken der gelijkvormigheid.
Deze stelling vereischt eenige nadere toelichting, wil zij niet worden misverstaan.
Ik wil nl. geenszins beweren, dat De Geus en Hertog opzettelijk rekening hebben
gehouden met de vraag naar een bepaald onderwerp; misschien dachten zij juist,
terwijl zij hun gelijkvormige romans schreven, dat zij iets bijzonder gewaagds en
noodzakelijks verrichtten. Maar het noodlotsspel der gelijktijdige verschijning deed
des te duidelijker het licht vallen op het vergeefsche van hun pogingen zich aan de
collectieve recepten te onttrekken; zelfs in hun onafhankelijkheid bleken zij zoo
collectief ‘bedingt’ te zijn, dat zij niet anders konden doen dan gelijkvormigheid
baren. Want die gelijkvormigheid betreft óók (en juist) hun gewaagdheden, vooral
de erotische. Het is werkelijk verbluffend, zoozeer als de havenpleiziertjes der
zeelieden bij De Geus en Hertog op elkaar lijken; zou men deze proza-journalisten
willen gelooven, dan bestaat er in het zeemansleven geen ander refrein dan het
welbekende ‘in iedere stad een andere schat’. Ik zal de laatste zijn om de moraliteit
van matrozen, koksmaats en stuurlieden te overschatten, maar ik meen toch, dat er
minder vervelende eenvormigheid is in de zeemanspsyche dan de heeren De Geus
en Hertog ons willen aanpraten. Dat tegenover de ‘zonde’ op 't schuit-schip als
hoogste contrast een banaal gedroom (Hertog) of een afgezaagd sentimenteel
liefdesgeschiedenisje (De Geus) staat, weiger ik eenvoudig op hun gezag aan te
nemen; alle persoonlijke relatie, die ik met zeelieden heb gehad, zegt mij het
tegendeel, alle journalen van Nederlandsche scheepskapiteins, Bontekoes en
Linschotens, die ik gelezen heb, getuigen mij, dat de reactie van den zeeman op de
veelheid van het vreemde zich niet in de formules van dit stijlprocédé laat vangen.
Wat merkt men - om maar een willekeurig voorbeeld te noemen - in de boeken van
Salvador de Geus van het Calvinisme, dat op onze scheepvaart en haar ethiek zulk
een enormen invloed had en nog heeft? Niets! of het moest zijn de vrijwel mislukte
oppervlakkige schets van den Calvinist Pronk, waaraan De Geus zich vergeefs heeft
gewaagd, en die precies demonstreert, hóe weinig de schrijver van de zeemanspsyche
begrijpt. Er zijn maar twee dingen, die deze auteurs interesseeren: de ‘echtheid’ van
het scheepsmilieu, uitkomend in nauwkeurige registratie van scheepstermen, vloeken
inbegrepen, en de ‘echtheid’ van de ‘gelegenheden’, die voor den matroos het verblijf
aan wal symboliseeren. Zij hebben beide ongetwijfeld gevaren, en dus schrijven zij
met kennis van zaken over wilde vaart en wilde schuit, zooals sommige bejaarde
tooneelspelers met kennis van zaken over alle gebeurtenisjes voor en achter de
coulissen van Winschoten tot Roermond weten te schrijven. Op grond daarvan alleen
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echter kan men noch dezen zeefeuilletonisten, noch dezen tooneelmemorialisten een
bijzonder diep gefundeerde menschenkennis toedichten; De Geus en Hertog zijn dan
ook op hun best in de anecdotische beschrijving van het zeemansbestaan, maar
nauwelijks roeren zij de overwegingen van menschen aan, of zij vervallen in de ergste
platheden van het feuilleton. Hun hoogste wijsheid vindt men misschien neergelegd
in het verhaal van een Spanjaard, dat Hertog in het Spaansch (vanwege de ‘echtheid’
zeker) met de vertaling er onder reproduceert:
‘De politiek is voor de menigte een belazerij van de groote heeren. Het is overal
hetzelfde gebleven, vroeger en nu. De groote heeren willen, dat de menschen
gelooven, dan kunnen ze beter met hen doen wat ze willen. Het gaat overal om de
centèn. Als je niets hebt, ben je wel gedwongen om naar hun pijpen te dansen en dat
weten ze drommels goed. De broodkorf wat hooger hangen, dat was en is steeds hun
dreigmiddel. Bij jullie zoogoed als bij ons. Het is overal hetzelfde. Of dacht je niet?’
Inderdaad, het is overal hetzelfde, waar men ook met de Groote Beer of de
Wijkerhaven heenvaart. Al die havens lijken als twee druppels water op elkaar, zij
verschillen alleen in decor. De leer van het ‘overal hetzelfde’ hebben deze auteurs
zich te vroeg eigen gemaakt, nog eer zij b.v. goed doordrongen waren van de intense
verschillen tusschen Nederlanders en Argentijnen, tusschen godsdiensten, tusschen
culturen, tusschen stadsphysionomieën zelfs. ‘Overal hetzelfde’ kan het eindstadium
zijn van een door en door verfijnd scepticisme, maar het kan ook (en dat is het bij
De Geus en Hertog) de voortijdig ingetreden vulgariteit zijn van den feuilletonist,
die de pretentie doet gelden van den romanschrijver. Daarom, en daarom alleen,
lijken deze boeken zoo bedriegelijk op elkaar, daarom ook kon het literaire
bedrijfsriciso hier onmogelijk worden afgewend.

De romanprijsvraag
De critiek, die ik op deze boeken oefen, betreft dus eigenlijk niet zoozeer hun qualiteit
als wel de plaats waarop zij tegenwoordig worden gesteld. Ik heb respect voor een
knap journalist, die zijn vak verstaat; ik lees met genoegen een knappe reportage in
een krant, ik heb het land aan menschen, die op dat vakmanschap neerzien,
zoogenaamd uit de hoogte van hun litteraire cultuur, maar in werkelijkheid dikwijls,
omdat zij zelf niet in staat zouden zijn een knappe reportage in den daarvoor
beschikbaren tijd op papier te zetten. Maar waarom geeft men tegenwoordig den
naam ‘roman’ aan boeken, die in wezen reportage zijn en juist in hun roman-kanten
mislukt? Waarom moet dit soort werk, dat menigeen misschien tot tijdverdrijf graag
zou lezen, worden opgediend met de suggestie, dat het ‘hooge litteratuur’ is? De
roman van Willem de Geus is heusch als vlotte, pittoreske vertelkunst niet slecht;
hij is b.v. in het genre heel wat beter dan die van Salvador Hertog, die, vanwege de
litteraire pretentie telkens in herhaling vervalt; maar nu dit boek, zooals men op den
omslag vermeld kan vinden, uitgekozen is door een jury bestaande uit de heeren dr
P.H. Ritter, Victor E. van Vriesland en J.W.F. Werumeus Buning, om voor Nederland
mee te dingen in de Internationale Romanprijsvraag, nu krijgt het een gewichtig air
van ‘het nieuwe’.... het nieuwe, dat in ieder opzicht het oude is, waarvoor ik Joh.
Been en A. Werumeus Buning zaliger als getuigen aanroep. Of moet men het nieuwe
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soms zoeken in den durf, waarmee hier over bordeelen wordt gehandeld? Dan is ook
dat nieuwe al weer vieux jeu....
Romanprijsvragen zijn doorgaans niet anders dan: vooruitzicht op de premie der
middelmatigheid. Boeken als die van Ferenc Körmendi, die zich noch in bijzondere
qualiteiten, noch door een bijzonder gebrek aan qualiteiten onderscheiden van andere
gemiddelde boeken, worden door zulke prijsvragen plotseling onder het zoeklicht
der publiciteit gezet en tot een boekhandelsucces gepromoveerd. Zij overleven één
seizoen, twee, drie, misschien vier seizoenen; dan heeft een nieuwe bekroonde hen
volkomen verdrongen en men taalt niet meer naar Körmendi. De zeer kleine
mogelijkheid bestaat, dat een veronachtzaamd talent van beteekenis door zulk een
zakelijk toeval een kans krijgt, maar dit is een uitzondering, die den regel bevestigt.
Noch Willem de Geus, die ingezonden heeft, noch Salvador Hertog, die niet
ingezonden heeft, zijn zulke talenten. (Misschien zal de thans bekroonde Johan Földes
de uitzondering blijken te zijn?) Vergeleken met Joseph Conrad is Salvador de Geus
te verwaarloozen; maar men behoeft niet eens naar het buitenland te gaan. Van
Schendels Fregatschip Johanna Maria kan overal in de wereld (zij het dan niet
speciaal voor internationale romanprijsvragen) meedingen voor de Nederlandsche
reputatie; deze eenvoudige schuit zeilt de wilde dito van Hertog vierkant overhoop
en maakt de wilde vaart van De Geus tot een relaas van monotoon gehobbel op de
golven. En neem Slauerhoffs novelle De Laatste Reis van de Nyborg, die waarlijk
niet zijn beste en evenmin verstoken is van eenig goedkoop sensationeel effect; dan
blijkt wel duidelijk genoeg, dat de psychologie van den zeeman niet op het verschijnen
van Salvador de Geus wachtte.
Maar wij wachten op een betere plaatsbepaling.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van de besproken boeken
In ‘Wilde Vaart’ van Willem de Geus worden de lotgevallen beschreven van het schip
Groote Beer, van zijn bemanning gedurende een zeereis, en meer in het bijzonder
van den stuurman Krijnen, die door een gevoelsrelatie aan een meisje is gebonden.
Na veel wederwaardigheden wordt het schip naar Italië verkocht.
In ‘De Wilde Schuit’ van Salvador Hertog worden de lotgevallen beschreven van
het schip Wijkerhaven, van zijn bemanning gedurende een zeereis, en meer in het
bijzonder van den koksmaat Dolf Versluys, een droomer tusschen ‘de rest’. Na veel
wederwaardigheden verlaten wij het schip op een Zondagmorgen, ‘huppelend als
een kind over de golfjes’.

De Openbaring van Johannes
aant.

Nieuwe uitgave met illustraties van H. Wiegersma
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Apocalypsis of de Openbaring van Sint Jan. Met zestig illustraties van
Hendrik Wiegersma. (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1936).
‘OPENBARING van Jezus Christus, dewelke God Hem gegeven heeft om Zijnen
dienstknechten te toonen de dingen die weldra geschieden moeten en die Hij door
Zijnen Engel gezonden en bekend gemaakt heeft aan Zijnen dienaar Joannes’.
Aldus begint een van de merkwaardigste, moeilijk te interpreteeren en toch zoo
fabelachtig invloedrijke boeken van den Bijbel, over welks oorsprong en bedoeling
de geleerde commentatoren het nog steeds niet eens zijn: de Openbaring van Johannes,
‘dewelke het Woord Gods betuigd en getuigenis gegeven heeft van Jezus Christus,
van al wat hij gezien heeft’. Naar den vorm een visioen, naar den inhoud een duistere
profetie van komende dingen, die zeker voor de oorspronkelijke geloovigen de
beteekenis heeft gehad van een belofte der spoedige vergelding. ‘Hij die deze dingen
getuigt, zegt: Ja, Ik kom welhaast. Amen. Kom Heere Jezus’. Maar lang na zijn
geboortetijd heeft dit boek, dat in geen enkel opzicht aan de Evangeliën doet denken,
de zielen der Christenen beheerscht, niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. De
middeleeuwsche politiek b.v. kan men zich niet denken zonder de Apocalyps; de
verwachting van het losbreken van satan, de komst van het duizendjarige rijk, de
psychologische beoordeeling van keizers, pausen en koningen, die daarmee ten
nauwste samenhangt, dat zijn alles elementen in het maatschappelijk leven der
middeleeuwen, die hun voedingsbodem hebben gehad in de Openbaring van Johannes.
Men denke slechts aan deze passage uit het twintigste hoofdstuk:
‘En ik zag eenen Engel uit den hemel nederdalen, die den sleutel des afgronds had
en eene groote keten in zijn hand.
En hij greep den draak, de oude slang, welke de duivel en satan is en hij bond hem
vast voor duizend jaren.
En wierp hem in den afgrond en sloot en verzegelde dien boven hem, opdat hij de
volkeren niet meer zou verleiden, totdat de duizend jaren voleindigd waren, waarna
hij voor een luttel tijds moet worden losgelaten....
En wanneer de duizend jaren zullen voleindigd zijn, zal de satan uit zijnen kerker
worden losgelaten en hij zal uitgaan om de volkeren te verleiden die op de vier hoeken
der wereld zijn, Gog en Magog, en hij zal hen verzamelen ten strijde. Hun getal is
als het zand der zee’. Etc.
De invloed van deze geheimzinnige regels is onberekenbaar groot geweest; de
volkeren Gog en Magog spelen een rol, overal waar van invallen en plunderingen
door barbaren sprake is, zij spelen zelfs nog een rol in het hedendaagsche
anti-semietisme. En op de voorspelling van de loslating van satan volgt in de
Apocalyps het visioen van de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, ‘toebereid als eene
bruid die voor haren man is getooid’. Ik behoef slechts te herinneren aan den opstand
der Wederdoopers, die te Munster hun wonderlijk rijk stichtten, om een andere
episode van apocalyptische koorts den lezer voor den geest te roepen. De sfeer van
stralende belofte en daarnaast van verschrikkelijke wraakneming, die kenmerkend
is voor dit boek, heeft niet nagelaten in te werken op hen, die verdrukt werden en
naar verlossing van dien druk smachten.
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Bij moderne rationalisten is de Apocalyps ten onrechte minder in tel. Zulk een
geschrift is voor de psychologie van het Christendom uiterst belangwekkend, het is
de tegenkant der Evangeliën, zoowel wat de geestesgesteldheid van het boek zelf als
wat zijn historisch effect op de Christenheid betreft. Wie het Christendom alleen uit
de Evangeliën begrijpt, begrijpt, het half, want de Jezus der Evangelisten heeft men
te completeeren door den Jezus der Openbaring, de Alpha en de Omega, die komt
‘om een ieder te vergelden naar zijn werken.
‘Buiten zijn de honden en de tooveraars, de hoereerders, de moordenaars, de
afgodendienaren en alwie de leugen liefheeft en spreekt.
Van de Apocalyps nu heeft de firma Nijgh en van Ditmar een nieuwe, zeer royaal
gedrukte en typografisch uitstekend verzorgde uitgave het licht doen zien. Behalve
door den tekst is deze editie belangwekkend door de illustraties van den
schilder-dokter Hendrik Wiegersma, die zich voortreffelijk aansluiten bij het
lettertype. Men kent waarschijnlijk de verbeeldingen van Albrecht Dürer (de vier
apocalyptische ruiters!), waaruit zoo duidelijk de realistische opvatting van dit visioen
spreekt. De tijd van Dürer was vol van apocalyptische verwachting, en het is daarom
juist zoo merkwaardig te zien, hoe de beeldende kunstenaar de letter van het ‘Woord’
volgt. Daarvan is bij Wiegersma geen sprake. Zijn reactie op de openbaring is die
van den romanticus, die het visioen in de eerste plaats tracht vast te leggen in een
moment, opgedoken uit de tallooze andere momenten, die ook mogelijk zijn. Terwijl
bij Dürer de verantwoording van het detail een belangrijke post is, overweegt bij
Wiegersma de romantische indruk van het geheel. Twee interpretaties dus van dit
Bijbelboek, die twee verschillende kanten van het geschrift naar voren brengen, beide
in hun soort volkomen representatief.
Een prachtige uitgave dus, een opmerkelijk specimen van Nederlandsche
boekdrukkunst.
M.t.B.

Kunst en Letteren
Thomas Mann contra Bonn
aant.

Open brief aan de Duitsche geleerdenwereld
Reactie op ‘la trahison des clercs’
Het strookt volkomen met de persoonlijkheid van Thomas Mann, dat hij niet in het
openbaar gereageerd heeft op het besluit, dat hem van zijn burgerrechten vervallen
verklaarde; de man, die de ‘Betrachtungen eines Unpolitischen’ schreef, was nooit
de vertegenwoordiger van een politiek Duitschland, noch tijdens de republiek van
Weimar, noch daarna. Mann zegt het zelf: zijn mentaliteit is die van den representant
der Duitsche cultuur, en daarom was hij ook niet geschikt om martelaar te worden
van een bepaalde staatsorde. Toen de republiek van Weimar ineenstortte, begaf
Thomas Mann zich naar het buitenland, zonder echter partij te kiezen voor de
emigratie; hij meende door het feit, dat zijn boeken nog in Duitschland verkocht
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mochten worden, ondanks alle politieke wisselingen nog met het Duitsche volk en
de Duitsche traditie verbonden te kunnen blijven. Illusie! Meer en meer werd Mann
gedreven tot het trekken van consequenties, die hij (niet uit karakterloosheid, maar
uit gebrek aan politiek actualiteitsbesef) had willen vermijden. Men weet, dat de
‘Ausbürgerung’ van die ontwikkeling de politieke laatste acte was.

Het eeredoctoraat opgeheven.
Op de beslissing der Duitsche regeering is thans echter gevolgd een besluit van de
universiteit Bonn, die Thomas Mann een brief heeft gezonden, waarin de dekaan
hem meedeelt, dat de philosophische faculteit ‘sich nach Ihrer Ausbürgerung genötigt
gesehen hat, Sie aus der Liste der Ehrendoktoren zu streichen. Ihr Recht, diesen Titel
zu führen, ist gemäss Art. VIII unserer Promotionsordnung erloschen.’
Deze trap, dien men den grooten Duitscher nog na meent te moeten geven, heeft
Mann aanleiding gegeven tot het publiceeren van een waardigen open brief aan den
dekaan, die thans bij Verlag Oprecht te Zürich als brochure verschenen is. (Ein
Briefwechsel). Zooals men het symbolisch kan noemen, dat Mann na de ridicule
politieke ‘Ausbürgerung’ zweeg, zoo kan men het eveneens als symbolisch voor zijn
persoonlijkheid zien, dat hij op deze ‘trahison des clercs’ met een scherp gesteld
antwoord ingaat. Een der treurigste hoofdstukken uit de geschiedenis der
nationaal-socialistische ‘revolutie’ is en blijft het optreden der Duitsche, en vooral
der academische ‘intelligentia’. Men kan het iemand niet kwalijk nemen, als hij uit
overtuiging nationaal-socialist is; maar het meerendeel der Duitsche geleerden, dat
zich tegenwoordig beijvert om iedere publicatie in te leiden met een lakeienpraatje
over het Derde Rijk en den ‘Führer’, was geen nationaal-socialist! De Duitsche
‘clercken’ hebben, op enkele loffelijke uitzonderingen na, spoedig eieren voor hun
geld gekozen; hun gebrek aan karakter is evenredig gebleken aan hun specialistische
woord-beschouwing; alleen de kerk heeft de waardigheid van den vrijen mensch
hooggehouden, en dat nog wel op een historisch oogenblik, waarin menigeen geneigd
was aan de absolute verkalktheid van het kerkelijk organisme in Duitschland te
gelooven.
Tegenover de karakterloosheid van dit geleerdendom, dat zich thans niet
ontzien heeft, een vroeger bejubelden eere-doctor zijn afscheid te geven,
staat het verantwoordelijk gedrag van Thomas Mann als een lichtend
voorbeeld. Hij is heengegaan uit zijn land, maar hij heeft alles vermeden
wat kon strekken om het te benadeelen, zoolang niet de hoogste waarden
van menschelijkheid er mee gemoeid waren; tenslotte echter moest hij
protesteeren, ‘in dem Glauben an die unvergängliche moralische
Wichtigkeit dessen, was in Deutschland geschieht’. Daarom heeft hem de
geste van de Bonnsche faculteit ook dieper geraakt dan het besluit van een
regeering, die hij niet als representatief voor den Duitschen geest
beschouwt: ‘la trahison des clercs’ brengt hem tot de publicatie van dezen
open brief, waarin men den dekaan der faculteit hoort aanspreken als
adressant en tenslotte in het niet ziet verdwijnen als anoniem symbool van
de karakterloosheid der Duitsche universiteitsgeleerden. ‘Ich habe
wahrhaftig vergessen, Herr Dekan, dass ich noch immer zu Ihnen
spreche....’
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Het nationaal-socialisme en de oorlog.
De brief van Thomas Mann, die ik dringend aan ieder ter lezing aanbeveel, die van
klare taal en open argumentatie houdt, bevat geen woord latijn. Hij bevat een sobere,
maar scherpe karakteristiek van het oorlogsgevaar, dat door het huidige Duitsche
regime tot inzet wordt gemaakt van een geheele politieke en economische actie; nog
nooit heeft Thomas Mann zoo positief en onomwonden gezegd, wat door de
philosophen van het camouflagesysteem wordt bemanteld:
‘Zin en doel van het nationaal-socialistische staatssysteem is alleen dit en kan
alleen dit zijn: het Duitsche volk onder onverbiddelijke uitschakeling, onderdrukking
en uitdelging van iedere storende tegenbeweging voor den “komenden oorlog” in
den vorm te brengen, en er een grenzeloos gewillig, door geen critische gedachte
geïnfecteerd, in blinde en fanatieke onwetendheid geklonken oorlogsinstrument van
te maken. Een anderen zin en een ander doel kan dit systeem niet hebben; alle offers
aan vrijheid, recht en menschengeluk, daarbij inbegrepen de heimelijke en openlijke
misdaden, die het zonder bedenken op zich heeft genomen, worden alleen
gerechtvaardigd door de idee van de onvoorwaardelijke harding tot den oorlog.’
Maar deze oorlog, betoogt Mann, is onmogelijk en zal in burgeroorlog moeten
eindigen. Waarom dan niet Duitschlands terugkeer tot Europa? Alleen, omdat een
regime aan de macht wil blijven, dat zichzelf zou ontkennen en opheffen, wanneer
het werkelijk vrede sloot.
Ik weet niet, of Manns conclusies juist zijn, of hij meer voorspellen kan dan andere
cultuurprofeten. Maar hoofdzaak in zijn brief zijn de klare toon, het gemis aan
ressentiment, en de waardigheid van den Duitscher, die zich, niet slechts door het
nieuwe eeredoctoraat van Harvard, maar vooral door zijn leven en werken, verheven
weet boven de afgunst van zijn politieke vijanden.
M.t.B.

Duivelsproblemen
aant.

Een roman van Portugal en Spanje
Van naieveteit tot persoonlijkheid
Aquilino Ribeiro, De Man die den Duivel doodde. Vertaald door dr J.
Brouwer. (W.J. Thieme & Cie, Zutfen, 1936)
Van de moderne Portugeesche literatuur is hier te lande vrijwel niets bekend. De
naam Aquilino Ribeiro, die door deze vertaling van dr J. Brouwer thans voor ons
voor het eerst realiteit wordt, was tot dusverre een naam, en zelfs dat nauwelijks; in
zijn voorbericht tot de Nederlandsche uitgave van De Man die den Duivel doodde
(O Homem que Matou o Diabo) noemt de vertaler dit boek echter ‘den besten
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Portugeeschen roman’, en wij kunnen van dezen deskundige wel verwachten, dat hij
dit niet alleen bij wijze van leeg compliment zegt. ‘Ik heb’, voegt Brouwer er aan
toe, ‘om in ons land belangstelling te wekken voor de Portugeesche letteren, niet een
der kunstenaars van de “moderne zakelijkheid” gekozen. Casais Montero, Gaspar
Simoes, José Regio, Branco Chaves, Fernando Pessoa e.a. zouden slechts in kleinen
kring genoten kunnen worden. Daarom geef ik hier de vertaling van O Homem que
Matou o Diabo, een roman die vanwege zijn boeiend verhaal en pakkende
beschrijvingen en tafereelen tot een ieder kan spreken, en die door zijn techniek en
opzet de aandacht van de letterkundigen kan trekken’.
Uit deze inleidende woorden, die een weinig zonderling klinken (als een
verontschuldiging van den besten Portugeeschen roman) en mij onwillekeurig ook
doen verlangen naar die moderne zakelijkheden, die slechts in kleinen kring zouden
kunnen worden genoten, kan men toch wel ongeveer concludeeren, welken indruk
het boek van Aquilino Ribeiro op den lezer maakt. Want het is inderdaad een mengsel
van een soort romantiek, die aan onzen Den Doolaard doet denken, en een scherpe,
soms zeer humoristische psychologische observatie, die Den Doolaard volkomen
mist; bovendien is de probleemstelling (die echter op een geforceerde en zelfs
eenigszins drakerige ontknooping uitloopt) bijzonder belangwekken en voor de kennis
van de denkwijze van den latijnschen katholiek (subs. ex-katholiek) zeer de moeite
waard. Men leest dezen roman in één adem uit, en als men met de lectuur gedaan
heeft, weet men niet, waardoor men meer werd meegesleept: door de poëzie van het
landschap en het avontuur, door den humor van het schelmenelement, dien Aquilino
Ribeiro voortreffelijk weet uit te buiten, of door de psychologische ontwikkeling van
den held Macario do Carmo; met dat al voelt men zich toch niet geheel voldaan door
de wijze waarop Ribeiro dien held uit zijn impasse tusschen geloof en ongeloof redt;
het slot is het slechtste stuk van De Man die den Duivel doodde. Eigenlijk krijgt men
den indruk, dat de schrijver het romantisch verlangen van den bedeesden
Portugeeschen beeldhouwer Macario naar de schoone filmster Maxima, die in zijn
werkplaats de producten van zijn talent is komen bewonderen, maar (als zijn
‘bekoorster’) verder van den naïeven jongen verwiderd is dan Parijs van het
Portugeesche plaatsje Viseu, min of meer als voorwendsel heeft gebruikt, om binnen
het bestek van een rhapsodische compositie een veelheid van personages en
gesprekken te kunnen verzamelen, die allen een aspect moeten geven van de
Portugeesche en Spaansche wereld, waarin de geschiedenis van dezen Macario zich
afspeelt.
Die compositie heeft dan ook iets chaotisch, dat mij persoonlijk eer voor dan tegen
Ribeiro inneemt; immers het zijn de ‘losse partijen’ in dezen roman, die afzonderlijk
weten te boeien, zoozeer zelfs, dat men het drakerige slot er gaarne op den koop toe
bij neemt. Wie De Man die den Duivel doodde gelezen heeft, heeft iets meegevoeld
van de Portugeesche en Spaansche sfeer (niet alleen die van het landschap, dat Ribeiro
met groote trefzekerheid weet aan te duiden zonder in hinderlijke uitvoerigheid te
vervallen, maar ook die van de menschen, van hun gedachten en vooral van hun
leven met den godsdienst); hij ziet bepaalde typen, zooals den antiquairroofridder
Cipriano, den rationalistischen, critischen liberaal dr Pedro Mendanha, den schelm
en grandseigneur Gonzalo Prieto, den koopman in aardewerk Paco en vele anderen,
duidelijk voor zich, omdat Ribeiro met de liefde van den psycholoog dezen wezens
een ziel heeft gegeven. Hoewel men het niet kan controleeren, als men in die streken
niet zelf gereisd heeft, wordt men door de authenticiteit van Ribeiro's stijl volkomen
overtuigd; zijn prachtige karakteristieken van het Portugeesche stadje zoowel als van
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de Castiliaansche vlakte imponeeren door die kleine details, waaraan men kan merken,
dat de auteur tot de dingen, die hij hier beschrijft, ‘een verhouding heeft’; men merkt
dat ook, en vooral, door de eenheid tusschen landschap en menschen. Ik zou zelfs
willen beweren, dat het ongetwijfeld zeer groote en warmbloedige talent van Ribeiro
precies bepaald wordt dóór deze eenheid; want waar hij zijn Macario, na diens
ongelooflijk boeiend vertelden tocht door Spanje en zijn met de simpelste middelen
volkomen geloofwaardig gesuggereerd verblijf in een Spaansche gevangenis in één
cel met den amusanten schelm Prieto, terecht laat komen in Biarritz en Parijs, in de
buurt van het romantische idool Maxima, daar wordt de eenheid van landschap en
menschen verbroken, en dat zeer ten nadeele van beide; de sfeer wordt die van het
filmatelier, de gesprekken worden theoretische woordstapels. Het schijnt, als kon de
Portugees Ribeiro zich niet bevrijden van zijn Iberisch schiereiland; en het is daarom
jammer, dat zijn held met alle geweld zijn filmster in Parijs moest vinden, omdat hij
anders zijn duivel niet kon dooden. Ook zonder dien theoretischen moord zou dit
boek echter zijn beteekenis hebben gehad; het zou niet de illusie van de compleetheid
hebben meegedragen, maar het zou even rijk zijn geweest aan op zichzelf complete
stukken proza.

De persoonlijke en de onpersoonlijke duivel.
Het probleem van den duivel is in de katholieke wereld het probleem van de zonde.
Voor den jongen Macario, zoon van een sterk zinnelijken vader, die het fortuin van
zijn familie er door lapte, en een berustend-geloovige moeder, vroeg wees, opgevoed
in een klooster onder geestelijke discipline, onontwaakt daarom op het oogenblik,
dat de natuur van zijn overleden vader zich aan hem voordoet in de gedaante van de
filmster Maxima...... voor dezen Macario is het probleem van de zonde in de eerste
plaats het langzaam rijpende conflict met de traditioneel-geloovige stabiliteit van
zijn ‘bovenlaag’. Wat zijn biechtvader pater Augustus, die Macario voor het geloof
tracht te behouden, in het irreëel verlangen naar de verre Maxima vooral laakt is de
onvervulbaarheid van dat verlangen: ‘Plaats in de kategorie van het goede het juiste,
redelijke gebruik van mijn krachten, het onder tucht en regel staan van mijn wil, het
zuiver overeenstemmend onderdeel dat ik vorm in het maatschappelijk geheel. Plaats
nu in de kategorie van het kwade al wat mijn persoonlijk ik verzwakt en al wat het
vervullen van mijn taak en verplichtingen als mensch schaadt.’ Deze pater Augustus,
die in de romanconceptie van Ribeiro de in de katholieke discipline tot heilig man
gevormde ‘tegenspeler’ van Macario is, vertegenwoordigt hier de katholieke zedeleer,
waarvoor ‘liefhebben in de ruimte’, d.i. liefhebben zonder een vaste kategorische
omschrijving, het grootste gevaar is, dat men zich kan denken, omdat het verlangen
hier den weg vrijmaakt voor ketterij en ongeloof. Macario, die, als Pygmalion, wèl
in de ruimte liefheeft, komt dan ook tot dat ongeloof; een ontwikkeling, die Ribeiro
voortreffelijk demonstreert door zijn held op zijn reis door Spanje, na zijn ontmoeting
met den ongeloovigen Gonzalo Prieto, op diens advies zijn levensonderhoud te laten
ophalen door voor pelgrim naar een zweetend Christusbeeld te spelen! Werken is
geen aanbeveling in Spanje, maar de man, die een gelofte heeft afgelegd en een
bordje draagt waarop van zijn heilige gezindheid aan het publiek kond wordt gedaan,
zal nooit tekort komen, aldus de redeneering van Prieto, die inderdaad volkomen op
blijkt te gaan. Maar deze anecdotische historie, die op zichzelf al kostelijk geschreven
is (ik denk bv. aan Macario's ontmoeting met de bigotte dame, die religie en erotiek
op onbeschrijflijk Spaansche manier door elkaar haalt), beteekent ook een beslissend
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moment in de geestelijke evolutie van Macario; hij heeft het geloof ‘nageaapt’, hij
is daarmee, evenals zijn vroegere patroon, de cynische antiquair Cipriano, en de
schelm Gonzalo Prieto, losgeraakt van de naïeveteit, waarin hij, onontwaakt, zoo
ongeschokt voortleefde. Door een persoonlijk avontuur (waarvan Maxima slechts
een onderdeel was) is hij bevrijd van zijn onpersoonlijke opvoeding, die den duivel
placht voor te stellen als lijfelijk wezen, als een booze macht uit het rijk der duisternis.
‘Maar die duivel was niet een vreemd, van buiten gekomen iets. Hij is gemaakt van
mijn eigen vleesch en bloed, hij is bezield door al mijn gedachten en aandoeningen,
die buiten den greep en den invloed van de Kerk bleven. Hij is als het ware de
verlenging van mijn natuur, een uitgroeiing een uitwas. Toen hij sterk genoeg was
geworden, is hij roerig en zelfstandig geworden en heeft zich tenslotte van mij meester
gemaakt.’ Aldus Macario in den grooten dialoog, waarin hij afrekent met pater
Augustus; men wordt door de probleemstelling herhaaldelijk herinnerd aan Unamuno.
Twee kanten heeft het probleem van den godsdienst: dat van de waarheid en dat van
de hygiëne. Het katholicisme nu was voor Macario een middel om in vrede te leven,
zoolang het waarheid was; maar met het verlies der oorspronkelijke waarheid, vervalt
ook de onpersoonlijke leefregel, die den duivel bant door onderdrukking der
vleeschelijke begeerten; een nieuw, krachtiger, persoonlijker zelfstandiger leven
breekt aan; de uiteindelijke overgave van Maxima is in dat proces slechts een moment.

Spanje een land van idealistische sadisten.
Er blijft in de ontwikkelingslijn van dezen Macario iets, dat niet geheel bevredigt,
omdat de auteur zich met zooveel aandacht laat gaan in de onderdeelen van den
roman. Ietwat opzettelijk ook doet mij het Don Quichote-Sancho Panza-motief aan,
dat Ribeiro inlascht door Macario een deel van zijn romantische reis te laten afleggen
in gezelschap van een aardewerkverkooper, typische Spanjaard uit het volk, ‘een
van de velen in Spanje, die door de schuld van hen die op onwaardige wijze God
vertegenwoordigen tenslotte Zijn dienst onpopulair hebben gemaakt, en de menschen
daarvan hebben verwijderd. De pastoors en de Moederkerk zijn in hun oogen een
broederschap die in overdaad leeft en waarop de misdeelden hun gramschap verhalen
door spot en ongepaste grappen’. Als afzonderlijk personage is dit mannetje echter
weer heel goed geteekend in zijn realisme, dat een idée fixe niet uitsluit. Een prachtige
episode, die men als afgerond geheel kan lezen, is ook het gesprek tusschen Macario's
oom Pedro Mendanha en genoemden Cipriano over de echtheid van een schilderij
van Morales. Volgens den vervalscher Cipriano is er in beginsel geen schilder dien
men niet zou kunnen namaken; in den grond der zaak is alles ‘spel der intelligentie’,
waarheid en leugen reiken elkaar de hand. Ribeiro weet de spanning van dit gesprek
zoo vol te houden, dat men bij het weggaan van Mendanha nog in onzekerheid is,
of de Morales echt dan wel valsch is. Een klein voorspel van het probleem, waarvoor
Macario zich later gesteld zal zien.
Geheel anders, van een lugubere beklemming, is de rooftocht van Cipriano en
Macario, die samen in een verlaten klooster schilderijen willen stelen. De sfeer van
den nacht en het spookachtige is hier met volmaakt onsentimenteele effecten bereikt.
Ook deze geschiedenis is een soort voorspel; dat de nog naïef vrome Macario
participant is in het bedrijf van Cipriano, en alleen door de angst voor straf en
ontdekking wordt geplaagd, maar niet door het feit van de kerkschenderij zelf, is
reeds een aankondiging van zijn lateren afval.
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Zoo zijn er nog vele andere ‘partijen’ in dezen roman, die bijzonder boeien door
de geur van pittoreske en psychologische werkelijkheid. De karakteristiek b.v. van
Gonzalo Prieto, kruising van hidalgo, monnik en Moor, is een meesterstukje; hij is,
zooals Ribeiro zegt, ‘de volkomen tegenstelling van de stugge, dweepzuchtige,
monnikachtige en alles tot in het alleruiterste doordrijvende natuur, welke in Spanje
zoo vaak aan den dag treedt’. In den mond van dezen man legt de auteur een uitspraak
over Spanje, die ons tegenwoordig profetisch in de ooren klinkt:
‘Spanje is een land van sadisten. Wij scheppen er behagen in te pijnigen, te
onderdrukken, ten bloede toe te mishandelen, hardvochtig te zijn jegens onze naasten,
onszelf en de dieren. In een woord, wij vinden grooter genoegen in het doen van het
kwade dan in het doen van het goede. En toch, bedenk u dit wel, wij handelen met
de beste bedoelingen, met de bedoeling het allerbeste te bewerkstelligen. Heel onze
geschiedenis, heel onze litteratuur, en onze kunst spreekt daarvan. Wij verbranden
de ketters om hun ziel te redden, wij hebben Amerika verwoest om er het kruis te
planten, wij maken de afschrikwekkendste afbeeldingen om onze gedachten te leiden
naar de vreugdevolle beschouwing van den hemel. Wij zijn een vernietigend volk
bij uitstek, en wij vernietigen in naam van het ideaal. Het is des duivels, dat wij nooit
verder komen dan het begin, het afbreken, de vernieling, de verwoesting, het
wapengeweld....’

De vertaling.
Ik zou zoo voort kunnen gaan met een opsomming van wat er in De Man die den
Duivel doodde de moeite waard is, maar ik moet mij beperken. Nog een enkel woord
over de vertaling. Men moet dr Brouwer erkentelijk zijn voor zijn introductie van
dit belangrijke boek, zooals men hem erkentelijk moet zijn voor de introductie van
het werk van Ortega y Gasset; maar met dat al is zijn vertaling helaas niet
onberispelijk. Ik ken geen Portugeesch, dus over de waarde van de transpositie voor
den lusitanist kan ik geen oordeel uitspreken, maar men wordt telkens gehinderd
door Nederlandsche uitdrukkingen en zinswendingen, die niet volkomen
correspondeeren met wat ik zuiver Nederlandsch noem. Het best kan ik de kleine
onbehaaglijke gevoelens, die ik onder het lezen krijg, karakteriseeren als een gevoel
van ‘wrijving’; ik zou den vertaler willen toeroepen: ‘Doe dat nu net even anders!’
Aangezien ik den positieven indruk, die mijn critiek beoogt te geven, niet door vitterij
wil verstoren, volsta ik met één voorbeeld. Met het gebruik van de persoonlijke
voornaamwoorden ‘u’ en ‘je’ gaat de vertaler om, alsof hij van de nuance dier
woorden nooit gehoord had. Men kan in het Nederlandsch niet zeggen: ‘Macario, ik
zegen het uur dat u teruggekomen bent!’; iemand, dien men bij den voornaam noemt,
kan men alleen tutoyeeren. Deze hinderlijke verwisseling der voornaamwoorden
komt geregeld in dr Brouwers vertaling voor; en van juist dit soort kleinigheden is
er een teveel, dat bij een zorgvuldige revisie gemakkelijk vermeden had kunnen
worden. Dat desondanks het werk van Aquilino Ribeiro zoo sterk en direct aanspreekt
is wel een overtuigend bewijs voor des schrijvers superieure eigenschappen.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
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‘De Man, die den Duivel doodde’ is Macario do Carmo, een beeldhouwer uit
Portugal, zoon van een wellusteling en een eenvoudige vrome ziel, opgevoed in de
tucht van het kloosterleven. Hij ontmoet toevallig de filmster Maxima, die hem in
zijn atelier bezoekt en een zoo diepen indruk op hem maakt, dat hij alles, zelfs de
duidelijke genegenheid van Isabel, de vrouw van zijn patroon Cipriano, achterstelt
bij het verlangen naar de afwezige. Vergeefs tracht zijn opvoeder en biechtvader
pater Augustus hem in het spoor van de katholieke moraal terug te brengen, door
hem op het ontoelaatbare van zijn romantischen droom te wijzen; Macario besluit
eindelijk zijn verre geliefde te gaan zoeken. Hij wordt echter aan de Spaansche grens
aangehouden, en gedurende de maanden, die hij in het grensplaatsje moet
doorbrengen, raakt hij al zijn geld kwijt. Hij trekt nu te voet Spanje door, om aldus
Frankrijk en Parijs te bereiken. Aangezien hij geen papieren heeft, raakt hij in de
gevangenis; daarna zet hij zijn reis voort als bedevaartganger, om op die wijze aan
den kost te kunnen komen.
Wanneer hij Maxima in Parijs terugvindt, blijkt de afstand tusschen droombeeld
en werkelijkheid. Maar Macario is door deze ervaring bevrijd van zijn onpersoonlijke
levensbeschouwing.

De bekroonde roman
aant.

Het magnetisme van Hongarije
Een roman van de emigratie te Parijs
Jolán Földes, De Straat van de Visschende Kat. Vertaald door M.H.
Székèly-Lulofs. (H.P. Leopolds Uitg. Mij. Den Haag 1937). Het schijnt, dat Hongarije bij uitstek het land is om internationale romanprijsvragen
te winen. Het was mej. Földes' voorganger Körmendi, die met een lijvigen roman
beslag legde op den prijs en den Europeeschen roem (dien hij met zijn ‘Via
Bodenbach’ overigens al weer een weinig verspeeld heeft); en nu blijkt Jolán Földes
een schrijfster te zijn van een ‘klasse’, die met Körmendi's geestelijke niveau
wonderwel overeenkomt. Of deze magnetische kracht voor prijzen de Hongaarsche
letterkunde bizonder eert, kan men op grond van deze bekroningen moeilijk
vaststellen, want de prijs der qualiteit is bij een internationalen romanprijsvraag niet
de hoofdzak. Ik moet hier denken aan wat mijn collega van de N.R.C. dezer dagen
schreef ter verklaring van het feit, dat een zeer vlot leesbaar, maar geenszins
wereldschokkend boek als ‘De Straat van de Visschende Kat’ met zulk een
onderscheiding werd bedacht.
‘De vraag, waarom nu speciaal De Straat van de Visschende Kat is gekozen, schreef
hij, wordt o.i. dan ook voldoende opgehelderd wanneer men er zich rekenschap van
geeft, waarin de bedoelde essentieele soortgelijke van de romans der beide
Hongaarsche auteurs (Földes en Körmendi) eigenlijk bestaat. Een aanwijzing vindt
men dan hierin, dat de keuze van Carrière ten zeerste aan den gemiddelden smaak
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van het gemiddelde publiek beantwoordde: alleen reeds te Boedapest werden de
eerste week van verschijnen 20,000 exemplaren verkocht en het boek werd op slag
wereldvermaard. De reclame, in het feit van de bekroning gelegen, was daarvoor
geenszins een toereikende verklaring; veeleer moet men omgekeerd aannemen dat
de jury hier een juist inzicht had getoond in hetgeen het publiek het meest algemeen
zocht.
Dat is ook thans wederom het geval. En zoo komen we tot een resultaat van ons
onderzoek: de diepere verwantschap tusschen Carrière en den bekroonden roman
van mejuffrouw Földes is deze, dat beide werken, bij middel van de kwaliteiten en
talenten, welke hun eigen zijn, den grootsten gemeenen deeler, het gemiddelde
uitdrukken van de neigingen, beroeringen, tendenties en gevoelens der litteraturen
van de wereld in den tegenwoordigen tijd. Van het hedendaagsche streven der
wereld-roman-litteratuur vertegenwoordigen zij het centrum, het midden en niet de
uitersten; daarom bereiken zij een contact met wat leeft in het gemoed van de breedste
scharen der menschen. Wijl immers uit die breedste scharen en wat in haar omgaat,
dat breedste, gemiddelde, algemeenste litteraire streven voortkomt’.
***
Aan deze verklaring behoef ik geen woord toe te voegen, want zij wordt volkomen
door de feiten gerechtvaardigd. Daarom is het ook eigenlijk vrij dwaas, een roman
als die van Jolán Földer met den strengsten maatstaf der litteraire critiek te gaan
meten. Men voelt onder de lectuur immers voortdurend, dat de schrijfster haar genre
zeer goed beheerscht, maar tevens, dat dit genre niet bestemd is om zich te handhaven
naast Balzac en Maupassant, die mej. Földes in een interview met onzen Parijschen
correspondent als haar meesters heeft genoemd.
Het is vlotte leesstof, dit boek, en zeker niet op een onbekwame manier
gecomponeerd. Het leven van de Hongaarsche emigrantenfamilie Barabás, die in de
Parijsche Rue du Chat qui Pêche terecht komt en daar verder het bestaan leidt van
de ‘vaderlandsloozen’, Europa's misdeelde kinderen, wordt door mej. Földer heel
aardig en kleurig beschrevn. Wat men mist, is de sterke persoonlijkheid achter al
deze geschiedenissen; noch door stijlraffinement noch door den inzet van een boeiend
probleem verrast ‘De Straat van de Visschende Kat’. Ik zou echter geneigd zijn het
talent van Johan Földes hooger aan te slaan dan dat van Körmendi, omdat zij zich
wel zuiverder tot haar genre weet te bepalen en als zoodanig eigenlijk volkomen
acceptabel is.
Van de familie Barabás, waarvan de dochter Anna de eigenlijke hoofdpersoon in het
hoofd-persoon-looze boek is, groepeert mej. Földes andere typen der bonte
emigrantenwereld van Parijs: oom Bardichinof, representant van het oude Rusland,
bezield door de illusie weer naar het ontbolsjewiekte vaderland te kunnen terugkeren,
zijn tegenpool Liiv, een Litauschen intellectueel, den chauffeur Vasja, Anna's eerste
liefde, wiens dood het opgroeiende meisje tot volwassen vrouw maakt, en vele
anderen. Behalve aan de ontwikkeling van Anna's persoonlijkheid en liefdeleven
wijdt Jolán Földes vooral aandacht aan de paradox van het emigrantenbestaan: het
opgenomen-zijn en toch niet opgenomen worden, het opgevoed-worden door de
‘straat’, het losgeslagen zijn, het verlangen naar het geboorteland en daartegenover
de later ontstane binding aan een nieuwen bodem. In dit alles is de schrijfster zeer
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oprecht en geenszins geneigd tot rhetoriek. Dat zij het probleem meer aan de
oppervlakte dan in de diepte zoekt, behoort bij haar genre, het anecdotische, vlotte
en weinig geserveerde.
‘De Straat van de Visschende Kat’ zal dan ook stellig een succes worden; den
gemiddelden lezer worden hier geen belemmeringen door ‘duisterheid’ in den weg
gelegd, hij kan zich rustig bezig houden met de vele avonturen der familie Barabás
en omgeving.
De vertaling van mevr. Székely-Lulofs laat zich zeer gemakkelijk lezen.
M.t.B.

Poëzie na den oorlog
aant.

De wereldoorlog en de opstand der massa's als grens
Heldere onderscheidingen tusschen ‘sociaal’ en ‘artistiek’
Dr G. Stuiveling, Wegen der Poëzie. Beknopte Beschouwingen over de
Nederlandse Dichtkunst sinds den oorlog. (De Arbeiderspers, A'dam 1936)
Wanneer een historicus erin slaagt, afstand te nemen tot een bepaalde periode, is dat,
tot op zekere hoogte, een bewijs, dat die periode een afgesloten karakter heeft
gekregen. Natuurlijk is zulk een afgeslotenheid altijd maar betrekkelijk. Men kan
b.v. zeggen, dat de Grieksche Oudheid voor ons sinds lang een afgesloten periode
is, terwijl intusschen de invloeden van de Grieksche cultuur op de onze geenszins
dat karakter van afgeslotenheid verraden, dat de cultuur van Tibet voor ons heeft.
‘Afsluiten’ is een beeld, ontleend aan heel wat concreter levensgebieden dan cultuur
en literatuur; het woord blijft een gelijkenis, waaraan men nooit den zin van een
scherp omschreven handeling door één bepaald mensch of op één bepaald moment
mag toekennen. De afgeslotenheid als criterium van een periode moet men dus niet
zoozeer zoeken in een cultureelen Chineeschen muur als wel in het feit, dat door een
samenloop van omstandigheden de groepeeringen plotseling sterk veranderen. Zulk
een verandering kan zich b.v. voltrekken, doordat de voornaamste persoonlijkheden,
die in een bepaalde periode den toon hebben aangegeven, òf sterven òf ophouden
actief werkzaam te zijn; daardoor voornamelijk werd b.v. de periode van Tachtig
een ‘afgesloten geheel’, hetgeen dus allerminst wil zeggen, dat de invloed van Tachtig
op de thans actueele literatuur heeft opgehouden of dat de literatuur-historici het nu
roerend eens zouden zijn over de beteekenis van de Beweging van Tachtig voor de
Nederlandsche cultuur! Wat het begrip ‘afgesloten geheel’ hier wèl wil zeggen, kan
men niet beter constateeren dan door de geschriften over Tachtig, die thans
verschijnen, eens te vergelijken met die van twintig jaar geleden. Toen stond Tachtig
nog midden in de actualiteit, thans is, bij alle verschil van meening over het belang
en de invloedssfeer van De Nieuwe Gids, de waardeering of nietwaardeering een
aangelegenheid van platonischen aard geworden.

Waarom een afgesloten periode?
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Een ander geval is de Nederlandsche poëzie na den oorlog. Tot dusverre gold deze
periode nog niet als een afgesloten geheel. De verschillende pogingen, die gedaan
werden om haar historisch te waardeeren, bleken nog zoo duidelijk beïnvloed te zijn
door de sfeer van actualiteit, waarin alle literaire werkzaamheid nu eenmaal haar
beslag krijgt, dat geen van die pogingen volkomen acceptabel geacht kon worden.
Ik herinner b.v. aan één van de verdienstelijkste pogingen, het boek Drift en Bezinning
van W.L.M.E. van Leeuwen (dat zich overigens niet tot de poëzie beperkte), waarin
de neiging om te begrijpen weinig harmonieerde met de historische
volledigheidstendentie en waarin bovendien aan den wereldoorlog een ongemotiveerd
groote plaats werd toegekend in de structuurwijziging, waaraan onze letterkunde
ongetwijfeld onderhevig is geweest. Daarnaast behoef ik (in dit verband) op
specifiek-sectarische bespiegelingen, zooals die van K. Heeroma in de bloemlezing
Het Derde Réveil, niet eens te wijzen; de energie alleen, waarmee dit derde Réveil
uit den grond werd gestampt voor het er nog in de practijk geweest was, verdient
vermelding. Er is nu echter een boekje verschenen van de hand van dr Garmt
Stuiveling, waaruit ik voor het eerst geneigd ben te concludeeren, dat de
Nederlandsche poëzie van na den oorlog bezig is een afgesloten geheel te worden,
in den zin, dien ik boven bedoelde. Stuiveling komt m.i. de eer toe, dat hij door zijn
even beknopte als heldere en overzichtelijke beschouwing voor de eerste maal aan
deze periode een gestalte heeft gegeven, waarover men rijkelijk van gedachten kan
wisselen zonder dat men daarbij echter de sluizen van de actualiteit behoeft open te
zetten. M.a.w.: Stuiveling weet de afgeslotenheid te suggereeren, door zich als
beoordeelaar op een afstand te houden van zijn materie, hetgeen vooral hierop neer
komt, dat hij die materie aanvat met helder geformuleerde grondbegrippen, waaraan
het zijn voorgangers doorgaans maar al te zeer ontbrak.
Ik heb mij onder het lezen van dit boekje afgevraagd, hoe het komt, dat de
Nederlandsche poëzie van na den oorlog, nu zij haar eersten consequenten historicus
heeft gevonden, reeds thans dit karakter van afgeslotenheid kon aannemen. De meeste
figuren uit die periode leven nog (al is met den dood van Slauerhoff inderdaad een
zeer wezenlijk bestanddeel verloren gegaan), en meer: zij staan nog niet eens op den
drempel van een praeseniele psychose, zij zijn productief en hebben de leiding (als
men van zooiets politieks in de literatuur mag spreken) nog niet overgedragen aan
een volgende generatie. De afgeslotenheid van de periode, waarover Stuiveling
schrijft, komt, zoo wil het mij toeschijnen, dan ook in de eerste plaats voort uit het
feit, dat de groeiende invloed van het nationaal-socialisme (in de terminologie van
Ortega y Gasset: van den ‘opstand der massa's’) de Nederlandsche schrijvers, dichters
zoowel als prozaïsten, voor de ernstigste problemen heeft gesteld; problemen, die
allerlei andere discussies (zooals die over ‘vorm’ en ‘vent’) geheel op den achtergrond
hebben gebracht. De hergroepeering, die van deze gewijzigde oriëntatie het gevolg
is geweest, bewerkstelligt, dat wij de literatuur (inbegrepen de poëzie) van na den
oorlog tot pl.m. 1933 beginnen te zien als een afgesloten geheel, dat zich dus ook
zeer wel historisch behandelen laat. Het laat zich aanzien, dat niet de wereldoorlog
(zooals Van Leeuwen abusievelijk veronderstelde), maar het nationaal-socialisme
in de Nederlandsche letterkunde een ideologische grens zal blijken te zijn; uiteraard
niet het nationaal-socialisme van den heer Mussert, dat op de Nederlandsche schrijvers
nauwelijks invloed heeft en voor hen alleen een poovere copie is van het Duitsche,
maar het nationaal-socialisme als het probleem van de Europeesche beschaving, als
het probleem van een cultuur, die meer en meer gekenmerkt wordt door de
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overheersching van halfbeschaving, ressentiment en hysterie. Voor het individualisme
als cultuurspel wordt de beschikbare ruimte steeds kleiner; individualisten, die geen
caricaturen willen worden, kunnen zich niet meer paaien met een exclusief ‘l'art pour
l'art’; de poëzie met name, het ‘tijdverdrijf voor enkele fijne luiden’, komt in het
moeilijkste maatschappelijke parket, dat zich maar denken laat. Zij toch heeft van
de verschillende literatuur-genres het karakter van ‘tijdverdrijft’ het allermeest; en
hoe dat te rijmen met de sociale nivelleering, die ook het ‘tijdverdrijf’ steeds meer
nivelleert?
In het aangezicht van dat probleem krijgen de problemen, waarmee de
Nederlandsche poëziecritiek van na den oorlog zich heeft beziggehouden, eenigszins
andere proporties. Zij worden allerminst waardeloos, maar zij worden gerelativeerd
door een veel dringender probleem: dat van de cultuur zelve. Stuiveling is zich
daarvan bewust, en daarom wist hij in zijn boekje de stof zoo uitstekend te
objectiveeren.

Critiek op eigen parochie; begripsverheldering.
Voor het welslagen van dit Wegen der Poëzie kan men verschillende redenen opgeven.
In de eerste plaats Stuivelings positie als ‘gegadigde’. Als dichter heeft Stuiveling
zich n.l. nog niet onderscheiden door oorspronkelijk werk (vandaar waarschijnlijk,
dat een van de zwakste plekken van zijn essay de paragraaf over de ‘absurde jacht
naar het oorspronkelijke’ is); zijn lyriek is naklank, zijn drama in verzen Erasmus
een middelmatige en tamelijk schoolsche proeve van formeele bekwaamheid; maar
tevens staat hij, hoewel bekend als socialistisch dichter, afzijdig van de verschillende
roode rijmelaars, de Margot Vossen en hun gevolg. Il a les qualités de ses défauts:
hij is een uitstekend historicus, d.w.z. deskundig geïnteresseerd bij de gebieden,
waarover hij schrijft; man van goeden smaak naast man van actie; geen oorspronkelijk
denker, maar bekwaam interpretator van de vakproblemen, waaraan hij zich wijdt;
scherpzinnig, rationalistisch, in geestdriftige oogenblikken niet vrij van rhetoriek en
sentimentaliteit, maar in de nuchtere iemand, die de puntjes op de i zet. Deze
eigenschappen maakten reeds zijn studie over De Nieuwe Gids tot een opmerkelijk
geschrift, en zij zijn in nog hooger mate kenmerkend voor dit nieuwe boekje over
een nog ‘verscher’ onderwerp. Zij behoeden Stuiveling er o.a. voor, te vervallen in
de holle rhetoriek, die bij de socialistische dichters en theoretici zoo vaak schering
en inslag is en die zij aanzien voor een teeken van de nieuwe proletarische cultuur.
Met een onbevangenheid, die den historicus in hem eer aandoet, oefent Stuiveling
scherpe critiek op de quasiproletarische zelfoverschatting in de kringen, waartoe hij
gewoonlijk zelf gerekend wordt, en op grond van die onbevangen houding tegenover
eigen parochie reeds verdient zijn Wegen der Poëzie crediet. Deze critiek immers
komt voort uit een juist begrip van de probleemstelling, waaraan de socialistische
opwinding niet toe kwam. ‘Met een verbijsterende bekwaamheid’, zegt Stuiveling,
‘heeft men (in socialistische kringen) bij het beoordeelen der burgerlijke en het
schrijven der eigen kunst, politieke en poëtische waarden verwisseld, en meestal nog
kans gezien met de vlag ener quasi-diepzinnige theorie het gebrek aan artistieke
lading te dekken. Het gemakkelijk succes in de volmaakt oncritische kringen van
jeugdbewegers of radioluisteraars heeft talenten ontworteld, die bij volhardende
inspanning en voortdurende bezinning tot belangrijker werk in staat zouden zijn
geweest dan zij nu publiceerden’.
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Door deze opmerking (de verwisseling van politieke en poëtische waarden) slaat
Stuiveling den spijker precies op den kop. Het is een feit, dat ‘naar strikt literaire
maatstaf gemeten de individualistische poëzie wel de meest waardevolle blijkt’,
gelijk Stuiveling elders erkent. Zooals men bij de individualistische dichters de fout
heeft begaan, weinig en dilettantisch rekenschap af te leggen van de sociale positie
der dichtkunst, zoo heeft men bij de socialistische dichters de fout begaan, de
rhetorische afval der bourgeois-poëzie aan te zien voor lenteboden van een nieuwe
cultuur. Tegenover deze twee eenzijdigheden, die op den duur in caricaturen
ontaarden, stelt Stuiveling zeer terecht den eisch der zuivere grondbegrippen. Hij
scheidt in zijn beschouwing principieel het belang der sociale stroomingen, die in
deze eeuw in de poëzie tot uiting komen, van het artistieke criterium; zoowel de man
van actie als de man van smaak, die in Stuiveling naast elkaar wonen, verantwoorden
zich in dit geschrift. De beschrijving, die hij van de vier groepen (de individualistische,
de jong-katholieke, de jong-protestantsche en de socialistische) geeft, laat dan ook
de maatschappelijke beteekenis dezer groepen even duidelijk uitkomen als zij op
hun artistieke ‘Errungenschaften’ critisch reageert. Deze methode is een kruising
van de historisch-materialistische en de literair-historische; gehanteerd door een
persoonlijkheid, die zelf deze kruising is (en daarop komt het aan!), geeft zij den
lezer het aangename gevoel, dat hij in het juiste evenwicht wordt gehouden tusschen
sociale functie en artistieke belangrijkheid. Dat de individualistische poëzie, artistiek
gesproken, de meest waardevolle is, motiveert Stuiveling door het feit, dat de
burgerlijke kunst de heerschende kunst is, want de kunst van de heerschende klasse;
‘invloeden hiervan zijn uitgegaan en blijven nog uitgaan op andere groepen’.
Daarmee is dus volstrekt niet in tegenspraak, dat, sociaal gesproken, de drie andere
stroomingen minstens even belangrijk zijn. Belangrijk is b.v. de opkomst van een
weer katholiek georiënteerde cultuur uit een burgerlijk-liberale der negentiende eeuw,
die alleen maar katholiek heette; dit geheel onafhankelijk dus van de resultaten in
poëticis, die de z.g. jong-katholieken bereikt hebben. Belangrijk is ook de opkomst
van de jong-protestansche dichtkunst, al behoeft ons dat sociale belang niet blind te
maken voor dat andere feit, dat Willem de Mérode onder al deze dichters van den
tweeden en derden rang de eenige eersterangsfiguur is. Maar telkens weer halen de
vertegenwoordigers van deze groepen, zooals Stuiveling voortreffelijk laat zien, het
sociale en artistieke moment door elkaar; zij achten zich belangrijke dichters, omdat
zij een bepaald sociaal principe vertegenwoordigen, en aan de verwarring komt geen
einde. ‘De ene wil een zuiverder katholieke kunst, de ander en zuiverder kunst van
katholieken; de ene sluit derhalve alle dichterlijke emoties uit, behalve de religieuze;
de ander sluit alle emoties in, behalve de anti-religieuze’. Zoo karakteriseert Stuiveling
niet onaardig de paradoxale verhouding der jong-katholieken tot de kunst, en met
name tot de poëzie.

Een scherp gepreciseerd overzicht.
In plaats van deze verwarring vindt me nu bij Stuiveling een scherp gepreciseerd
overzicht van de sociale ontwikkeling der vier groepen (de groepsindeeling zelf is
al een sociaal gezichtspunt) en een even precieze (ofschoon uiteraard subjectiever)
waardeering van de artistieke bereiktheden. De auteur heeft hier in een kort bestek
werkelijk datgene weten te zeggen, wat men over dit onderwerp nu eindelijk eens
moest zeggen om het ‘af te sluiten’. Bijna alle samenvattingen van dichters en
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gedichten zijn hier gelukkig geformuleerd; het ‘non multa, sed multum’ heeft
Stuiveling uitstekend in practijk gebracht. Ik noteerde allerlei aardige apercu's; zoo
b.v. (om een enkel voorbeeld te noemen), de vergelijking van de verhouding
Kloos-Gorter-Verwey met de latere verhouding Marsman-Slauerhoff-Donkersloot;
de karakteriek van den inconsequenten calvinist Seerp Anema, die den ouden wijn
van het calvinisme in de nieuwe zakken van het Tachtiger vers wilde gieten; de
voortreffelijke typeering van de soorten socialistische poëzie, resp. vertegenwoordigd
door Gorter, Henriette Roland Holst en Adama van Scheltema en de daaruit
voortvloeiende mogelijkheden dier socialistische poëzie. Daarnaast staan ook zwakke
punten; onjuist is b.v. de afleiding van Greshoffs poëtische ontwikkeling uit het
tijdschrift Forum, dat veeleer zelf aan ouder werk van Greshoff aanknoopte; zeer
onjuist is voorts (maar uit de structuur van Stuivelings persoonlijkheid zeer
verklaarbaar) om wetenschappelijke exactheid gelijk te stellen met het voldoen aan
artistieke eischen (p. 76). Dat Stuiveling de legende prolongeert, dat ik het
dichterschap van Vondel zou hebben betwijfeld, terwijl ik het omgekeerde gedaan
heb, moge hier als particulier postscriptum aan toe worden gevoegd.
Deze kleinigheden zijn echter bijzaak. Hoofdzaak is, dat Stuiveling een
model-karakteristiek heeft gegeven van een literaire periode, die als geserreerde
historische beschouwing niet gemakkelijk te overtreffen zal zijn.
Menno ter Braak.

Nieuwe tijdschriften
aant.

Een Christelijke ‘Elckerlyc’
En een onafhankelijke ‘Litteraire Revue’
Het aantal Christelijke tijdschriften is al groot, maar het schijnt nog niet groot genoeg
te zijn. Er ligt nu althans weer een nieuw tijdschrift op onze redactietafel, dat den
naam Elckerlyc draagt en uitgegeven wordt door Bosch en Keuning te Baarn. Het
richt zich tot een grooter publiek en de (niet genoemde) redactie verklaart den naam
als volgt:
‘Elckerlyc hebben wij als naam voor ons tijdschrift gekozen. Voor de eenvoudigen
is deze naam simpel, voor de breeder gerichten heeft zij een diepe beduidenis. Wij
zullen daarom niet trachten deze naam naar onze inzichten met meerdere
beteekenissen te belasten. De eeuwenoude Spieghel der Salicheit van Elckerlyc is
als kunstwerk de belichaming van het menschelijke. Ongetwijfeld heerscht er in onze
huidige Christelijke letterkunde een tekort aan eenvoud en menschelijkheid. Teveel
wordt zij o.i. beheerscht door intellect en systeem.
Wij zullen naar de mogelijkheid trachten de Christelijke letterkunde en de
beschouwingen over letterkunde en andere kunstuitingen, als muziek, schilderkunst
en beeldhouwkunst, klaarlijk en zonder intellectualistisch betoog tot ons volk te
brengen, zonder ook gesystematiseerde groepsbegrippen op den voorgrond te
schuiven.
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Tenslotte zullen wij werken in het besef, dat het bijvoegsel Christelijk geenszins
namelijk mag blijven en immer onze gerichtheid naar Christus zal moeten blijken
uit elk verschijnend nummer van dit tijdschrift, daar wij van dezen Elckerlyc rekenninghe hebben te doen van al sijne wercken, goet ende quaet.’
Het eerste nummer is goed voorzien van gevarieerde copij en met goede illustraties
versierd. Bijdragen o.m. van Jo Kalmijn - Spierenburg, Roel Houwink, Bjintse
Blinksma (over kunstbeschouwing), Willem de Mérode, Jan H. Eekhout, e.a.
***
Onder redactie van Jan M. Eekhout, Jac. van Hattum, Bert Nuver, Mees Valentijn
en Dirk Verèl verschijnt een ander nieuw tijdschrift, De Litteraire Revue. ‘Er is heel
wat voor noodig om in deze tijden aan een nieuw letterkundig maandblad te beginnen:
moed en energie en een flinke dosis idealisme’, aldus redactie en uitgeefster (firma
F. van de Velde te Vlissingen) in een inleidend woord. Als er nu nog abonnés komen,
‘kunt u zich maandelijks overtuigen van den bloei van onze Nederlandsche letteren’,
voegen de ondernemers er nog bij, en het klinkt waarlijk niet bescheiden. Het eerste
nummer is echter nog niet zoo overrompelend bloeiend, dat men volmondig zou
durven instemmen met de prospectusleuze. Er staan eenige vrij goede gedichten in
naast slechte en naast niet bijzonder opmerkelijke prozastukken. Ouderen als Vestdijk
en van Hattum staan hier naast minder bekenden als Gerard den Brabander, Man
Arnet en Mees Valentijn.
Critieken, polemieken en essays zullen niet worden opgenomen. Het tijdschrift is
‘onafhankelijk van eenigerlei godsdienstige of politieke richting.’ Dus niets, dus
alles. Wat van belde: dat moeten wij afwachten. Het eerste nummer is in ieder geval
een vraagteeken.
M.t.B.

Machiavelli
aant.

Zijn gebedenboek voor vorsten
Menschen als formule voor machtsverhoudingen
Valeriu Marcu, Machiavell Die Schule der Macht. - (Allert de Lange
Verlag, Amsterdam 1937).
Er worden nog altijd menschen gevonden, die koude rillingen krijgen, wanneer men
hun den naam noemt van Niccolò Machiavelli, den schrijver van het beroemd en
berucht geworden boekje Il Principe; zooals er, omgekeerd, tegenwoordig ook meer
en meer menschen gevonden worden, die een verheerlijkt gezicht trekken, wanneer
men het woord ‘mechiavellisme’ uitspreekt. De eersten zijn de waardige erfgenamen
van de kerk, die haar vloek over deze handleiding voor vorsten heeft uitgesproken
en het op den index zette als kettersch venijn; de anderen meenen in mannen als
Mussolini en Hitler de beginselen van den Florentijnschen politicus uit de zestiende
eeuwsch vleesch geworden te zien en kunnen hun bewondering niet op voor dezen

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

voorlooper der ‘Realpolitik’ jegens Abessinië. Het is echter de vraag, of Machiavelli
zich in zijn stoutste verbeeldingen een van deze beide soorten menschen heeft
voorgesteld als zijn vijanden en vrienden; want men kan zich zijn verhandeling over
den Vorst niet los denken van de omstandigheden, waaronder hij haar schreef. Wie
de staatsmanswijsheid en psychologische scherpzinnigheid van Machiavelli ten volle
wil apprecieeren, doet er daarom beter aan zich vrij te houden van moralistische
vooroordeelen, die nem, als tijdgenoot van de Borgia's niet mogen treffen, maar
evenzeer van critieklooze bewondering voor zijn ‘immoralisme’, dat zich immers
geenszins heeft geopenbaard in verheerlijking van een zinnelooze dictatuur. Naast
Machiavelli als philosoof van de macht staat Machiavelli als philosoof der
republikeinsche vrijheid: dat mag men niet vergeten, wanneer men het portret van
dezen scepticus vergelijkt met dat van één onzer vervaarlijke demagogen.

De carrière van een boek.
De lotgevallen van het beroemde geschrift zijn trouwens in hun romantiek
welsprekende genoeg. Tijdens het leven van Machiavelli werd het niet eens uitgegeven
en bleef 't dus vrijwel geheel onbekend. Na zijn dood (1527) verschijnt het, gedrukt
in de pauselijke drukkerij en met pauselijk privilegie voorzien! Oorspronkelijk heeft
de kerk dus het duivelsproduct niet alleen geduld, maar zelfs een speciale aanbeveling
meegegeven. Het was pas de Contrareformatie, die (in 1559) met andere restanten
uit een al te tolerante periode Il Principe uit de wereld der geloovigen verbande.. om
het op die manier beroemd te maken. Want van dien tijd begint de eigenlijke carrière
van Machiavelli, die hij gedurende zijn leven had misgeloopen; zijn handleiding
wordt het profane gebedenboek der ‘moderne’ vorsten, waarvan sommigen de
sympathie zoover doorvoeren, dat zij er geen oogenblik vankunnen scheiden; de
naam Machiavelli wordt een symbool zoowel voor liegen en bedriegen als voor de
staatsmanskunst van b.v. een Hendrik IV, wiens ideaal het was, dat ieder Franschman
een hoen in den pot zou hebben. Frederik de Groote, zelf later het prototype van den
machiavellistischen vorst en een magnifiek bewijs voor Machiavelli's stelling, dat
men de handeling van alle menschen, maar vooral die van vorsten louter naar het
succes beoordeelt, acht zich niet te goed om een Antimachiavell te schrijven, die de
qualiteiten van Machiavelli slechts des te duidelijker aan het licht doet komen. En
tot op den dag van heden is er strijdrumoer tusschen degenen, die met Frederik
opkomen voor menschelijkheid en gerechtigheid, en hen, die in de staatsraison de
hoogste waarde zien. Gemeenlijk vallen in dien strijd veel woorden, die beter
ongezegd hadden kunnen blijven, omdat zij de kern van de zaak niet raken; men
maakt Machiavelli tot een uithangbord of een verkiezingsbiljet (pro of contra), zonder
de omstandigheden in aanmerking te nemen, waaronder zijn hoofdwerk tot stand
kwam. Italië van het vreemde despotisme, van de ‘barbaren’ te bevrijden was het
concrete doel van Machiavelli; zonder dat doel voor oogen te hebben kan men
onmogelijk Machiavelli's daadgevingen beoordeelen. Wie daarbij bedenkt, dat in
1527, het jaar van zijn dood, de Lutheraansche huurtroepen van Karel V. de
allerkatholiekste majesteit, Rome plunderden en de priestelijke autoriteit door de
meest ‘barbaarsche’ grappen beleedigden, die staat ook voor 't drama van dezen
politieken scepticus, wiens denkwijze geheel en al samenvalt met den stijl van het
bijna heidendom geworden katholicisme der Medici, die daarom evenmin past in
den komenden tijd van godsdienstoorlogen als de humanist Erasmus.
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Borgia als paus.
Zooals men zich immers Machiavelli's Vorst niet kan denken zonder den achtergrond
van de Italiaansche staatkundige verdeeldheid, zoo kan men zich zijn ‘immoralisme’
evenmin denken zonder het immoralisme van wereld en kerk om hem heen.
Machiavelli is in zijn geestelijke structuur volkomen een man van vòòr de ‘breuk’
door de Hervorming, en ergo van vòòr de Contrareformatie; dat zijn werk met
pauselijk privilegie werd uitgegeven, is symbolisch, evenzeer als het feit, dat het
later door Paulus IV op den index werd geplaatst. Uit de vergelijking van die twee
zonderling contrasteerende feiten volgt, dat het niet zoo veel gescheeld heeft, of De
Vorst ware een officieel geschrift der kerk geworden.... maar ook, dat het nog juist
genoeg gescheeld heeft. Het is een vrij nutteloos spelletje met de geschiedenis zich,
af te vragen, wat er wel gebeurd zou zijn, als iets anders niet gebeurd was; het is dus
ook vrij nutteloos om zich af te vragen, wat er met de Christelijke (katholieke) kerk
gebeurd zou zijn, als de geweldige moralistische tegenbeweging der Hervorming
niet zou zijn ontstaan; maar dit is toch zeker, dat door de Hervorming de
Contrareformatie in het leven werd geroepen en dat deze Contrareformatie de
ontwikkeling der kerk in een richting heeft geleid, lijnrecht in tegenstelling tot die
van Macchiavelli's tijd. Het katholisme was bezig heidensch, a-moreel (niet alleen
immoreel!) en psychologisch in plaats van theologisch te worden; de
renaissancepausen met hun nepoten en hun artistieke cultuur zijn van die richting
het levend voorbeeld. Wij zijn gewoon op Alexander Borgia en zijn zoon Cesare af
te geven, omdat zij zoo ongeveer alle zonden in zich vereenigden, die men,
katalogiseerend, bij elkaar kan brengen; maar om den voorgrond der zonde moet
men den veel belangrijker achtergrond van de merkwaardige katholiciteit dier dagen
niet verzuimen te zien. Alexander Borgia was de opvolger van Petrus, het hoofd der
kerk, en als zoodanig blijft hij met al zijn zonden.... katholiek! Nietzsche heeft dan
ook eens gespeeld met deze stoutmoedige idee: Cesare Borgia als paus, en alleen
wanbegrip pleegt daaruit af te leiden, dat hij een speciale voorkeur had voor de
zonden der Borgia's. Wat Nietzsche immers zeer juist gezien heeft, is dat het
katholicisme nooit een schitterender kans op de werkelijke universaliteit heeft gehad
dan onder zijn (moralistisch gesproken) slechtste pausen. Het is de Hervorming
geweest, die de tegenstelling moraliteit-immoraliteit in dit van heidendom verzadigde
Rome heeft geslingerd en het daardoor gedwongen heeft opnieuw in dat geding kleur
te bekennen; het is derhalve, in zooverre, Luther geweest, die bewerkstelligde, dat
Machiavelli op den index kwam nadat hij aanvankelijk onder pauselijke protectie
was geintroduceerd; want het katholicisme van vòòr de Hervorming was op weg de
tegenstelling tusschen het Christelijk dogma en de werkelijkheid van een Cesare
Borgia in een synthese te vereenigen. Zonder het optreden van Luther, aldus zou
men kunnen droomen, had Macchiavelli's Vorst naast het Evangelie een officieel
erkend boek kunnen zijn; na Luthers optreden en door de weer bloedig verscherpte
tegenstelling tusschen moraal en immoraliteit werd het echter (terwijl het veeleer
buiten de Christelijke moraal staat) een officieus geschrift tegen de Christelijke
moraal, een duivelsbrevier voor koningen en kardinalen, die hun geheimste gevoelens
moesten verbergen voor het oog der wereld, ontoelaatbaar zoowel voor den geloovigen
protestant als voor den geloovigen katholiek, zondig zoowel voor het Calvinisme
met zijn strenge geloofstucht als voor het ‘hervormde’ katholicisme met zijn inquisitie.
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Realisme contra idealisme
Wie Machiavelli's Vorst leest (en het dus niet alleen laat bij het van-hooren-zeggen),
zal onder den indruk moeten komen van des schrijvers onaandoenlijkheid. Zijn
immoralisme bestaat niet in een heftig uitvaren tegen de moraal; er is voor Machiavelli
geen werkelijk probleem der moraal, buiten het probleem der macht om! Dat is het
stempel van zijn tijd, waaraan hij alleen op bijzonder intelligente wijze uitdrukking
geeft voor het gebied der politiek. Zijn handleiding heeft niet de bedoeling vorsten
tot schurken te maken, zooals men zeer ten onrechte vaak hoort beweren; zij is
geschreven, behalve om Italië van de heerschappij der barbaren te bevrijden, om den
vorst (den idealen vorst, belichaamd voor Machiavelli in de herinnering aan Cesare
Borgia) als instrument der macht te rechtvaardigen zonder andere argumenten dan
die aan de macht zelve zijn ontleend. Machiavelli wil de realiteit onder oogen zien,
die anderen stelselmatig door phraseologie, door dorre abstractie onzichtbaar maken;
hij wil dus den vorst bevrijden van het dilettantisme, dat een tusschen schoone leuze
en noodzakelijk handelen heen en weer geslingerd wezen verzwakt. ‘Velen hebben
zich republieken en monarchieën bij elkaar gefantaseerd, die nooit bestaan hebben;
want er is zulk een enorm onderscheid tusschen de wijze, waarop men werkelijk
leeft, en de wijze, waarop men zou moeten leven, dat allen, die alleen letten op wat
zou moeten gebeuren en niet op datgene wat werkelijk gebeurt zichzelf eer ongelukkig
dan gelukkig maken.’ Voor dit beroep op de realiteit als een instantie boven de
abstracte theorie kan men moeilijk anders dan groote sympathie koesteren en men
behoeft het volstrekt niet eenzijdig te interpreteeren als een rechtvaardiging van de
verovering van Abessinië of bepaalde Hitler-coups. De kern van het ‘machiavellisme’
is niet een aanbeveling van de misdaad of trouwbreuk (die in De Vorst bij gelegenheid
óók aanbevolen worden, onder zekere condities), maar de aanbeveling van de
werkelijkheid boven het ideaal; wie de wenken van Machiavelli ter harte neemt, is
daarom nog geen misdadiger, al zijn er ongetwijfeld schurken, die van zijn adviezen
geprofiteerd hebben; zij zouden echter ook schurken geweest zijn zonder Machiavelli.
In De Vorst kan men immers passages vinden over de liefde van het volk voor den
vorst (door Machiavelli als noodzakelijk beschouwd voor zijn regeering) en over de
juiste toepassing der wreedheid, waarin onze hedendaagsche dictatoren blijkbaar
nog in het geheel niet gestudeerd hebben.....
Luther kon uiteraard in dit geschrift nog geen rol spelen; maar men vindt er den naam
van een anderen profeet der moraal, Girolamo Savonarola, den monnik, die Florence
tijdelijk tot een oord van boetedoening maakte; een vertegenwoordiger van een ander
katholicisme dan dat der renaissance-pausen, dat van het volk, van het fanatisme,
van het moreele pathos. ‘Hij viel’, zegt Machiavelli, ‘omdat het hem aan macht
ontbrak zijn aanhangers in het geloof aan hem te bestendigen en de twijfelaars daartoe
te dwingen.’ De man des geloofs wordt aldus teruggebracht tot een formule van
machtsverhoudingen; ‘alle gewapende profeten hebben overwonnen, terwijl alle
onbewapende ten gronde gingen.’ Men ziet het: niet geloof (subs. ongeloof) is voor
Machiavelli een probleem, maar alleen de mogelijkheid (subs. onmogelijkheid) zich
door dat geloof al of niet te handhaven. Het geloof is in deze sfeer een stuk
psychologie van de macht. In deze psychologie nu heeft Machiavelli zich verrekend;
een tweede Savonarola, met den naam Luther, wierp een onvermoede knuppel in het
hoenderhok en schiep aldus een nieuwe wereld van contrasten; maar daarmee is
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Machiavelli's eisch, om datgene wat gebeurt te stellen boven wat zou moeten gebeuren
geenszins van minder kracht geworden.

Machiavelli spiegel voor het heden.
In de biographie van Valeriu Marcu vindt men over Niccolò Machiavelli alle
bijzonderheden bijeengebracht, die men gewoonlijk over hem hoort meedeelen. De
auteur is bekend geworden door zijn boeken over Lenin en Scharnhorst; er was dus
geen enkele reden, waarom hij ook niet een zeer leesbaar boek over Machiavelli zou
schrijven.
Dat neemt niet weg (en daarom heb ik het grootste deel van dit artikel niet aan
Valeriu Marcu, maar aan Machiavelli zelf gewijd), dat deze met kennis van zaken
en routine geschreven studie weinig nieuwe gezichtspunten oplevert; Marcu geeft
het inzicht weer van den gemiddelden intellectueel van tegenwoordig, die niet de
moralistische verontwaardiging tot maatstaf maakt van zijn beschouwingen, maar
veeleer geneigd is rustig te erkennen, dat de theorieën van Machiavelli als historisch
element moeten worden aanvaard. ‘Der unzerbrechliche Spiegel, den Niccolò vor
des Menschen Seele hielt, kann durch Zeit, Lob und Tadel verkratzt und verunglimpft
werden; er glänzt nicht weniger als am ersten Tag’. Deze geenszins onjuist te noemen,
maar toch weinig persoonlijk aangevoelde slotzin van het boek geeft het karakter
van de geheele biographie vrij goed weer.
Een bezwaar, dat men niet alleen tegen deze ‘vie romancée’, maar tegen het genre
als zoodanig kan aanvoeren, is, dat de auteur in zijn ijver om den held zoo dicht
mogelijk in de nabijheid van den modernen gemiddelden lezer te brengen, de
smakelijkheid van de vertelling boven de documentatie stelt; men weet dus nooit
met zekerheid, of Valeriu Marcu het vertelde uit een historische bron dan wel uit
zijn duim put (zuigt). Zoo vindt men in dit boek een smakelijke beschrijving van
Machiavelli als straatjongen. Een zeer aardig en kleurig tafereel; maar waar heeft
Marcu het vandaan? Bij mijn weten is er over Machiavelli's privé-leven tot zijn
zeven-en-twintigste jaar niets bekend; een zijner biografen (Kemmerich) zegt, dat
deze periode in het diepste duister is gehuld. Heeft Marcu nu een nieuwe bron
aangeboord, of psychologiseert hij hier op eigen houtje? De schrijvers van het genre
‘vie romancée’ achten het overbodig van zulke ‘kleinigheden’ rekening en
verantwoording te doen.
Een ander gevolg van de familjariteitsneiging is, dat Marcu door termen als
‘autodidact’ (p. 50) of ‘pacifistisch’ (p. 169) wel eens verhoudingen suggereert die
den lezer een onjuist beeld geven van den tijd. Machiavelli is zeker geen autodidact
in onze beteekenis, en nog minder waren de Florentijnen uit zijn omgeving pacifisten
à la Ossietzky. Bovendien mist men bij Marcu een uiteenzetting over Machiavelli's
machtsprobleem en den tegenwoordigen tijd, die nu eenmaal een geheel andere tijd
is dan die der condottieri en derhalve ook een geheel andere toepassing van het
machtsprobleem vergt dan het Italië der Renaissance. Daar staat tegenover, dat Marcu
in het hoofdstuk ‘Niccolò Machiavelli sicht die Macht’ een knappe interpretatie geeft
van de drie grondbegrippen van zijn denken: ‘virtù’, ‘fortuna’, ‘necessità’. In het
verhaal over de ontmoeting van Machiavelli en Cesare Borgia is echter weer hinderlijk
geromanceerd; het is leerrijk, die passages te vergelijken met een weer anders getinte
(maar openlijker geromanceerde) bewerking van dezelfde episode door Klabund in
zijn Borgia!
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Iemand, die Marcu's Machiavell gelezen heeft en zich voor den mensch en zijn werk
is gaan interesseeren, zal dus onmogelijk kunnen blijven stilstaan bij dit boek alleen;
het zal hem nieuwsgierig maken, het zal hem te zijner tijd gaan irriteeren, het zal
hem naar de teksten van Machiavelli zelf moeten drijven
Menno ter Braak.

Gesprek met José Bergamin
aant.

Een van de leidende katholieke intellectueelen in ons land
Zijn oordeel over den opstand en over de Spaansche kerk
‘Spanje heeft behoefte aan een werkelijke democratie’
De Spaansche schrijver José Bergamin, een van de leidende figuren in de Spaansche
katholieke wereld, vertoeft deze week in ons land. Hij vertegenwoordigt een
katholieke nuance, die in het Noorden zeldzaam is. Als redacteur van het tijdschrift
‘Cruz y Raya’ heeft hij zijn beginselen reeds lang voor het uitbreken van den
verwoestenden burgeroorlog verdedigd, en hoewel zijn invloed zich voornamelijk
uitstrekte tot de intellectueelen, werd hij toch ver buiten dien beperkten kring bekend
als een der strijdbaarste voorvechters van een katholieke renaissance, waaraan in
Spanje, met zijn geformaliseerde kerk, zoo dringend behoefte was.
Dit alles zegt den Nederlandschen lezer niet veel, zooals het ook mij niet veel
gezegd heeft, eer ik het voorrecht had Bergamin (door de welwillende tusschenkomst
van den Spaanschen gezant, José Maria de Semprún Gurrea, die zelf eveneens tot
de katholieke geestverwanten van dezen auteur behoort) in een gesprek te ontmoeten.
Want een persoonlijkheid als Bergamin is juist voor den noorderling, wiens
opvattingen van het katholicisme geheel en al bepaald worden door de ‘breuk’ der
Hervorming, en die zich van het latijnsche katholicisme slechts een vage voorstelling
kan maken, een merkwaardige openbaring. Hij straalt het katholicisme uit, dòòr zijn
persoonlijkheid, niet door syllogistische redeneering of geloofspathetiek; hoe langer
men met hem spreekt, hoe sterker met het gevoel krijgt, dat deze man het katholicisme
als een qualiteit aan zich heeft, die buiten het gebied van de rede valt. Bergamin is
het type van den mystischen katholiek, en als zoodanig zeker de lijnrechte
afstammeling van een rijk stuk Spaansch geloofsleven; zulk een mystieke bezieldheid
kan zeer wel samengaan met een scherpe verstandelijkheid, maar beide geestelijke
functies schijnen elkaar niet te raken. Zelfs Pascal, dien hij als een van zijn
lievelingsschrijvers beschouwt, is voor Bergamin eigenlijk al meer een protestant
dan een katholiek, zooals hij mij in den loop van het gesprek zegt; en inderdaad, het
latijnsche katholicisme lijkt minder geschoold in den twijfel dan in de zekerheid der
geloofs, die twijfel geenszins uitsluit, maar die niettemin voor de consequenties van
dien twijfel ontoegankelijk is.

Voor een innerlijke hervorming van het katholicisme in Spanje.
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Deze merkwaardige schrijver, die ook in zijn voorkomen geheel en al het latijnsche
katholicisme vertegenwoordigt (hij maakt den indruk van een asceet, maar zijn
ascetisme wordt getemperd door een gevoel voor humor, dat in den loop van ons
onderhoud steeds duidelijker naar voren komt), staat aan den kant der regeering van
Valencia. Zijn standpunt is, dat van een groot deel der Spaansche katholieken, die
zich geenszins identificeeren met de uiterlijke organisatie, de Spaansche kerk en haar
hoogwaardigheidsbekleeders, die grootendeels de zijde van Franco gekozen hebben;
hun katholicisme berust op het geloof aan een innerlijke hervorming van het doode
apparaat, en op de overtuiging, dat het volk (het volk als mystiek beleefde eenheid
der goedwillenden) de kerk uitmaakt, en niet een groep willekeurige personen, die
dikwijls materieel van het apparaat profiteeren en door wier schuld Spanje van het
katholicisme is vervreemd.
‘De identificatie van kerk en militairen opstand is door de rebellen gesuggereerd’,
aldus Bergamin. ‘Voor mij is er geen nationale Spaansche kerk, want als die bestond
zou zij buiten de internationale, universeele kerk staan. De Paus heeft geen enkele
verklaring ten gunste van Franco afgelegd; ook formeel is voor ons katholieken de
wettige regeering de regeering te Valencia. De partij van den opstand wil den
godsdienst gebruiken voor doeleinden, die met religie niets uitstaande hebben. Het
katholieke geloof eischt gehoorzaamheid jegens de wettige regeering, ook wanneer
deze tegen de kerk ageert, en dit is door de Spaansche geestelijkheid bij het uitroepen
van de republiek ook uitdrukkelijk erkend! Herhaaldelijk is sinds dien verklaard, dat
de katholieke kerk het complot en het oproer als strijdmiddel afkeurt.
Het is echter een publiek geheim, dat de Spaansche kerk desondanks in het complot
der militairen was betrokken; zij heeft tegen een wettig gouvernement, waarin noch
communisten noch socialisten zaten, samengezworen.’

De kerk en de opstand.
Wat Bergamin vervolgens vertelt over het verloop van zaken gedurende de eerste
maanden, komt vrijwel geheel overeen met wat de Nederlandsche katholieke hispanist
dr J. Brouwer dienomtrent in zijn lezing voor ‘Oefening kweekt Kennis’ heeft
meegedeeld; ik behoef het hier dus niet te herhalen, aangezien deze courant van de
rede van dr Brouwer een uitvoerig verslag heeft gegeven. Curieus is echter, dat
Bergamin deze gebeurtenissen op een andere plaats heeft meegemaakt en toch tot
dezelfde conclusie komt; aangezien de strijd voor hem in de eerste plaats [een] strijd
om geestelijke waarden is, legt hij [sch]erper den nadruk op de positie der [...] geding.
‘De verwarring der eerste maanden [ten] opzichte van de kerk en het katholiek[e]
[geloof] is voor alles de schuld van de veruiterlijkte katholieke organisatie in Spanje.
De priesters zijn voor een deel naar Franco overgeloopen, en het volk heeft dat
geïnterpreteerd als een overloopen van de katholieke kerk naar de opstandelingen.
Dat het volk aldus het geestelijke gewaad en het fascistenhemd wel als één en
hetzelfde symbool ging beschouwen, is verre van onbegrijpelijk.’
‘Ik zelf, zegt Bergamin, ‘heb kunnen constateeren, dat de monniken van het Escoriaal
onder het republikeinsche bewind tot September hun eeredienst hebben kunnen
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blijven uitoefenen. In September naderden de troepen der rebellen tot dicht bij het
klooster, en men had den indruk, dat het Escoriaal zou vallen. Toen hebben
verschillende monniken teekenen gegeven aan het vijandelijke leger; daarop is
evacuatie van het klooster gevolgd en eenige geestelijken zijn terechtgesteld. Niet
echter, omdat zij geestelijken waren, maar omdat zij de wettige regeering hadden
verraden!
Deze oorlog is geen burgeroorlog, al is er een minderheid in het Spaansche volk, die
den opstand steunt; want zonder de hulp van Italianen en Duitschers zouden de kansen
te zeer ongelijk zijn. Het volk in zijn meerderheid is afkeerig van een militair bewind,
en dat zijn waarlijk niet alleen socialisten, communisten of anarchisten’.

De pauselijke onfeilbaarheid.
- Wat zou uw houding zijn, gesteld dat het Vaticaan de regeering van
Franco erkende?
‘De onfeilbaarheid van den paus is voor alle katholieken boven twijfel
verheven. Maar deze onfeilbaarheid geldt zaken van geestelijke orde. In
de aangelegenheden van het wereldlijk gezag kan de paus zich vergissen
zooals ieder mensch. In zijn rede tegen het communisme heeft hij trouwens
ook gesproken als “filio de nostro tempo”! Men zou de geheele
geschiedenis moeten ontkennen, wanneer men geen pauselijke vergissingen
zou aannemen.
Ik ben dan ook van meening, dat het Vaticaan reeds daardoor een politieke
fout beging, dat het de wettige regeering te Valencia niet moreel
ondersteunde en zich in dezen strijd neutraal hield.’
‘Ik geloof’, vervolgt Bergamin, ‘aan een renaissance van de katholieke kerk in Spanje
door het volk. De kerk mag niet meer geidentificeerd worden met een bepaalde klasse
of côterie. Het Spaansche volk is gevoelig voor de poëzie van het geloof; de toekomst
van de ware katholieke kerk hangt van het volk af. Men moest dat liever bedenken
in plaats van over ‘kruistochten’ te spreken, die dien naam niet mogen dragen.
‘Als politieke macht interesseert het katholicisme mij niet. Er is een apostolisch
werk te doen, dat belangrijker is dan politiek. De getuigenissen der martelaren en de
christelijke liefde zijn voor het ware katholicisme hoofdzaak. De bisschop van Toledo
heeft den opstand der militairen gerechtvaardigd met het communistisch gevaar. Dat
is geen rechtvaardiging; want juist daarom hadden de militairen zich naast de wetti[...]
[...]eering moeten scharen, in plaats [...] te saboteeren en later te verrad[en.]

De werkelijke democratie.
- Maar acht u het niet mogelijk dat de katholieke geloofswaarden op zij worden
gedrongen door de ‘Ersatz’ van marxisme of anarchisme?
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‘Ik geloof daar niet aan, omdat de waarden der katholieke religie onvervangbaar zijn
door politieke doelstellingen. Men moet trouwens niet denken, dat alle arbeiders, die
tegenwoordig in de anarcho-syndicalistische organisaties zijn vereenigd, begrip
hebben van Bakoenin. Er is zeker een soort aristocratie van het proletariaat, die zich
communist noemt, omdat zij in het communisme de grootste verantwoordelijkheid
ziet. Maar voor mij is de eenige oplossing voor Spanje een werkelijke democratie,
d.w.z. een democratie met een socialen inhoud, die niet alleen op een klein deel van
het volk berust. Ook de katholieken moeten aan die komende orde meewerken; voor
hen is de vrijheid van godsdienst, die de grondwet der republiek toestaat, een
voldoende basis voor die samenwerking.
Er is een merkwaardig Spaansch gezegde, dat als volgt luidt: “O mijn God,
wat zou ik een goed dienaar zijn, als er een goede heer was!” In dat gezegde
ligt de synthese van orde en revolutie, die zoo karakteristiek is voor de
behoefte van de Spanjaarden, al opgesloten. De revolutie, die wij wenschen,
is de vervulling van de orde; niet van de doode, abstracte, maar van de
levende orde!
Een overwinning van Franco zou daarom katastrofale gevolgen hebben, ook voor
onze relaties met Europa. Omdat zijn opstand zonder inhoud is en zijn regime zonder
inhoud zou zijn, zou zijn overwinning een sociale revolutie ten gevolge hebben,
waarvan men de consequenties niet kan overzien.’

Het drama van Unamuno.
Ons gesprek komt dan op Unamuno, dien Bergamin intiem heeft gekend. Volgens
hem is de geirriteerdheid van den grijzen individualist jegens de socialisten, die hem
dikwijls verre van waardig hebben behandeld, oorzaak geweest van zijn aanvankelijk
partijkiezen voor den opstand; Unamuno leefde na den dood van zijn vrouw trouwens
in een toestand van geestelijke verblinding.
Ik vraag Bergamin tenslotte:
- Zoudt u Unamuno katholiek durven noemen?
Hij antwoordt zeer beslist:
‘Unamuno was geen katholiek; want katholiek is alleen diegene, die gelooft en dus
binnen de grenzen blijft, door het katholieke dogma gesteld. Op dat geloof heeft de
scepsis geen invloed. De wil maakt het geloof: omdat ik wil gelooven, geloof ik.
Deze verzekerdheid is absoluut irrationeel. Om te gelooven heb ik het thomisme van
Maritain (dien ik als mensch echter hoog waardeer) niet noodig....’
De ontmoeting met José Bergamin heeft mij een waardevolle ervaring rijker
gemaakt.
M.t.B.

Azië, Amerika, Europa
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aant.

Prof. Jac. van Ginneken over de gevaren, die ons bedreigen
Apocalyptische voorstellingen bleven bestaan
OP DONDERDAG 28 Januari jl. belegde de Nijmeegsche Keizer-Karel-Universiteit
een herdenkingsvergadering ter gelegenheid van het Vorstelijk huwelijk.
Prof. dr Jac. van Ginneken heeft daarbij een feestrede uitgesproken, die thans in
Onze Taaltuin is afgedrukt. Na de heuglijke gebeurtenis met geestdriftige woorden
te hebben gememoreerd, sprak de hoogleeraar een fulminante oratie uit tegen de
gevaren, die ons in dezen tijd bedreigen. Het merkwaardige daarin is, dat hij in deze
rede Rusland en Duitschland in één groep stelt naast de tweede (de mammonistische)
groep Amerika.
Wij laten den hoogleeraar aan het woord:

Het communisme.
‘Wij moeten’, aldus prof. van Ginneken, ‘hier twee groote groepen onderscheiden.
Ten eerste het Communistisch Bolsjewisme van Sovjet-Rusland: dat eenerzijds den
traditioneelen godsdienst als opium vervloekt, maar anderzijds in een diabolisch
heroïsme alles waagt om alles te winnen, is eigenlijk slechts een eerste aanloop der
ontketening van heel het diepe en wilde Azië in zijn blinde overgave aan een duister
toekomstig heil. De afzonderlijke mensch heeft in dit Aziatische levensstelsel volstrekt
geen waarde. Ja, de geheele aarde met de thans levende menschen telt zelfs niet mee,
als de wereld maar den ‘goeden!’ kant opgaat en de toekomst maar ‘beter!’ wordt.
Dat is de Aziatische geest. De voor haar zelf mooi-heldhaftige, maar wreede met
andermans belangen al te kwistige woorden van mevrouw Roland Holst in haar
socialistische jaren met haar hymne aan het Socialisme zijn er een typisch voorbeeld
van.
Kunt g'alleen worden, doordat wij vergaan
Het komt op geen verbruikte harten aan.
Kunt g'alleen bloeien, zoo ons hart verdort,
en groeien, wanneer het verbrijzeld wordt.
Zoo weet ge immers, dat ik mijn hart gaf
en niets bedong, want dat waar klein en laf.
Zoo bid ik nimmer, dat ge mijn hart spaart:
op d'andere schaal zweeft het geluk der aard.
Hoeveel duizend harten ook noodig zijn,
Gij moogt ze nemen, en de prijs blijft klein.
De prijs blijft klein voor het mensche-geluk
at gaan duizendmaal duizend harten stuk.
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‘Deze woorden zijn van echt-Aziatische ingeving: het massale offer van millioenen
lijkt den Aziaat een nog goedkoope prijs voor de duisternis van het toekomend heil.
Azië is wreed en hard, maar van een uithoudingsvermogen en een geloof in de
toekomst, waar onze zenuwen en onze hersenen van beven en breken. En als Rusland
er in slagen zou, de Chineesche boksers, de Japansche legers met hun doodsverachting,
de Indische Mahommedanen en de Hindoesche fakirs met den hongerstakenden
Gandhi aan het hoofd, eendrachtig tegen ons in het veld te voeren, dan is het Westen
verloren en wordt de wereld binnen 50 jaar tot één groot Mogolrijk van den
Antichrist.’

Het nationaal-socialisme
‘Hiervoor heeft het Europeesche Marxisme en socialisme de baan geëffend; het was
er - niet voor niets - de eerste tamme beginphase van. Maar volgens Henri Massis'
Défense de l'Occident is het nationaal-socialisme in Duitsch, als voorpost van
Sovjet-Rusland, thans slechts een tweede verbeterde editie van de Aziatische expansie
hier in 't Westen. De Pruisen en de Slaven zijn volgens denzelfden wijze altijd
half-Aziatische barbaren geweest. En van de Nibelungen af dreigde het titanengeslacht
van diepe woestelingen langs Duitschland en Oostenrijk ons even noodlottig te
overrompelen als het de aanval van den Islam op Weenen deed. Wat hiervan zij,
onze Abraham Kuyper heeft in zijn, voor de concrete feiten wellicht ietwat
dilettantisch aandoend, maar voor de groote lijn geniale boek: “Om de oude
Wereldzee” als een profeet het beschouwd: Azië is eigenlijk ons grootste gevaar.
Het geruchtmakend boek van Colin Ross “Die Welt auf der Wage” geeft Abraham
Kuyper gelijk. En Anton Zischka met zijn nieuwste werk over “Japan als
wereldveroveraar” komt het ons weer eens duchtig opfrisschen.’

Het tweede gevaar: Amerika
‘De tweede wereldmacht, die ons bedreigt en waaronder Europa reeds eenige tientallen
van jaren half geknecht gaat, is de technische Mammon, de gekapitaliseerde wereld
der Staal-, Petroleum- en Rubbertrusts - de beurs beheerscht daar alles - het rijk der
Uebermenschen en geldmagnaten. Dat is de Amerikaansche plutocratie van machine
en geld, de koortsachtige wereld van het draaitempo, van de dynamische almacht of
het volmaakte doelzekere kunnen: in de nuchtere, steenharde, onverbiddelijke
werkelijkheid. Het Europeesche liberalisme en kapitalisme hebben hiervoor in makke
geleidelijkheid den weg gebaand, evenals de nieuwe zakelijkheid van onze kunststijl,
die immers ook de persoonlijkheid doet wijken voor den eisch der dingen, er de tam
aesthetische drager van is.
Immers het schoone’ zegt Rilke, ‘is niets dan het begin van het verschrikkelijke,
dat wij juist nog kunnen verdragen, en wij bewonderen het zoo, omdat het voorloopig
nog versmaadt: ons te vernielen.’
‘Dat is de zakelijkheid in haar diepste liefdelooze wezen, waarvan de Russische
vorst Trubetzkoy in ons Westelijk Europa den reeds diepingevreten kanker, op zoo
welsprekende wijze, wist aan te klagen; en die zijn orgieën uitviert in de gangsters
der Chicagosche en New-Yorksche onderwereld.’
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Volgens prof. van Ginneken zijn deze beide machten, die ons bedreigen
(samengevat dus: ‘Azië’ en ‘Amerika’) ‘tenslotte kinderen der duisternis’; ‘beide
schuwen het licht’. ‘Beide leven van hebzucht, liefdeloosheid en valschheid, van
moord en bedrog; waar totnutoe de Amerikaansche politie machteloos tegenover
staat, en waar de Gepeoe in Rusland zelf aan meedoet in de allerergste en
aller-ergerlijkste mate.
‘Welnu, hoe zullen wij deze duivelsche menschen tot rede brengen? Meent ge dat
de dictatuur van het geweld dit vermag? Geen sprake van. De innerlijke bezinning
dier onopgevoede, onbeschaafde en onbeschaamde menschen moet van binnen uit
veranderen. En dat gaat niet anders dan door het goede maar dan ook wijd en fel
uitstralende voorbeeld van heiligen en helden en dat in afdalende koozende liefde.
Dat zal, en dat moet hen op den duur tot inkeer brengen. Want trots al hunne gruwelen
en duivelsche besmetting, zijn zij mensch gebleven, en dàt zullen wij op hen verhalen’.

Europa tegen de krachten der hel.
Een aan het slot van zijn rede zegt de hoogleeraar nog:
‘Zeker is nog nooit de aanval der hel tegen het heele Christendom tegelijk
zoo fel en universeel geweest. Maar even goed als na den ijstijd hier in
Europa juist het zachte gematigde klimaat van den nieuwen strijd is
gekomen, waardoor Europa het schoone landschap werd voor de
Christen-eeuwen; zoo kan Gods Arm, die nog niet is verkort, ook thans
in de orde der zielen en zeden, den ijstijd van den godsdienst doen smelten
tot een moreel Christelijk klimaat, waarin de nieuwe menschheid welig
kan tieren en al haar krachten en talenten kan ontplooien’.

De leer der twee partijen.
Men ziet, hoe in de levensbeschouwing van een hedendaagschen man der wetenschap
allerlei apocalyptische voorstellingen geworteld zijn gebleven. Zijn schema is nog
geheel en al het schema van den middeleeuwschen mensch: er is een partij Gods
(representante van de ‘civitas Dei’, geïdentificeerd met Europa) en er is een partij
des Duivels (representante van de ‘civitas Diaboli’, geïdentificeerd met Azië en
Amerika). Hoe de verhoudingen in de wereld zich ook mogen wijzigen, deze
verdeeling in twee vijandige kampen bleef door de eeuwen heen constant; men vindt
haar in andere vormen trouwens ook in ‘Mein Kampf’ van Hitler en zelfs, in de
terminologie der dialectiek verkleed, in de werken van Trotzki. Niet alleen prof. van
Ginneken heeft dus het monopolie van deze ‘tweedeeling’ van het aardsche
strijdtooneel; maar wel ziet hij de slagorden (zulks in navolging van Henri Massis)
opgesteld in een verband, dat hem het best convenieert.
De ‘oplossing’, die hij aan de hand doet, lijkt voor hen, die aan zijn schema niet
gelooven, dan ook al bijzonder naïef.
Met dat al is de lectuur van prof. van Ginnekens rede, die mevr. Roland Holst
reeds een Aziatisch paspoort heeft weten te bezorgen, hoogst interessant.
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Wij vergeten wel eens, dat de middeleeuwen nog gelden....
M.t.B.

Jonge Vlamingen
aant.

In den ban van Elsschot en Walschap
‘Expressionisme’ tegen ‘impressionisme’
Marcel Matthijs, Doppen, (Nijgh & Van Ditmar, R'dam 1936).
R. Berghen, Het Jeugdavontuur van Leo Furkins. (Nijgh & Van Ditmar,
Rotterdam 1936). André Demedts, Het Leven Drijft. (Nijgh & Van Ditmar, R'dam 1936)
‘Buffon heeft gezegd, dat de stijl de mensch zelf is. Bondiger en juister kan het niet.
Maar een gevoelsmensch is weinig gebaat met dat slagwoord dat daar staat als een
model, om vereeuwigd te worden door een steenkapper. Kan men echter wel met
woorden eenig inzicht geven in wat stijl eigenlijk is?
Uit de hoogste stijlspanning wordt het tragische geboren. In 's menschen
lotsbestemming zelf is alles tragisch. Denk aan de woorden van Job: “Hier hebben
de boozen het woelen gestaakt, hier vindt hij, wiens kracht uitgeput is, rust”, en gij
ziet aan uw voeten het wriemelende, parende, etende, biddende menschdom en
daarnaast een stortplaats voor hen, wier laatste kramp tot stilte gekomen is.’
Aldus Willem Elsschot in zijn inleiding tot zijn roman Kaas; en verderop formuleert
hij zijn opvatting over stijl als volgt:
‘In de natuur zit het tragische in 't gebeurde zelf. In kunst zit het meer in den stijl
dan in wat er gebeurt’.
Deze laatste regel is meer de theoretische uitdrukking van Elsschots stijl zelf dan
een bijzonder gelukkige formule voor de verhouding tusschen natuur en kunst in het
algemeen, aangezien men er niet in vindt neergelegd, op welke wijze men ‘natuur’
en ‘kunst’ in de practijk zou kunnen scheiden. Voor deze beschouwing doet dat echter
minder ter zake; hoofdzaak is, dat bij Elsschot, als novellist, romancier en dichter,
het accent zeer sterk op de stijlbeheersching valt; de heele inleiding bij Kaas is dan
ook niet zoozeer merkwaardig als algemeen-geldige theorie (wat zij zeer zeker niet
is), dan wel als de vertolking van wat Elsschot zelf in zijn stijl heeft willen
suggereeren. De wijze waarop de dingen gezegd worden is voor hem belangrijker
dan de dingen, die worden meegedeeld; geen ‘laisser faire’, maar uiterste beknoptheid
is voor hem het middel bij uitstek om de feiten tragisch te doen zijn in den schrijfstijl.
Op dit punt ontmoeten elkaar de twee prozaïsten van Vlaanderen, die zeker op de
jongere generatie den grootsten invloed hebben gehad, en nog hebben: Willem
Elsschot en Gerard Walschap. Zij hebben verder dan ook eigenlijk niets met elkaar
gemeen dan deze neiging tot de grootste beknoptheid van vorm bij een maximum
aan inhoud; maar juist in deze functie van ‘beknoptheidspropagandisten’ staan zij
in felle oppositie tegen de Vlaamsche woordenrijkheid, die men evengoed bij een
Felix Timmermans als bij een Herman Teirlinck aantreft. Onder dezen gezichtshoek
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bekeken, zijn zij expressionisten tegenover de impressionisten; het accent ligt bij
hen steeds op wat men tusschen de woorden door kan (moet) lezen, terwijl de
impressionistische auteurs zich veel naïever op de kracht van hun woorden verlaten.
Den invloed, die Elsschot en Walschap, als representanten van een geserreerde
schrijfwijze, op de jongere Vlamingen hebben uitgeoefend, kan men niet beter aflezen
dan uit de drie boeken, die ik boven dit artikel heb samengebracht. Bij den een (Marcel
Matthijs) is het Elsschot, die in den stijl domineert; bij de anderen (Berghen en
Demedts) overheerscht veeleer Walschap; en geen van drieën, hoewel zij hun
modellen geenszins klakkeloos copieeren, heeft zich geheel weten vrij te maken van
de beide voorbeelden, die blijkbaar voor de jongere Vlaamsche prozaïsten voorloopig
een grens van het bereikbare uitmaken. Natuurlijk bereiken zij evenmin de qualiteit
van Elsschot en Walschap, al zijn met name de geschriften van Matthijs en Berghen
allerminst zonder belofte. Zij missen juist het pregnante en concrete van ‘den spijker
op den kop’, waardoor Elsschot en Walschap in hun beste oogenblikken bewijzen
volledig de mannen te zijn van hun eigen stijl. Ik signaleer deze Vlamingen echter
opzettelijk, omdat uit hun werk blijkt, dat zij zich willen revancheeren voor de
zondvloeden van beschrijvingskunst, die een vorige periode van de Vlaamsche
litteratuur kenmerkten. Dat zij daarbij voorloopig aan de suggestie van hun twee
voorbeelden niet kunnen ontkomen, is dus allerminst zoo bijzonder onverklaarbaar.
Men moet afwachten, wat zij in de toekomst zullen presteeren; voorshands kan men
volstaan met te zeggen, dat deze boeken tot het behoorlijke gemiddelde behooren,
zonder dat ‘gemiddelde’ hier verwisseld kan worden met zelfvoldane
middelmatigheid.

De werkelooze wordt rentenier.
Doppen van Marcel Matthijs is eigenlijk een groote novelle over het zeer actueele
thema der werkeloosheid. ‘Doppen’ schijnt in het Vlaamsch zooveel te beduiden als
bij ons ‘stempelen.’ ‘Ga asjeblieft eens zien aan de doplokalen, daar staan ze, in
lange rijen. Men noemt ze “doppers”, hoewel “gedopten” een passender benaming
zou zijn; als maatschappelijk uitgestootenen gemer....’ Uit de woordspeling blijkt
aanstonds ook de tendens van Matthijs' verhaal. Het is de ontwikkeling van een
‘doppers’-mentaliteit. De socialistische mijnwerker, die gedaan krijgt, omdat er geen
werk meer voor hem is, geraakt in conflict met zijn levensstandaard, zoowel
economisch als geestelijk. De werkeloosheid is voor hem de impasse, waarin het
theoretische socialisme niet voorziet; het tamelijk gedachteloos nageprate lesje verliest
zijn geldigheid, de bestrijder van het kapitalisme wordt een steuntrekker met alle
moreele depravatie van dien. Tot eindelijk zijn dikke en verre van appetijtelijke
vrouw een nuchtere oplossing vindt door het aan te leggen met den huisbaas; ‘zij
verkoopt zich uit pure goedheid.’ Van dat moment af wordt alles beter; de ‘dopper’
rangeert zich in zijn ‘beroep’, hij wordt rentenier en wenscht niets anders meer dan
dat zijn echtgenoote ‘goed moge blijven vasthouden.’
De wijze, waarop dit geval is opgezet, ademt geheel en al den geest van Elsschot;
ook de z.g. cynische ontknooping, die gemoedelijkheid van toon met gelatenheid
vereenigt, zou Elsschot best gelegen hebben. Het merkwaardige is nu echter, dat
deze ontknooping bij Matthijs niet tragisch wordt, hoewel hij naar de beknoptheid
van expressie heeft gestreefd, die ook Elsschots werk kenmerkt! Waarom niet? Omdat
het cynisme bij Elsschot geen werkelijk cynisme is, maar alleen de onsentimenteele
formule voor een vorm van levensaanvaarding zonder jeremieeren, terwijl bij Matthijs
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deze diepte onder de woorden ontbreekt. Zijn geschiedenis is aardig verteld, verraadt
gevoel voor humor, is in dezen vorm een episode uit de werkeloosheid, waaraan men
best geloof kan hechten; maar de tragische situatie van Laarmans uit Lijmen en van
Laarmans uit Kaas mist men hier te eenenmale in de uitbeelding van den mijnwerker
Leo Vercruysse. De oplossing - die uiteraard geen oplossing is, maar een tijdelijke
stabiliseering van een soort fatsoenlijke prostitutie - behoudt dan ook het karakter
van een zakelijk vertelde grap, terwijl iemand als Elsschot er zeker in geslaagd zou
zijn er iets geheel anders van te maken.
Met dat al is Doppen een vlot leesbaar boekje. Wie weet, wat de auteur nog zal
bereiken, wanneer hij zich onder de Kaas-suggesties heeft uitgewerkt....

Een veronderstelde Raskolnikof.
Het belangrijkste van de drie boeken bovenvermeld is ongetwijfeld Het Jeugdavontuur
van Leo Furkins door R. Berghen: het belangrijkst vooral om den inzet, die er mee
gemoeid is. Bij Matthijs is tenslotte de inzet niet groot; het eigenlijke probleem der
werkeloosheid, de groote paradox der werkeloosheid vooral, proeft men uit Doppen
niet, al doet de schrijver zoo nu en dan pogingen om zijn lezer die paradox van bewust
arbeider en onvrijwillig rentenier te laten voelen. Berghen daarentegen geeft in zijn
romanfiguur Leo Furkins (die zelf zijn ‘jeugdavontuur’ vertelt) veel meer; het is er
hem om te doen, een raadselachtige persoonlijkheid te verklaren uit beslissende
jeugdervaringen. Misschien herinnert men zich, dat van dezen schrijver een
sympathieke novelle, De Overjas, verschenen is, die ik hier destijds als een
veelbelovend debuut heb aangekondigd. Die novelle deed mij denken aan Elsschot;
maar ditmaal staat Berghen dichter bij Walschap, al moet ik er direct aan toe voegen,
dat hij van de drie besproken auteurs de meeste zelfstandigheid vertoont. De wijze
waarop het probleem van Leo Furkins' ontwikkeling hier gesteld is, verraadt echter
toch zeer duidelijk het voorbeeld van den ‘meester’. De nieuwsgierigheid naar het
pathologische geval, die bij Elsschot ontbreekt, is een essentieel bestanddeel van
Walschaps schrijverschap; in dit opzicht is Berghen een van zijn navolgers. Alleen
ligt de Freudiaansche theorie er bij Berghen veel dikker boven op; terwijl Walschap
de situatie nooit tot een geval voor den psychiater maakt, legt Berghem te veel uit;
het geheim van Leo Furkins, die zijn leven verwoestte, wordt in de biecht, die hij
aan den ‘ik’ van het verhaal doet, haast al te prachtig tot klaarheid gebracht; zoo
prachtig, dat men even aan het recept moet denken, dat Furkins wel eens op zijn
lessenaar zou kunnen hebben gehad.
Leo Furkins' leven wordt bepaald 1e. door de ontgoocheling in de liefde, die hij
als puber beleeft met de oudere vrouw Maria Leroux, tevens de geliefde (en later de
vrouw) van zijn vader, 2e. door den haat jegens den vader, 3e. door een aframmeling,
die hij op zijn zestiende jaar op straat moet incasseeren, en 4e. door de daaruit
voortvloeiende ‘stille wrok’ jegens de vrouw. Dat men deze factoren zoo netjes achter
elkaar kan opnoemen (Berghen doet het zelf ook op de laatste bladzijde van zijn
boek) bewijst eigenlijk al een overbelasting met theorie, die te weinig in de realiteit
der verbeelding is verdwenen. De Raskolnikof, dien men op de eerste pagina's meent
te zullen onderscheiden, de man, die ‘het kwaad door het kwaad wil genezen’, van
wien de lezer nog niet weet, of hij een poseur dan wel een geest zonder wroeging is,
analyseert zichzelf zoo voortreffelijk in de biecht aan zijn vriend, dat hij...... een
beetje tegenvalt, met al zijn jeugdervaringen. De inleiding, die Furkins nog mysterie
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laat, is dan ook verreweg het beste deel van het geheele boek, ook wat de schriftuur
betreft. In de verhouding tot Maria Leroux, die dan door den biechtenden Leo Furkins
wordt uiteengezet, blijft daarentegen vooral in de psychologie van deze vrouw veel
onduidelijk; veel beter is weer de scène van de ranseling, die den jongen met rancune
beladen achterlaat. Overal voelt men de intentie van Berghen, die echter niet geheel
is gerealiseerd; het was misschien de voornaamste fout in de compositie, dat hij zijn
held de historie van zijn leven liet rapporteeren, in plaats van dat leven langzaam te
laten opduiken uit de verbeeldingswereld van den schrijver zelf. Ik vraag mij trouwens
ook af, of Berghen niet al te precies theoretisch geweten heeft, dat men tegenwoordig
nu eenmaal een romanfiguur behoort te verklaren uit zijn jeugd- of
puberteitservaringen. In ieder geval is zijn boek, hoewel niet onbelangrijk, als geheel
minder geslaagd dan De Overjas; maar de auteur maakt den indruk van een geest,
die zich ontwikkelt.

Het gemiddelde gemiddelde.
Het leven en de dood van dokter Gossey, zijn huwelijksmisère, zijn verhuizing van
het eene dorp naar het andere, de genegenheid van zijn dochter Godelieve, zijn
‘inkeer’ en ten slotte zijn onverwachte dood: dat is het onderwerp van den roman
van André Demedts, Het Leven Drijft. Ik las vroeger korte verhalen van dezen auteur,
die mij meer over hem wisten te berichten dan deze lange, niet slecht gecomponeerde,
maar uiterst saaie en nergens pregnante roman. De stijl is die van een veruiterlijkten
en gerekten Walschap, maar de essentie van dien stijl ontbreekt; wie bovendien een
dorpsdokter in romantisch formaat wil zien, kan beter Anton Coolens laatste boeken
ter hand nemen. Van de drie hier besprokenen lijkt mij Demedts de zwakste, omdat
hij de meeste bladzijden heeft gevuld en den minsten indruk op mij gemaakt; zijn
werk is als gemiddelde altijd gemiddelde, bovendien even neutraal als de titel
weinigzeggend; en ik heb mij bij de lectuur flink verveeld, hetgeen ik noch van
Matthijs, noch van Berghem kan zeggen.
Menno ter Braak.

Heeft de Nederlandsche Filmindustrie reden van bestaan?
aant.

DE VRAGEN:
1. Waaraan schrijft u de moreele en financieele débâcie van vele Nederlandsche
films toe? Onderschrijft u de vernietigende en beschuldigde uitspraak van Henk
Alsem in een brief aan den Nederl. Bioscoopbond d.d. 8.2.36: ‘De goldrush der
Nederlandsche filmindustrie was een immoreel gokspel’?
2. Heeft een Ned. filmindustrie, dat is een artistiek en commercieel door
Nederlanders geleide filmindustrie, reden en mogelijkheid van bestaan? Bestaat
de afzetmogelijkheid alleen in het Nederlandsche taalgebied of ook in den
vreemde?
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3. Indien u het eerste deel van vraag 2 bevestigend beantwoordt, baseert u deze
meening dan op bestaand werk? Zoo ja, welk?
4. Er is gedurende den laatsten tijd veel gesproken over propaganda voor ons land
door middel van de film. Is de beste propaganda niet het wekelijksch journaal?
Hoe staat het met de exportmogelijkheid daarvan?

De vierde publicatie van de antwoorden op onze enquête begint met een bijdrage
van dr Menno ter Braak, mede-oprichter van de Nederlandsche Filmliga, redacteur
van het (inmiddels opgeheven) tijdschrift ‘Filmliga’, schrijver o.a. van ‘Cinema
Militans’ en van ‘De absolute film’.

Financieele als gevolg van de moreele débâcle
scenario's op afval? Roofbouw op menschenmateriaal
Kategorisch op de vragen der enquête antwoordend, kom ik tot de volgende
conclusies:
Vraag 1. Over de financieele débâcle van de Nederlandsche filmindustrie matig
ik mij geen oordeel aan, al vermoed ik, dat zij nauw samenhangt met de moreele
débâcle. De moreele débâcle is m.i. allereerst te wijten aan de verregaande
cultuurloosheid onzer filmindustrieelen (of wat daarvoor doorgaat). Ik bedoel hiermee
niet, dat men aan een filmindustrieel den eisch kan stellen, dat hij de poëzie van
Boutens (buiten of op de rijmprent) kan waardeeren; men kan van den gemiddelden
filmindustrieel slechts vergen, dat hij, als zakenman, oog heeft voor de qualiteit van
het gemiddelde. Alleen utopisten kunnen droomen van een filmkunst, bestaande uit
louter meesterwerken voor fijnproevers; het is ook volstrekt niet de taak van den
filmindustrieel, de creatie van zulke meesterwerken te bevorderen, aangezien zij toch
altijd juist daar ontstaan, waar men er het minst op verdacht is; maar men mag van
den filmindustrieel eischen, dat hij de beteekenis van een gemiddelde, als grondslag
voor ieder behoorlijk gefundeerd ‘bedrijf’, weet te erkennen. Een goed gemiddelde
wil zeggen in de filmmaterie: een goed gemiddelde van regisseurs, spelers, fotografen
en andere technici.. maar ook van scenario's. Slechts op het gebied van de fotografie
nu heeft de Nederlandsche film (en dan nog maar secundair de Nederlandsche film
industrie!) zich eenigszins verdienstelijk gemaakt; voor de rest.... laten wij zwijgen!
Men heeft het gemiddelde (vooral van de scenario's) gezocht in een peil,
dat in Frankrijk, in Amerika als het peil van den afval wordt beschouwd;
daardoor heeft men zoowel de ontwikkeling van een behoorlijk rendeerende
amusementsfilm gewelddadig geremd, alsook iedere mogelijkheid tot het
ontstaan van een werk van eenige beteekenis, afgesneden. Men kan nu
een maal in de filmwereld van tegenwoordig niet meer improviseeren,
omdat de middelen te zeer geperfectioneerd zijn en de complicaties van
de techniek het improviseeren met de ‘stof’ belemmeren; het behoorlijke
gemiddelde (de ‘regel’) is dus absoluut noodzakelijk voor het goede en
voortreffelijke (de ‘uitzondering’).
Het is met de film als met den roman in Frankrijk: slechts door het bestaan van een
behoorlijke gemiddelde ‘productie’ (die wij in Nederland b.v. niet kennen) is de
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verwachting van uitzonderlijke verschijningen gewettigd; maar dit geldt in veel
sterkere mate voor de film, aangezien de techniek, die hier als middelaarster optreedt,
eenvoudig deskundig beheerscht wil zijn, alvorens zich te geven voor het bijzondere.
Een immoreel gokspel lijkt mij een te eervolle, maar ook een te harde qualificatie
voor het gepresteerde. Het gaat hier niet om moraliteit, maar om abnormale
bijziendheid.
Vraag 2. Of een Nederlandsche filmindustrie afzetmogelijkheden in het buitenland
zou kunnen hebben, waag ik niet te beoordeelen, aangezien iets, dat men het
buitenland zou kunnen overleggen zonder zich te gêneeren, niet bestaat. Wij hebben
een aantal zuivere, maar geenszins bijzonder belangrijke avant-garde-films
(meerendeels buiten industrieel verband gemaakt); en wij hebben een aantal
industrieele lachfilms (de bedoeling is ten minste dan men lacht);
dat de filmindustrie ooit eenige moeite zou hebben gedaan om geschoolde
regisseurs (die wij nog niet hebben) te kweeken of naar betere scenario's
te zoeken, weiger ik aan te nemen. Men heeft roofbouw gepleegd op wat
men toevallig had, daarmee uit.
De vraag naar de mogelijkheid van afzet is dus niet zeer actueel. De taal behoeft m.i.
in beginsel geen belemmering te zijn voor den ‘export’ van films, waarin de dialoog
geen al te overwegende rol speelt.
Vraag 3. Ik baseer mijn laatste opmerking dus niet op bestaand werk. Zoolang er
geen gemiddelde is, is er geen technische traditie, is er geen reden om van een
Nederlandsche filmindustrie te spreken, al bestaan er brulfilms en Suikerfreules,
zelfs een Merijntje.
Vraag 4. De eenige Nederlandsche film, die met buitenlandsche producten kan
concurreeren, is het Profilti-journaal. Maar zooals men alleen op een uitgebreide en
deskundig gevarieerde hors d'oeuvre geen diner kan bouwen, zoo kan men alleen op
een journaal geen filmindustrie bouwen. Overigens zou de Nederlandsche
brulfilmindustrie zich hebben kunnen spiegelen aan de geleidelijke en organische
ontwikkeling van dit Nederlandsche reportagewerk.
Samenvatting: dat hier rijkelijk aanwezige mogelijkheden volgens alle
regelen der kunsteloosheid zijn verspeeld, is een feit, dat men niet beter
zou kunnen documenteeren dan door een spectacle coupé van de minst
erge smakeloosheden, d.w.z. het gemiddelde aan smakeloosheid, waartoe
de Nederlandsche filmproductie het heeft weten te brengen in de afgeloopen
jaren.

Débâcles bij een beginnende industrie niet te vermijden
Voor een waardige Nederlandsche productie ook in den vreemde
afzetmogelijkheid
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Mr Johan Huijts, redacteur en filmcriticus van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, schrijft ons het volgende:
Vraag 1: De ‘moreele en financieele débâcle van vele Nederlandsche films’ kan m.i.
niet uitsluitend of zelfs maar in de eerste plaats uit de eigenaardigheden van de
Nederlandsche filmindustrie verklaard worden. De uitspraak van Henk Alsem in zijn
brief aan den Nederlandschen Bioscoopbond stelt de kwestie dan ook wel wat erg
simplistisch. Indien er van een ‘goldrush’ sprake geweest is, dan hebben ook sommige
Nederlandsche filmkunsttechnici zich daaraan schuldig gemaakt die, door duidelijk
eigenbelang gedreven, ertoe meegewerkt hebben, dat de Nederlandsche filmindustrie
zich onder omstandigheden ging ontwikkelen, welke een moreele en financieele
débâcle vrijwel onvermijdelijk maakten.
M.i. zijn de bedoelde débâcles - die in de beginperiode van vrijwel iedere,
niet alleen van de Nederlandsche filmindustrie gekenmerkt hebben - te
verklaren uit het feit, dat de filmkunst een intrinsiek industrieele kunst is,
de eerste industrieele - kunst, welke wij kennen.
Voor deze kunstindustrie dus is het hachelijk punt: de leiding. Zij berust in onze
maatschappij bij den industrieel, die op winst werkt. Hij zal er dus reeds dadelijk op
uit zijn om een zoo goedkoop mogelijk product zoo duur mogelijk van de hand te
doen. Bovendien produceert hij iets, waarvan hij geen verstand heeft: kunst, of het
nu kunst met een K of het lichtst mogelijke amusement is. Maar ook indien de
kunstenaar de leiding zou hebben, zou dat nog geen waarborg zijn, dat voortaan
débâcles zouden uitblijven. Als dat het geval was, zou de industrieel de leiding gaarne
uit handen geven. Niet alleen echter, dat de kunstenaar zich niet door winstbejag zal
willen laten, leiden, hij zal in zeer veel gevallen, uit verkeerd begrepen indivualisme,
ook geen oog hebben voor het feit, dat de filmkunst een industriekunst is, voor welke
de subjectieve betrekking, welke de kunstenaar gaarne tusschen zich en het publiek
voelt bestaan, de objectieve beteekenis krijgt, dat het er is en een massapubliek is.
Zoolang de rekening met het publiek geen ethische behoefte van den filmkunstenaar
is en eer als immoreel wordt beschouwd, kan ook de filmkunstenaar de filmindustrie
niet voor financieele en moreele débâcles behoeden. Evenals iedere andere
filmindustrie, zal daarom ook de Nederlandsche door schade en schande wijs moeten
worden.
Vraag 2. Reden van bestaan heeft een Nederlandsche filmindustrie voor
zoover de Nederlandsche cultuurgemeenschap in staat is zich volledig
genoeg te ontwikkelen, om ook in de filmkunst uiting te zoeken. Is dit het
geval, dan kan het algemeene cultuurgoed der menschheid er slechts door
gebaat zijn, dat ook Nederland films produceert.
Ook de mogelijkheden van bestaan zullen daarvan afhankelijk zijn. Voor een waardige
Nederlandsche film zal in het algemeen ook in den vreemde afzetgebied te vinden
zijn. Voor een onwaardige blijkt het er ook in het Nederlandsche taalgebied al niet
meer te zijn.
De eigenheid van de Nederlandsche film (industrie)kunst zal dan voor een
belangrijk deel ook daardoor bepaald worden, dat de Nederlandsche filmindustrie
tot de kleine filmindustrieën zal blijven behooren, die onder andere technische
voorwaarden werken dan de groote.
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Vraag 3: Het bovenstaande is een op algemeene overwegingen gegrond oordeel,
al zijn in enkele films (Dood Water; Pareh, het lied van de rijst) elementen te vinden,
die de theorie schijnen te bevestigen.
Vraag 4: Indien een Nederlandsche filmindustrie, als in het antwoord op Vraag 2
geschetst, mogelijk ware, dan zou daarvan ongetwijfeld ook een zekere ‘propaganda’
voor Nederland kunnen worden verwacht.
Dat het wekelijksch journaal de beste propaganda zou zijn, staat te bezien. Zelfs
in de ontwikkeling van het wereldjournaal is sedert jaren een stilstand ingetreden,
die op den duur de belangstelling ervoor zal doen terugloopen. Nederland levert zelfs
niet voldoende journaalwaardigs op, om het inheemsche publiek wekelijks te kunnen
boeien. Met buitenlanders zal dat nog minder het geval zijn.
Voordat 't wekelijksch journaal voor propaganda geschikt is, zal - over de heele
wereld - de filmjournalistiek nog veel moeten verbeteren.

Nieuwe publicaties over Multatuli's leven
aant.

De verhouding tot zijn kinderen
Geen schuld, maar fatum
Dr. Julius Pée, Multatuli en de Zijnen. (Wereldbibliotheek, Amsterdam
1937).
OP 19 Februari zal het vijftig jaar geleden zijn, dat Eduard Douwes Dekker, schrijvend
onder het pseudoniem Multatuli, te Nieder-Ingelheim overleed, ‘zacht en kalm’,
zooals men dat pleegt te noemen. Hij sliep in door een kalmeerenden drank, dien de
dokter hem gegeven had na heftige aanvallen van benauwdheid. ‘Uit dien slaap is
hij niet meer ontwaakt’, aldus schreef Jan Zürcher in het Nieuws van den Dag. ‘Om
vijf uur hield de ademhaling op, hij zat liggende in dezelfde houding, zooals hij
gewoonlijk zijn middagdutje deed. Hij was niet veranderd, misschien iets meer
ingevallen om het jukbeen.’
Hij was niet veranderd door den dood, die hem zoo weinig officieel meenam; welnu,
hij is nog niet veranderd, de gelaatstrekken van den mensch en den schrijver zijn nog
dezelfde. De figuren om hem, de Potgieters en de Busken Huets, moeten, wanneer
zij bij bepaalde gelegenheden herdacht worden, door een zorgvuldige recapitulatie
van hun levensfeiten en hun werken weer in de herinnering worden teruggeroepen;
maar Multatuli is nog altijd een onopgelost probleem in de litteratuur van dit land,
een levende dus in zijn letteren. Hij wordt nog gelezen. Van ‘Max Havelaar’ worden
nog steeds nieuwe drukken opgelegd; over zijn wonderlijke persoonlijkheid (een
meteoor in den volsten zin van het woord aan het goed gedisciplineerde firmament
van ons letterkundig wereldje) is het debat nog niet ten einde; men weet nog steeds
geen raad met den ‘zenuwlijder’, die een slecht echtgenoot zou zijn geweest (en het
zeker ook was, ten deele), met den auteur, die er voor paste een litterator te worden
en die eens aan zijn leerling Willem Paap schreef: ‘Ik ben zeer blijde, dat ge het
besluit genomen hebt niet “de letteren” als vak te kiezen; het is geen vak! Om in de

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

letterkunde iets degelijks te leveren, moet men er niet in doen. Om iets uit de sloot
te visschen moet men niet in de sloot gaan liggen, men moet met behoorlijk
gereedschap er naast staan.’ En inderdaad, in de sloot heeft Multatuli nooit gelegen;
en daaraan heeft men dikwijls zeer ten onrechte de pretentie ontleend het gereedschap
te onderschatten, waarvan hij zich bediende terwijl hij er naast stond; zoo deed het
b.v. de Beweging van Tachtig, die hem als ‘voorganger’ wel een plaats wilde
inruimen, omdat hij niet in de oude sloot lag, die de Tachtigers een stinkende
moddelsloot achtten; nu zij, deze eens zoo vitale Tachtigers, op een enkele
uitzondering na reeds zijn bijgezet in de nieuwe sloot, die voor veel van wat zij
schreven een definitief graf is geworden, nu blijkt de grootheid van Multatuli naast
de slooten steeds overtuigender. Wat Eduard Douwes Dekker ook geweest moge
zijn: een zenuwlijder, een slecht huisvader, een van zijn martelaarschap te bewust
martelaar.... het valt alles weg, wanneer men hem even vergelijkt met zelfs den
respectabelsten zijner tijdgenooten, Conrad Busken Huet. Nog altijd zijn de ‘Ideeën’
in zekeren zin ‘unzeitgemässe Betrachtungen’; en nu wij Multatuli's correspondentie
steeds beter leeren kennen, ontdekken wij ook steeds meer, hoe ‘umzeitgemäss’ hij
wel geweest is. Om hem heen een soort rumoer van door bijzaken geïnteresseerde
belangstellenden met opengesperde oogen, en een beetje spontane sympathie van
enkelingen, die hem dankbaar waren, omdat hij was wie hij was; verder.... een groot
zwijgen van volslagen wanbegrip, een koppig negeeren van het genie (bij alle
goedkooper appreciatie van het talent); en als hoogste wijsheid de vermaarde brochure
van dr Swart Abrahamsz als deskundige, die aantoont, dat ‘Eduard gesproten is uit
een niet geheel “onbelaste” familie en dus zelf niet geheel vrij van erfelijken aanleg
tot zenuwlijder ter wereld is gekomen.’

Erfelijk belast?
Goed, goed, dr Swart Abrahamsz! De terminologie der psychiaters is sedert uw
publicatie in ‘De Gids’ van 1888 nog heel wat subtieler geworden; maar.... de Javaan
wordt mishandeld! Ik bedoel daarmee in het onderhavige geval, dat men het drama
van Multatuli niet afhankelijk behoeft te stellen van een erfelijke dispositie, en dat
de kern van het probleem Multatuli niet, nooit kan zijn de onvrijwillige keuze van
zijn voorouders. Ik zeg dat met te meer nadruk, omdat dr Julius Pée, wiens boeiende
boek ik hier heb aan te kondigen, de ‘beschuldiging’ van Swart Abrahamsz nog altijd
min of meer als een onverdiende blamage voor Multatuli's grootheid schijnt te
beschouwen. In onderscheid met Pée geloof ik, dat de bewijzen voor Douwes Dekkers
‘erfelijke belasting’ (als men het zoo noemen wil) vrij overstelpend zijn; men hoeft
er zijn briefwisseling maar op na te slaan. Dr Julius Pée behoort echter, wil het mij
toeschijnen, tot een soort menschen, die wij tegenwoordig niet te dikwijls meer
tegenkomen en die door hun ‘ouderwetsch’ positivisme en hun a-religieuse,
anti-mystieke mentaliteit toch zoo voortreffelijk geschikt zijn om, tekstcritisch, het
kaf van het koren te scheiden; maar hij gaat, als echt negentiende-eeuwer, uit van
het (denkbeeldige) ‘normale’ als het eenig-acceptabele, en beschouwt dus de
aantijging van ‘zenuwzwakte’ als een beleediging. Daarom gaat hij Swart Abrahamsz
fel te lijf, zooals hij verderop in zijn boek met onverholen afschuw spreekt van de
bigotterie van Multatuli's dochter Nonnie (waarvan hij zeer onthullende vrome brieven
aan een pater afdrukt); hij wil Multatuli in bescherming nemen zoowel tegen de
arrogantie van een dokter, die zelf neurasthenicus blijkt geweest te zijn (wat overigens
Multatuli niet vrijpleit!) als tegen de mystieke aanstellerij van Nonnie (die echter
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wel tot op zekere hoogte ‘eerlijk’ kan geweest zijn!); beide zijn voor hem, den
zindelijken positivist symbolen van den laster, waarmee men Multatuli gedurende
en na zijn leven zoo rijkelijk heeft overgoten.
Maar aangenomen, dat Multatuli een ‘zenuwlijder’ is geweest, en aangenomen, dat
hij zijn familieleden niet voldoende gewaardeerd heeft: dan nog en ondanks dat alles
is hij het genie van zijn eeuw in Nederland. Geen Swart Abrahamsz is in staat om
het genie uit dit keurig gedetermineerde product van de paringsdrift van Engel Douwes
Dekker en Sietske Eeltjes Klijn, echtelieden, wonende Korsjespoortsteeg no. 10 te
Amsterdam, weg te redeneeeren. Het genie is een dimensie, die de dimensie van
physische en psychische bepaalbaarheid kruist.
Als ik één bezwaar tegen het boek van dr Julius Pée naar voren wilde brengen, dan
zou het dit zijn: dat hij zich door zijn warme liefde voor Multatuli en zijn zoo
begrijpelijken afkeer van het gewroet der afgunstigen soms nog heeft laten verleiden
om Multatuli te verdedigen tegen aanvallen, die men gerust als door de feiten
gerechtvaardigd kan erkennen, zonder dat zulks ook maar in het geringste afbreuk
doet aan Multatuli's grootheid.

Multatuli aan Funke; Tine aan Potgieter.
Echter: hoe levend, hoe boeiend de figuur Multatuli ook voor menschen van 1937
is, heb ik voor de zooveelste maal kunnen constateeren onder de lectuur van het
boek, waarmee dr Pée ons een zeer belangrijken dienst heeft bewezen; daarom zou
ik er eigenlijk geen woord kwaad van willen zeggen, ook niet, waar de schrijver het
misschien eens zou verdienen. Want Pée heeft zich zoo discreet op den achtergrond
gehouden en zooveel belangrijk materiaal opgespoord en gepubliceerd, dat men hem
in de eerste plaats moet complimenteeren met dat ‘ouderwetsche’ positivisme en die
helaas ook ‘ouderwetsche’ nuchterheid van zijn critisch oordeel. Door de stukken
zelf te laten spreken bereikt Peé meer dan hij door een eigen betoog zou hebben
bereikt; hij rechtvaardigt Multatuli door dat hij hem aan het woord laat in zijn
menschelijke brieven aan zijn uitgever Funke, die ons tot dusverre onbekend gebleven
waren, daar mevr. Douwes Dekker - Hamminck Schepel ze om verschillende redenen
uit haar bekende editie der brieven heeft weggelaten. Zij zijn een gewichtige bron
voor de kennis van Multatuli's karakter, maar vooral voor de kennis van Multatuli's
verhouding tot zijn eerste vrouw, Tine, en tot zijn kinderen, Eduard (‘Edu’) en
Everdine (‘Nonnie’). Nu deze kinderen resp. in 1930 en 1933, zijn overleden, is er
geen enkele reden meer om de publicatie te supprimeeren, te meer daar noch de zoon,
noch de dochter zich gegeneerd hebben om de persoonlijkheid van hun vader in
woord en geschrift te bekladden. Men kan het moeilijk anders noemen, als men de
thans door Pée gepubliceerde correspondentie met Funke gelezen heeft; wat er ook
aan Multatuli als echtgenoot en vader moge hebben ontbroken (en dat zal, volgens
het oordeel der z.g. ‘normalen’, zeker niet weinig zijn), hij heeft zeker Tine en haar
kinderen niet ‘laten zitten’, op de manier die van de zijde van Edu en Nonnie is
gesuggereerd. Ook de brieven van Tine aan Potgieter, die haar tijdens haar ver brijf
in Italië met geld ondersteund heeft (en die Pée nu eveneens in zijn boek afdrukt
volgens het handschrift in de Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek), pleiten tegen
die voorstelling van zaken. ‘Sprekende bedelbrieven’ noemt Pée ze; het zijn inderdaad
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tragische documenten van een soort gecamoufleerde (soms nauwelijks
gecamoufleerde) aalmoezen-politiek, maar zij bewijzen ook, dat Tine zelf, hoewel
zij van haar man niet veel meer begreep dan dat hij het traditioneele ‘miskende genie’
was, in hem bleef gelooven. Het is vooral deze correspondentie, die onthullend is
voor den afstand tusschen Douwes Dekker en de ‘heldin’ van zijn ‘Havelaar’; als er
dan ergens van schuld sprake zou moeten zijn, dan zou men Multatuli moeten
verwijten, dat hij deze vrouw op een onverantwoordelijke manier idealiseerde tot
wat zij zeker niet was. Er is, gegeven eenmaal dit huwelijk, gegeven de Lebak-affaire
en haar voor dit gezin katastrophale financieele gevolgen, verder alleen vast te stellen,
dat deze verwijdering wel moest volgen; deze twee karakters konden slechts in
misverstand of verkeerde bewondering langs elkaar heen gaan.

‘Edu’ als vervalscher.
Uit de hoofdschotel van Pée's publicatie, de brieven van Multatuli aan Funke, blijkt
duidelijk, hoezeer Dekker aan zijn kinderen gebonden was, hoeveel pogingen hij
(natuurlijk: met zijn middelen!) gedaan heeft om hen na den dood van Tine terug te
krijgen. De voorstelling, als zou hij Edu en Nonnie eenvoudig in den steek hebben
gelaten, is absoluut valsch; en het is weinig verheffend, dat die voorstelling door den
zoon systematisch is opgedrongen aan de publieke opinie. Deze zoon is, blijkens de
hier gedrukte brieven en getuigenissen, het meest complete type van den ‘raté’
geweest, dat men zich maar denken kan. Het is zeer waarschijnlijk, dat de opvoeding
door de passieve Tine aan dit karakter weinig goed en zeer veel kwaad heeft gedaan;
haat tegen den vader zal hier wel het complement geweest zijn van vertroeteling door
de moeder (‘Hij was haar één en haar alles, zelfs haar tyran’, schrijft Mimi aan
Vosmaer in 1874). Een brief van Multatuli aan Funke van 14 December 1877 geeft
een zoo precieze en onthullende karakteristiek van den jongen, dat men nauwelijks
de andere bezwarende getuigenissen tegen hem, door Pée samengebracht, noodig
heeft om hem ten voeten uit voor zich te zien; hoe concreet Multatuli een mensch
kon typeeren, zou men alleen uit dezen eenen, zeer sympathieken brief over zijn
zoon kunnen afleiden. Een altijd correcte, beleefde, bescheiden ‘raté’, maar een
infame comediant en een schijn-figuur, deze Edu; ‘hij heeft geen besef van eer, goede
trouw, karakter; hij is om zoo te zeggen: zedelijk kleurenblind’. Geen huichelaar in
den gewonen zin. ‘Een huichelaar kent het goede, en wendt het voor. Eduard schijnt
het niet te kennen. Daarom zei ik: zedelijk kleurenblind’. De objectiviteit der
beschrijving is hier even onmiskenbaar als elders de wanhoop van den vader, omdat
het is zooals het is.
De haat van dezen minder dan middelmatig van talenten voorzienen zoon jegens
den beroemden vader kan men niet anders bestempelen dan als de gemeenste vorm
van rancune. ‘Edu’ heeft er zijn werk van gemaakt de reputatie van dien vader naar
omlaag te halen door zijn moeder als slachtoffer te poneeren (zelfs haar portret te
vervalschen!) en Mimi als de beroemde ‘slechte vrouw’ voor te stellen; in zijn brief
aan Funke voorvoelt Multatuli, hoe hij verraden zal worden. Het weerzinwekkende
in ‘Edu’ is niet, dat hij voor zijn moeder opkomt; weerzinwekkend is, dat hij het
niveau van zijn vader stelselmatig heeft genegeerd en daarvoor zelfs de feiten heeft
verdraaid. Bij Nonnie (getrouwd met den Italiaan Francesco Bassani) de vrouwelijke
versie van deze politiek, nog geaccentueerd door de bekeering tot de Moederkerk.
‘Mio Padre brillava per un' intelligenza luminosa, ma rivelava un carattere un po'
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eccentrico’, aldus schreef de dochter van Multatuli in haar autobiographie; als meer
dan een ‘excentriek’ heeft zij den vader nooit kunnen waardeeren, en het ware daarom
te wenschen geweest, dat zij het bij die waardeering maar gelaten had. Voor de
psycho-analytici schitterend materiaal ter documentatie van het ‘Oedipuscomplex’!

De schuldvraag.
Sterker dan waar elders ook heb ik, dit drama van vader en kinderen door
de publicaties van dr Julius Pée ‘als een roman’ meelevend, beseft, dat de
dimensie van het geniale en de dimensie van het psycho-physisch
bepaalbare elkaar altijd weer kruisen, hoe het van ‘schuld’ spreken, waar
men alleen van ‘fatum’ kàn spreken, deze quaesties altijd en altijd en altijd
weer vertroebelt. Multatuli is een genie, ‘Edu’ is een raté; het heeft geen
zin zich af te vragen, of de zoon een beter mensch zou zijn geworden als
de vader minder geniaal, maar een beter huisvader ware geweest. Ik voor
mij heb nooit de neiging gevoeld (zooals hier en daar nog zijn bewonderaar
Julius Pée) om Multatuli van ‘schuld’ vrij te pleiten, zoozeer ben ik bij
voorbaat overtuigd van het bestaan dier ‘schuld’ bij het genie van deze
afmetingen. Zonder deze ‘schuld’ had Multatuli de rol van Multatuli niet
kunnen spelen; dat excuseert daarom niet zijn menschelijke zwakheden,
maar het excuseert nog veel minder de als moederliefde vermomde
ressentimentsuitingen der kinderen.
Ik zou uit dit rijke boek, waarvan niet de geringste qualiteit de ridderlijke toewijding
van den schrijver is, nog veel meer kunnen aanhalen; maar het hier gegevene moge
voldoende zijn om er met nadruk de aandacht op te vestigen. De uitgeefster droeg
zorg voor een zeer royale illustratie, die verschillende interessante portretten en
handschriften voor het publiek toegankelijk maakt. Een betere herdenking van
Multatuli's sterfdag dan deze uitgave ware moeilijk te vinden geweest.
M.t.B.

De eigen toon
aant.

Een satirendichter en zijn tegendeel
Lof per neutraliteit
J. van Hattum, De Pothoofdplant (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1936).
G.H. 's Gravesande, Nachtelijke Vangst (Folemprise; Boucher,
's-Gravenhage 1937).
J.J. van Geuns, De Landschappen der Ziel (C.A.J. van Dishoeck, Bussum
1936).
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Onze Nederlandsche poëzie schijnt momenteel in een toestand te verkeeren, dien
men kan vergelijken met het zorgvuldig digereeren van iemand, die een rijk
voorzienen maaltijd achter den rug heeft, of - in minder gunstige gevallen - met het
herkauwen van behaaglijk in het gras uitgestrekte runderen. Er zijn twee
vormenwerelden over elkaar geschoven: de wereld van het ‘verlangen’, het ‘bloed’
en de ‘engelen’, ontstaan in wezen uit de lyriek van voor den oorlog (Roland Holst,
Bloem, e.a., die via Marsman met de na-oorlogsche periode verbonden zijn), en de
wereld van het ‘gewone woord’, die een reactie was op de al te krachtige exploitatie
van dat ‘bloed’ en die ‘engelen’ door de epigonen (Du Perron, Greshoff e.a.); ook
deze tweede wereld heeft reeds weer haar epigonen. Iets essentieel nieuws is er nadien
niet meer ontstaan; wij wachten nog tevergeefs op het ‘derde land’, waarin de
tegenstelling tusschen beide stroomingen weer zullen worden opgeheven. Een
afzonderlijke figuur als Vestdijk laat ik hier buiten beschouwing, omdat zijn poëzie
nog niet genoeg in het litteraire leven bezonken is om nu al epigonen te kunnen
kweeken.

De plant, die op graniet groeit.
Hoewel er dus geen dichters zijn opgestaan, die een werkelijke vernieuwing hebben
gebracht, zijn er niettemin nog eenige dichters, die meer belangstelling verdienen
dan alleen een vermelding pro memorie. Ik heb onlangs eens de aandacht gevraagd
voor de gedichten van M. Vasalis, die in Groot-Nederland van Augustus 1937
verschenen, en die, hoe klein het ensemble voorloopig ook nog maar was, een absoluut
eigen toon hadden, zoozeer zelfs, dat ik ze ieder voor zich als een afzonderlijke
creatie in mijn waarlijk niet meer dan middelmatige geheugen vasthield. De ‘eigen
toon’: dat is iets wonderlijks, bijna zoo wonderlijk als de eigenheid van een
persoonlijkheid, die men in elementen haarfijn kan ontleden zonder op de
persoonlijkheid zelf te stuiten. En zooals er een ‘eigen toon’ is, die sterker en sneller
overtuigt dan welke formeel-technische begaafdheid ook, zoo is er, omgekeerd, ook
een gansch niet onbelangrijke formeel-technische begaafdheid, die den lezer
onmiddellijk verraadt, dat hij in een bepaald soort poëzie dien ‘eigen toon’ niet zal
vinden. Zulk een geval lijkt mij de dichter J. van Hattum, die aan zijn bundel den
zeker niet simpelen titel De Pothoofdplant heeft gegeven. Deze titel is symbolisch
voor den inhoud van dien bundel. Hij is nl. aardig, opvallend en in zekeren zin zeer
karakteristiek.... en tegelijk geforceerd! Ik weet, ondanks ijverige nasporingen in
mijn oude schoolflora, nog altijd niet, wat een pothoofdplant is, maar ik voel met
dat al, wat de dichter in dit botanisch beeld heeft willen vastleggen. Het inleidend
gedicht definieert de pothoofdplant trouwens nader:
Liefdelozen....; in haar tover
bloeit open de bloem aan het havenhoofd;
wie brengt het stuifmeel tot haar over?
waarin heeft deze pracht geloofd?
Vanwaar het zaad, waaruit ontsproten
de vreemde bloem in het graniet?
Hoe sprong uit spleet, en zond haar loten
de pothoofdplant? - Ik weet het niet,
ik weet het niet - 'k Ben, als dit bloeien:
mijn hart staat open aan een zee;
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van alle winden, die er woeien,
droeg geen het vruchtend stuifmeel mee.

Men kan in deze omschrijving van de pothoofdplant een protest hooren tegen de vele
blauwe bloemen der romantiek, men kan er een verdediging van het slechts schijnbaar
steriel individualisme uit lezen; hoewel geen winden het bevruchtend stuifmeel
meedroegen bloeit toch de pothoofdplant op het graniet, waar de blauwe bloem der
romantiek niet aarden kan. In dit opzicht kan men de natuur van de pothoofdplant
dan zeker overdragen op Van Hattum; hij is een bijzonder vruchtbaar dichter, en hij
leeft zeker vrijwel uitsluitend uit een individualistisch levensbesef; bovendien is hij
in het geheel geen rijmelaar, en vooral een verdienstelijk hekeldichter. De sterke
kant van de pothoofdplant is inderdaad niet de lyrische volheid, maar wel de stekelige
zelfstandigheid, die zich op een allerminst tropischen bodem wil handhaven; Van
Hattum nu heeft alle formeele eigenschappen om een voortreffelijk satyricus te zijn.
Dat hij desondanks en ondanks vele werkelijk knappe gedichten in dezen bundel,
niet dien ‘eigen toon’ heeft van bv. M. Vasalis, verklaar ik voornamelijk uit twee
factoren, die zijn werk bepalen: zijn zeldzame vlotheid, eenerzijds, en de invloed
van den dichter E. du Perron, anderzijds. Blijkens den cyclus ‘Terrestrisch’ in den
bundel is Van Hattum van origine een proletarisch dichter, die echter met zekere
rhetorische verheerlijking van het proletariaat gebroken heeft; maar hij heeft ook een
felle rancune jegens den godsdienst en den militairen stand, die hem - dat moet
dadelijk erkend worden - niet tot de minste van zijn hekeldichten hebben geïnspireerd.
Men mag trouwens wel zeggen, dat het hekelen (aangenomen, dat men talent genoeg
heeft om den gehekelde werkelijk ongenadig den mantel uit te vegen) een van de
fatsoenlijkste manieren is om een bepaalde rancune af te reageeren; er zijn heel wat
minderwaardiger en heel wat achterbakscher manieren. Van Hattum heeft stellig het
talent, dat hem tot hekelen bevoegd maakt; maar dat neemt niet weg, dat hij op zijn
scherpst en ongenadigst is.. als hij in den toon van Du Perron hekelt! Het curieuze
naast-elkander van heldere, absoluut onsentimenteele, maar toch zeer ‘gevoelige’
lyriek en bijtend-sarcastische polemiek, dat zoo typeerend is voor de poëzie van Du
Perron is ook een van de meest karakteristieke eigenschappen van de poëzie van Van
Hattum. Men leze b.v. de drie laatste strofen van Van Hattums vers Dichters:
Zij schreven verzen; prevelden gebeden,
maar hadden van hun dagen niets verstaan;
zij wisten niet, wat veel millioenen leden;
zij waren slechts met eigen lot begaan.
En toen zij toch een dag de brand bespeurden,
sloten zij zeer zorgvuldig raam en deur....
en in hun kamer, waar roô-rozen geurden,
werkten zij voort aan 't rhythmisch, schoon gebeur.
En toen de hemel, dond'rend, nederkraakte
en d'aarde uit haar oude banen schoot,
dronk d'ene thee, waar d'and're verzen maakte
en wijl de derde het laatste venster sloot.

De overgang in de laatste strofe is volkomen Du Perron, tot in de détails toe. Maar
de achtergrond van Van Hattums poëzie is een geheel andere dan die van den met
de erfzonde van den rijkdom belasten Du Perron; zijn rancune is sterker, zijn hekeling
meer een aanklacht en soms een vervloeking; vandaar, dat er ook een meer ‘populaire’
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toon doorklinkt bij Van Hattum, een toon, die dikwijls raak is, maar ook telkens
dreigt te verloopen in een te gemakkelijke vlotheid:
Ik ben Van Hattum en ik weet,
dat 140 pond zoo heet,
maar dat de naam direct vervalt,
als het leven wijkt uit de Gestalt.
- En ik geniet graag 's levens gunst
én om mij zelf én om de kunst hoe meer ik drink, hoe meer ik eet,
hoe meer gewicht Van Hattum heet.

Dit is nog aardig; er is hier nog voldoende tegen-ironie tegen de leutigheid (het
Duitsche woord ‘Gestalt’ en de daarmee samenhangende associaties b.v.), om zulk
soort humor acceptabel te maken; maar het is tevens de grens. Als Van Hattum, op
zijn weg om zich van duperroneske invloeden te bevrijden, die grens gaat
overschrijden, zou hij op den duur niet meer dan een banale grappenmaker kunnen
worden. Ik moet bekennen, dat ik dat zou betreuren. De Pothoofdplant is een bundel
van een talent, die bovendien eenige van de zeldzame Nederlandsche hekeldichten
bevat, die èn scherp èn beheerscht zijn. Tenslotte groeit De Pothoofdplant toch een
zeer behoorlijk eind uit boven de gemiddelde productie van het seizoen.

Eenzaamheid en desillusie.
De poëzie van G.H. 's Gravesande behoort krachtens haar wezen geheel tot de
mentaliteit van voor den oorlog. Zij is echter veel eenvoudiger van structuur dan die
der meeste dichters van dien tijd; de beste verzen, die ik in dezen bundel Nachtelijke
Vangst (in de Folemprise-reeks bizonder verzorgd uitgegeven met teekeningen van
W.J. Rozendaal) heb gevonden, treffen vooral door een naïeve directheid. Er is slechts
één sentiment, dat de dichter werkelijk kan erkennen: de eenzaamheid, de desillusie,
en deze speciaal gezien als een attribuut van het leven in verhouding tot de menigte
en tot de vrouw. De ontgoocheling, die hier het motief der poëzie is, is volkomen
oprecht, waar zij niet naar te zware en dramatische beelden zoekt (zooals b.v. den
gekruisigden Christus, die bij 's Gravesande tenslotte een tooneelfiguur blijft, die
niet met de persoonlijkheid van den dichter versmelt). Ook de neiging tot àl te simpele
verteedering is een schadepost voor sommige dezer verzen; in dit opzicht (en in vele
andere bovendien) is 's Gravesande de antipode van Van Hattum, die eerder zijn
cynisme forceeren zal dan zijn sentimentaliteit toegeven. Daar staat dan tegenover
(en hierop leg ik den nadruk), dat de beste verzen van 's Gravesande zonder eenige
comedianterigheid de stemming van den maker weergeven en uit die stemming geen
litteratuur persen in den verkeerden zin van het woord. Zoo spreekt de persoonlijkheid
's Gravesande tot den lezer als een gevoelige mensch tot hem zou spreken in een
gesprek over de intieme dingen des levens.
Een van de beste gedichten in dezen bundel is zeker Nachtelijke Vischvangst, dat al
eerder als rijmprent werd gedrukt. Daarom geef ik als ander specimen het volgende
bijzonder goede gedicht ‘Van het Leven’:
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Het maanlicht bleekt het eikeloover,
dat ritslend in de nachtlucht beeft.
Zoo rilt mijn ziel als mij de toover
omvangt, die in uw oogen leeft.
De eenzaamheid van wijde heidevelden....
Hier vond ik rust, maar in mijn oogen welden
de tranen om het nimmer samen-zijn.
Was het een vleermuis, die mij plots ontstelde?
De kamperfoelie, in een brief gezonden,
houdt in mij waaks de heugnis van weleer....
Door bloemengeur heb ik uw ziel gevonden,
maar wéét, dat ik uw teederheid ontbeer.

De onpersoonlijke persoonlijkheid.
Terwijl het in de poëzie van 's-Gravesande steeds de subjectieve mensch is, die zich
van het woord bedient, is de poëzie van J.J. van Geuns hoofdzakelijk
onpersoonlijk-visueel; gelijkmatig, ordelijk visueel, dat moet ik er bij zeggen. Van
Geuns heeft vroeger eenige slagen moeten opvangen, die vielen in een debat over
oorspronkelijkheid en epigonisme; hij fungeerde in één van mijn eigen polemieken
als hèt voorbeeld van den epigoon. Nu ik deze Landschappen der Ziel (vol historische
en geographische décors) doorgewandeld heb, heb ik eenig berouw over mijn
voorbeeld; niet, omdat de heer Van Geuns een zeer sterke persoonlijkheid is, maar
omdat hij voor een epigoon te formeel en te gelijkmatig-neutraal is. Zou de
onpersoonlijkheid misschien werkelijk het hoogst.... persoonlijke privilege van Van
Geuns zijn? Vrijwel al deze gedichten zijn technisch tamelijk onberispelijk, zij het
dan ook hier en daar wel eens met een stoplap afgewerkt; zij zijn b.v. veel
onberispelijker dan die van 's-Gravesande; maar zij zijn tevens zoo
onwezenlijk-onzijdig-picturaal-gestyleerd, dat men er bijna toe zou komen, Van
Geuns als den grootsten dichter der Absolute Neutraliteit te huldigen. Het eene gedicht
na het andere verschijnt en verdwijnt, na ons even vriendelijk aangeraakt te hebben;
en zoo zouden wij de woorden van Van Geuns' ‘Reislied’ tot de onze willen maken:
Weer vooruit den morgen tegen! Was dit niet het diepste leven
Al is ook op geen der wegen
Van ons gaan een spoor gebleven?

Alles welbeschouwd is het toch merkwaardig, dat men verzen kan bundelen, zooals
men schilderijen exposeert: knappe schilderijen, bekoorlijke schilderijen.... en toch
schilderijen, waarvan men er evengoed tien als honderd of duizend kan exposeeren,
zonder dat men de persoonlijkheid van den schilder iets nader komt.
Menno ter Braak.

Vondel-Shakespeare
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aant.

De polariteit van kunstenaar en mensch
Het probleem der vertaalbaarheid
Vondel. Volledige Dichtwerken en Oorspronkelijk Proza. Verzorgd en
ingeleid door Albert Verwey. (H.J.W. Becht, Amsterdam 1937).
Toen ik onlangs, in een particulier gesprek met den Spaanschen schrijver José
Bergamin, informeerde naar eventueele goede vertalingen van Calderon, antwoordde
hij mij met groote beslistheid, dat zulke vertalingen niet bestonden: ‘Calderon est
absolument intraduisible!’ En hij legde mij uit, waarom. Toen hij uitgesproken had,
had ik het gevoel, dat hij, in totaal verschillende ‘dimensies’ en met totaal andere
consequenties voor het bijzondere geval, mij iets had meegedeeld over Vondel: onzen
Vondel, zooals men pleegt te zeggen, vooral in kringen, waar men hem niet leest.
Of ik mij in dezen indruk vergis kan ik niet beoordeelen, aangezien ik. Calderon niet
voldoende ken, en (o, hopeloos vooruitzicht) hem ook niet zal kunnen en mogen
kennen, eer ik een Spanjaard ben geworden. Mijn eenige troost in dit gesprek was,
dat het Bergamin tegenover Vondel verging als het mij verging tegenover Calderon.
Deze absolute onvertaalbaarheid van den ‘prins onzer dichters’ is uiteraard geen
toeval. Niemand zal, dunkt mij, op de gedachte komen, Shakespeare een onvertaalbaar
auteur te noemen, hoewel hij in het geheel niet gemakkelijk te vertalen is, zooals uit
een simpele vergelijking van de vertalingen van b.v. Burgersdijk en Van Looy reeds
kan blijken. Het criterium der vertaalbaarheid heeft niets te maken met gemakkelijk
of moeilijk; dat Vondel onvertaalbaar is, beteekent volstrekt niet, dat men den
Gijsbrecht onmogelijk in het Duitsch, Fransch of Engelsch kan overbrengen; het wil
alleen zeggen, dat men, door Vondel te vertalen, de essentie van zijn dichterschap
uit de teksten wegneemt. Wat men dan overhoudt is een geraamte, een
formule-met-voorbeelden van zeventiende-eeuwsche barok in de Nederlanden, een
perzik, nagemaakt in marsepein, waaraan de niet in marsepeinen formules uit te
drukken fluweelige gloed van de opperhuid ontbreekt. Met andere woorden: het
dichterschap van Vondel is onverbrekelijk verbonden aan de nuances van het
taaleigen, zooals het dichterschap van Shakespeare in vertaling triomfeert over die
nuances. Vondel en Shakespeare: in die polen van schrijverschap in de gansche
polariteit van vorm en inhoud, als het groote, veelomstreden probleem van de
verhouding kunstenaar en mensch gegeven.

‘Senex’ en ‘puber’.
Albert Verwey, die den hier te bespreken nieuwen ‘volks-Vondel’ met zulk een
waardige inleiding heeft voorzien, merkte in een zijner vroegere studies over Vondel
op, dat deze zijn eerste groote drama schreef op den leeftijd, waarop Shakespeare
zijn laatste werk voltooide. Ik heb daarop eenige jaren geleden eens de aandacht
gevestigd en er de opmerking aan toegevoegd, dat Vondel dus blijkbaar de stimulans
der seniliteit noodig had om zijn Groote Werken te schrijven; ‘zooals Shakespeare
de groote puber is, wiens Hamlet alle kenmerken der gemiddelde ferme, bewuste
mannelijkheid mist, zoo is Vondel de Groote Senex, die, uitgeraasd in dienst van
een volkomen willekeurige partij (Oldenbarnevelt, de Remonstranten), zijn ouden
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dag besteedt aan het egale bezingen van de “heerlijkheid” eener andere willekeurige
partij (de Moederkerk)’, voegde ik er aan toe, in de meening, dat men wel zoo goed
zou willen zijn, de bedoeling van die formule te vatten. Ik heb mij echter vergist,
want nog dezer dagen verkondigde een overigens zeer achtbaar auteur in een lezing
hier ter stede, naar ik vernam, dat ik Vondel (tout court!) een ‘seniel dichter’ had
genoemd! Deze zeer achtbare auteur zal toch waarschijnlijk behoorlijk lezen en
schrijven hebben geleerd; omdat zijn volstrekte achtbaarheid mij te eenenmale
verbiedt aan een opzettelijke verdraaling zijnerzijds van mijn woorden te gelooven,
begin ik echter aan de vruchtbaarheid van het door hem genoten onderwijs te twijfelen;
want wie uit den boven aangehaalden zin leest, dat ik Vondel als een soortement
afgetakeld en tandeloos poëetje wenschte voor te stellen, moet werkelijk het
leesplankje nog eens onderhanden nemen. Juist het tegendeel n.l. volgt uit het citaat;
maar de zeer achtbare auteur in quaestie was blijkbaar zoozeer apriori overtuigd, dat
ik Vondel wilde beleedigen, dat hij niet eens op het idee kwam, dat ik in de verhouding
Shakespeare-Vondel een probleem wilde stellen! De enorme productiviteit van
Vondel, die (een bezadigd man als Verwey geeft het zelf toe) klaarblijkelijk
samenhangt met een leeftijdsgrens, is immers een probleem, althans voor degenen,
die het stellen van een probleem niet reeds qua talis als een beleediging beschouwen;
en het komt mij voor nu niet bepaald heiligschennis te zijn om vast te stellen, wat
Verwey ook vaststelde (zij het dan ook zonder er conclusies uit te trekken) dat het
dichterschap van Shakespeare een ander leeftijdsklimaat prefereerde dan het
dichterschap van Vondel. En meer dan ooit ben ik, allen zeer achtbaren boozen
auteurs ten spijt, ervan overtuigd, dat het leeftijdsprobleem een zeer essentieel
onderdeel is van het probleem Shakespeare-Vondel überhaupt; de vraag naar de
vertaalbaarheid resp. onvertaalbaarheid is er een ander, misschien evenzeer essentieel,
onderdeel van.
Vorm en inhoud, kunstenaar en mensch. Het spreekt vanzelf, dat de werken van
Vondel een inhoud hebben, zooals de werken van Shakespeare een vorm hebben;
het spreekt eveneens vanzelf, dat Vondel een mensch is geweest, zooals Shakespeare
een kunstenaar is geweest; ik stel dit zoo breedvoerig voorop, omdat ik niet het risico
wil loopen, dat de zeer achtbare auteur weer verkeerd leest en b.v. gaat verkondigen,
dat ik Vondel een kunstenaar zonder inhoud, Shakespeare daarentegen een mensch
zonder vorm heb genoemd. Welnu, dit voor de extra-duidelijkheid nog eens extra
uitvoerig en degelijk vastgesteld zijnde, beweer ik, dat het schrijverschap van Vondel
één apotheose is van den vorm en den kunstenaar, terwijl het schrijverschap van
Shakespeare juist zijn bekroning vindt in den inhoud en den mensch. Of anders
gezegd: naarmate Vondel groeit naar zijn volmaaktheid, wordt hij meer en meer een
verheerlijker in taal van gangbare, conventioneele ideeën, waaraan hij zich zonder
den twijfel te kennen onderwerpt; naarmate Shakespeare groeit naar zijn volmaaktheid,
wordt hij meer en meer een scepticus, die zich van het (voor een groot deel van zijn
publiek) ondoorgrondelijk taalmasker bedient om de gangbare, conventioneele ideeën
(soms bij wijze van spel - zoo in A Midsummer-night's Dream -, soms door de tragedie
- zoo b.v. in Hamlet of Macbeth) in hun tegendeel te doen verkeeren. Dit is het, wat
ik, ten onrechte rekenend op den goeden verstaander en het halve woord, vroeger
onder woorden bracht door op Vondels werken het stempel der ‘seniliteit’, op die
van Shakespeare dat der ‘puberteit’ te drukken. (Ik zal mij hoeden het ooit weer te
doen, althans in geschriften, die de lectuur van den genoemden zeer achtbaren auteur1)
zouden kunnen uitmaken).
1) Bedoeld is de romancier Herman Robbers, die zich echter onder het schrijven voor mij tot
een symbool van het misverstand verdichtte.
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De twee maskers.
Immers: dat deze twee ontwikkelingsgangen iets, alles uitstaande hebben met twee
diametraal verschillende typen van menschelijke constitutie, kan alleen een
vreemdeling in Jeruzalem loochenen. Over Vondel althans weten wij door de
biographie van Geeraert Brandt genoeg, om te kunnen vaststellen, dat hij de
onderwerping aan het bindend (en tevens voor zijn zinnelijk temperament speelruimte
latend) gezag eener absolute autoriteit noodig had, om zich te kunnen laten gaan in
zijn zinnelijk dichterschap; hij vond dat gezag in de katholieke Kerk, na een periode
van onzekerheid (niet: van twijfel!), en van dat oogenblik af kunnen wij geen
onderscheid meer maken tusschen Vondels gezicht en het katholieke masker. Precies
het tegendeel bij Shakespeare: wie zijn drama's aandachtig leest, onderscheidt steeds
weer achter het masker van den officieelen, positieven, optimistischen Shakespeare
het beweeglijke, sceptische, ironische en in laatste instantie altijd officieuze en
raadselachtige gezicht van een anderen Shakespeare, die zich in de poëzie van zijn
woorden evenzeer verbergt als onthult, wiens officieele oplossingen altijd begeleid
worden door een heimelijken wenk naar de verborgen andere oplossing. Ik gaf
daarvan in mijn beschouwing over Macbeth een voorbeeld: de later zoo stralende
overwinnaar Malcolm onthult zich, quasi om Macduff op de proef te stellen, aan
hem als een schurk, voor wien niets veilig zal zijn, als hij eenmaal aan de regeering
zal zijn gekomen...... om vervolgens alles weer als ‘Witz’ terug te nemen; het is als
roept hij het publiek toe: ‘Ook ik ben Macbeth; ik durf alleen niet Macbeth te zijn,
ik durf geen conventioneele grenzen te overschrijden; daarom blijf ik de officieele,
maatschappelijke Malcolm, en daarom breng ik de oplossing voor de stalles!’ Men
moet echter ooren hebben om deze ironie te hooren....
Naar zulke geheimen, naar dezen ondoorgrondelijken glimlach van het beweeglijke
gezicht achter het masker zal men bij Vondel vergeefs zoeken; hij heeft zich zoozeer
geïdentificeerd met de ‘spelregels’ van zijn cultuurperiode, dat hij het geheele
wereldgebeuren en geheel zijn menschenkennis in dienst kon stellen van die
‘spelregels.’ Zijn masker en zijn gezicht zijn zoo volkomen één, dat men inmenging
van Vondels persoonlijk leven in zijn werken met een lantarentje moet opsporen;
zijn persoonlijk leven is versmolten met de traditie, waaraan hij zich heeft
onderworpen, zijn werk is naast dat van Rubens een facet van de ‘onontleedbare
fuzie van Christendom en heidendom’ (Verwey), die men de barok pleegt te noemen.
En meer nog: dit persoonlijk leven is versmolten met een specifiek Nederlandschen,
Amsterdamschen vorm van de barok, die zijn geur en eigenheid zou verliezen door
vertaling. Verwey formuleert het weer uitstekend, als hij Vondels wereldorde
omschrijft als: ‘een kegel met aan den top de Godheid, dan Amsterdam en de kerk,
dan de vorsten en de burgerij, en in die burgerij als het eigenlijk waardevolle alles
wat niet om het goed diende, maar om den geest.’ ‘Hij beschreef dat schema niet’,
voegt Verwey er aan toe, ‘maar hij voelde het in zich en doordrong en omsloot het
met zijn droom van de klassieke oudheid’.
Het woord ‘schema’ is hier den inleider uit de pen gegleden. En volkomen terecht;
zoo belachelijk als het zou zijn, de problematiek van Shakespeare als ‘schema’ te
betitelen, zoo geheel van toepassing is deze term op de problematiek van Vondel.
Voor de kennis van Vondels oeuvre, als geraamte van ideeën wel te verstaan, komt
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men een heel eind met de kennis van den Bijbel, de kerkelijke overlevering en wat
zich daarbij aansluit, voorts van de requisieten der Ouden; de ‘onontleedbare fuzie’
van die twee elementen is geen fusie van ideeën; noch van critisch inzicht in het
Christendom, noch van de psychologie der Oudheid vindt men in Vondels werk de
sporen. Het ‘schema’ is hem voldoende om de zinnelijke wereld, waarin (zie den
hemel in Lucifer!) ook de bovenzinnelijke wereld wordt betrokken, onophoudelijk
te verheerlijken in zijn taal, in dat onnavolgbaar rijke idioom, waarin de
Metamorphosen van Ovidius inderdaad klinken als een Herscheppinge, zooals de
ovidiaansche bacchanten inderdaad veranderen in vondeliaansche ‘wijnpapinnen’.
Deze zinnelijke gloed van de opperhuid is dus allerminst in tegenspraak met de
conventionaliteit van het ‘schema’. De barok verdraagt conventioneele kunstenaars,
zij culmineert zelfs in de zinnelijke verheerlijking van het conventioneele, kunst van
spelregels en vorstendienaren als zij is....
Maar wie Vondel vertaalt, beschadigt onvermijdelijk de opperhuid, omdat het
‘schema’ even onvermijdelijk sterker zal gaan lijken op een skelet....

De nieuwe Vondeluitgave van Verwey.
De Vondel-uitgave van Verwey in één deel, die voor mij ligt, is een monumentaal
werk. Wij leven in een ‘Vondeljaar’ (de ironie van het literaire toeval wil, dat het
ook een ‘Multatuli-jaar’ is!), en men kan zich dus voorbereiden op een stroom van
artikelen over Vondel. Deze nieuwe uitgave heeft een ander doel: Vondel in een niet
voor geleerden bestemden, in hedendaagsche spelling gedrukten en groepmatig
geordenden vorm weer onder oogen van den gemiddelden lezer te brengen. De
aangewezen man voor dit omvangrijke werk was ongetwijfeld Albert Verwey; een
persoonlijkheid, zoowel door zijn temperament als door zijn dichterschap als door
zijn groote kennis uitermate geschikt om Vondel met zijn autoriteit te begeleiden.
Ik kan een ieder aanbevelen Verweys inleiding tot deze uitgave te bestudeeren; men
zal hier, zulks in onderscheid met de meer luidruchtige en vaak hinderlijk-zelfvoldane
Vondel-vergoders, een mensch aan het woord vinden, die een groote sympathie,
vrucht van een langdurigen intiemen omgang met het werk, niet verbergt, maar deze
evenmin verklankt door orgieën van schuimende adoratie. Wat zijn standpunt ten
opzichte van den dichter betreft, staat Verwey, de protestant, ver af van Gerard Brom,
den katholiek, maar zij hebben beide gemeen, dat zij Vondel niet bedelven onder de
epitheta ornantia, maar hem trachten te situeeren in zijn tijd. Deze inleiding van
Verwey past bij deze uitgave, die eenvoudig is, maar goed van formaat en typographie,
en gedrukt werd op uitstekend papier. De kleine letter van den tekst is helder, zoodat
de lectuur van de pagina met twee kolommen (wel onvermijdelijk gevolg van een
goedkoope editie) weinig vermoeit: een chronologische en alphabetische
inhoudsopgave vergrooten de bruikbaarheid van het werk. Dat de aanteekeningen
niet wedijveren met de uitgave van de Wereldbibliotheek, maar zoo veel mogelijk
zijn gecomprimeerd, is bij een geenszins duister dichter als Vondel eer een voordan een nadeel. Ook de hedendaagsche spelling zie ik allerminst als heiligschennis;
Vondels onvertaalbaarheid is niet afhankelijk van een paar orthographische
bijzonderheden; met dat al zal de zware Vondel-ruiterij stellig wel eenige verwoede
aanvallen doen op deze onbeschaamde nieuwerwetschheid van Verwey.
Als het alleen van deze uitgave afhangt, zal Vondel in het Vondeljaar stellig een
veelgelezen auteur worden.
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Menno ter Braak.

De zaak Urbain van de Voorde
aant.

Een nabetrachting bij de motie
Psychologie van den plagiator
Het geval Urbain van de Voorde, waarover onze Brusselsche correspondent reeds
uitvoerig bericht heeft, is, zooals men in het avondblad van j.l. Zaterdag heeft kunnen
lezen, afgesloten met een motie der Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen,
waarin het gepleegde plagiaat wordt erkend en veroordeeld.
Nu de zaak in dit definitieve stadium is gekomen, kan men zich nog eens de vraag
stellen, aan welke zonderlinge impulsen de plagiator gehoorzaamt. Er zijn natuurlijk
altijd twijfelgevallen; ik herinner aan het geval ‘Vrouw Jacob’, dat niet door mij,
maar door de schrijfster van het werk in quaestie, tot een cause célèbre is
gebombardeerd. Men kon hier spreken van een ‘grensgeval’, omdat mevr. Boudier
- Bakker hoogstwaarschijnlijk in de meening had verkeerd, dat een historische roman
nu eenmaal door deze manier van ‘bronnenbewerking’ tot stand komt.
Veel ernstiger is het door Urbain van de Voorde gepleegde plagiaat. Aan roerende
onschuld kan men hier onmogelijk meer denken; daarvoor was zijn werkwijze te
geraffineerd, was zijn verzwijgen van de bronnen te... veelzeggend. Wanneer men
een betoog van iemand anders onder eigen fabrieksmerk verkoopt, heeft men geen
recht meer op consideratie, en de overigens gematigde motie der Vlaamsche
letterkundigen brengt zulks ook duidelijk tot uitdrukking.
***
Ter illustreering van de door Urbain van de Voorde oorbaar geachte methode geef
ik hier naast elkaar een passage uit Godfried Benn, ‘Fazit der Perspektiven’ en de
‘bewerking’ uit ‘Het Pact van Faustus’:
G. Benn: blz. 21/22

U. Van de Voorde: blz. 120/121

Diese Aufklärung, die nun als definitive
und endliche Schöpfung kam, die damit
begann, dem klaren und befreiten Geist
das Mannesalter seines Denkens
aufzureden und durch eine Philosophie
der positiven Erfahrung und mit Hilfe
wieder eines Gesetzes des
Dreistadiengesetzes, zu der Einsicht zu
bewegen, dass das letzte endgüitige und
universale Zeitalter nun mit den

Deze ‘nieuwe verlichting’, die nu als
definitieve en uiteindelijke schepping
gold, begon daarmee, - en de positieve
philosophie stak hierbij aardig een handje
toe, - den geesten in te prenten dat de
laatste en universeele aera thans met de
natuurwetenschappen aangebroken was.
Het was de tijd dat de vlakste philosophie
en die ooit een koud redeneerend brein
uitgedacht heeft in een vermoeiende
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Naturwissenschaften angebrochen sei,
‘ein notwendiges und unveränderliches
Gesetz’ (Comte) dass ‘es ein völlig
sinnloses und aussichtsloses
Unternehmen sei, nach ersten Ursachen
und letzten Zielen zu forschen’ (Comte),
ihm dafür aber ein Dasein pries, ‘so weit
als möglich frei von Leid und so reich als
möglich an Genüssen nach Qualität und
Quantität zugleich’ (Mill); und die damit
endete, dass ihre heutigen erlauchten
Koryphäen, Koryphäen aus der
Universitas literarum, den doch durch
eine längere Geschichte wie die der
Hochschulen als elementar
dokumentierten Drang nach Universalität
und Totalität ‘ein logisches Spiel zur
Befriedigung autistischer Gelüste’
nennen.

cultuur ingang kon vinden, de geest
vormde geen wezenheid op zich zelf;
maar was aan de natuurwet onderworpen;
als een vallende steen of als een
ijzervijlsel in een magnetisch veld waren
zij beheerscht door een noodzakelijke en
onveranderlijke wet (Comte); het was een
volkomen zinlooze en uitzichtlooze
onderneming naar de eerste oorzaken en
laatste doeleinden te vorschen (Comte);
aanbevelenswaard was echter een leven
‘zooveel mogelijk vrij van leed en zoo
rijk mogelijk aan genot naar hoedanigheid
en hoeveelheid tevens’ (Mill.). En 's
menschen scheppende begaving, den alle
genialiteit kenmerkenden drang naar
universaliteit wisten latere fakkeldragers
van deze rationalistische wancultuur niet
anders te noemen dan ‘een logisch spel
tot bevrediging van artistieke lusten’..

Prof. Closset wijst er in de ‘Groene Amsterdammer’ van deze week op, dat de
heer v.d. Voorde niet eens de moeite heeft genomen zijn geplagieerden tekst te
begrijpen; hij vertaalt n.l. ‘autistisch’ (bij Benn) door ‘artistiek’; hetzij omdat hij het
woord niet begreep, hetzij omdat hij.... het zoo dròk had? Zulk een verschrijving is
inderdaad meer dan onthullend, onthullender haast dan het geheele plagiaat. Want
blijkbaar is het den plagiator veel minder om het denken dan om de woorden te doen;
wanneer hij maar een hoeveelheid letters op papier zet, is voor hem de zaak gezond.
Raadselachtig blijft hier altijd nog de speculatie. Waarop speculeert de plagiator?
Op een verregaande critiekloosheid bij het lezend publiek? Op den eerbied voor het
woord als zoodanig, desnoods geheel zonder beteekenis, of geladen met de half
begrepen beteekenissen van anderen?
Over de psychologie van het plagiaat is nog weinig bekend. Maar tot de steevast
weerkeerende argumenten van den ‘op heeterdaad’ betrapten plagiator behoort het
beroep op de middeleeuwen en op Shakespeare of Goethe, die immers ook wel
overnamen zonder bronvermelding. Het behoeft wel nauwelijks betoog, dat dit beroep
in onzen tijd niet meer opgaat, afgezien nog van het feit, dat Shakespeare b.v. slechts
het uiterlijk schema van ‘Macbeth’ uit de kroniek van Holinshed overnam en het
innerlijk drama uit zichzelf putte. Zooals er, door een historische ontwikkeling,
tegenwoordig een algemeen erkend en geëerbiedigd privaat bezit bestaat, zoo bestaat
er ook een privaat bezit van den ‘geest’, dat men ‘oorspronkelijkheid’ noemt. Ieder
schrijver weet, dat hij daarmee rekening heeft te houden, wanneer hij niet tot de
dieven wil behooren. De plagiaatplegers, die zich op de historische toevalligheid van
dit geestelijk privaat bezit beroepen, handelen dus als menschen, die de superioriteit
van een communistisch stelsel willen bewijzen door den eigendom van hen, die beter
gesitueerd zijn dan zij zelf, te ontvreemden. In de economie is reeds aangetoond, dat
zulks op zijn best een misverstand en op zijn slechtst zwendel is; in de republiek der
letteren schijnt die waarheid nog niet te zijn doorgedrongen.
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M.t.B.

Vertaling of verminking?
aant.

Ribeiro's roman in Nederlandsche bewerking
Is er censuur toegepast?
In het wederom zeer gevarieerde en door auteurs van allerlei richting gevulde nummer
van Groot-Nederland (op welks inhoud ik terugkom) stelt de lusitanist M. de Jong,
docent aan de zomercursussen van de Universiteit te Coïmbra, een niet alledaagsch
geval van ‘vertalingstechniek’ aan de orde.
Het betreft hier den roman ‘De man die den Duivel doodde’ van Aquilino Ribeiro,
een Portugeeschen schrijver van groote beteekenis; ik heb aan dit boek onlangs reeds
een Zondagsartikel gewijd. De Jong heeft nu nagegaan, hoe de vertaler, dr J. Brouwer,
zich gekweten heeft van zijn taak. Na de persoonlijkheid van Ribeiro te hebben
behandeld en na vervolgens hulde te hebben gebracht aan dr Brouwer als hispanist,
komt De Jong tot de conclusie, dat Brouwer ‘van het Portugees niet meer begrijpt
dan een gemiddeld H.B.S.-er van het levende Frans’. Hij constateert:
‘De Nederlandse “vertaling” van Ribeiro's roman telt 306 bladzijden.
Daarin heb ik aangetekend: a) een 460 weglatingen, van losse woorden af
tot halve bladzijden toe; b) ongeveer 70 foutieve en dwaze overzettingen
te wijten aan verkeerd-begrepen zinsconstructies; c) circa 625 andere
averechtse, potsierlijke en zinloze “vertalingen” van woorden,
uitdrukkingen en gehele alinea's’.
***
Tot staving van deze stellingen brengt De Jong bewijsmateriaal aan, dat in hooge
mate bezwarend lijkt voor den vertaler. Aangenomen, dat De Jong gelijk heeft: dan
is de vertaling van dr Brouwer een caricatuur van het origineel. Hij geeft ‘grof linnen’
weer door ‘droog brood’, een ‘waakhond’ door een ‘boerenhofstede’, een ‘kettinkje’
door een ‘japonnetje’ etc. etc. Dit op zichzelf zou al erg genoeg zijn. Maar verder
constateert De Jong, dat dr Brouwer een soort moreele en clericale censuur heeft
toegepast op Ribeiro's werk, waardoor het oorspronkelijk karakter daarvan wordt
verwaterd. Over de rechtmatigheid van deze veranderingen (overleg met den auteur
e.d.) heeft dr Brouwer geen enkele bijzonderheid verstrekt; zijn voorwoord spreekt
slechts van ‘eenige (sic!) veranderingen aangebracht volgens daartoe gedaan voorstel’.
Wanneer de door De Jong genoemde wijzigingen juist zijn, dan is een dergelijke
vage aanduiding absoluut onvoldoende; de vertaling krijgt, in dezen vorm
gepresenteerd, het karakter van een vervalsching.
Aan het eind van zijn requisitoir stelt De Jong zich de volgende vragen:
1e. ‘Wat blijft er eigenlijk over van de opzet van een boek, als men zeer duidelijke
tendenties van de schrijver verdoezelt en verdraait?
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2e. Wat vindt men nog terug van de stijl, als de “vertaler” honderden en honderden
woorden en uitdrukkingen, in beschrijving en dialoog, verbloemt, fatsoeneert
of spoorloos doet verdwijnen? Om over de meer dan zevenhonderd onopzettelijke
fouten nu maar verder te zwijgen..
3e. Hoeveel leven behouden de beschreven figuren, als men hun geestelijk spectrum
systematisch van bepaalde sprekende kleuren ontdoet, omdat die U toevallig
persoonlijk tegenstaan?
De vragen stellen is ze beantwoorden. En zo is dr Brouwers werk tot iets anders
geworden dan wat men, met Koenen, een vertaling noemen mag: het is een
vermomming, waarin Aquilino Ribeiro zich zelf verloochenen zou.’
***
Het geval Urbain van de Voorde is nog niet ‘koud’, of een nieuw ‘geval’, zij het van
geheel anderen aard, schijnt zich aan te kondigen. Voorshands wil ik echter den
nadruk leggen op het gevaar van voorbarig generaliseeren; de omstandigheden zijn
zeer verschillend. Dr Brouwer zal, hoop ik, op deze (sober geformuleerde)
beschuldiging het zijne willen antwoorden. Zijn reputatie als kenner van de Spaansche
cultuur en zijn onafhankelijke houding in de Spaansche quaestie zijn ietwat andere
antecedenten dan die, waarop Urbain van de Voorde zich kan beroepen. Het materiaal,
dat De Jong tegen hem aanvoert, is echter te bezwarend, dan dat men het stilzwijgend
zou kunnen voorbijgaan.
Voor de groote qualiteiten van Ribeiro zelf pleit nu des te meer, dat men, ondanks
de vertaling, zijn roman tot het einde toe geboeid leest!
M.t.B.

Constant ontdekt de wet
aant.

De wet en het individu
Opstand der vrouwen
Constant van Wessem, Margreet vervult de Wet. (Van Loghum Slaterus,
Uitg.-Mij, Arnhem, 1936).
Wat is de wet?
Voor sommigen is de wet, reeds omdat zij wet is, het volledige moreele gezag,
waaraan een mensch zich te onderwerpen heeft; wie, ergo, de wet gehoorzaamt, is
een moreel mensch.
Voor anderen is de wet de incarnatie van de doode traditie, en wie aan de wet
gehoorzaamt, omdat zij de wet is, een kuddedier; ‘de letter doodt, de geest maakt
levend’ is een uitspraak, die men kan interpreteeren als een aanwijzing in die richting.
Wanneer men in deze lijn doorredeneert, is de wet het immoreele bezinksel van het
leven en wordt de opstand tegen de wet een bewijs van moreele kracht.
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De Joden hebben vanouds de reputatie gehad, dat zij de Wet respecteerden omdat
zij de Wet was. Er zijn voorbeelden te over in hun geschiedenis, die wijzen op de
kracht die zulk een (dikwijls formalistische) levensbeschouwing kan verleenen; de
wet immers, als letter, is een instantie, die men desnoods blindelings kan volgen, die
in bepaalde gevallen zelfs de geheele persoonlijke verantwoordelijkheid voor het
leven kan vervangen. In het Christendom, dat ten deele een voortzetting is van het
Jodendom, is ook een deel van deze wetsvereering overgegaan, hetgeen overigens
ook niet bijzonder wonderbaarlijk is. Een geloof zonder ‘letter’ kan zich in de wereld
niet handhaven; niet iedereen is geboren voor het persoonlijk onderzoek, waarop het
protestantisme den nadruk legt; de formule bindt, bevestigt de saamhoorigheid der
gemeente en kan niet worden afgeschud zonder dat een nieuwe formule gevonden
is, die opnieuw in staat kan zijn om te binden. Dat is de essentie van het geloof, maar
ook van alle cultuur. Wie even nadenkt over het wezen der taal, ontdekt spoedig
genoeg, dat ‘taal’ en ‘letter’ niet toevallig vaak in één adem worden genoemd; de
letter (het letterteeken) is de noodzakelijke voortzetting van het gesproken woord,
voorzoover dit de sprekers elkaar doet verstaan, dus een gemeenschap tusschen hen
vormt. Reeds de taal, waarzonder wij niets vermogen, is dus een vorm van wet, en
ook de allerconsequentste individualisten, die van geen gemeenschap willen weten,
moeten gebruik maken van althans deze we'sparagraphen.

Individualisme als protest tegen de wet.
De kunstenaars van het woord zien echter dit bindende karakter van alle taal niet
zelden over het hoofd; getuige de bekende formule van Tachtig, inhoudende, dat
kunst is de ‘allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’. Het
geheele impressionisme in de litteratuur is één protest tegen het bindende, sociale
karakter der taal; en dit impressionisme is natuurlijk het uitvloeisel van een houding
tegenover het leven. De impressionistische, eveneens de strikt individualistische
kunstenaar wenscht zich tegenover het leven, tegenover de ‘anderen’, niet te binden;
hij wenscht de wet niet te erkennen, omdat hij haar vereenzelvigt met de doode
traditie. Het schrijven ziet hij als een strikt persoonlijke aangelegenheid; eerder als
een spel en tijdverdrijf dan als een verplichting. Deze houding brengt dikwijls mee,
dat het nadenken over zijn sociale positie hem alleen maar onaangenaam is; de kunst
neemt hem zoo volkomen in beslag, dat hij er zelfs niet toe komt zich rekenschap te
geven van de geaardheid van het instrument, waarmee hij werkt: de taal. Tot er, door
een of andere gebeurtenis in zijn bestaan, een oogenblik komt, dat het bestaan van
de wet zich aan hem opdringt; en nu, plotseling, zonder dat hij op deze ontdekking
voorbereid is, staat hij voor de aanwezigheid van de wet als levens bepalend fatum;
de wet overvalt hem, doet hem zijn volslagen afhankelijkheid beseffen, maakt hem,
den artiest, individualist en speler, eensklaps tot een wezen, dat zich aan alle kanten
omringd voelt door machten, waaraan hij nog nooit ofte nimmer had gedacht.
Dit geestelijk proces kan men gespiegeld vinden in talrijke bekeeringer van wilde
individualisten tot een of andere mystieke verzekerdheid; vooral het katholicisme is
een lokkend perspectief voor kunstenaars, die de wet ontdekken, zonder op de
ontdekking te zijn voorbereid. Het geheele verleden schijnt dezen menschen opeens
een vergissing, die geboet moet worden; het leven zonder ‘kennis der wet’ lijkt hun
een vorm van overmoed geweest. Zoo wreekt zich dan de miskenning van de wet
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door een hypertrophie van de wet in een ‘tweede leven’ na den ‘omkeer’, die dan
gewoonlijk als een wonder wordt beschouwd.
Met dat al behoeven individualisme en wet elkaar volstrekt niet uit te sluiten. Ik
denk hier bv. aan het werk van Franz Kafka, zeker een der meest ‘individualistische’
schrijvers van dezen tijd, die tegelijk geheel en al doortrokken is van den geest der
wet. De verantwoording van het persoonlijk leven vond bij Kafka den vorm van het
meest bindende, formalistische en wetmatige, dat men zich maar voorstellen kan:
het proces. Kafka is voor mij het subliemste voorbeeld van een schrijver, bij wien
de mystiek (d.w.z. het allerpersoonlijkste van de menschelijke ervaring) zich nergens
buiten de wet (d.w.z. de allerdwingendste gebondenheid) om realiseert; bij hem geen
‘sprong in het duister’, geen vlucht voor het individualisme; in Kafka's stijl is geen
nuance van het individualisme onderdrukt, hoewel er ook nergens een luikje is, dat
uitziet op een gebied waar de macht der wet niet geldt. Daarom is Kafka ook een
schrijver van den allereersten rang; men voelt, zijn werken lezende, dat hij de
verantwoordelijkheid zoowel voor het een als voor het andere heeft kunnen dragen,
en dat hij de panische luidruchtigheid van een bekeering niet noodig heeft gehad om
deze synthese van allerpersoonlijkste ervaring en ‘gehoorzaamheid aan de wet’ te
kunnen bereiken.

De ‘bekeering’ van Chasalle.
Een merkwaardig voorbeeld van precies het omgekeerde heeft men in den nieuwen
roman van Constant van Wessem, die den oudtestamentischen titel draagt Margreet
Vervult de Wet. Reeds deze titel doet ietwat verrassend aan bij Van Wessem, die
eens Lessen in Charleston gaf; maar onze verbazing wordt nog grooter, wanneer wij,
al lezende, constateeren, dat de speelsche Constant van Wessem nu plotseling de wet
ontdekt heeft, waarom hij zich in zijn literaire verleden tamelijk weinig bekommerde.
De wet: d.w.z. de invloed van de ‘letter’ op den ‘geest’; deze ontdekking schijnt Van
Wessem zoo te hebben overweldigd, dat hij er volkomen door overrompeld werd.
Tot dusverre was Van Wessems specialiteit het spel, de arabeske, de kleur, het verhaal.
‘Van Wessem is op zijn best’, schreef ik hier naar aanleiding van zijn roman 300
Negerslaven, ‘wanneer hij zich houdt bij den simpelen, een beetje kinderlijk-naïeven
verteltrant, die de menschen onwillekeurig tot de proporties van de jeugd terugbrengt;
men heeft bij Van Wessem dikwijls het gevoel, dat hij den lezer een wereld wil
voorzetten, waarin de hartstochten wel bestaan, maar toch ondergeschikt aan den wil
van den auteur, die piraatje speelt met de vervaarlijkste bandieten. Voor dezen stijl
is zeker de rhetoriek geen gevaar, eer de kleurige babbelzucht; het vertellen om het
vertellen gaat Van Wessem gemakkelijk af, en dat geeft aan zijn roman een zekere
bekoorlijkheid en levendigheid, die ook wel eens op het kantje is van
reportersvlotheid’.
Hoe zonderling het ook moge klinken, het is toch waar: deze speelsche verteller,
wijlen Frederik Chasalle, de man van de momentopname, heeft nu de wet ontdekt;
en daarmee is zijn wereld geheel veranderd, zooals zijn stijl plotseling een inslag
van theorie en verantwoordelijkheid heeft gekregen, die er vroeger volkomen aan
ontbrak. Het is, als viel Van Wessem van zijn stoel en daarmee uit den toon; want
zeker was hij weinig voorbereid op deze ontmoeting met de wet, minder misschien
nog dan zijn heldin Margreet, die als advocate de moeder die haar kind vermoordde
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moet verdedigen. Van Wessem werd moralist, en dit nieuwe element mengt zich met
elementen uit zijn verleden: de jazz, de negertrommel, den modernen jongen man
en het moderne jonge meisje, al die oude liefdes, waaraan men zoo gemakkelijk niet
ontkomt, zelfs niet, wanneer men opeens de wet ontdekt heeft. Maar deze vermenging
zou minder opvallend zijn geweest, als Van Wessems omkeer minder onvoorbereid
hemzelf op het lijf ware gevallen.
Het probleem der moraal, het probleem van het individu en de maatschappij, dat het
probleem is van het ‘leven’ en de ‘letter’, wordt in dit boek n.l. zoo ontwapenend
naïef gesteld, dat men er de naïeveteit van den vroegeren Van Wessem in een ander
licht door gaat zien. Blijkbaar heeft zijn spel met de dingen hem zoo bezig gehouden,
dat de wereld der moraal tot dusverre geheel aan hem voorbijging, zoodat hij nu met
de verbazing van den pasgeborene moet constateeren, dat er problemen zijn, waarvan
hij nog nimmer had gehoord: ‘en ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde’,
zooals in de Openbaring staat geschreven. Deze naïeveteit in het theoretische kenmerkt
den ganschen roman, te meer, omdat Van Wessem zich geheel argeloos vereenzelvigt
met zijn vrouwelijke hoofdpersoon, die in de wet het onrecht ziet en in haar pleidooi
voor de ongehuwde moeder alle snaren doet trillen, die al zoo dikwijls aan het trillen
zijn gebracht. Deze vereenzelviging juist wijst erop, dat Van Wessem zelf voor de
eerste maal ernstig in botsing kwam met het probleem der wet, waarop zooveel
denkers en dichters al zijn gestrand.

Jehova en Christus.
Voor Margreet - Van Wessem komt de groote ontdekking hierop neer: Jehova tegen
Christus. De kern van het conflict tusschen recht en menschelijkheid is, aldus ervaart
Margreet, het eeuwige conflict tusschen den God der wrake en het evangelie der
liefde; ‘Jehova, de wettenmaker, die de wetten voorschreef, Christus, de mensch, die
de wetten “vervulde”, aanvulde, ze in het licht der menschelijkheid stelde. Jehova
was de wrekende, Christus de vergevende, de uit menschelijkheid ontheffende’. Van
Wessem interpreteert dit aldus, dat de wet, die de ongehuwde moeder op grond van
bepaalde abstracte feiten wegens moord op haar kind veroordeelt, slechts formeele
geldigheid heeft; het pleidooi van advocaat Margreet, die opkomt voor de
persoonlijkheid van de moordenares, is dus de ‘vervalling’ der wet, waarvan Christus
gesproken heeft. De aandrift tot die persoonlijke interpretatie komt bij Margreet voort
uit haar vrouwelijke sympathie voor de andere vrouw, die zij verdedigt, omdat haar
eigen natuur haar in dit ‘geval’ openbaar wordt. ‘En wat aanvankelijk wellicht nog
een impuls van medelijden was, van edelmoedigheid en hulpvaardigheid, die in ieder
mensch schuilen, wanneer hij zich getroffen voelt door de hulpeloosheid van een
ander, werd door haar (Margreets) innigste verontwaardiging opgejaagd tot een
verbittering, een ware “opstand tegen de Hel”, om de vrouwen, die het met
onbarmhartige wreedheid als straf werd toebedeeld: voor haar sexe te moeten lijden
buiten de grenzen, gesteld door zedelijkheid en wet.’
Deze roman zou geschreven kunnen zijn door een vrouw; er is trouwens altijd iets
vrouwelijks geweest in Van Wessems stijl; maar de tegenstelling tusschen Jehova
en Christus, tusschen de wet als automatisch opgevolgd voorschrift en wet als
liefderijke vervulling, is hier zoo schematisch gesteld, dat men nauwelijks begrijpt,
dat Van Wessem zelf dat schematische niet gezien heeft! Het werkelijke probleem
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ligt immers niet waar Van Wessem het zoekt; het werkelijke probleem is, dat ook
de maatschappij op haar manier (en door een even dwingende noodzakelijkheid
gedreven!) de wet vervult, evengoed als de door het persoonlijk leed en het moederlijk
gevoel tot protesteeren genoopte Margreet. Aan het onderzoek van deze groote
paradox echter heeft Van Wessem, overstelpt door de ontdekking van de macht der
wet in het leven, zich niet gewaagd. Hij proclameert in een proloog, na het oude
verhaal van Dolle Griet, die de hel bestormt, te hebben verteld:
‘Zoo is het eeuwen geleden geschied.
Maar nogmaals zal de Furia wakker worden in de harten van de vrouwen, in
opstand tegen Wet en Gebod, die haar sexe gevangen houdt in de Hel van de
tegennatuurlijke verdrongenheid, de starre hebzucht en de nachtmerrie van de
zondeval.’
Alles goed en wel: maar zijn die verdrongenheid, die hebzucht en die nachtmerrie
uit het niets ontstaan? Hebben zij, heeft de wet niet een even noodzakelijke cultuurrol
te spelen als de sexe, in haar pure onbepaaldheid? Het zijn juist deze vragen, die men
beantwoord zou willen zien, maar die men door Van Wessem niet beantwoord vindt.
Daarom blijven zijn personages marionetten van zijn nieuwe ontdekking, die hij
wellicht in een volgend boek minder simplistisch zal toetsen aan de werkelijkheid.
Menno ter Braak

Korte inhoud van het besproken boek
Constant van Wessems roman ‘Margreet vervult de Wet’ heeft tot onderwerp de
ontmoeting van twee vrouwen, wier levens practisch en theoretisch een protest zijn
tegen de letterlijke interpretatie der wet. De hoofdpersoon is de advocate Margreet
van Voort, een intelligente vrouw, die echter nog niet op de proef werd gesteld door
de werkelijkheid; daarom ook kent zij zichzelf nog niet als vrouw, tot zij de
verdediging op zich neemt van An Winters, een ongehuwde moeder, die door de
maatschappelijke werkelijkheid is misleid en nu haar kind vermoordt zonder daarvan
de consequenties te kunnen overzien.
In haar pleidooi komt Margreet op voor de ‘vervulling’ der wet in een beteekenis,
die de maatschappij daar niet aan hecht; en terwijl zij zich verdiept in de ‘zaak
Winters’, komt zij steeds meer tot de ontdekking van haar eigen werkelijke
gevoelsleven. Wanneer An, na haar straf te hebben uitgezeten, de gevangenis verlaat,
is Margreet de eerste, die haar met bloemen tegemoetkomt.

De dood van Albert Verwey
aant.

Monumentaalste figuur onder de Tachtigers
Een zuiver dichter en een sterke persoonlijkheid

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

DE TIJDING van den dood van Albert Verwey komt onverwacht, in ieder opzicht;
zij schijnt onaannemelijk, maar het koele bericht ligt voor ons, ook al kunnen wij
het nog niet gelooven. Was Verwey niet jong meer naar jaren, hij was nog altijd een
vitale geest, van wiens woorden jongere generaties kennis namen, want het gold hier
een mensch, die gezag had. Was Verwey de vertegenwoordiger van het historisch
geworden Tachtig, hij was onder de Tachtigers tevens de eenige, die nog midden in
den tijd stond; hij was voor ons meer en meer de vertegenwoordiger van die litteraire
beweging geworden, waarover reeds zooveel woordenwisseling is geweest; als dichter
was hij zeker niet de hevigst-geïnspireerde, maar even zeker de monumentaalste
onder de Tachtigers, als theoreticus was hij de eenige, die het Dichterschap vermocht
te rechtvaardigen langs den weg der logische bezinning, als hoogleeraar, ten slotte,
bleek hij de man bij uitnemendheid, om een dichterleven te bekronen met een
wetenschappelijk en paedagogisch voorgangerschap. Maar er is meer, dat ons aan
Verwey bindt, en dat het bericht van zijn dood tot een persoonlijke emotie maakt;
dat is wel in de eerste plaats zijn menschelijke zuiverheid, die juist in deze laatste
jaren van volksmythologie en nationaliteitswaanzin zoo schitterend uitkwam. Nog
zeer onlangs heeft Verwey het in een rede te Leiden duidelijk gezegd: wij zijn het
land van Grotius, wij wijzen de ideologie van het nationalisme à tort et à travers af!
Men kan het met de motiveering van Verwey niet of gedeeltelijk eens zijn: geen
verschil van meening kan er m.i. bestaan over de waardigheid van dezen geest, wiens
protest nog duidelijker spreekt in een van zijn laatste gedichten, ‘De Dichter en het
Derde Rijk’:
Volken waar een dichter niet kan leven,
Staten waar een dichter niet wil sterven,
Zijn vervallen tot het puin van de aarde,
Tot het moim dat laatren mogen keren
Eer de wind van zee verstikte kiemen
Weer doe spruiten en de dampkring zuivre.

Zoo is het laatste jaar van Verweys leven een jaar geweest, dat hem als een zeer
bijzondere persoonlijkheid deed kennen; velen zullen met mij het gevoel hebben,
dat alleen reeds deze regels Verweys verheerlijking van het dichterschap volkomen
hebben gerechtvaardigd. Want wanneer men het dichterschap beschouwt als een
sublimeering van den menschelijken geest, zonder daarom dien ondergrond van
menschelijkheid te verliezen, dan heeft men recht op een ‘Vierde Rijk’, dat de brute
geweldsideologie van het Derde te boven gaat. Stefan George heeft geweigerd die
ideologie te steunen, en hij is in eenzaamheid gestorven: Verwey, levend in een land,
waar tot nog toe de laars niet hooger geacht wordt dan het argument, mogen wij
godlof nog herdenken, zooals wij dat op dit oogenblik gaarne willen doen: als een
eerlijk dichter, die zijn dichterschap in de ‘ure des gevaars’ niet in dienst stelde van
een z.g. ‘pure’ aesthatiek, maar het gebruikte als bezield instrument van zijn
verontwaardiging en zijn hoop op beter tijden.

Bekroning van een dichterleven: de Vondel-uitgave.
Er is daarnaast een andere Verwey (of liever: een andere, minstens even
representatieve kant van de persoonlijkheid Verwey), die velen bij de
gedachte aan zijn heengaan gesymboliseerd zullen zien in de
Vondel-uitgave, wier voltooiing hij nog juist heeft mogen beleven. Hij
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heeft nog meer mogen beleven: het algemeene succes van deze editie, die
een editie was voor ‘leeken’, niet voor geleerden. Toevallig verzekerde
mij dezer dagen de uitgever, op een door mij gestelde vraag, dat het
Verweys eigen uitdrukkelijke wensch geweest was, dat deze Vondel in de
hedendaagsche spelling zou verschijnen; hij wilde, dat men Vondel zou
kunnen benaderen, zonder daarbij gehinderd te worden door formeele
bezwaren. En in dien geest schreef hij ook de sobere inleiding, wier
voortreffelijke qualiteiten ik hier twee weken geleden in het licht mocht
stellen. Voortreffelijk is die inleiding in de eerste plaats om den goeden
smaak, die er uit spreekt; voortreffelijk voorts om de kunst van
zelfbeperking, die men hier geenszins als een van buiten opgelegden dwang
ondergaat, zoozeer is Verwey erin geslaagd van den nood een deugd te
maken. Dat Verweys arbeidzame leven, gewijd aan de poëzie, besloten
wordt met dezen ‘volks-Vondel’, is een soort symboliek, die men niet
anders zou wenschen, hoezeer men het ook betreurt, dat zij ons van
Verweys aanwezigheid op deze aarde berooft.

Leven en werken.
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 literatuur van dien tijd, niet in de laatste plaats door
Verweys paedagogische talenten. Verschillende dichters, die tegenwoordig figuren
van beteekenis zijn, hebben in ‘De Beweging’ hun verzen geplaatst gekregen; onder
de medewerkers waren bijv. Aart van der Leeuw, P.N. van Eyck (die Verwey
opgevolgd is als hoogleeraar). Jan Prins, Geerten Gossaert, Jacob Israël de Haan, en
J.C. Bloem. Terwijl deze doorgaans hun eigen weg kozen, zijn dichters als Alex
Gutteling, Th. van Ameide, Maurits Uyldert e.a. (de ‘Noordwijker Kamer’) altijd
sterk onder Verweys 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’.
Als dichter, criticus, literatuur-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); ‘Het Lachende Raadsel’
(1935); ‘In de koorts van het kortstondige’ (1936); het afzonderlijk uitgegeven ‘De
Dichter en het Derde Rijk’ (1936) en een gelegenheidsgedicht op het huwelijk van
Prinses Juliana en Prins Bernhard. In drie deelen Verzamelde Gedichten is het poëtisch
werk tot 1912 bijeengebracht.
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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
Bewegingsperiode bevatten.
Als literatuur-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
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 in 1934 de sonnetten van Shakespeare
in zijn vernederlandsching verschenen.

Verweys monumentaliteit.
Toen Verwey twee jaar geleden zeventig jaar werd, hebben wij een speciaal blad
gewijd aan zijn beteekenis, als dichter, als geleerde en als leermeester. Ik schreef
toen over Verweys monumentaliteit, als een van de kenmerkendste eigenschappen
van zijn oeuvre. ‘Het eerste woord, dat zich opdringt bij een beschouwing over het
oeuvre van den 70-jarigen 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 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....
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.’
Zoo werd Verwey de dichter van den duur tegenover de dichters van het moment.
Hij zelf heeft nog in zijn laatsten bundel ‘In de Koorts van het Kortstondige’
gezinspeeld op de monumentaliteit van zijn werk, die hij zelf verdedigde door dit
Pro Domo:
Liedren die u daadlijk passen
Noemt ge schoon en monstert ze uit.
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De verworpenen verrassen
Straks toch, eer de fuga sluit.
Alle ontlenen aan 't verzamen
Nieuwe klanken, nieuwe namen.

Dit zou men kunnen beschouwen als Verweys antwoord op de telkens gestelde vraag,
waarom er geen bloemlezing bestaat uit zijn talrijke dichtbundels.

Verwey en Slauerhoff.
De Nederlandsche dichtkunst wordt zwaar beproefd. Kort geleden ontviel
haar Slauerhoff, een der belangrijkste, zoo niet de belangrijkste dichter
van zijn generatie. Toen ik eenigen tijd geleden een vergelijking maakte
tusschen dezen jonggestorvene en den vitalen Verwey, kon ik niet
vermoeden, dat ook Slauerhoffs antipode zoo spoedig zou worden
weggenomen. Zij laten beide een leegte achter, Slauerhoff en Verwey,
ieder op zijn wijze. Zij, die vrijwel niets met elkaar gemeen hadden, waren
beide sterke persoonlijkheden, en daarvan getuigt ook dun dichterschap.
M.t.B.

Verwey als plastisch dichter
Wij citeeren nog een fragment uit het opstel over Verwey als dichter, dat S. Vestdijk
voor onze courant schreef bij zijn zeventigsten verjaardag:
‘Men spreekt (bij Verwey) van de “stugheid”, den schralen klank, het hortende
rhythme; men vindt deze gedichten niet “lyrisch”, en daarom geen poëzie in den
besten zin van het woord. Inderdaad kan de lyrische aandrift niet de sterkste kant
zijn bij iemand die een zoo weinig zoetvloeiende strofe in het licht geeft als:
Heeft een zijn huisje aan wegrand staan,
Hij ziet werk-, kerk- en kermiswaart,
Jongen en ouden, man en paard,
Temet ook kerkhof-waarts ze gaan.

Daarnaast zijn er echter veelzeggende uitzonderingen te over, terwijl toch ook,
algemeen gesproken, een identificatie tusschen het poëtische en het lyrische te minder
te verdedigen valt, waar men zelfs “klankdichters” ontmoet, die niet tot de lyrici, de
zangers, in engeren zin gerekend kunnen worden (Hendrik de Vries b.v.). Het is
jammer, dat hier de gebruikelijke terminologie te kort schiet, want eerst wanneer
men naast de aloude vierdeeling in lyrisch-dramatisch-episch-didactisch een vijfde
genre, de plastische of beeldende poëzie erkent, heeft men iets gevonden dat
benaderend rekenschap vermag af te leggen van het beste en meest persoonlijke
element in Verwey's dichtkunst. Deze waardevolle kern van gedichten, in tallooze
bundels verstrooid, maar die zich voornamelijk concentreeren in de series
Godenschemering (uit Het blank Heelal) en De legenden van de eene weg (uit De
Weg van het Licht), onthullen een poëtische kracht, een grootsch vizionair

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

beeldingsvermogen, een demonische geladenheid, een bezieling van het aanschouwde
tafereel tot spanningsvol dynamisch gebeuren, die hen onder de sterkste
voortbrengselen der moderne Nederlandsche poëzie plaatsen en voor mij persoonlijk
nog boven de hoogtepunten in Stefan Georges werk. Vooral in De legenden van de
eene weg, gepubliceerd in 1922, dus op bijna 60-jarigen leeftijd, treft men gedichten
aan (Het Sterrenbeeld, De Brug, De Gestorvenen. e.v.a). waarvan de volmaakt
beherrschte vorm geheel op één lijn staat met het suggestieve en oorspronkelijke van
den inhoud, een inhoud die hier, vrij mythologiseerend zonder eenig vertoon van
eruditie, meer “idee” belichaamt dan ooit uitgedrukt kan worden in welke latente
gedachtenverbindingen ook, die Verweys bundels boogsgewijs overspannen. Voegt
men bij deze prachtige, hier en daar barok fantastische evocaties nog verzen als de
innig navrante allegorie De laatste Kamer (uit De Weg van het Licht), de diepzinnige
dialoog Hij en Zij (uit De Maker), De Vrouw van den Koning (uit Het Zwaardjaar),
De Keten, en Trouw (uit Het Levensfeest), De Eenzame (uit Dagen en Daden) en
Van de Liefde die Vriendschap heet IX (uit Uit een vorige Bundel), dan heeft men
alreeds een keur van overwegend “plastische” gedichten verzameld, waaromheen
zich tientallen andere groepeeren, die te zamen een beeld vormen van wat Verwey
voor onze poëzie zou kunnen beteekenen.’

Uit Verweys afscheidscollege
Op 22 Mei 1935 gaf Verwey onder groote belangstelling zijn afscheidscollege. Hij
hield daarbij een warm pleidooi voor de waarde van onze letterkunde; woorden, die
wij gaarne nog eens in herinnering brengen bij zijn verscheiden.
‘De bewering is vaak geuit en ze is zelfs gangbaar geworden, zeide prof. Verwey,
dat wij niet in de eerste plaats het volk zijn van een letterkunde, dat onze waardevolste
schepping veeleer in de schilderkunst ligt. Ze mag juist zijn - ik heb zelf voor de
schilderkunst een groote partijdigheid - al meen ik dat ook voor dit vergelijkend
oordeel het eind van de tijden nog niet gekomen is. Ze mag juist zijn, maar ze
verandert niets aan het feit dat onze letterkunde oudheid, belang en aanzien heeft.
Van het oogenblik af dat het lied en het verhaal, in hun hoofschen vorm, zich over
Europa uitbreidden, hebben wij aan dien kunstvorm met niet geringe stalen
deelgenomen. Wij bezitten een diersproke, een mystieke poëzie en proza, een
vroegtijdig wereldlijk drama, zooals ze niet, of alleen van mindere voortreffelijkheid,
elders zijn aan te wijzen. Didactiek en geschiedschrijving vonden op de grens van
ons Noorden en Zuiden een man van groot formaat, die de letterkunde in dienst stelde
van de opvoeding van een Nederlandsch volk. En in tal van vormen is dat verband
tusschen volk en dichtkunst werkzaam gebleven gedurende dat geheele
belangwekkende tijdperk, waarin de Middeleeuwen eindigen en de Nieuwe Tijd zich
aankondigt. Wat men als volkslied vereert en als rederijkersrijm nog niet geheel
doorgrond heeft, is een groei en een kweek van krachtige en kunstige formaties
waarvoor geen grooter volk zich zou hebben te schamen. In het Zuiden begint nog,
maar in het Noorden komt dan tot haar eeuwig bewonderenswaardige uiting die
nieuwe kunst van vers en proza, die één van de machten is waaraan de Republiek
van de Zeven Provinciën haar gezag ontleent, niet alleen in de herinnering van
vaderlanders, maar in de werkelijkheid van haar tijd en in de geschiedenis van
naburige literaturen Wij moeten ons niet laten overweldigen door het gezag dat andere
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volken voor hun dichtkunst opeischen. Wij hebben vóór alles met innige liefde te
letten op de grootheid van die werkstukken die in onze eigen taal zijn tot stand
gebracht. Wij hebben te bedenken dat, wanneer wij het inzicht verliezen in de waarde
en beteekenis van onze letterkunde, wij al half op weg zijn om het inzicht kwijt te
raken in de waarde en beteekenis van onze taal en ons volksbestaan. Er zijn tijdperken
geweest, dat die twee minder en trager leefden, maar er zijn er geene geweest waarin
ze niet op geheel eigen, op Nederlandsche wijze, dat wil zeggen met die wonderlijke
mengeling van nuchterheid en bezieling die ons eigen is, het aanzijn gaven aan
merk-waardige, aan bewonderens-waardige scheppingen. Wat wij de traditie van
onze literatuur noemen, is die aldoor zijn ontwikkelende vorm van voorstelling en
uitdrukking, waarin ons het beste is bewaard gebleven, wat, van oude tijden tot heden,
sommigen van de ongemeenste Nederlanders met hun taal hebben weten te doen.
Dit beste te kennen, het te ordenen, het zijn plaats te geven in den samenhang van
de literaturen, en verder het levend te houden, te doen doorwerken, en zoo mogelijk
er iets aan toe te voegen, dat is de veelvoudige taak van dichters en schrijvers, van
studenten in de letteren en van letterkundige critici.’
***
Nader vernemen wij nog, dat prof. Verwey, na een plotselinge ongesteldheid van
slechts enkele oogenblikken, aan hartkramp is overleden.

Theologie en liefde
aant.

Het ‘wisselspel’ in Ritters stijl
Lucifer gevolgd door Salmoneus
P.H. Ritter Jr., De Goede Herder. (Scheltens & Giltay, Amsterdam, zonder
jaartal)
Geen jaar zonder minstens één roman van Ritter: dat is een vaste stelregel in de
Nederlandsche literatuur. Men zou verlegen zitten, wanneer hij bij vergissing eens
een seizoen oversloeg; de portefeuilles zouden onthand zijn, er zou een ‘stad- en
landgeschrey’ opgaan, om met Vondel te spreken; dus bereikte ons ook ditmaal de
roman van Ritter, die thans De Goede Herder heet. Om nog een andere reden dan
alleen maar een toevallig woord herinnert dit boek mij aan Vondel. Men weet, dat
diens Lucifer, ten gevolge van de hevige oppositie, die het stuk wekte, na twee
opvoeringen gedurende Vondels leven niet meer werd gespeeld. Om den
tooneelhemel, dien men voor de vertooning had geconstrueerd, niet geheel tot den
rommelzolder te laten verdoemen, schreef de dichter toen een ander stuk, waarin
geen Christelijke symbolen werden geparaphraseerd, n.l. Salmoneus, dat in ongeveer
hetzelfde decor dienst kon doen. Welnu, de nieuwe roman van Ritter lijkt mij de
Salmoneus van zijn voorafgaand Kain en Abel; het boek is in menig opzicht een
‘afleggertje’ van dien voorganger, het speelt zich af temidden van ongeveer dezelfde
decors, het is ook minder ‘aanstootelijk’ (a) kan de goede lezer er den ‘Lucifer’-geest
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van Kain en Abel nog best in terugvinden); maar waar het op aan komt, is toch dit:
het mist de eigenschappen, die Kain en Abel tot een bijzondere verrassing en tot een
der beste boeken, zoo niet het beste boek van Ritter maakten.

Herhaling en verslapping.
Wat de ‘decors’ betreft, zou ik dus kunnen beginnen met het herhalen van wat ik
destijds over Kain en Abel schreef; maar aangezien decors slechts het uiterlijk bepalen,
zou ik daardoor wellicht toch een verkeerden indruk wekken. Liever stel ik dus
voorop, dat iemand, die zich op de hoogte wil stellen van de problemen, die Ritter
bezighouden, er goed aan doet, zijn Lucifer ter hand te nemen en zijn Salmoneus te
laten liggen. De vertegenwoordiger van de Utrechtsche orthodoxe theologie, prof.
Oosterland, die een van de belangrijkste figuren uit Kain en Abel is, vindt men in De
Goede Herder slechts flauwtjes (en met niet-essentieele wijzigingen in de structuur
van mensch en levensinzicht) gecopieerd in den Groningschen professor Jansma.
Het boeiende probleem, door Ritter gesteld in de twee zoons van Oosterland, in wie
de met groote inspanning verworven eenheid van den vader weer uiteenvalt, ontbreekt
in het nieuwe boek en wordt qualitatief veel minder sterk gereproduceerd in de
verhouding tusschen den idealistischen predikant Frans Roorda en zijn vrouw Louise,
een meisje met Fransch bloed in de aderen en (dientengevolge?) een neiging tot
a-sociaal droomen in zich, die aan zwaarmoedigheid, waanzin en zelfmoord grenst.
Verschillende ‘coulissen’ zijn echter op dezelfde wijze opgezet; het huis van prof.
Jansma lijkt b.v. sprekend op het huis van prof. Oosterland en behoefde voor deze
nieuwe opvoering waarschijnlijk nauwelijks te worden opgeschilderd om dienst te
kunnen doen. Daar komt bij, dat de inzinkingen van Kain en Abel in De Goede Herder
terugkeeren, maar veel slechter zijn gecamoufleerd; de middenmoot van dezen roman
is ondraaglijk gerekt, en vol herhalingen, die ditmaal niet worden overschaduwd
door de belangwekkendheid van het motief. De inzet, kortom, is zooveel minder, dat
men werkelijk aan een bewuste copie denkt, die vergeleken zou kunnen worden met
het geval Lucifer-Salmoneus; alleen blijft dan toch dit verschil, dat de cultuuratmosfeer
der barok, waarvan Vondel de typische representant is, een herhaling van een motief
om der wille van de decors veel aannemelijker maakt. Bovendien was er in dien
duren tooneelhemel een zeker kapitaal belegd, dat zijn rente moest opbrengen; daarvan
kan bij Ritter alleen in den overdrachtelijken zin sprake zijn. Men zou dan moeten
veronderstellen, dat Ritter zijn theologisch milieu, waarin hij zoo goed thuis is,
nogmaals productief heeft willen maken.
Maar al deze hypothesen zijn wellicht nog te gezocht; wij zouden vermoedelijk
kunnen volstaan met te constateeren, dat de werkwijze van Ritter hem eenvoudig
geen tijd gunt om zijn (zeer reëel) talent behoorlijk te administreeren. Wie kennis
pleegt te nemen van de kolossale hoeveelheden werk, die deze auteur verzet, zal zich
daarover trouwens geenszins verbazen. Hij is alomtegenwoordig; hij is medewerker
van alle bladen, waarvan hij geen redacteur is, hij duikt uit alle papieren op, die in
Nederland met letters worden bedrukt, hij spreekt evengoed voor de Avro als voor
Eenheid door Democratie, en zelfs weet hij (blijkens een onlangs in mijn bus
gedeponeerd prospectus) ook de voordeelen van de methode Schoevers in geestig
proza en passant nog te verduidelijken. Ik heb mij altijd verbeeld, dat luiheid niet
één van mijn hoofdzonden was; maar desalniettemin heb ik van de dagindeeling van
den heer Ritter niet het flauwste begrip. Tracht ik mij daarvan door vage gelijkenissen
toch een beeld te vormen, dan kan ik mij alleen voorstellen, dat hij 's morgens voor
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het opstaan in bed het boek van de week leest, tijdens het ontbijt reeds critiseert, aan
de koffie zijn democratische speech concipieert en in het bad zijn romans dicteert.
Van dat tempo, hoe weinig ik het mij in details ook kan indenken, moet, dunkt mij,
toch wet iets blijven hangen in zijn serieuze literaire werk; of liever, men moet zich
er over verbazen, dat iemand met zulk een uitgebreide ‘practijk’ nog kans heeft
gezien een boek met bijzondere qualiteiten als Kain en Abel af te werpen. Want de
romans van Ritter zijn waarachtig nog het tegendeel van dun; zij wegen op de hand
en danken hun volume zeker niet uitsluitend aan het stevige materiaal, waarop de
uitgever ze laat verveelvuldigen.

Hoe heet de dokter?
Een enkel teeken van een gehaaste werkwijze, die een merkwaardig contrast oplevert
met Ritters eer literair-oververzorgden dan onverzorgden stijl, moge als karakteristiek
voorbeeld dienen voor den Salmoneus-Goeden Herder. Er komt een zekere dr
Wiersma voor in dezen roman; geen hoofdpersoon weliswaar, maar toch een figuur,
die herhaaldelijk in het boek optreedt. Op pag. 127 heet deze man plotseling
Wierssum; ook zijn echtgenoote is op pag. 131 verdoopt en verschijnt in de kerk,
waar Frans Roorda preekt, als Anna Wierssum. Een aantal bladzijden verder heeft
Wiersma het echter weer gewonnen van Wierssum, en voortaan blijft hij bij zijn
eerste van. Men moet dus wel aannemen: 1e. dat Ritter zijn eigen romanpersonages
slechts gedeeltelijk bij name kent, terwijl hij zijn roman schrijft en 2o. dat hij ook
bij de correctie der proeven nog maar gedeeltelijk was ingewijd in den eigen
familiekring. (Tenzij dr Wiersma tijdelijk een plaatsvervanger dr Wierssum heeft
gehad, die ook zijn vrouw meenam; een omstandigheid, waarvan Ritter ons echter
niet op de hoogte heeft gebracht). Zooiets kan m.i. slechts worden verklaard uit een
al te gehaast productie-tempo, dat het den schrijver onmogelijk maakt den omgang
met zijn romanfiguren bestendig onder contrôle te houden, zelfs ten overstaan van
den Burgerlijken Stand. Moet men het ook aldus verklaren, dat hij in De Goede
Herder de stijlcontrôle niet altijd in handen heeft?

Buitenspel.
Deze werkwijze, zei ik al, is in tegenspraak met Ritters ‘werkelijken’ stijl, waarvan
men ook in De Goede Herder nog voorbeelden te over kan vinden. Ik vergeleek dien
stijl in mijn vorige beschouwing over Ritters werk terloops met dien van Top Naeff.
Ook bij Ritter treft de eigenaardige positie ‘buitenspel’; hij staat ironisch en vaak
cynisch tegenover het burgerlijke milieu en de theologische problematiek, die hij
beschrijft, hij verwijdert er zich echter toch niet definitief van, blijft, ondanks alle
soms vileinige scherpte, deelgenoot van het ten halve verworpene. In Kain en Abel
heeft hij zich van die positie zoo eerlijk mogelijk rekenschap gegeven door zich te
splitsen in den eerzuchtigen Willem, den man die er wil komen, die zich rechtop
houdt door de wereld ‘te frusteeren en te ontduiken’, eenerzijds, en den idealistischen,
artistiekerigen, gevoeligen, slordigen Karel, anderzijds. In De Goede Herder is die
tegenstelling veel conventioneeler en onduidelijker, waarschijnlijker omdat zij hier
veel minder persoonlijk werd beleefd. Frans Roorda, de jonge dominee, vereerder
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van den grooten theoloog Jansma, staat hier vrijwel rechtstreeks voor het idealistische,
propagandistische, sociale tot socialistische part genoteerd; zijn vrouw Louise
daarentegen is de richtingloos droomende, eenzelvige en a-sociale partij. Het is een
misverstand, dat deze twee elkaar ontmoetten; zij leerden elkaar kennen op een
moment, dat zij behoefte hadden aan vervollediging hunner levens, Louise, omdat
zij door een sadistische tante (die later wonderbaarlijk meevalt!), Roorda, omdat hij
door de eenzaamheid van zijn pastorie (waarin slechts een hysterische huishoudster
met vuurroode blouse) wordt gekweld. Het huwelijk mislukt, ondanks de pogingen
om het onder de vlag der theologie te doen slagen; Frans wordt door de passiviteit
van zijn vrouw ten opzichte van zijn sociale werk geremd in zijn herderlijke
werkzaamheden in de arme Groningsche gemeente Heidekarspel, en ook het aannemen
van een beroep naar het deftige provinciestadje Zwartendam kan geen oplossing
brengen, aangezien de tegenstelling te diep zit. De vervreemding voltrekt zich steeds
meer; Roorda komt te sterven, Louise maakt zich later van kant door de gaskraan
open te zetten. Alleen in hun kind Wietske ziet de schrijver uiteindelijk den zin van
deze mislukte alliantie tusschen ‘goedheid’ en ‘schoonheid’. ‘Frans stierf, gescheiden
van de gemeente, die zijn hartebloed had, - en Louise, zij ging terug, terug naar tante
Gonne, terug naar het verleden, terug in den droom. Maar hier is hun kind. Hier is
de toekomst. Hier is zij, voor wie zij hebben geleefd’.
Zoo vindt Ritter nog een batig slot voor zijn tragedie uit de pastorie. Het is precies
zooveel minder overtuigend dan het slot van Kain en Abel als De Goede Herder
minder qualiteiten heeft dan Kain en Abel; maar het is stichtelijk en verzoenend, het
zou kunnen werken als een pleister op de wonden, die Ritters openlijk of heimelijk
scepticisme zoo nu en dan wel moet slaan.

Het schrijdend halfhempje.
Eén ding immers is zeker: Ritter kent het theologisch milieu door en door; menige
passage, ook in dit boek, getuigt ervan. Hij kent de nuances van het protestantisme,
zooals zich dat in Nederland heeft ontwikkeld; hij kent ook de atmosfeer van
gevangenschap en stille haat achter vitrages en horretjes, die voor een bepaalde soort
uitwendige vroomheid representatief is. Een van de beste stukken van den roman is
de ‘afrekening’ tusschen Louise en haar oude tante, die haar opgevoed heeft om zich
te wreken, in een langdurige, vroom-gecamoufleerde oefening, op den vader, die
haar ontrouw werd. Fragmentarisch is er meer, dat boeit, maar het laat niet den indruk
van een verantwoord geheel achter, zooals Kain en Abel. Daarvoor is er veel te veel
‘getrokken’, verlengd, herkauwd; daarvoor ook verdrinkt het eigenlijke probleem te
zeer in de zalving van den preektoon, dien Ritter, zij het steeds met een sarcastisch
nevenaccent, weet te exploiteeren als de beste kanselredenaar. Zijn personages loopen
niet, maar schrijden... hetgeen den auteur niet verhindert om op de volgende pagina
den lezer er attent op te maken, dat de schrijdende Frans een half-hempje placht te
dragen, tot ontstichting van Louise. Die dupliciteit van schrijden en half-hempje is
karakteristiek voor Ritters stijl en levenshouding; wat hij in den eenen zin met
plechtige woorden zalig spreekt, neemt hij in den volgenden terug door een ironisch
vleugje scherpe observatie van hoogst prozaïsche bijzonderheden. Veel minder echter
dan in den vorigen roman is er in De Goeae Herder evenwicht tusschen beide
tendenties, die immers een voortdurend risico opleveren, wanneer zij niet met een
meesterhand worden gedoseerd. Het is ongelooflijk, zooveel woorden als Ritter hier
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met een hoofdletter weet te schrijven: het Ambt, den Leermeester, de Vrouw, de
Bestemming, de Bescherming, het Mysterie, het Ideaal, het Hof, de Diplomatie, het
Huis, etc. etc. Nog één stap verder, en men vervalt in het Duitsche systeem, dat
tenminste een systeem is. Deze hoofdletters symboliseeren echter heel goed den
deftigen toon, waarin een groot deel van De Goede Herder is meegedeeld, en die
hier niet zelden het paskwillige raakt.
‘Wisselspelen tusschen theologie en liefde’: zoo noemt Ritter ergens de vrijage,
die zich tusschen Frans Roorda en Louise d'Aspin de Collinard ontwikkelt. Men zou
geen beteren ondertitel voor den roman in zijn geheel kunnen bedenken, met dien
verstande, dat hier de wissels der liefde meestal geëndosseerd zijn aan de theologie.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
In ‘De Goede Herder’ wordt de lezer binnengeleid in het milieu der vrijzinnige
theologie, waarvan de Groningsche hoogleeraar Jansma en zijn leerling Frans
Roorda, predikant te Heidekarspel, de hoofdfiguren zijn. Roorda heeft een moeilijk
leven in zijn eenzame pastorie; zijn huishoudster tracht hem van het pad der deugd
af te brengen, maar hij ontvlucht haar, en zoekt raad bij den vereerden Jansma. Bij
hem ontmoet hij nu zijn toekomstige vrouw, Louise d'Aspin, die in het huis van haar
tante in een soort gevangenschap, leeft. De ontmoeting met Roorda bevrijdt haar
daaruit, maar het huwelijk blijkt een misverstand; Roorda leeft voor zijn gemeente
en zijn sociale werk, Louise is afkeerig van het volk en trekt zich in het leven der
fantasie terug. Zelfs de geboorte van hun dochter Wietske en de verhuizing naar het
stadje Zwartendam kan de groeiende vervreemding niet meer stuiten. Roorda sterft
na een langdurige ziekte, Louise pleegt zelfmoord; alleen Wietske blijkt de zin van
hun huwelijk te zijn geweest.

Sigrid Jungé
aant.

Dansavond in Diligentia
Er is langzamerhand een soort ‘dans-jargon’ ontstaan, dat even verderfelijk is voor
een werkelijk productieve beoefening van de danskunst als weleer de tot cliché
geworden balletstijl. Iedere danseres, die een diepe kniebuiging kan maken en tegelijk
‘de ziel uit het water scheppen’ (zooals iemand eens van Leistikow heeft gezegd),
acht zich tevens gerechtigd om een publiek te interesseeren voor een dansavond te
harer eere. Tot deze categorie van danseressen behoort ook Sigrid Jungé; een
verschijning met hier en daar eenig talent (‘Der Wille zum Sieg’ b.v. was niet
onaardig), maar tevens met een absoluut gebrek aan persoonlijkheid, fantasie en
technische perfectie. Zij moet haar opleiding voor een deel in de school van Laban
hebben genoten; welnu, het is mogelijk, men zou het op grond van sommige accenten
van haar gebaar zelfs wel kunnen bevestigen. Maar Laban of geen Laban, de rest is
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nog zoozeer dilettantisme, dat men over de afstamming van deze kunst zich het hoofd
niet behoeft te breken. Mej. Jungé zal er goed aan doen voorloopig het danspodium
te mijden.
Wat deze danseres aan inventie en geacheveerdheid te kort schiet, tracht zij te
vergoeden door veel madonna-achtige plooien van het soms lang niet leelijke gewaad
en (in een paar nummers na de pauze) tamelijke ordinaire truejes. Maar er is met dat
al geen enkele dans, die boven een laag gemiddelde uitkomt en in een ‘Wiegenlied’
komt men de kitsch bedenkelijk nabij. Het meest frappeeren echter de
onpersoonlijkheid en slordigheid, en daarmee is eigenlijk alles reeds gezegd.
De begeleiding was in handen van Dela Catena, die het programma met eenige
solistische prestaties aanvulde. De zaal was vol en droeg Sigrid Jungé op vleugelen
van het applaus naar het paradijs van het succes.
M.t.B.

Kunst en letteren
Georg Hermann ‘Plaudert’
aant.

De schrijver van ‘Jettchen Gebert’ over alles en nog wat
Een Duitscher, die onze literatuur kent
Tooneelspelers, die in ‘burger’ repeteeren, en zonder schmink, en bovendien in een
foyer, zijn geen tooneelspelers, maar gewone medemenschen, die den indruk maken
van waanzinnigen. Zij zijn geagiteerd, zij loopen heen en weer, zij spelen haast....
en men weet niet waarom. Zij kussen elkaar op het voorhoofd, zij glimlachen, lachen,
giechelen.... en men weet niet waarom. Ieder oogenblik zijn zij iets anders dan
zichzelf, maar toch zijn zij niet losgekomen uit zichzelf, omdat de illusie, de groote
verleidster van voetlicht en coulissen, ontbreekt. In zulk een gezelschap kan men
gemakkelijk zelf voor krankzinnig worden aangezien, wanneer men zich bij ongeluk
vergist en een van deze gebaren au sérieux neemt.... au sérieux niet als beroepstaal,
maar als werkelijkheid van den foyer....
In deze omgeving trof ik Georg Hermann, den schrijver en bewerker van het
welbekende (ook ten onzent overbekende) Jettchen Gebert, den schrijver ook van
veel andere boeken, die voor een deel in het Nederlandsch vertaald werden: ‘Schnee’,
‘Die Nacht des Dr. Herzfeld’, ‘Kubinke’. Een tijdlang was Hermann zelfs een der
populairste auteurs van.... Nederland; sedert vier jaar woont hij ook in Nederland,
want zijn bloed heeft eenige fouten, die ongeneeslijk zijn in bepaalde gewesten; maar
reeds voor dien schreef Hermann geregeld critieken in het Handelsblad. Het is dus
niet zoo vreemd hem in een foyer van den Princesse-Schouwburg aan te treffen, waar
Fritz Hirsch en zijn gemeente bezig zijn een partij whist te spelen, zoo het schijnt;
dat concludeer ik althans uit de tafel, waar rond men zich vereenigt, en de geluidjes,
die worden voortgebracht, Scène uit de operette ‘Wenn der weisse Flieder wieder
blüht’, naar den roman ‘Jettchen Gebert’. Teeken ook van een onschuldige
probleemstelling, zou men zoo zeggen (het boek verscheen in 1905); die echter door
de ontwikkeling der dingen toch weer een beetje ‘Schicksal’ werd; ‘Jettchen Gebert’
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stelt een ‘rassenquaestie’, zoowaar! Men beleeft wonderlijke tijden. Het probleem
van Jettchen Gebert is: wat moet zij, de Jodin, doen om het leven te leven? Het
Christendom kiezen? Met een Jood uit een ander milieu trouwen? Of: op zichzelf
blijven staan, zich in een soort narcisme terugtrekken?
Er is een zeer verfijnde Joodsche cultuur geweest in het Pruisische Berlijn;
van die cultuur, omstreeks het midden der vorige eeuw, heeft Georg
Hermann in zijn boek een moment naar voren gebracht. En merkwaardig:
zijn roman, die al tot een tooneelstuk werd omgewerkt, die de onschuld
der operette beleefde (175 maal, zegt Fritz Hirsch, is zij, in een vorige
versie, reeds in Den Haag gespeeld!), is nu nog eens actueel geworden als
‘Zeitproblem’!
‘In 1905’ zegt Hermann, die zich platonisch verhoudt tot het partijtje whist aan dien
foyertafel, en als toeschouwer in een hoekje zit, ‘in 1905 wist niemand meer het ware
van die verhoudingen. Ik was toen ongeveer 35 jaar oud. Begroef mij in costuumkunde
en historische werken om na mijn voorstudiën te hebben voltooid, alles op zij te
zetten en het boek te schrijven, dat beroemd werd. In 1932 heeft een
wetenschappelijke geest aan “Jettchen Gebert” zelfs een geleerde studie gewijd; en
nu is de stof zoowaar weer midden in den tijd’.

De verzamelaar Hermann.
Het is een oudere heer, de schrijver Georg Hermann, dien ik nooit eerder in levenden
lijve had gezien; hij lijkt wel iets op oud-minister Kan, wat zijn postuur betreft, en
is misschien beter gequalificeerd met ‘oud heertje’ want hij is positief zeer klein, en
bovendien zeer gemoedelijk. Men weet waarschijnlijk, dat Georg Hermann een
verzamelaar is van kunst? Welnu, zijn heele optreden, zijn conversatie en zijn
argumentatie, is dat van den verzamelaar, die ook tegenover de literatuur zich verhoudt
als een kiezende, betastende, snel van het eene op het andere object overspringende,
maar ondanks die snelle reactie ‘fachmännisch’ keurende geest. ‘Der richtige Berliner’
in zijn humor en onuitputtelijke spraakzaamheid; een man van het
tafelgesprek-om-het-tafelgesprek, die geniet van zijn eigen anecdotes niet alleen,
maar ook van de wijze, waarop hij ze voordraagt. Dat is een eigenschap van den
waren verzamelaar; hij heeft oog voor het detail, niet omdat het in het geheel zoo
belangrijk is, maar omdat het detail op zichzelf verzorgd moet worden. Het genoegen
in het praten, de kunst om van onderwerp te kunnen veranderen zonder een oogenblik
verlegen te zitten om een nieuwe pointe, de amusante loslippigheid, de schilderachtige
bonhomie, men vindt ze alle bij elkaar in het gesprek van Georg Hermann. Deze
gecultiveerde nonchalance treft men zelden meer aan bij latere generaties, en Hermann
bekent ook ronduit, dat de literatuur van jongere auteurs, die het in de harde
zakelijkheid zoeken, hem niet bekoren kan. ‘In den roman van tegenwoordig’, zegt
hij, ‘is een teveel aan handeling. De eigenlijke rust, de aandacht voor het landschap
ontbreekt, zoo ook de beschouwelijkheid, waaraan een boek voor een toegewijden
lezer zijn beteekenis ontleent’. Dat is het standpunt, wederom, van den collectionneur,
die zijn geliefde bezittingen met een rustige epicuristische genegenheid wil genieten.
Trouwens: ‘litteraire critiek, tooneelcritiek waren eigenlijk nooit mijn specialiteit.
Bijna al mijn vrienden waren schilders’. (Liebermann, Slevogt). Het laat zich dus
hooren, dat Hermann ook de literatuur van dezen kant benadert. Zijn heele voorkomen
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heeft niets van den askeet of den fanaticus, die in de letteren een idee zocht, desnoods
tot op het gebeente toe vermagerd. Georg Hermann is in het geheel niet mager; hij
is een prachtig voorbeeld van den ‘pykniker’: het cycloïde temperament tegenover
het schizoïde van mijn vorig interview-slachtoffer, José Bergamin. Deze twee auteurs,
naast elkaar opgesteld, kunnen zonder meer als modelvoorbeelden worden opgenomen
in Kretschmers ‘Körperbau und Charakter’..
In het gesprek van Georg Hermann overweegt de genoeglijke veelheid van aspecten,
zooals de eenheid van standpunt er in ontbreekt. Een gedachte wordt opgeworpen
om den inval, en met pleizier weer losgelaten voor een nieuwe gedachte, een nieuwen
inval. Terwijl de menschen aan de imaginaire whisttafel hun imaginair partijtje
maken, is Hermann er in geslaagd, minstens twintig onderwerpen aan te snijden en
af te handelen. Wij hebben het over de dramatiseeringen van zijn romans gehad,
maar ook over Wassermann, Heinrich en Thomas Mann, Dostojefski, de
Nederlandsche literatuur (die hij stevig beheerscht!), Moissi (dien hij ontdekt heeft,
bijna tegen zijn zin in, want de tooneelbranche is hem antipathiek, omdat het
aanvangsuur in conflict komt met het uur van het ‘Abendbrot’), Feuchtwanger,
verschillende straten in Berlijn, een lexicon van Berlijnsche uitdrukkingen en over
nog veel meer. Deze dingen worden een oogenblik voordeelig en humoristisch belicht,
om vervolgens door een ander object van de collectie te worden opgevolgd.

Het Nederlandsche gemiddelde.
De Nederlandsche literatuur heeft, volgens Hermann, altijd nog een insulair karakter.
‘Maar (hier komt de cycloïde mensch weer voor den dag!): wat de Hollanders doen,
dat doen zij toch goed!’ Er is hier dus een goed gemiddelde, en de meesterwerken
zijn even zeldzaam als in andere landen. Tot mijn verbazing noemt Hermann dan
den naam Du Perron, van wien hij een Duitsch artikel over de Nederlandsche
letterkunde las, dat hij zeer de moeite waard vond. ‘En om mij niet aan zijn meeningen
te ergeren, heb ik een artikel tegen hem geschreven, dat ik echter nooit heb verzonden
aan eenig tijdschrift. Dat is zoo mijn gewoonte: als ik mij erger, of anderszins van
de wijs ben, schrijf ik over die ergernissen; dat is de beste manier om ze kwijt te
raken’. Uitstekende hygiëne van den ‘pyknischen’ mensch!
Multatuli was, aldus Hermann, een van de weinige schrijvers, die boven
het gemiddelde niveau uitstak. Hij betreurt het, dat men, na hem,
Heyermans en Couperus, niets beters in het Duitsch weet te vertalen dan
Jo van Ammers-Küller.
‘De fout van uw literatuur is, dat het u materieel te goed gaat. Daardoor
kost het u moeite, de werkelijke menschelijke problemen aan te snijden.’
Maar op deze opmerking, die mij verre van onjuist lijkt, volgt geen bloedig requisitoir;
neen, Hermann is iemand, die de tegenstellingen liever in humor en ironie verzoent;
hij spreekt al weer over het goede gemiddelde onzer schilders. En verder danst hij
langs andere onderwerpen; hij komt op zijn vereerders, die hij in drie groepen verdeelt:
1e. de Hermannophilen, 2e. de Hermannologen, 3e. de Hermannomanen.
- En als men nu tot geen van drieën behoort?

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

‘Dat is ook niet erg, integendeel. Meine Hauptverehrer waren alle verrückt. Mijn
warmste bewonderaarster zat in een krankzinnigengesticht.... Eigenlijk kan ik alleen
kinderen en zeer oude menschen goed lijden; wat daartusschen ligt....’

Lof van de schaar.
Men heeft het gevoel, dat Georg Hermann eeuwig door zou kunnen spreken, eeuwig
zou kunnen voortgaan dien stroom van anecdotes en aperçu's te laten vloeien. Zijn
collectie meeningen en herinneringen moet oneindig zijn: een Berlijnsche hoorn des
overvloeds. Maar inmiddels is de imaginaire whistpartij beeindigd en het wordt stil
om onze dialogen. Hermann, die vanavond de première van zijn nieuwe bewerking
zal bijwonen, vertelt nog op de valreep, dat de operette zoo precies mogelijk de
gesprekken van het boek volgt. ‘Eigenlijk heeft men niets noodig dan een goede
schaar om van een roman een operette te maken!’
Fritz Hirsch, die deze ketterij opvangt, glimlacht slechts; trouwens, Hermann
glimlacht ook, want hij heeft het al weer niet gemeend, maar alleen gezegd, omdat
hij een bonmot uit zijn collectie te voorschijn wilde tooveren. En ik stel mij de operette
voor, die uit ‘Max Havelaar’ of ‘Schuld en Boete’ zou kunnen worden getrokken,
met niets anders dan een goede schaar. Zoo heeft ieder zijn gedachten, en het is de
verdienste van de cycloïde temperamenten, dat zij daarvoor de gevarieerdste stof
leveren....
M.t.B.

Vertaling of verminking?
aant.

Het ‘antwoord’ van dr Brouwer inzake het geval Ribeiro
De geheimzinnige tekst op den achtergrond
In de N.R.C. van gisterenavond behandelt de redactie de vertaling van den roman
‘De Man die den Duivel doodde’ van Aquilino Ribeiro, die bezorgd werd door dr J.
Brouwer; men zal zich herinneren, dat ik deze vertaling, naar aanleiding van het
artikel van drs M. de Jong in ‘Groot-Nederland’, eenigen tijd geleden in ‘Het
Vaderland’ aan de orde stelde, omdat zij den indruk maakte een verminking en zelfs
een vervalsching van het origineel te zijn.
De N.R.C. noemt de beschuldiging van De Jong ‘overtuigend’, maar drukt tevens
een mededeeling van dr Brouwer af, die hij ook aan de redactie van ‘Groot-Nederland’
heeft gezonden. Deze verklaring luidt als volgt:
‘Inzake de critiek op de vertaling van “De Man die den duivel doodde!”
verwijs ik naar mijn voorbericht. Verzoeken tot wijzigingen zijn uitgegaan
van auteur en vertaler. De vertaling is als vertaling slechts te beoordeelen
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als men den tekst kent welken de vertaler heeft gebruikt. Het is een zeer
ernstige fout van den heer de Jong, dit over het hoofd te hebben gezien.
Den vertaler treft geen enkel verwijt van willekeur in dezen.’
***
Dr Brouwer heeft mij dezelfde verklaring eenige dagen geleden toegezonden, maar
ik moet bekennen, dat nu pas tot mij doordringt, dat zij voor publicatie in de courant
bestemd was. Immers: dit antwoord is geen antwoord: wanneer dr Brouwer meent
zich door deze nietszeggende beweringen aan een dègelijk gefundeerde en zakelijk
gestelde beschuldiging te kunnen onttrekken, dan vergist hij zich. Letterlijk iedere
zin van deze verklaring bevat een innerlijke tegenstrijdigheid. Het voorbericht,
waarvan dr Brouwer spreekt, behelst om te beginnen niets dan een vage algemeenheid
over een ‘voorstel’, waarvan hij de vaagheid door deze ‘toelichting’ nog slechts
accentueert. Wanneer er voorts een tekst zou hebben bestaan, dien De Jong niet kent
en dien de vertaler gebruikte, dan is dr Brouwer verplicht zijn geheimzinnigheid
omtrent dien tekst te laten varen en man en paard te noemen. De Jong heeft volmaakt
correct gehandeld door met de feiten aan te toonen, dat er een bespottelijk verschil
bestaat tusschen de Portugeesche uitgaven van Ribeiro's roman en de Nederlandsche
vertaling. Hij bewijst (zoolang dr Brouwer De Jong niet als onbevoegde of als
leugenaar aan de kaak heeft gesteld, blijven feiten bewijzen), dat de vertaler vooreerst
maar zeer weinig van het Portugeesch begrijpt en vervolgens, dat de vertaler heele
stukken heeft vervalscht, door anti-religieuze passages weg te laten of te verminken.
Er moet dus, volgens dr Brouwer, een tekst bestaan, waarin Ribeiro ‘ruw linnen’
door ‘droog brood’, een ‘speenvarkentje’ door een ‘zuigeling’ en een ‘bril’ door
‘oogen’ heeft vervangen, om maar eenige voorbeelden te noemen van de 625 gevallen,
die De Jong heeft opgespoord; er moet dus ook een tekst bestaan, waarin Ribeiro
alle voor kerk en zeden aanstootelijke passages heeft weggelaten, waarin hij, m.a.w.,
zichzelf heeft verminkt om bij paters en nonnen een wit voetje te krijgen.
Bestaat die tekst? Dat dr Brouwer zijn bestaan bewijze! Zoolang hij dat
niet gedaan heeft, kan hij De Jong van geen enkele fout betichten, en blijft
hemzelf het verwijt van de meest buitensporige willekeur in vollen omvang
treffen. Wie krachtens een geheimen tekst een gepubliceerd boek in zijn
caricatuur verandert, behoort dat trouwens reeds in zijn vertaling nauwgezet
te vermelden.
Ik spreek nogmaals de hoop uit, dat dr Brouwer, die een wetenschappelijke reputatie
te verliezen heeft, eindelijk ernst zal maken met deze voor hem zeer
compromitteerende beschuldiging en grapjes als zijn ‘verklaring’ voortaan achterwege
zal laten. Iedereen is bereid om naar zijn verdediging te luisteren, maar dan in een
sfeer van serieuze wetenschappelijke repliek!
M.t.B.

De non-conformist
aant.
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Het avontuur van den onafhankelijken journalist
Genezen van -ismen door de -isten
Alexander Cohen, Van Anarchist tot Monarchist. (Uitg. De Steenuil,
A'dam 1936).
HET IS WERKELIJK niet de eerste maal, dat ik in deze kolommen de aandacht
vestig op een zonderling gebrek aan begrip bij den gemiddelden Nederlandschen
lezer voor de schrijvers van de ‘lijn Multatuli’, anders gezegd de lijn van het ‘gezond
verstand’. Bij een vorige gelegenheid (mijn bespreking van den roman Goena Goena
van Maurits) wees ik erop, dat er hier te lande een soort stille kracht schijnt te bestaan,
die de voortbrengselen van deze kategorie auteurs óf stelselmatig verdonkeremaant
óf doet beoordeelen op den welwillenden toon van ed meest absolute verachting.
Achtereenvolgens bracht ik hier naar voren Nescio, Willem Elsschot, Willem Paap
en ‘Maurits’ (P.A. Daum), allen vertegenwoordigend een bepaalde schakeering van
de litteratuur van het ‘gezond verstand’. Wie echter de moeite zou willen nemen om
eens na te gaan, welke critieken er verschenen zijn op den herdruk van Goena Goena,
die zou spoedig genoeg ontdekken, dat men niet zoo gemakkelijk een bres kan
schieten in het vooroordeel, dat tegen dezen stijl bestaat. Men blijft het schrijvers
als Maurits in hooge mate kwalijk nemen, dat zij niet in het zweet huns aanschijns
zwoegen om een fraai kunstproza te produceeren; men blijft met een onbegrijpelijke
hardnekkigheid over het hoofd zien, dat iemand als Maurits een Van Deyssel vijfmaal
in zijn zak kan steken, wat menschenkennis en verteltalent betreft; men weigert het
schijnbaar nonchalante, feuilletonistische, slordige te aanvaarden als een bewijs van
een ander soort talent, een rijker en spontaner talent zelfs, dan dat waarover de man
van het artistieke gehakt-proza, Arij Prins, de beschikking had. Ik heb nooit beweerd
(en zou ook allerminst willen beweren), dat deze auteurs van de ‘lijn Multatuli’ stuk
voor stuk eersterangsauteurs zijn; het zijn niet hun nonchalance, hun feuilletonkant
en hun slordigheid, die hun beteekenis bepalen, en wie hun mindere kanten verzwijgt,
bewijst hun geenszins een dienst; maar dat vrijwel de geheele Nederlandsche critiek
systematisch hun rijkdor (tegenover de zorgvuldig gebakerde pooverheid van sommige
aestheten) weigert te erkennen, noem ik een bespotting van ieder critisch vernuft.
Vooral, wanneer men deze blindheid vergelijkt met het verregaand respect voor
woordkoekebakkerij à la Urbain van de Voorde, den man, die volgens één onzer
critici professor had moeten worden, en die enkele weken later zijn respectabele
werken bleek te hebben overgeschreven van buitenlandsche autoriteiten! Wie niet
slim is, moet sterk zijn, dacht de heer Van de Voorde, en hij componeerde uit stapels
indrukwekkend klinkende zinnen van anderen Het Pact van Faustus....

Alexander Cohen als verrassing.
Er is echter een aangename kant aan deze wansituatie: men ontmoet telkens volmaakt
onbekende schrijvers, die als een verrassing, geheel onvoorbereid door de traditie
der literaire handboeken, opduiken uit den stroom van het gedrukte. De lezer moet
deze schrijvers zelf ontdekken, want officieel bestaan zij niet, of hoogstens als
curiositeit. Ik had bv. wel eens bij geruchte gehoord van den journalist Alexander
Cohen; maar toen mij toevallig zijn boek Van Anarchist tot Monarchist onlangs in
handen kwam, had ik er niet het flauwste vermoeden van, dat ik het, na er ietwat
skeptisch (om niet te zeggen geheel onverschillig) aan te zijn begonnen, in één adem
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zou verslinden. Alexander Cohen moge in de politiek een zekere bekendheid hebben
verworven door een onvermoeibaar polemisch non-conformisme (hij heeft vroeger
brochures en boeken geschreven, die om diverse redenen opzien hebben gebaard),
in de litteratuur is hij nooit toegelaten, hoewel hij, zooals ik nu tot mijn verbazing
bevond, na Multatuli zeker een van de beste auteurs van polemisch proza is, die wij
kunnen aanwijzen. Bovendien is Alexander Cohen, als ik het wel heb, thans precies
73 jaar oud; er was dus eenige gelegenheid geweest om hem te ontdekken als een
voortreffelijk verteller niet alleen, maar ook als merkwaardig vertegenwoordiger van
de paradoxale geesteshouding, die met Multatuli soms leek uitgestorven. Maar het
is waar: deze Cohen schrijft geen kunstproza en behoort tot diegenen, die men meent
te kunnen afdoen met de qualificatie ‘type’. Desondanks heb ik de vaste overtuiging,
dat hij tienmaal leesbaarder Nederlandsch schrijft dan bv. mevr. Jo van
Ammers-Küller, wier geregelde werkzaamheden nog steeds in kolommen worden
uitgemeten.

Hiërarchie van het ‘schelden’.
Het misverstand omtrent Alexander Cohen is echter begrijpelijker dan dat omtrent
Maurits. De kunst van de zuivere polemiek, gebaseerd op een hardnekkig
non-conformisme, heeft immers in Nederland nauwelijks een begin van een traditie.
De afkeer van het ‘schelden’ bij het Nederlandsche volk (waarvoor ik overigens in
het algemeen wel iets kan voelen) maakt, dat men in het polemische genre geen
qualiteitsverschillen heeft leeren onderscheiden. Ja, het is waar, dat men, nu Multatuli
lang overleden is en Lodewijk van Deyssel in de litteratuurhistorie veilig is bijgezet,
erkent, dat het ‘schelden’ van deze beide schrijvers eenige verdiensten had en zelfs
eenig talent vereischte; maar de objecten, die zij met hun ‘gescheld’ vervolgden, zijn
dan ook historisch geworden (of men meent, dat zij historisch zijn geworden). Een
werkelijke polemische traditie, als ik het zoo eens noemen mag, hebben zij echter
niet in het leven geroepen; dat er b.v. een belangrijk qualitatief onderscheid bestaat
tusschen het ‘schelden’ van Multatuli (den non-conformist par droit de naissance)
en het ‘schelden’ van Van Deyssel (den artiest, die tegen de slechte artiesten ten
velde trekt om zijn generatie en derzelver stijl recht te verschaffen), is een voor de
hand liggende wijsheid, waaruit men echter zelden de juiste gevolgtrekkingen maakt;
men kan ‘schelden’ als mensch en men kan ‘schelden’ als kunstenaar, men kan
‘schelden’ om de wereld te veranderen, men kan ‘schelden’ om een slechten stijl uit
te roeien; het polemische temperament wordt in die twee verschillende gevallen in
dienst gesteld van twee totaal verschillende idealen. In Frankrijk, waar de polemiek
vaak een chevalereske behoefte moest bevredigen (dat zij in een duel eindigde, was
geen uitzondering!) en de polemische journalistiek als literair genre vooral in de
negentiende eeuw heeft gebloeid als een vorm van rechtvaardiging des levens door
de directe botsing van man tegen man, heeft het ‘schelden’ wel degelijk een traditie;
wie de namen Drumont, Rochefort, Tailhade, Maurras, Daudet noemt, noemt even
zooveel nuances van polemische litteratuur. Ik heb er niets tegen, dat men deze
auteurs met het afgrijzen van den kalmen Hollander bejegent; maar men zal toch
moeten erkennen, dat een Léon Daudet eenig talent heeft, en dat men hem niet zonder
meer gelijk kan stellen met een of anderen riooljournalist, die er zijn werk van maakt
chantage te plegen door de pen. Aan het probleem van het al dan niet wenschelijke
of al dan niet superieure van de polemische litteratuur zijn wij hier nog niet eens toe;
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wij zullen moeten beginnen de ‘schelders’ op hun qualiteitsverschillen te toetsen.
Om goed te ‘schelden’ moet men n.l. talent hebben; om zijn tegenstanders te kunnen
beleedigen, moet men voorts over zooveel menschenkennis beschikken, dat men ook
werkelijk in staat is, het beleedigende doel te laten treffen; men moet, met andere
woorden, een persoonlijkheid zijn, die voor eigen waarden kan instaan (al zijn het
dan ook ‘maar’ de waarden van den dolenden ridder), en de persoonlijkheid van den
polemist ontdekt men alleen door zijn stijl. Zulk een polemische persoonlijkheid,
die een uitstekenden polemischen stijl schrijft, is voorzeker Alexander Cohen.
Vermoedelijk zal men Alexander Cohen, die, behalve van Multatuli, veel geleerd
heeft van de Parijsche polemiek, in de eerste plaats willen beschouwen als een
onverbeterlijken querulant; hij valt n.l., met de verbetenheid van den onverzoenlijke,
in zijn boek steeds weer aan, hij kan er niet genoeg van krijgen, zijn weerzin tegen
het conformisme (of het nu socialisme, stalinisme of Hitlerisme moet heeten)
virtuoselijk uit te spuwen. Maar ik geloof met dat al, dat men hem groot onrecht doet
door hem eenvoudig gelijk te stellen met den eersten den besten kankeraar. De man,
die hier aan het woord is, heeft veel te veel humor, om de profeet van de rancune te
kunnen zijn; hij heeft - dit terzijde gezegd - ook veel te veel eerlijke appreciatie voor
de menschelijkheid van den tegenstander om ooit den indruk van gemeenheid te
wekken. Ik kan niet beoordeelen, in hoeverre zijn mémoires, die een interessant stuk
geschiedenis (zijn eigen geschiedenis, zijn eigen ontwikkeling van anarchist tot
aanhanger van de Action Française, vermengd met de geschiedenis van zijn tijd)
omvatten, volkomen in overeenstemming zijn met de waarheid; maar aan één ding
kan men niet twijfelen, wanneer men door dezen stijl werkelijk van bladzijde tot
bladzijde geboeid wordt: aan een kern van oprechtheid, van naïeveteit ook. Die
oprechtheid en naïeveteit van den geboren non-conformist Alexander Cohen (die ik
in sommige opzichten zelfs boven de vaak exhibitionistische waarheidsliefde van
Multatuli zou willen stellen) blijken vooral uit zijn zeldzaam directe
persoonsbeschrijving, uit de kostelijke details, die onmiddellijk den menschenkenner
verraden (zij het niet zonder windmolen-complex), uit de amusante manier ook,
waarmee hij een anecdote weet te vertellen. Maar hoogst zelden is er een leege plek
op deze bladzijden; omdat Cohen in het geheel geen last heeft van traditioneele
stijlvoorschriften en literaire recepten, schrijft hij met de natuurlijke onbevangenheid
van iemand, die voor zijn pleizier schrijft, en in dat pleizier zelfs een
non-conformistische roeping vervult.

De theorie als tijdelijke behuizing.
‘Mij hebben de vrijdenkers van de vrijdenkerij, de republikeinen van het
republicanisme, de democraten van de democratie, de socialisten van het socialisme
en de anarchisten van het anarchisme genezen’.
Deze belijdenis teekent den geboren non-conformist, den opposant om der wille van
de oppositie. Men kan zich voorstellen, waarom deze man bij het anarchisme
begonnen is (hij vertelt allerkostelijkst van zijn anarchistischen tijd in Londen),
zonder in wezen anarchist te zijn: de theorie van het anarchisme lag hem tenslotte
evenmin als de theorie van het socialisme, waaraan hij blijkens zijn uitlatingen tegen
Marx, Jaurès, Troelstra e.a. geweldig het land blijkt te hebben. Maar hij heeft het
land aan ieder systeem, omdat het een systeem is en in zijn verstarring caricaturen
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in plaats van menschen doet geboren worden. In dit opzicht zet Alexander Cohen de
Duizend en Eenige Hoofdstukken over Specialiteiten van Multatuli voort. Zijn geheele
optreden als ‘zoön politikon’ wordt bepaald door zijn uiterst persoonlijke relatie tot
de individuen afzonderlijk; hij spuwt zijn bête noire Aristide Briand uit, maar hij
schudt Abraham Kuyper hartelijk de hand (hartelijk: tot op zekere hoogte natuurlijk),
beide als mensch, niet als representant van een abstracte theorie. Het anarchisme van
Cohen is dan ook geen anarchisme in den geijkten zin; het is een voorloopige formule
voor non-conformistische onafhankelijkheid. Precies hetzelfde trouwens kan men
zeggen van Cohens tegenwoordige voorkeur voor de Action Française, d.w.z. voor
een beweging, die geen beweging achter zich heeft, maar daarom des te meer
aantrekkingskracht vertoont voor menschen met een sterk verzetsinstinct; het lijkt
mij overigens allerminst zeker, dat Cohen, als hij tijd van leven heeft, niet ook nog
door de royalisten van het royalisme genezen wordt. Van theorieën maken menschen
als Cohen alleen gebruik om een tijdelijke behuizing te zoeken; hun werkelijke
verdienste steekt niet in de theorie, maar in het concrete voorbeeld; omdat zij echter
een gehoor noodig hebben, teneinde niet volkomen verstoken te zijn van op zijn
minst een voorloopig publiek, kiezen zij een partij, met al de gracieuze onhandigheid
van hun individualisme à tort et à travers. Hun eigenlijke programma is het
Multatuliaansche ‘de roeping van den mens is mens te zijn’; een leuze, die men niet
binnen eenig partijverband kan verwerkelijken, zonder zich dadelijk te stooten aan
het conformisme van welke partij ook. Dat maakt de positie van den non-conformist
hachelijk, en misschien is hij daarom, gegeven een sterke francophiele neiging en
even sterke afkeer van het Germanendom, nog het best tijdelijk geborgen bij de
Camelots. Het royalisme is een idée fixe; wat Alexander Cohen, aan het slot van zijn
boek, allemaal van het koningschap verwacht, is gewoonweg verbluffend van
naieveteit; ik zou haast zeggen, dat men anarchist moet zijn geweest om zooveel
kapitaal te beleggen in de autoriteit van een erfelijke monarchie. Of beter nog: het
monarchisme van Cohen is anarchisme, zooals zijn anarchisme reeds monarchisme
was; het zijn slechts twee formules voor een egotisme van iemand in wien behoefte
aan persoonlijk reageeren zich verbindt met even sterke behoefte aan politieke actie.
(Ik zeg ‘egotisme’, niet ‘egoïsme’, want Cohen is het tegendeel van een egoist). De
denkfout, als ik het zoo noemen mag, van menschen als Cohen is, dat zij met de
noodzakelijkheid van de maatschappelijke hypocrisie niet afrekenen; hun levenswijze
en hun stijl veronderstellen een hersenschimmige wereld van louter
non-conformistische individuen als ideaal; maar het is de bijzondere bekoring vàn
hun levenswijze en vàn hun stijl, dat zij zich ook op die hersenschimmige wereld
niet als abstracte theorie beroepen. Hun gansche leven en schrijven realiseert zich
in de sfeer van het directe en concrete, d.w.z. van de paradox maatschappij-individu,
individu-maatschappij. Cohen heeft niet voor niets een blaadje gevuld en gevent, dat
De Paradox heette!

Scheepsjournaal van den krantentijd.
Een van de qualiteiten van deze mémoires is dan ook, dat zij het sterkst zijn, waar
zij het sterkst behooren te zijn: in de anecdote, in de typeering der menschen, en ook
in de verontwaardiging om het onrecht. Zij veinzen ook niet philosophie te zijn; zij
vertegenwoordigen de primaire reactie van een levendig en avontuurlijk temperament.
De avonturier in de journalistiek is even mogelijk als de avonturier in de jungle;
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Cohens wederwaardigheden aan de Figaro en vooral aan de Telegraaf (Holdert!
Schröder!) zijn minstens even boeiend als het relaas van zijn reis naar het Oosten.
Er zijn menschen, die de gekste dingen meemaken en er niets van opsteken; Alexander
Cohen echter heeft de gekste dingen meegemaakt en (blijkbaar gesteund door een
eminent geheugen) een maximale portie opgestoken. Maar avonturier bleef hij, met
een enorme dosis gezond verstand, een paar stevige hobbies (echter nooit zonder
humor verantwoord) en een onuitputtelijk verteltalent. Men leest dit spontane proza,
zooals men de scheepsjournalen van oude zeevaarders leest: als een direct verslag
van een wisselvallig leven; alleen voltrekt zich het avontuur in de eeuw van de krant
in andere regionen. Als er meer journalisten waren van het slag Alexander Cohen,
zouden er misschien minder Streichers zijn, om journalisten als danseressen te laten
optreden, letterlijk en figuurlijk....
Menno ter Braak.

Jolan Földes in Den Haag
aant.

Een gesprek met de Hongaarsche schrijfster
Wat zij van haar roem denkt
Jolán Földes, de Hongaarsche schrijfster, die plotseling beroemd werd door haar
bekroonden roman ‘De straat van de Visschende kat’, zal a.s. Donderdag in de
residentie een lezing houden. Zij is echter gisteren reeds aangekomen, en wij hebben
haar dus opgezocht in haar hotel, waar wij haar in een hoekje van de hall aantroffen:
een kleine vrouw, een vriendelijke en spraakzame persoonlijkheid, nog in het geheel
niet ongenaakbaar geworden door den onverwachten roem, die haar deel is geworden.
Integendeel, Jolán Földes is nog steeds vervuld van het evenement haars levens, dat
een geheel andere richting gaf aan haar bestaan. Zij spreekt over dien prijs met
dankbaarheid en zonder te verhelen, dat zij door het geld mogelijkheden kreeg, die
haar tot dusverre ontzegd waren gebleven; reizen, een rustige plaats om te werken,
enz. Haar Nederlandsche uitgever Leopold verraste haar met den zoo juist verschenen
derden druk van haar boek, en die verrassing maakt haar kennelijk gelukkig. Voor
zij den prijs kreeg, was Jolán Földes lectrice bij een uitgeverij, en dit baantje noopte
haar, zooals zij ons zegt, per maand één roman te vertalen en per dag één roman te
lezen. Men kan zich voorstellen, dat Jolán Földes nog altijd onder den indruk is van
den omkeer, dien zij in het geheel niet verwachtte.
‘Mijn boek is nu reeds in 14 talen vertaald’, zegt mevr. Földes, ‘en er zijn nog drie
vertalingen in het vooruitzicht. Dat alles is een succes, waarover ik mij bijzonder
verheug. Maar het succes heeft ook nadeelen. Dadelijk, nadat het bericht van mijn
bekroning uit Londen was gekomen, werd ik te Boedapest geinterviewd door een
krantenman, die mij vroeg, wat ik van het geld het eerste zou koopen. Ik antwoordde,
en dat was de volle waarheid, omdat ik die dingen erg miste in mijn huis, “Teppiche
und Bilder”. Van dien dag af heb ik geen rust meer gehad. Ik werd overloopen door
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handelaars in tapijten en schilderijen, ik had in mijn huis geen leven meer. Tenslotte
ben ik naar een hotel gevlucht....
Sedert ik beroemd werd, heb ik geen privéleven meer gehad. Men noodigt mij
overal uit; en ik heb een zwak karakter, dat maar al te graag aan die invitaties gehoor
geeft! Na Holland staat Engeland op het programma; de Pen-Club biedt mij daar een
diner aan. En daarna.... ik weet het niet, ik heb geen vaste woonplaats meer....’

Over boeken, schrijven en drukte.
- Werkt u aan een nieuw boek?
‘Het is om zoo te zeggen klaar in mijn hoofd; maar u weet, dat dat niet hetzelfde
is als klaar op papier.
Eer het zoover is, zal ik nog heel wat moeten worstelen met de stof. En daarvoor
heb ik de rust noodig, die mij tot dusverre niet gegund werd. Ik hoop ergens aan de
Rivièra te gaan wonen, om dat boek te schrijven.’
- Had u al geschreven, eer uw ‘Straat van de Visschende Kat’ bekroond werd?
‘Zeker, mijn eerste roman had zelfs ook al een prijs gehaald, zij het dan ook alleen
maar in Hongarije. Hij zal nu binnenkort ook in Nederlandsche vertaling verschijnen.
De Nederlandsche titel is nog niet vastgesteld, maar het moet zooiets zijn als ‘Maria
legt haar Maturitätsprüfung af’. Daarin schuilt een woordspeling, die misschien in
het Nederlandsch niet te vertalen is, het is de roman van een meisje tusschen 16 en
18 jaar.
- Is uw bekroonde roman autobiografisch? ‘Neen, ik heb er natuurlijk wel
persoonlijke ervaringen in verwerkt, maar dat is toch iets anders. Voor
mij is het leven “Rohstoff”; mijn eigen leven interesseert mij niet. Ik schrijf
over de dingen, die ik waarneem.’
- Dus u prefereert Flaubert boven Stendhal?
‘Inderdaad. Ik voel veel meer voor Balzac en Flaubert dan voor Stendhal,
al lees ik zijn werken met groote belangstelling. Bij Stendhal mis ik te
zeer de sociale instelling op het leven, die ik voor mijn boeken absoluut
noodig heb. Neiging om mij te vereenzelvigen met mijn hoofdpersoon
heb ik in het geheel niet, al is mijn eerste boek waarschijnlijk “subjectiever”
dan mijn tweede.’

De Nederlandsche litteratuur.
- Kent u iets van de Nederlandsche letterkunde?
‘De romans van mevr. Székely-Lulofs, die in het Hongaarsch zijn vertaald. Zij heeft
zeer veel talent, wil mij voorkomen, maar zij heeft haar hoogtepunt nog niet bereikt.
En van Couperus ken ik ook iets. Multatuli las ik, toen ik zestien jaar was, met
gloeiende wangen.’
- En wat is uw opinie over den roem?
Mevr. Földes glimlacht.
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‘De roem heeft zijn schaduwzijden, helaas. Men verliest b.v. het recht op
persoonlijke gedragingen; men moet een rol spelen, men wordt slachtoffer van allerlei
snobisme. Maar toch denk ik, dat ik, als ik later op deze roezige periode terugblik,
zal zeggen: ‘Es waren doch schöne Zeiten!’
Wij helpen het Jolán Földes wenschen en verlaten haar met een wensch voor beter
weer in Holland, want de sneeuw kloddert tegen de ruiten.

De paden van Hofwyck
aant.

Huygens' zomerresidentie, en wat er van over is
De mensch beheerscht de natuur
Weet het gros der Hagenaars, en zelfs Voorburgers (de voordorpelingen van het
groote Dorp), waar Hofwijck ligt, het zomerverblijf van den dezer dagen te herdenken
Constantijn Huygens? Ik zou zeggen van niet, te oordeelen naar den Pooltocht, dien
ik ondernomen heb om dit Hofwyck te bereiken. De lusthoven onzer geestelijke
voorouders, zelfs als zij grootmogol onder de ambtenaren zijn geweest, zooals
Huygens, zijn dikwijls grondig weggestopt achter moderne gevels of villabuurtjes;
men moet zich eerst even danig toerist voelen, eer men op expeditie gaat. Maar ik
beklaag mijn anabasis naar het Voorburgsch station niet; want zelden werd een
buitenverblijf zoo origineel weggestopt als Hofwyck, en zelden ook werd een
cultuurmonument zoo op het nippertje behouden als ditzelfde Hofwyck. Het
Spinoza-huisje in Rijnsburg is op een zonnigen dag nog altijd een klein paradijs van
Philosophische stilte; het kost weinig moeite om zich den brillenslijpenden denker
daar voor [te] stellen in een allerminst heroïsche, maar des te bekoorlijker omgeving.
Maar Huygens? ‘U mot door zoo'n [poor]tgebouw’, zei een welwillende slagersjongen,
die een iets meer dan vage visie bleek te hebben op de Nederlandsche letterkunde,
uitgedrukt in huizen: en inderdaad, men mot door een poortgebouw, dat niet
zeventiende-eeuwsch is en regelrecht tegenover een zeer profane tramhalte is gelegen.
Er wordt ook een poort voor u geopend.. en dan, zeer onverwacht, staat men op een
kouden Maartdag op het domein van Constanter: een kale, grauwe tuin, doorsneden
met loodrechte paden, een rest mathematische natuurbepaling, die aan het eigenlijke
huis Hofwyck voorafgaat....

De gletscher dreigt.
Er is niet al te veel meer over van Huygens' vluchtheuvel. Aan alle kanten dringt de
moderne civilisatie op Hofwyck aan. Ik bekijk de oude kaart van ‘Vitaulium’, en ik
kijk tegelijk in de twintigste-eeuwsche werkelijkheid; het kost mij aanvankelijk
moeite die twee in mijn gedachten te combineeren. Een ordinaire, uit een
fabriekscultuur willekeurig weggesmeten diagonaal van de spoorlijn vloekt met de
hoeken van 90 graden, waarvan de heerschappij in de tuinconceptie van Huygens
eens almachtig was. De treinen razen door het oude, deftige Hofwyck; zij
respecteerden den vluchtheuvel van den Grooten Ambtenaar niet, zij respecteeren
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ook niet de zuivere spelregels van de gouden eeuw. Als een schurftige gletscher
schuift de civilisatie half over Hofwyck heen, dat door een paar kunstvrienden in
1913 nog juist is gered; maar aan het rumoer, aan den indruk van rommel en afval,
zooals alleen de zelfkant van een hedendaagsche stadssamenleving dien kan bieden,
ontkom ik op het eerste gezicht niet. Beangstigend is deze klem bijna; Hofwyck is
in den val geloopen, alleen een zeer late gril wist het te behoeden voor een anoniemen
dood onder het morenenpuin. Ja, de alles overheerschende eerste indruk is die van
een gril; waar de secretaris van drie Oranjes wilde wijken voor het hof, daar heeft
een plebejische beschaving wraak genome en zijn wiskundig zuiver bouwproduct
niet eens vernietigd, maar in de gedaante der caricatuur doen voortbestaan.
Maar verder:
Nu moet ghy Hofwijck sien, het zy u lief of leed:
't Kind is wanschapen; maar 't is rijckelick gekleedt.

Dit was één van de vele woordspelingen van den tot in het oneindige met woorden
spelenden Huygens; deze klinkt nu tamelijk verouderd, want van het rijke kleed is
niets meer over. Ik weet niet precies, waarvoor men Hofwyck alzoo heeft misbruikt;
er hangt in ieder geval in één der kamers of gangen een foto van het huis voor de
restauratie, die een bedroevend beeld geeft van stijlverbastering; men had aan dit
stuk pure mathematische architectuur een soort portaaltje geplakt, waardoor het
volkomen verminkt werd; een dom gezwel van een beschavingsperiode, die meer
last had van tocht dan onze gouden eeuw. Het is er nu weer af-geopereerd, en het
huis Hofwyck staat er thans tenminste nog ongeveer zooals men zich kan denken
dat het in Huygens' tijd geweest is (al zijn de figuren, die men op de oude afbeeldingen
kan zien, er niet meer). Vreemd: vroeger voelde ik niets voor dezen bouwstijl, met
zijn absoluut gebrek aan directe gevoelsontlading, met zijn streng beheerschte
antinatuur-tendens. Ik geloof, dat men een tijd van afkeer van cultureele vooroordeelen
moet hebben doorgemaakt om de spelregels eener cultuur (waartoe ook de
architectonische regels behooren) weer ten volle te kunnen waardeeren; men waardeert
ze dan zelfs hooger, naarmate zij meer van de natuur en haar ‘laisser faire, laisser
aller’ afwijken. Heeft Huygens, heeft de zeventiende eeuw het ‘hof’ gemeden om
de ‘natuur’ te zoeken? Een ieder, die naar Hofwyck gaat, en die in staat is zich een
oogenblik los te maken van de slordige neven-atmosfeer van moderne Voorburgsche
puinhoopen om hem heen, zal het tegendeel constateeren. Deze patriciërs zochten
niet de natuur van Rousseau, zij zochten evenmin de werkelijkheid van het
naturalisme; zij zochten een mathematisch bepaald cultuur-eiland, waar zij in een
volmaakte geslotenheid hun cultuurideaal konden beleven. Dit is niet de eenzaamheid
van Don Quichote, noch de verlatenheid van Robinson Crusoë; dit is een gestyleerd
rendez-vous voor personen, die de cultuur tot in de weilanden meedragen. Men bezie
die oude kaart van Hofwyck, waarop Huygens zelf zijn aanteekeningen heeft gemaakt:
in de ‘unendliche Ebene’ van Hollandsche weiden ligt een lusthof der menschen,
niet der vogeltjes en paddestoelen! Geen spoor van het dweepen met de natuur, geen
spoor ook van de romantische onderwerping aan de natuur als een hoogere macht,
als een plaatsvervangster zelfs van de goddelijke macht; Huygens' Hofwijck is geen
Yellowstone Park, maar het is een bewuste cultureele constructie, een bewijs van
hoogmoed eerder dan van lyrischen deemoed. Het tart de Vliet en de weilanden uit,
het spreekt van de heerschappij der menschen over alles, òòk over de eenzaamheid
van het platteland. Ieder detail is verzorgd, ieder boompje een heel pedant en
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zelfstandig mensch-boompje; niets is overgelaten aan de nonchalante improvisatie
van het z.g. gevoel, dat dikwijls door ons vereenzelvigd wordt met geestelijke
flodderigheid; integendeel, het gevoel is bij Huygens en in Hofwycks architectuur
strikt gereglementeerd, zoodat het in zijn volheid alleen kan spreken via de
onverbiddelijkste algemeene wetten.

De wetgever en zijn domein.
Hofwyck is omringd door het water, en terwijl ik de zon in het benedenvertrek
effecten à la Pieter de Hooch zie bewerkstelligen door de looden ruitjes trekt de kilte
van dat element door mijn schoenzolen omhoog. Er is iets oergezonds en
bedwongen-vitaals in die zeventiende-eeuwsche vertrekken, die precies het tegendeel
zijn van byzantijnsche luxe; maar meer nog dan in het (beter gerestaureerde!)
Muiderslot ervaart men hier die gezondheid en vitaliteit terstond als een wet, die aan
de slordige natuur werd opgedwongen door een geslacht van geboren wetgevers
(geen formalisten); zij had te gehoorzamen aan den mensch, die geen overdreven
verfijning van haar vergde, maar wel vette productiviteit. Men behoeft er zich niet
over te verbazen, dat Huygens er niet mee wilde volstaan, dit huis te bouwen en
dezen tuin aan te leggen; ook door woorden moest zijn schepping worden gebannen
in menschelijke verhoudingen. Anders, zegt hij, zou men op mijn graf kunnen zetten:
‘Hier light een Man begraven.
Die meende te volstaen met planten en met graven,
De slechte boeren-konst, en moght de moeyte niet
Sijn eigen maeckseitjen te çieren met een lied.’

Immers:
Mijn sterven weet ick met lang leven niet te weeren;
Maer, leef ick weinig meer, het Grafschrift wil ick keeren,
En singen wat ick poot, en rijmen wat ick bouw,
Eer dese keel verschorr', en dese penn verouw'.
'k Will Hofwijck, als het is, 'k will Hofwijck, als 't sal wesen,
Den Vreemdelingh doen sien, den Hollander doen lesen.

Ons, producten van een beschaving met minder zekerheid van doelstelling, komt
deze vereering van een buitenverblijf, deze vereeuwiging van iets zoo persoonlijks
en tijdelijks als een huis, lichtelijk opgeschroefd en zelfs wel belachelijk voor. Maar
men bedenke, dat voor den Calvinist Huygens de vergankelijkheid van al het
sterfelijke zoozeer axiomatisch was, dat hij aan de gewichtigheden van de sterfelijke
wereld meer tijd kon besteden dan wij gewoon zijn te doen. De mathematische
zelfgenoegzaamheid, die uitstraalt van het bouwplan van Hofwyck, is, evenzeer als
het puzzle-karakter van Huygens' ‘duistere’ poëzie, teeken van een cultuur, die den
vrijen tijd niet aan den twijfel, maar aan de vele complicaties dier cultuur besteedt.
Gecompliceerd zijn de mannetjes en vrouwtjes, die op het Voorhout van 'sGravenhage
paradeeren, en gecompliceerd is de taal, vooral wanneer men van woordspelingen
houdt; dat alles is echter geen reden tot verwarring of onzekerheid, want het speelt
zich af in de schaduw eener groote Zekerheid; het spel met de gecompliceerdheid
helpt zelfs, omdat het volstrekte (bijna ambtelijke) toewijding vergt, de groote
zekerheid des geloofs in stand houden. Huygens steekt den gek met de pretenties der
standen, maar hij denkt er niet aan de geijkte ongelijkheid van zijn wereld als
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probleem te stellen. Hij is een vitterig moralist, maar de grondslagen der moraal zijn
bij voorbaat geregeld, even precies als de tuin van Hofwyck met zijn paden en perken:
men is op ‘het goede pad’ of men is ‘buiten de paden’, daartusschen is geen
mogelijkheid....

Duist[ere] [poë]zie als verovering.
Ik sta voor de deur van het huis van Hofwyck en langzamerhand gelukt het mij de
brutale diagonaal van de spoorlijn weg te denken. Ik zie, hoe dit strikt rechthoekige
huis als een wilskrachtig hoofd het lichaam van het landgoed beheerscht volgens de
wetten van de rechte lijn en den rechten hoek. De moraal van de woning van Huygens
verlengt zich in de structuur van zijn domein: een burgermansdomein après tout, al
heeft zijn heer een adellijk praedicaat. Maar welk een van kracht overloopende
nuchterheid schrijft hier de wet voor! Dèze wetmatigheid is zeker geen bewijs van
zwakte geweest; zij moge pedant schijnen, zij heeft op zijn minst de energie van hen,
die in volledige zekerheid iets bezitten: een geloof en een buiten, beide met dezelfde
ordelijkheid verdeeld in perken. Men twist nog over de vraag, of Huygens eigenlijk
wel een groot dichter was; volgens sommigen was hij het wel, volgens de meesten
bepaald niet. Maar is deze vraag niet volkomen academisch? Dit toch is zeker, dat
Huygens heerschappij over de taal heeft, zooals hij zorgvuldig zijn Hofwyck heeft
beheerd; een ‘puur’ lyricus heeft hij, die zijn poëzie in ledige uren, tusschen de
staatszaken door, schreef, niet willen zijn. Zijn dichtwerken zijn een protest tegen
de ‘natuur’, evenals zijn paden; hij moet niets hebben van gemakkelijke rijmen, hij
ziet in de kunst nog een kunst voor liefhebbers van het moeilijke, dat immers het
beste getuigenis aflegt van de veroveringen, die de mensch in zijn cultuurstaat gemaakt
heeft. Het moeilijke accentueert het sterkst de kracht van den man, die met het
gemakkelijke geen genoegen neemt, maar zich uitleeft juist in de zelfbeheersching,
vereischt door de ‘truc’, door de ‘puzzle’, door het woord als techniek; de vitaliteit
openbaart zich niet, zooals men wel eens ten onrechte aanneemt, door een maximum
aan uitspattingen (teeken van een cultuur, die begint te ontaarden), maar door het
gehalte der voorschriften, waarbinnen men in staat is zijn persoonlijken ambities vrij
spel te laten. Wat er aan primitieve vitaliteit in Huygens alzoo voorradig was, kan
men ongeveer beoordeelen aan zijn klucht Trijntje Cornelisd, die overloopt van
gepeperde volksuitdrukkingen en dubbelzinnige situaties. Moet men een cultuur, die
bij machte was aan deze dionysische driften een zoo mathematisch-speelschen vorm
te geven, niet bewonderen? Krijgen de paden en perken van Hofwyck, krijgen de
spitsvondigheden en gewrongenheden van Huygens' poëzie niet een andere beteekenis,
wanneer men ze beschouwt als een zeer geslaagd spel boven een afgrond? En is de
veelgeroemde ‘kernachtigheid’ van Huygens niet één van de prachtigste voorbeelden
van een compromis tusschen zinnelijkheid en vorm, dat er werkelijk mag zijn, omdat
het een schepping is, d.w.z. een wetgeving en een ontduiken der wet tegelijk?..
Van top tot teen doortrokken van de waterkou, maar verwarmd door de poëzie der
rechtlijnigheid, ben ik, onder het ‘poortgebouw’ door, weer ondergedoken in het
groezelige puin van den Voorburgschen gletscher. Die knaagt aan Huygens' domein,
aan het stuk cultuur, dat zijn verovering is geweest, en daarom de onze niet meer kan
zijn, alle lofwaardige kunstbeschermers ten spijt.
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Menno ter Braak.

Kop en staart
aant.

Twee boeken in één
De dichter A.J.D. van Oosten, die niet tot onze alleroorspronkelijkste dichters behoort,
al schrijft hij soms een aardig vers, is op een zeer oorspronkelijk idee gekomen. Hij
heeft n.l. twee dichtbundels uitgegeven in één boekje (De Lantaarn. Amsterdam
1937). Begint men aan den éénen kant, dan heet het: ‘Vuur en Droom’, verzen door
A.J.D. van Oosten. Begint men aan den anderen kant, dan heet het ‘Schip en vrouw’,
verzen door A.J.D. van Oosten. Door twee vignetten van Dolf Henkes wordt deze
Siameesche tweeling aan elkaar gehouden, zoodat het vuur geen brand kan stichten
op het schip en de vrouw den droom niet kan bederven.
Het idee van den dichter van Oosten opent rijke perspectieven. Waarom voortaan
geen roman, die op het vervelende moment in poëzie verkeert? Waarom geen
tooneelstuk, omgekeerd in een bundel essays? Waarom niet een boek zonder kop of
staart, vervolledigd door den kop van den auteur en een coda van de slechte critieken,
die erop verschenen zijn?
Hulde, van Oosten, voor deze oorspronkelijke gedachte! Moge zij niet uw laatste
zijn!
M.t.B.

Protest uit gevoel
aant.

Gerechtigheid en naastenliefde bij verschillende generaties
Oud probleem, nieuwe nuances
B. Roest Crollius, Onheil in de Verte. (H.P. Leopolds Uitg. Mij, Den Haag
1936)
Iedere generatie moet op haar manier met bepaalde problemen, die zij heusch niet
heeft uitgevonden, schoon schip maken; zoo zou men ongeveer kunnen verklaren,
hoe het komt, dat iedere generatie telkens weer oude problemen opneemt, alsof zij
fonkelnieuw waren, en tevens die oude problemen toch ook telkens weer met een
tot dusverre onbekende nuance verrijkt. Het is maar voor zeer weinigen weggelegd,
om problemen op te werpen, die de eeuwen plotseling schijnen te relativeeren;
doorgaans ‘is er niets nieuws onder de zon’, en mag men al blij zijn met een nieuwe
variant op het oude. Immers: het oude probleem, dat door een mensch met nieuwe
levensomstandigheden behandeld wordt, is al niet meer volkomen het oude; het
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ontleent aan het feit der veranderde omstandigheden het recht om tot op zekere hoogte
als nieuw (vernieuwd) te worden beschouwd.
Zoo b.v. het probleem van de gerechtigheid en de liefde tot den naaste. Het ligt al
voor de hand, dat men dit probleem in de negentiende eeuw anders heeft gesteld dan
tegenwoordig; maar er is zelfs duidelijk verschil tusschen de generatie van voor en
na den oorlog, in dit opzicht. Feiten als het fascisme, de werkeloosheid en de
Jodenvervolgingen zijn omstandigheden, die aan zekere versleten geachte leuzen
een onverwachte actualiteit verleenen; zij werken als repoussoir, doordat zij het
onrecht en den haat monsterlijk vergrooten; en het kan niet uitblijven, of de wijze,
waarop het probleem van gerechtigheid en naastenliefde wordt gesteld, moet door
die sterke ‘contrastmontage’ worden beïnvloed. Voor de schrijvers van mijn eigen
generatie was b.v de suggestie van de negentiende eeuw nog sterk genoeg om het
fascisme als levensbeschouwing bij voorbaat onmogelijk te maken; de werkeloosheid
hebben wij slechts als uitzonderingstoestand leeren kennen; 't antisemietisme was
een aangelegenheid, die onder behoorlijke menschen slechts genoemd werd als een
restant van de middeleeuwen en een naneefje van de heksenprocessen. Hoe geheel
anders moet een generatie, die sedert haar volwassen-worden van die dingen heeft
gehoord als zaken, die in de hedendaagsche practijk meetellen, op fascisme,
werkeloosheid en antisemietisme reageeren! Zij kan zich niet meer de weelde
veroorloven om langs deze verschijnselen heen te gaan en ze eenvoudig als
ziekteverschijnselen af te doen; zij moet, zoowel voor de theorie als voor de practijk,
die symptomen weer au sérieux nemen (zij het ook tijdelijk en met weerzin), en zelfs
de mogelijkheid overwegen, dat die verschijnselen geruimen tijd ‘normaal’ zullen
blijven (d.w.z. in het maatschappelijk gemiddelde hun invloed zullen laten gelden).
En omgekeerd: de idee der gerechtigheid, de idee van den vrede, de idee van de
naastenliefde, de idee van de humanitaire levensrichting, die een vorige generatie
hoogstens tot plichtmatig meeloopen of tot scepticisme inspireerden, herleven bij de
na-oorlogsche generatie als ontdekkingen! Ontdekkingen, die het oude probleem een
andere nuance geven, omdat de achtergrond anders geworden is; ontdekkingen, die
dikwijls met overdreven pathos en te weinig intellectueele critiek aan den man worden
gebracht, die echter ongetwijfeld op den duur een gewijzigde verhouding tot dat
probleem zullen bewerkstelligen.

De Twintigjarigen.
In den laatsten roman van B. Roest Crollius heeft men een goed voorbeeld van een
auteur der jongste generatie, die het probleem van gerechtigheid en naastenliefde
plotseling, door een toevallige aanleiding geschokt, ontdekt. Hij ontdekt het dan ook
zonder voldoende te kunnen controleeren, dat hij een oud probleem ontdekt, want
hij ontdekt het als de vertegenwoordiger van een generatie, die het monopolie van
de volstrekte eenzaamheid in pacht meent te hebben.
‘Geen generatie is eenzamer geweest dan de onze’, schrijft Roest Crollius. ‘Wij
zijn van iedereen verlaten, niemand weet raad met ons. Toekomst hebben we niet.
Onze ouders zijn moegeleefd. Ze zijn versleten door de afschuwelijke oorlogsjaren
en door de nog ergere jaren daarna. Hun gevoel is afgestompt. Aan hun
paardemiddelen om nog te redden wat er te redden valt zijn zelfs wij al gewend, we
zijn voor bloed niet meer bang. Zij weten dat het mis gaat en zij verzwijgen het ons
uit schaamte. Maar in hun oogen staat het te lezen. Zij laten een barbaarsche wereld
aan ons achter en om die niet te zien voetballen we, marcheeren we en verslinden
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we cigaretten.. We staan alleen en kunnen bij niemand terecht, zelfs niet bij elkaar.
De strijd om een bestaan heeft ons zoo gedegenereerd dat we niets te erg vinden om
het de ander aan te doen, als we er maar één kwartje méér door kunnen verdienen.
Voor iedere vacante positie staan we elkaar te verdringen als beesten aan de voerbak.
En als we daarmee een stap verder komen duwen we de ander rustig het water in. In
de komende oorlog blijft er misschien toch niemand van ons over. Wat wil je nog
van ons verwachten? Wij zijn op ons twintigste jaar al een verbitterd en afgeleefd
oorlogsgeslacht. Wij probeeren alleen nog maar ons lijf te redden.’
Het is één der romanpersonages uit Onheil in de Verte, die (met gedeeltelijke
instemming van den auteur) aldus redeneert; en men voelt er een accent van waarheid
in, naast veel intellectueele onrijpheid. De onrijpheid manifesteert zich niet in de
scherpe critiek op de generatie der ouders, maar in het gebrek aan
vergelijkingsmateriaal. De persoon, die hier sprekende wordt ingevoerd, meent te
weten, dat geen generatie eenzamer is geweest dan de zijne; men zou hem kunnen
meedeelen, dat onder de namen ‘Weltschmerz’, ‘romantiek’, ‘spleen’ etc. etc.
soortgelijke wanhoopsbetuigingen door generaties, die nu allang ter ziele zijn, met
dezelfde sombere overtuigdheid zijn voorgedragen.
Ma génération! je vois ta morne route
s'enfoncer tristement dans le sombre avenir,
tandis que sous le faix du savoir et du doute,
ma génération! tu vieillis sans agir.
Riches, héles! riches dès la naissance
des fautes des parents, de leurs remords dans fruit,
nous maudissons, lassés, l'ennuyeuse existence
comme un chemin sans but par les steppes immenses,
comme un festin donné pour la féte d'autrui.

Deze strofe uit de Elegie Douma van Lermontof, geschreven in 1838 (geciteerd in
de vertaling van Henri Grégoire), kan Roest Crollius bewijzen, dat honderd jaar
geleden in bepaalde kringen van een bepaalde generatie dezelfde
sceptisch-apocalyptische stemming schering en inslag was als tegenwoordig; het is
zelfs zeer de vraag, of bij den Rus Lermontof die stemming niet echter en vertwijfelder
was dan bij den Nederlander Roest Crollius. Met andere woorden: het probleem is
oud; generatie na generatie heeft tusschen de twintig en dertig gemeend, dat zij de
allereenzaamste en vangodverlatenste was; het is werkelijk geen speciaal privilege
van de na-oorlogsche generatie, deze ontdekking van de volstrekte rotheid der
wereld.... die altijd nog rotter schijnt te kunnen worden, sedert 1838, sedert 1937....

Een boek over een boek.
Roest Crollius legt zich echter niet neer bij deze ondergangsstemming van één zijner
personages. Bij monde van de figuur Seffe, die kennelijk autobiografische trekken
vertoont, protesteert hij tegen die stemming; hij verzet zich tegen de aanvaarding
van het ‘appropinquante termino mundi’, hij laat dezen Seffe een boek schrijven
onder den titel Eer der Menschheid, waarin de auteur opkomt voor de vertrapte
waarden van gerechtigheid en naastenliefde. Het bericht, dat in Duitschland een
jongen en een meisje met de bijl worden onthoofd, vervolgt Seffe als een nachtmerrie
en inspireert hem tot het schrijven van dit vlammend protest tegen ‘de grootste zonde
der wereld: de dood als straf’. Onheil in de Verte is dus eigenlijk een boek over dat
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andere boek van Seffe; het is een commentaar, waarin Roest Crollius de ideeën (en
gelukkig ook de tekortkomingen en onrijpheden) van zijn romanpersonage op den
voet tracht te volgen. Maar omdat hij te duidelijk zelf deze Seffe Verburg is, gelukt
hem dat maar ten deele; hij ziet de intellectueele onvoldragenheid van Seffes ideeën
wel onder oogen, maar hij weet er geen fundamenteele critiek tegenover te stellen.
Op het laatste moment vindt Seffe tijdelijk rust bij het begrip (na veel wanbegrip)
van het meisje Marianne; maar deze geborgenheid in den schoot van een liefhebbende
vrouw kan, wil het mij voorkomen, moeilijk meer zijn dan een ‘embryonaal’
intermezzo. Het is niet de schuld van de harde en domme maatschappij alleen, dat
de protesteerende auteur van Eer der Menschheid slechts weinig gehoor vindt, want
de uit gevoelsreacties geboren verontwaardiging over het onrecht en de liefdeloosheid
heeft zich bij Seffe-Roest Crollius nog niet ontwikkeld tot een protest, dat méér is
dan een schreeuw; een schreeuw, met alle sympathieke heftigheid en minder
sympathieke slachtofferigheid van dien.
Ziet men dus eenerzijds Roest Crollius bezig het ‘spleen’ zijner generatie te
documenteeren, anderzijds ziet men hem naderen tot het gerechtigheidsidealisme,
voortvloeiend uit de verontwaardiging om den justitieelen moord en de angst voor
den komenden oorlog. De benauwing, waaruit de ontdekking van deze oude
problemen met nieuwe nuances wordt geboren, is de sfeer, die Roest Crollius in dit
boek het best vermag te realiseeren; de intellectueele onrijpheid, die hij trouwens
door Seffe laat bekennen. (‘Ik heb te weinig nagedacht, Marianne, maar eerlijk gezegd
ontbreekt me de moed om er aan te beginnen’), is er de groote schaduwzijde van.
Met dat al beschouw ik dit Onheil in de Verte als geheel als 'n getuigenis van des
auteurs ‘terugkeer op den goeden weg’. In zijn vorige boek immers (Land van
Verlangen) was hij zoozeer een naschrijver van Walschap geworden en was zijn
onderwerp bovendien zoozeer op de slechtste manier verlitteraturelureluurd, dat men
het ergste voor zijn talent mocht vreezen. Maar Onheil in de Verte mist deze
epigonistische onbeduidendheid; het is eerder een naïef boek, dat teruggrijpt op de
beloften van Roest Crollius' debuut: Kroniek van een Jeugdzonde; het is een eenvoudig
boek, ook al, omdat de schrijver er zijn litteraire ijdelheden (zijn ongeduldig verlangen
om door een geschrift direct te overtuigen, zijn jacht op recensies) en zijn angst voor
den dood, als ondergrond van zijn verlangen naar rechtvaardigheid en naastenliefde,
tamelijk argeloos in mee laat spreken. Wat den toon betreft, staat Onheil in de Verte
het dichtst bij een eveneens gedeeltelijk biografisch verhaal als Ave Caesar van Jan
den Hartog (dat, merkwaardig genoeg, ook door een stuk comedianten-litteratuur
van de kwalijkste soort werd voorafgegaan); het is een bekentenis, een rapport van
cultuurangsten, opgemaakt door een hyper-prikkelbaar, maar tevens naar
zelfbevestiging en erkenning door anderen snakkend individu; een mensch vol
tegenstrijdige tendenties, maar die, in dit boek althans, zijn best doet die
tegenstrijdigheden zoo onbewimpeld mogelijk te laten blijken. Het naïeve, dat hier
vaak op de grens van het rancune en sentimentaliteit blijkt te liggen, is in den stijl
van Roest Crollius geenszins de slechtste eigenschap; wie, zooals hij zelf ergens
zegt, voorloopig ‘de moreele wetten die hem ingeschapen zijn’ meer door zijn gevoel
dan door zijn verstand laat controleeren, doet er beter aan geen verhevenheid of
geslotenheid van stijl te veinzen.

Waarheen gaat hij?
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Blijft verder de verplichting om dit werk te overtreffen. Dat Seffe-Roest Crollius
bekent te weinig nagedacht te hebben, doet niets af aan zijn verontwaardiging; maar
wanneer hij zich wil bevrijden van de onvoldragenheden, die zijn roman kenmerken,
dan zal hij toch den moed dienen te hebben aan dat nadenken te beginnen! ‘Een
samenleving gebaseerd op de naastenliefde’ kan men wel in het wilde weg wenschen
door het brutaal geweld in Abessinië te verafschuwen en het anti-semietisme als een
barbaarsch phaenomeen te veroordeelen; maar alleen met heftige geprikkeldheid
jegens domheid en doofheid (waartegen men overigens niet genoeg kan ketteren)
komt men er niet; men kan beter bij de pessimistische scepsis van Lermontof blijven
staan, dan als idealist hardnekkig niets anders doen dan tranen vergieten en den
anderen droge wangen verwijten. Ik geloof, dat Roest Crollius uit zijn impasse alleen
geraken kan door aan het intuïtief begrip van Marianne een duchtige revisie van zijn
intellectueele middelen te verbinden.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
Het eigenlijke onderwerp van dezen roman is de afschuw van de doodstraf. De
hoofdpersoon, Seffe Verburg, raakt diep onder den indruk van de onthoofding met
de bijt in Duitschland van een jongen man en een meisje; het probleem van recht en
onrecht komt door dit feit in vollen omvang voor hem te staan. Hij schrijft een boek,
‘Eer der Menschheid’, waarin hij zijn humaniteits-ideaal tracht uiteen te zetten,
maar in het dagelijksche leven ontmoet hij slechts domheid en te vroege berusting;
zoo is zijn ontmoeting met den sympathieken Jood Van Hasselt, die onder invloed
van de anti-semietische golf over de wereld zenuwziek wordt, ten slotte toch een
desillusie, omdat in dezen man het verzet tegen het onrecht reeds is gebroken.
Het boek verschijnt, maar wordt in het algemeen door de critiek ongunstig
beoordeeld; en uit de gesprekken met de menschen uit zijn omgeving blijkt Seffe
steeds meer, dat zij niet luisteren willen en zich liever zoet houden met groote
woorden. Alleen het meisje Marianne is bij machte hem te begrijpen, en in dit
persoonlijk begrip vindt hij tijdelijk de voldoening, die de maatschappij hem onthoudt.

Kunst en letteren
George en Verwey
aant.

Frans Coenen als verwant van Jacob Geel
Nagelaten poëzie van Slauerhoff
Aprilnummer van ‘Groot-Nederland’
HET APRILNUMMER van Groot-Nederland staat gedeeltelijk in het teeken van de
herdenking van Albert Verwey. Een weinig bekend (onbekend?) portret van den
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dichter, dat zijn persoonlijkheid op een bijzondere wijze doet uitkomen, en een
facsimile van een brief zijn hier afgedrukt. (Onwillekeurige humor: in dezen brief
schrijft Verwey, dat zijn toespraak op de Verster-tentoonstelling, die deze maand in
‘Elsevier’ is gepubliceerd, ‘niet belangrijk genoeg is om gedrukt te worden’). Verder
brengt de aflevering een groot nagelaten gedicht van Verwey, ‘Abdallah’, terwijl
Henriëtte Roland Holst en R.N. Roland Holst persoonlijke herinneringen aan den
overledene bijgedragen hebben.

Tusschen George en Tachtig.
S. Vestdijk geeft in dit nummer een voortreffelijke karakteristiek van het ‘tweezijdig
dichterschap’ van Albert Verwey, dien hij ziet als een belangrijke ‘middelaars’-figuur
tusschen het klassicisme van Stefan George en de ‘allerindividueelste expressie’ van
Tachtig.
‘Verwey's deugden en gebreken als dichter op te sommen lijkt mij overbodig, zegt
Vestdijk. Men kent zijn enorme plastische begaafdheid, zijn vizionaire kracht, zijn
zelftucht en de wijsgeerige doorwrochtheid van zijn werk, zijn meesterschap over
de taal en de spontaneïteit waarmee hij, bij alle speculatieve idealiteit, tot het laatste
toe is blijven schrijven; men kent daarnaast zijn onmuzikaliteit, gewrongenheid en
redeneerkunst die de beelding overwoekert. Het eene tegen het andere af te wegen
heeft op dit oogenblik minder zin dan ooit. Waar ik echter den nadruk op leggen wil
is, dat het niet ondenkbaar mag heeten. dat Verwey als dichter - zeker als maker van
het afzonderlijke vers - een hoogere vlucht had genomen, indien de
beïnvloedingsantithese, waartusschen zijn ontwikkeling zich bewoog, een andere
was geweest. Inderdaad was deze antithese wel zoo ongunstig mogelijk! Wij zagen,
hoe het tweezijdig dichterschap, het dichterschap dat, uitgaand van het
geïndividualiseerde versorganisme, waar een alomvattende eenheid streeft,
aangewezen is op een compromis, op een tactvolle en behoedzame toenadering
tusschen het principiëel onvereenigbare: het bijzondere en het algemeene, het
geisoleerde beeld en het transcendentale systeem. Verwey zelf bezat stellig enkele
van de eigenschappen om deze toenadering tot stand te brengen, hij was een
middelaarsnatuur; anders had hij deze taak trouwens niet op zich genomen. De historie
evenwel werkte hem daarbij met alle beschikbare middelen tegen, doordat de
trekkracht van haar spanningen in een tegenstelde richting wees als waarin de
verzoening plaats zou hebben. Verwey moest het bijzondere en het algemeene
verzoenen, - de historische machten die hem vormden belichaamden het bijzondere
resp. het algemeene haast tot in het caricaturale vergroot, en wat hier de dichter
moeizaam bij elkaar wist te brengen trokken zij moedwillig weer van elkaar af.
Stelt men de beweging van '80 met haar “allerindividueelste expressie”
(d.i. de allerbijzonderste expressie) tegenover de normatieve schoonheid
van Stefan George's poëzie, dan bespaart men zich een betoog. Voor beide
was Verwey uiterst gevoelig, zooals hij altijd voor invloeden gevoelig is
gebleven. Tachtig of wat daarvan in hem nawerkte, - en dat is niet gering,
- moest hem van het algemeene, normatieve, wetmatige met dezelfde
kracht verwijderen als waarmee de klassiciteit van den “fürstlichen
Bischof” hem in het impressionisme den aartsvijand van alle poëzie moest
doen zien. Daartusschen in, ergens op het snijpunt, ligt het programma
van de Beweging. Maar Verwey's poëzie was steeds méér dan dit program,
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- of minder. Méér als stoutmoedig experiment, minder als verwezenlijking.
Dit program is zuivere theorie, de poëzie evenwel is, ondanks het schijnbaar
zelfbedwang waarmee zij werd geschreven, een hartstochtelijke strijd
tusschen concrete gedaanten, met alle gevaren van onteigening, daaraan
verbonden.
Vooral Stefan George was hier het verre en incommensurabele ideaal, dat ontsporend
moest werken zelfs bij een geringere neiging tot navolging dan Verwey bezat. Den
ontzenuwenden invloed van den grootmeester op zijn “Kreis” in aanmerking genomen,
kan men er zich nog over verwonderen, dat Verwey zoo duidelijk zichzelf gebleven
is, en zijn voorganger hier en daar nog overtroffen heeft zelfs, - overtroffen in het
afzonderlijke gedicht, wel te verstaan! Wat het tweezijdig dichterschap betreft en de
binnen dit dichterschap te voltrekken synthese, was George door geen dichter ter
wereld te overtreffen. Klassieke natuur bij uitnemendheid, daardoor in volmaakte
harmonie met zichzelf, bouwde hij zijn levenssysteem met een spelend gemak
(vergelijkenderwijs gesproken); maar deze volledige aanpassing van het algemeene
aan het bijzondere en omgekeerd, dit schier mathematisch berekende geven en nemen
aan beide zijden, moest voor Verwey alreeds onbereikbaar blijven, omdat hij vrijwel
in alles het tegendeel was van een klassicus. Zijn beste poëzie is niet de uitdrukking
van een streven naar evenwicht, maar van evenwichtsverstoringen, die hem zijns
ondanks overvielen. Hij mag dan een middelaarsnatuur geweest zijn, voor de imitatio
naar welk klassiek ideaal dan ook was hij te chaotisch, te brandend, te schilderachtig
en te barok, te noordelijk, te individualistisch en te irrationeel, te weinig “katholiek”
mag men zeggen. Zijn innerlijke organisatie stelde hem in staat prachtige verzen te
schrijven, die hij hun plaats aanwees binnen een “systeem”, waaraan zij, naar hun
dieptste wezen, vreemd bleven. Daarnaast schreef hij ongetwijfeld tallooze verzen
vanuit het systeem, aan dit laatste de waarde van het afzonderlijk gedicht opofferend.
Maar men heeft hem te nemen zooals hij was: tweezijdig en het hangt geheel van
onze eigen “klassiciteit” af waaraan wij de voorkeur zullen geven: aan Georges
strenge en imposante, doch ten koste van voorzichtige nivelleering vorkregen
systematiek, of aan de roekeloozer en daardoor menschelijker pogingen van Verwey.
Persoonlijk aarzel ik geen oogenblik bij deze keuze’.

Twee reizigers in de literatuur.
In hetzelfde nummer schrijft D.A.M. Binnendijk over de ‘Onpersoonlijke
Herinneringen’ van Frans Coenen (een boek, waarop ik binnenkort nog terug hoop
te komen); hij maakt daarbij een origineele vergelijking tusschen Coenen en den
negentiende-eeuwschen Jacob Geel, een auteur, dien men vrijwel niet meer leest.
‘Stellig is Geel minder kunstenaar dan Coenen en Coenen een veel genuanceerder
stilist dan Geel, maar wat beiden verbindt is hun onopzichtige humor, de subtiele
geestigheid hunner formuleeringen, de beschroomde kieschheid waarmee zij hun
bedenkingen opperen en de neiging, om hun oordeel over 's werelds wel en wee met
ironische charme ten beste te geven. Heeft niet Coenen - natuurlijk wordt hier de
essayist bedoeld - zoo goed als Geel een verhandeling over het reizen geschreven,
die tevens een bewerking is van authentieke impressies, en is de voorkeur voor dit
onderwerp niet een aanwijzing, dat beider levensvisie overeenstemt? Vindt de zonder
gewichtigheid gestileerde en met geestige snelheid genoteerde levenswijsheid van
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Jacob Geel haar weerklank niet in het boekje “Reizen, een inwijding en een
uitweiding” van Frans Coenen? Geel noch Coenen verpletteren het onderwerp hunner
bespiegelingen onder den druk van theorieën, zij drijven er een licht doch persoonlijk
spel mee, speelsch en badineerend blijft hun toon, vergevend en verzoenend hun
stellig niet oncritische gezindheid. Het vermogen, om van het eene gegeven over te
gaan op een ander, dat er slechts in geringe mate mee samenhangt, is van beider
talent een wezenlijke en bekoorlijke trek, die wijst op lenigheid van geest, op een
levendig vernuft en een vaardigheid van het associatievermogen, waarbij nog juist
voldoende van het leven wordt vastgehouden om het verwijt van vluchtigheid te
bezweren. Opmerkelijk is ook, hoe Geel op zijn best is en het onbevangenst schrijft,
als hij zijn beschouwingen kan vastknoopen aan feiten van alledaagschen aard, - hoe
hij dan aan zijn proza, dat toch altijd de kenmerken der XIXde-eeuwsche statigheid
min of meer blijft bewaren, een meesleepende vaart weet te geven en in den
spreektoon gaat schrijven, beter gezegd: de oorspronkelijke spreektrant zijner
voorgedragen, half-geïmproviseerde “verhandelingen” op zijn schrijfstijl overdraagt;
en hoe Coenen in zijn journalistieke “entrefilets”, wanneer hij de dolkpunt van zijn
scherp gewet vernuft met het zoetst vergif besmeerde om, tegelijk met de wonde,
den getroffene den balsem te verschaffen van den glimlach om de eigen pijn, zijn
voortreffelijkst proza schreef. In dit soort klein werk ontplooide Coenen steeds zijn
grootste scherpte, maar bedekt door zijn warmste menschelijke deernis voor ons aller
menschelijke zwakte en tekorten.’

Dialoog over ezelinnenmelk.
Uit den rijken inhoud van de aflevering kan ik verder slechts een greep doen. In de
eerste plaats vindt men hier een belangwekkende verzameling nagelaten gedichten
van Slauerhoff, waarin allerlei kanten van zijn dichterschap scherp afgeteekend staan.
Er is voorts merkwaardige poëzie (in een bij dezen dichter ongewonen toon) van
J.C. Bloem; een reeks mooie gedichten van Jan van Nijlen; proza van Arthur van
Schendel (‘De Grijze Wilg’); een sterk gedicht van H. Marsman (‘Dies Irae’); en
een geestige dialoog tusschen Socrates en Glauco over ezelinnenmelk van S. Vestdijk,
die onder dezen platonischen vorm een venijnige en rake satyre op het
nationaal-socialisme verbergt.
J. Saks geeft nieuwe beschouwingen over de Lebak-episode, die als een vervolg
op vroeger gepubliceerde studies moeten worden aangemerkt. Zij zijn meer droog
en degelijk dan prikkelend en opwekkend; de auteur heeft zich blijkbaar ten doel
gesteld iedere romantische illusie over het ontslag van Douwes Dekker door de feiten
te ontrafelen.
Verder brengt het nummer nog de gewone rubrieken.
M.t.B.

Achter den humor
aant.
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Scholastiek en scepsis onder éen vlag
Waarom men alzoo kan lachen
Henriëtte van Eyk, Intieme Revue (Em. Querido's Uitg. Mij, A'dam 1936)
Ch.A. Cocheret, Poppenkast (Brusse, Rotterdam 1936)
Onder de benaming humor verbergen zich de grootste tegenstellingen, die onze
samenleving kent.... of liever: in de meeste gevallen niet kent, want zij noemt humor
zoowel de grappen uit Punch en De Lach als de verrukkelijke schakeeringen van
relativiteitsbesef, die in een schijnbaar doodonschuldige zinswending kunnen liggen
opgesloten. Het is met den humor eigenlijk een zeer zonderling geval: de echte
humoristen (er zijn, zooals men weet, zelfs beroepshumoristen) hebben in het geheel
geen gevoel voor humor; zij hebben van den humor een specialiteit gemaakt, zij
hebben de aardigheden, die er alzoo te bedenken zijn op deze wereld, in een systeem
ondergebracht, en nauwelijks treden zij buiten het kader van dat humor-systeem, of
zij zijn niet meer in staat om ook maar de geringste dosis werkelijken, niet
gesystematiseerden humor te verdragen, zonder zich beleedigd, gechoqueerd of in
vulgair gezelschap te achten. Wanneer men de macht van den humor zou moeten
afmeten naar de uitgebreidheid van den lezerskring van het zooeven al genoemde
weekblad, dat zich aandient als de Nederlandsche vertaling van Bergsons Le Rire
(of het Parijsche spotblad Le Rire?), dan zou men zoowaar kunnen gelooven, dat het
meerendeel der Nederlanders doortrokken was van humor, d.w.z. volkomen overtuigd
van de betrekkelijkheid van bepaalde maatschappelijke vooroordeelen, geneigd tot
lachen over de talrijke zotheden, waarmee Erasmus, zij het in den vorm van een
lofprijzing, den spot dreef. Maar lacy, dit soort humor kan het in zwaarwichtigheid
opnemen tegen de zwaarwichtigste systeem-philosophen; buiten de spoorwegcoupé
worden de humoristen van De Lach, die zich alleen even hebben willen afzonderen
in een wereld van dwaze verhoudingen en onmogelijke situaties, weer precies dezelfde
menschen, die zij waren, toen zij in de spoorwegcoupé stapten. De z.g. humor, die
hun op een presenteerblaadje en met net-niet-onfatsoenlijke plaatjes werd geserveerd,
heeft slechts gediend om hun beslommeringen een oogenblik te chloroformeeren,
opdat zij pijnloos den ledigen tijd van de reis door zouden kunnen komen. Op zichzelf
is dat ook al wat, maar met den humor van Dickens of Hildebrand heeft het al niet
veel meer te maken, met den humor van Dostojefski of Multatuli in het geheel niets.
En toch heet dit alles bij elkaar: humor!

Van De Lach tot Dostojefski
Blijkbaar moet ook in dit geval, als zoo dikwijls, de naam (de schijnbare eenheid)
twee uitersten (de werkelijke tegenstellingen) aangeven en tevens voor elkaar
verbergen; want de humoristen van De Lach zouden niets begrijpen van den humor
van Dostojefski, en zij, die elkaar in den humor van Dostojefski rendez-vous geven,
vinden niets moeilijker te verteren en derhalve minder lachwekkend dan de
gestandardiseerde moppen van het genoemde billijke kioskenorgaan.
Er staan hier dan ook twee betrekkingen tot de werkelijkheid tegenover elkaar, die
zich ongeveer tot elkaar verhouden als in de philosophie de scholastiek en het
scepticisme. De humor van De Lach (ik zal dit blaadje gemakshalve maar aanhouden
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als zijnde het meest afschrikwekkend voorbeeld van systeem-humor) berust op een
ingewikkeld, dikwijls zeer geraffineerd complex van onmogelijkheden, die op het
werkelijke leven in het geheel niet meer betrokken worden; de lezer van het
moppenblad, die een verfomfaaid heer ziet opduiken uit een totaal aan puin gereden
auto en daaronder een z.g. humoristischen tekst leest, heeft lang verleerd zich in te
denken in de verschrikkingen van een werkelijk auto-ongeluk; het mopje, waarom
hij zich tusschen Leiden en Haarlem amuseert, is voor hem niets anders dan een
abstract geval, één der vele illustraties van het bij voorbaat aanvaarde dogma: dat de
afgebeelde situatie amusant is, en niets anders dan amusant. Dat ‘geloof’ staat voorop,
twijfel daaraan wordt door den beroepshumorist niet geduld; de gansche productie
van Punch- en Lach-drukwerken dient uitsluitend om dat geloof door tallooze
voorbeelden steeds maar weer te ‘rechtvaardigen.’
Heb ik dus ongelijk, als ik deze soort humor den scholastischen humor noem? Hoe
doller de situaties worden, hoe onmogelijker de tegenstellingen, des te minder kans
bestaat er dat de scholastische humor den man, voor wien hij bestemd is, ooit aan
het twijfelen zal brengen; want het onmogelijke geval neemt hem zoozeer in beslag,
dat hij voor een onverwachte humoristische situatie, zooals men die in het leven
haast dagelijks tegenkomt, geen [oog mee]r heeft. Die andere soort humor immers
grenst steeds aan de tragiek; men kan haar niet systematiseeren, waar en in welken
vorm zij zich zal voordoen, is niet te voorspellen, anders ware zij geen humor in den
sceptischen zin. Om dien anti-scholastischen humor tegen te kunnen komen, moet
men zich n.l. volkomen hebben losgemaakt van de gedachte, dat humor gebonden
is aan bepaalde situaties (verdrinkende hengelaars, puinhoopen van auto's, verliefden
en verloofden op canapé's etc., etc.). Men moet eerst het geloof aan de situatie verloren
hebben; pas dan kan men den humor van alle denkbare situaties afwachten, pas dan
rechtvaardigen de dingen, die men dagelijks tegenkomt, zichzelf door zich in
overvloed aan te bieden als humoristische stof. De onweerstaanbaarheid der groote
humoristische schrijvers, die geen beroepshumoristen zijn, moet men dan ook vooral
zoeken in de aan ieder systeem ontsnappende onverwachtheid der situaties, die zij
scheppen; want nauwelijks loopt ergens het systeem, d.i. de opzettelijk voorbereide
intocht en de scholastische rechtvaardiging van een of ander humor-dogma, in het
oog, of de humor wordt een cliché en daarmee onverdragelijk voor degenen, die in
den humor verlost willen worden van de ernstverstoppingen, waarmee de maatschappij
ons belast.

De Kleine Krant.
Tusschen scholastischen en sceptischen humor zijn allerlei overgangen, want geen
enkele uiting van humor is geheel vrij van systeemdwang en geen enkele uiting van
humor is geheel in de systematiek vastgeloopen; maar met dat al mag men het wel
als onbetwistbaar zeker beschouwen, dat verreweg het grootste deel van den aan de
markt gebrachten humor tot de scholastische behoort, d.w.z. meer door het systeem
dan door de spontaneïteit, meer door het geloof in de situatie, dan door het besef van
de betrekkelijkheid aller dingen beheerscht wordt. Met name de humor, die in dagen weekbladen met het etiket humor wordt verkocht (de Daverende Dingen Dezer
Dagen), is scholastische humor; hij kan daarom in zijn soort heel verdienstelijk zijn,
want met al-dan-niet-verdienstelijkheid heeft deze onderscheiding natuurlijk niets
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te maken; vooral Engeland is rijk aan uitstekende humorscholasten, die echter tot in
hun teenen en kiezen.... scholastisch blijven. Een van de zeer zeldzame uitzonderingen
op dit gebied in Nederland is de humor van De Kleine Krant, het humoristisch
bijvoegsel van de Groene Amsterdammer, die zijn bekoring ontleent juist aan den
sterken sceptischen inslag; een ‘scepticisme’, dat te verrassender aandoet, omdat
men op dergelijke pagina's (helaas!) nauwelijks meer sceptischen humor durft
verwachten. De publieke opinie, die de opinie van niemand en allen is, verzet zich
in deze eeuw meer nog dan in de vorige tegen zulk een humor, die betrekking heeft
op de werkelijkheid; want zulk een humor is critisch, is de voorbode van een critische
geestesgesteldheid, en alleen de scholastische humor is volkomen ongevaarlijk, want
in de abstractie van de situatie is hij bij voorbaat losgemaakt van de werkelijkheid.
Het is mij dan ook herhaaldelijk gebeurd, dat ik den humor van De Kleine Krant als
het summum van flauwiteit hoorde qualificeeren, en dat meestal door menschen, die
van den humor scholastische bevrediging verlangen; de dada-kant van den sceptischen
humor is hun volkomen vreemd, want het is juist dit dada-element, dat dikwijls de
scherpste critiek op bepaalde maatschappelijke verschijnselen inhoudt; en de
scholastische humor wil geen critiek leveren, wil slechts den ledigen tijd dooden en
de lachspieren lenig houden. Dat is een uiterst belangrijk verschil in doelstelling; de
scholastische humor dient dan ook hoofdzakelijk als ‘uitlaatklep’ (aan de bittertafel),
terwijl de sceptische humor de geheele persoonlijkheid doortrekt en juist aan de
bittertafel gewoonlijk het zwijgzaamst is. De scholastische humor nadert de lolligheid,
al blijft hij daarvan onderscheiden door de berekendheid van het systeem; de
sceptische humor nadert de satyre, al blijft het accent der betrekkelijkheid (òòk van
haat en verachting) te zeer overwegen, dan dat men hem met de hatende en
verachtende satyre klakkeloos zou kunnen vereenzelvigen.; tusschen lolligheid en
satyre beweegt zich alle humor. Koenen geeft als definitie van ‘humor’: ‘oog en
gevoel voor vroolijk makende tegenstrijdigheden’, ‘ernst met luim’, ‘vroolijkheid
met weemoed vermengd’; noch de lolligheid, noch de satyre hebben dat karakter
van mengsel, zoodat wij hier tenslotte nog één criterium vinden, dat zoo diametraal
tegengestelde verschijnselen als den scholastischen en den sceptischen humor
tegenover andere verschijnselen vereenigt. Maar die band is zwak; het is de band
tusschen de vele lachers, die door het physieke feit van het lachen soms tijdelijk
vergeten, waarom zij eigenlijk lachen, om een scholastische mop of een sceptische
critiek....

Tweede parade
Over den humor van Henriëtte van Eyk heb ik bij een harer vorige boeken (Gabriël,
de Geschiedenis van een Mager Mannetje) uitvoerig geschreven en toen getracht
door een vergelijking met de teekenfilm een formule te vinden voor de
eigenaardigheden (sympathieke en antipathieke) van haar stijl; ik wil niet in
herhalingen vervallen bij dit nieuwe boek, Intieme Revue, want Henriëtte van Eyk
vervalt zelf genoeg in herhaling van haar eigen stijl. Zij kan er niet genoeg van
krijgen, een bepaalde gave, die haar inderdaad geschonken is (de gave om
tegenstellingen op een origineele manier te vereenigen tot een weerbarstig geheel),
uit te buiten en zoo is dit vervolg op De Kleine Parade geenszins verrassend. Op
haar humoristische manier geeft de schrijfster aan, dat zij daarvan zelf wel iets
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vermoedt. Zij laat n.l. Thérèse Wentinck, de dame, die haar avonturen opschrijft,
ergens tegen haar critici uitvaren met de volgende woorden:
‘Dan is er een categorie (van critici), die wit op zwart insinueert over een “vast
procédé” (wat ik niet begrijp), over “maniertjes” (waar ze zèlf in stikken), en over
“een truc.” Wat die truc betreft, dat is zoo. Maar het is mijn truc, en niet de hunne,
wat natuurlijk jammer voor ze is. Het is als Columbus, die met een ei op tafel sloeg,
en ik zie niet in wat er tègen een truc is, vooropstaand natuurlijk dat ie goed is, wat
ie is, waarom ik er zóó blij mee ben, dat ik er haast niet zoomaar zonder meer mee
op kan houden, waarom ik er over denk nog eerst een cursus (tegen betaling) over
'm te geven om 'm uit te leggen, zoodat iederéén 't dan zal kunnen, óók de categorie
van daareven, die er natuurlijk misbruik van zal maken als mosterd na den maaltijd,
wat mag van mij, omdat ik voor de toekomst al een nieuwen uitdrukkingsvorm
gevonden heb.’
De laatste zin houdt een nog niet vervulde belofte in, voorzoover iemand in een
humoristischen stijl iets beloven kan; maar de verdediging van de truc, die, zooals
alles bij Henriëtte van Eyk wel half ernstig gemeend zal zijn, klinkt niet bepaald
overtuigend; truc blijft truc, ook al heeft men er met het volste recht patent op
genomen en het is een feit, dat een stijl als die van Henriëtte van Eyk op den duur
de truc niet kan verbergen. Om het met de onderscheiding scholastisch-sceptisch te
zeggen: Henriëtte van Eyk, wier humor een duidelijk sceptischen inslag heeft (critiek
op menschen en menschelijke subs. maatschappelijke verhoudingen), gaat zich meer
en meer met een scholastisch systeempje vereenzelvigen, waarin ze zich klaarblijkelijk
geweldig lekker voelt. Dat is het noodzakelijk gevolg van een soort grilligheid, die
tot in het oneindige wordt voortgezet; de lezer kan zich niet meer bevrijden van de
gewildheid, die iedere grilligheid aankleeft en die op het laatst al het andere voor
hem verdringt. Daarbij komt, dat de fantasie hier minder gelukkig is dan in Gabriël;
reden waarom men Henriëtte van Eyk bescheiden in overweging zou willen geven
om in haar redeneering over de truc vooral den nadruk te leggen op den nieuwen
uitdrukkingsvorm der toekomst.

De ‘schetsboekanier’
De heer Cocheret, bekend als schrijver van schetsboekbladen in de N.R.C., heeft
vijftig van die bladen gebundeld onder den titel Poppenkast. In boekvorm krijgt dit
soort proza, dat voor de krant geschreven werd, wel een wat al te gewichtig reliëf;
eerlijk gezegd het behoort bij ons dierbaar dagbladbedrijf en deszelfs even dierbare
vergankelijkheid; ik wil er niet aan denken, wat er zou gebeuren, als wij alles, wat
wij in de krant schrijven, in een boek moesten laten binden! Maar voor de notities
van den ‘schetsboekanier’, heeft de Eeuwigheid thans een uitzondering gemaakt,
dus moeten wij ze nu ook als boek beoordeelen. De heer Cocheret dan houdt het
midden tusschen een journalistiek impressionist, wiens stijl afstamt van het Tachtiger
proza, dat ‘schilderde’, en een humoristisch moralist, wiens critiek echter altijd bij
die schilderachtigheid blijft aangepast; op den achtergrond vermoedt men toch
doorloopend een mensch, die een beetje coquet en een beetje sentimenteel is en van
die gevoelens uit momentopnamen maakt in woorden. Hoewel Cocheret wel eens
ondeugend is, zou men zijn humor toch overwegend scholastisch moeten noemen,
evenals zijn vlot geteekende plaatjes, die het boek versieren: er is geen zweem van
een neiging tot werkelijke relativeering der menschen en hun verhoudingen onderling
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te vinden, dit in tegenstelling met den humor van Henriëtte van Eyk, waarin wel
degelijk een element van sceptische critiek zich doet gelden. Voor de gemakkelijk
ontroerbaren, die een vleugje lief met een vleugje leed gaarne combineeren, zijn de
schetsen van Cocheret uitgezochte lectuur; maar ik lees toch liever De Kleine Krant.
Menno ter Braak.

Kunst en Letteren
Bloemlezingen
aant.

Uit het dagboek van Willem de Clercq
Bosboom-Toussaint en Stalpaert van der Wielen
De Libellen-Serie van de uitgevers Bosch en Keuning te Baarn vervult in menig
opzicht een uitstekende taak. Zoo is een bizonder aardig nummer in deze reeks de
kleine bloemlezing uit het Dagboek van Willem de Clercq, den welbekenden man
van het Réveil, tijdgenoot van Da Costa en Bilderdijk, wiens naam weliswaar in alle
litteratuurboekjes voorkomt, maar wiens persoonlijkheid voor de meeste Nederlanders
niets dan een naam blijft. En toch is juist zijn dagboek een merkwaardig voorbeeld
van piëtistische vroomheid, die in deze eeuw soms anachronistisch aandoet en toch
sympathie wekt. Het Réveil heeft in De Clercq een van zijn beste vertegenwoordigers.
Van het Dagboek nu geeft de bloemlezing van J.F. van Haselen (die er ook een
inleiding aan toevoegde) een aantal fragmenten; weliswaar een klein aantal, maar
toch een karakteristieke keuze. Men ziet De Clercq hier als het ware rondwandelen
in zijn tijd; men hoort iets van de intimiteiten der menschen om hem heen, men raadt
iets van den menschelijken achtergrond van de godsdienstige beweging dier dagen.
Zoo is bijzonder instructief De Clercqs beschrijving van den doop van Da Costa,
mevrouw Da Costa en Capadose; instructief vooral ook door de officieuze détails,
die de schrijver van het Dagboek hier meedeelt. De predikant, die de heeren moet
doopen, wordt hier geteekend als iemand, die van bekeeringen niet al te veel moet
hebben, en die op een gegeven oogenblik zegt: ‘De heeren (Da Costa en Capadose)
spreken zoo rad, ik wilde dit wel op schrift zien.’ Na afloop is er maaltijd bij
Bilderdijk.
Even merkwaardig is De Clercqs ontmoeting met Johannes Kinker, dien hij, de
vrome gevoelschristen, door een improvisatie van het ‘waarachtig verhevene’ tracht
te ‘verpletteren’. ‘Nimmer voelde ik mij zoodanig in een geestelijken strijd, en het
was alsof ik hem met Alexandrijnen van mij afhield.’ Maar Kinker is ‘een man, die
niet gelooven wil, en toch te waarachtig groot denkt, om absentie van geloof te
kunnen verdragen.’
Ook blijken van zelfkennis, in dezen tijd nog zeldzaam gedocumenteerd door de
dagboeken, vindt men bij De Clercq. Hij kent zeer wel de betrekkelijkheid van zijn
eigen vermogens, kent ook zijn ijdelheid, die hem er naar doet verlangen aan den
Prins van Oranje te worden voorgesteld. Maar De Clercq is waakzaam: ‘Willem!
Willem! alles is ijdelheid’, noteert hij in 1828.
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Hij ziet er ook niet tegen op om de langdurige welsprekendheid van den reformator
Kohlbrugge aan critiek te onderwerpen en zelfs diens langdurige bidden onstichtelijk
te noemen. De sfeer van deze religieuze bijeenkomsten komt uit het Dagboek van
De Clercq zeer concreet naar voren; men is deelgenoot van die eigenaardige, half
mystieke, half practischvrome, en altijd een beetje Nederlandsch-provinciale
opwinding der geesten. Maar De Clercq heeft ook zijn bezwaren tegen deze
mentaliteit, zooals hij laat blijken bij de viering van Da Costa's doopdag; hij zegt:
‘dat verder zulke bijeenkomsten, bij meer uitbreiding, aanleiding konden geven tot
geestelijken hoogmoed, onoprechtheid, vleeschelijke aandoeningen in den
Godsdienst’. Een vurig partijganger, een temperament als Da Costa is De Clercq ook
nooit geweest. ‘Dit gevoel ik: dat methodistische dat ik zoo dikwijls heb willen
aannemen, houdt niet op mij; het is een zekere miskenning der daden Gods, die juist
door middelen werkt, die wij niet zouden gekozen hebben. Het is een gebrek aan die
spontaneïteit, die vrije beweging, die men overal in de Schrift ontmoet’.
Het is jammer, dat de bloemlezing maar klein is. want De Clercqs stijl is, ondanks
den ‘tand des tijds’, een stijl, die den lezer wint.
***
Een bloemlezing uit de werken van mevr. Bosboom-Toussaint, samengesteld en
ingeleid door dr J. Karsemeijer (J.M. Meulenhoff, Amsterdam), tracht nieuwe
belangstelling te wekken voor het oeuvre van deze romanschrijfster. De keuze uit
de werken is niet slecht, maar of de persoonlijkheid van mevr. Bosboom evenveel
recht heeft op wedergeboorte als De Clercq betwijfel ik. Trouwens, de inleider is
zelf zoo eerlijk om de bezwaren tegen haar stijl uitvoerig op te sommen; haar gebruik
van citaten uit Bor en Van Meteren, haar germanismen, dat alles passeert de revue;
het hangt er nu maar van af, of de ‘ongeslepen diamant’, die mevr. Bosboom volgens
Huet geweest is, thans nog boven het vensterglas (waarmee men haar inderdaad niet
mag verwarren) gewaardeerd zal worden. Er is veel in de Nederlandsche letterkunde
dat eerder aan de beurt verdient te komen dan mevr. Bosboom.
Voor hen, die haar werk willen leeren kennen is de bloemlezing van den heer..
Karsemeijer echter zeer geschikt.
***
G. Kamphuis stelde voor de Libellen-Serie bovengenoemd een korte, maar goede
bloemlezing samen uit de poëzie van Joannes Stalpaert van der Wielen, den
katholieken dichter, wiens werk meer bekendheid verdient. Alberdingk Thijm vestigde
in 1879 voor het eerst weer de aandacht op Stalpaert, en sedertdien is deze vergeten
figuur weer wat meer naar voren gekomen. De bloemlezing van Kamphuis kan helpen
de verwaarloozing van vroeger te vervangen door een grootere appreciatie.
M.t.B.

Het geval Urbain van de Voorde
aant.
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Een zonderlinge naklank
Het Pact van Faustus ‘geen onverdienstelijk werk’
In het Christelijk tijdschrift ‘De Werkplaats’ vinden wij een nabeschouwing over
het geval Urbain van der Voorde van de hand van K. H(eeroma), die al een heel
wonderlijke reactie is op de gedragingen van den Vlaamschen plagiator. Heeroma
vindt het allemaal ‘geharrewar’, waar niemand iets mee wint. De heer Van de Voorde
heeft ook niemand benadeeld, zegt deze criticus.
‘Het Pact van Faustus’, zegt Heeroma verder, ‘is werkelijk geen onverdienstelijk
werk. Het mag een compilatie zijn uit allerlei kultuurfilosofen, het is in de eerste
plaats geen slechte compilatie en in de tweede plaats vermindert de waarde van een
gedachte er toch niet door, wanneer men die uit de tweede hand krijgt opgediend
zonder bronvermelding? (Mijn klomp breekt. M.t.B.). Wat kan het mij nu eigenlijk
schelen of Urbain van der Voorde of Gottfried Benn aan het woord is, als het woord
zelf mij boeit? De gewichtigdoenerij, de pose van universaliteit, nu ja, daar kan men
toch over glimlachen. Neem b.v. den eersten zin den besten: “Overziet men de
ontwikkeling der menschelijke creativiteit gedurende de jongste honderd jaar, dan
heeft men sterk den indruk dat deze gaat in dalende lijn. Wie in een Goethe, een
Beethoven, een Delacroix, de laatste groote vertegenwoordigers, de laatste heroën
respectievelijk der letteren, der muziek, der schilderkunst ziet, heeft misschien niet
zoo geheel ongelijk”. Zoo'n zin kan natuurlijk niemand in ernst nemen, omdat wij
noch Urbain van der Voorde, noch onszelf de competentie toeschrijven om de
menschelijke creativiteit gedurende de laatste honderd jaar te beoordeelen. Van een
hoeveelste deel dier creativiteit heeft Van der Voorde werkelijk kennis genomen?
Dat hij zijn inzichten baseert op tweedehandskennis is ook zonder, dossiers wel
duidelijk. Maar niemand verplicht ons toch ook om die inzichten zonder critiek te
slikken? Wat moet de critiek met een boek als Het Pact van Faustus doen? Toch dit:
het wezenlijk belangrijke eruit pellen, terrein opsporen waar de schrijver competent
is en zijn oordeel waarde heeft. En dit is heelemaal niet moeilijk op te sporen. Van
der Voorde is competent op het gebied van de moderne Vlaamsche literatuur en
wellicht ook min of meer op dat der moderne Vlaamsche schilderkunst. De rest is
algemeene ontwikkeling’.
Nu wij, na de bronnenpublicatie door Reimond Herreman, weten, dat de ‘algemeene
ontwikkeling’ van den heer Van der Voorde bestond in een ijverig en bovendien nog
slordig copieeren van Godfried Benn, graaf Carlo Sforza en andere autoriteiten, is
ons deze verdediger van het plagiaat (of liever: de hobbelende goedpraterij ervan)
al bijzonder onbegrijpelijk. Wat beweegt Heeroma er in vredesnaam toe, als advocaat
van deze slechte zaak op te treden? Wij willen toch niet hopen, dat hij een pleidooi
voor eigen parochie levert, voor het geval zijn eigen gedachten eens op hun
afstamming zouden worden getoetst?
Bovendien vergist Heeroma zich: ook als compilatie is ‘Het Pact van Faustus’
inferieur werk. Hetgeen overigens niet ter zake doet, aangezien de heer Van der
Voorde zijn compilatie unverfroren als zijn eigen vinding had gepresenteerd. Tegen
dergelijke methoden kan men slechts ten scherpste protesteeren; of als men dat niet
wil doen, kan men beter zijn mond houden dan met nadruk verlegen excuses à la
Heeroma stamelen.
M.t.B.
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De onpersoonlijke Coenen
aant.

Onafhankelijkheid van den conservator
Het huis en de menschen
Frans Coenen, Onpersoonlijke Herinneringen. (A.W. Bruna & Zn, Utrecht
z.j.)
Bij het overlijden van Frans Coenen in Juni van het vorige jaar heeft men hem nog
niet kunnen beoordeelen naar het kleine, maar uitstekende boekje, dat zonder eenigen
twijfel het meest ‘blijvende’ onder zijn werken zal blijken te zijn. Want deze
Onpersoonlijke Herinneringen, grootendeels posthuum in het tijdschrift Groot
Nederland en later in boekuitgave verschenen, vormen een synthese van Coenens
beste qualiteiten, terwijl men zijn minder waardeerbare er volkomen in mist. Het is,
als hadden Coenens talenten besloten elkaar nog eenmaal, en thans zoo compleet
mogelijk, rendez-vous te geven, om hun meester zoo voordeelig mogelijk afscheid
te laten nemen van het leven; en mede daarom zijn de Onpersoonlijke Herinneringen
voor mij een zoo bijzonder persoonlijk getuigenis van de persoonlijkheid Coenen,
die niettemin geen moeite heeft gespaard om verscholen te blijven achter ‘het Huis’
en zijn bewoners, het Amsterdamsche grachtenhuis, waarvoor - het is een publiek
geheim - het Museum Willet-Holthuysen model heeft gestaan. Van dit museum is
Coenen jarenlang conservator geweest, en hij toont in deze Herinneringen niet alleen
de sfeer van het huis, maar ook den achtergrond van menschelijke toevalligheden,
waaraan het museum zijn ontstaan dankt, in zich te hebben opgenomen.
Men moet het bijna betreuren, dat deze conservatorsbetrekkingen aan kleine
particuliere musea uit den tijd raken; het zijn van die aangename anachronismen,
dateerend uit een periode van inniger verband tusschen cultuur en patriciaat; het
waren doorgaans niet veel meer dan sinecures, maar daaraan ontleenden zij juist hun
beteekenis. Ik ben geen reactionair en geloof dus niet, dat het verdwijnen van zulke
cultureele sinecures de ondergang der beschaving beteekent; maar het is zeker, dat
een figuur als Frans Coenen, dien men in de Nederlandsche literatuur al zeer ongaarne
gemist zou hebben, in menig opzicht de typische projectie is van het conservatorschap
op de letteren. De conservator kan iemand zijn met luimen en grillen, hij kan zelfs
aan elkaar hangen van zulke stemmingen en ontstemmingen, zonder dat de
maatschappij hem dat aan den lijve doet voelen door hem broodeloos te maken; hij
wordt als het ware ‘getrapt’ gekozen, tusschen zijn positie en de maatschappij zetelt
het bijeengegaarde kapitaal, dat een zekere eigenmachtigheid heeft gekregen en zijn
conservator in bescherming neemt tegen de al te onmiddellijke venijnigheden en
grovere wreedheden van het sociale leven. Coenen nu was in zijn geschriften een
man, wiens onafhankelijkheid door iedereen is erkend; maar het is, ook hier, de
onafhankelijkheid van den conservator, die, zou men kunnen zeggen, een collectie
kleine onafhankelijkheden beheert, zonder dat hij door een groote lawine van
onafhankelijkheid wordt meegesleept. Het welbekende maandelijksche ‘pruttelen’
van Coenen in Groot Nederland was daarvan de afspiegeling; het was een étalage
van zuinig uitgemeten voorkeuren en rijkelijk, maar ook weer zonder fellen haat
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gedistribueerde afkeuring. Waar dat alles op berustte, waarvan men het moest
herleiden? Coenen heeft het bij mijn weten nooit precies geformuleerd, waarschijnlijk
omdat hij in zijn verzwegen conservatorschap op den achtergrond een natuurlijke
basis had gevonden, die hij tegenover niemand behoefde te verontschuldigen.
Niet als verontschuldiging, maar als ‘onpersoonlijke kroniek’ zijn dan ook de
herinneringen opgesteld, die tegelijk de wordingsgeschiedenis van Coenens
conservatorschap (verzwegen) vertegenwoordigen. De ‘ik’, die heel even ten tooneele
verschijnt, om den lezer het huis binnen te leiden en het gevonden reisjournaal van
den heer Diefenbach te introduceeren, trekt zich aanstonds weer bescheiden terug;
de sfeer der ‘onpersoonlijkheid’ blijft verder regeeren. Maar met dat al ben ik er van
overtuigd, dat de uitstekende toon van dit boekje (een werkelijk bereikt evenwicht
van beheerscht gevoel en ironische critiek) te danken is aan Coenens intieme
persoonlijke relatie met het onderwerp, waarover hij ditmaal schreef. Het is de relatie
van den conservator tot het huis, waarin een zonderlinge samenloop van
omstandigheden hem bracht, waar hij critisch tegenover stond en waaraan hij toch
gebonden raakte. En vooral: er is in de Onpersoonlijke Herinneringen niets terug te
vinden van de dogmatische toepassing van het naturalisme, dat zijn romans in het
genus van Een Zwakke zoo snel heeft doen verouderen; met al zijn onpersoonlijkheid
is de schrijver hier toch volkomen aanwezig in zijn stijl; hij tracht ook niet meer te
zijn dan de chroniqueur van het huis en zijn menschen, en daardoor worden deze
herinneringen vanzelf meer. Een goed schrijver hijgt niet; hij geeft eer te weinig dan
te veel, in het bewustzijn, dat het teveel uit het te weinig geboren wordt. Nu was het
hijgen nooit een slechte eigenschap van Coenen, en daarvoor behoefde men dan ook
geen angst te hebben; maar Coenen pruttelt evenmin in dit boekje, en die
zelfbeheersching stempelt zijn Onpersoonlijke Herinneringen tot een eersterangs
voorbeeld van den stijl Flaubert.

Onpersoonlijk drama van kunst en geld.
Reeds de compositie van de Onpersoonlijke Herinneringen is een bewijs van de
groote ongedwongenheid, waarmee Coenen zijn laatste werk heeft neergeschreven.
Er is een inleiding, die een suggestieve, maar nergens hinderlijk uitvoerige
beschrijving geeft van het huis aan de Amsterdamsche gracht; door die inleiding
wordt men geleidelijk aan opgenomen in de sfeer, er kondigt zich iets aan, via de
scherpe kattenlucht, van een echt Amsterdamsch patriciërsdrama zonder schreeuwende
dramatische coulissen, een drama van geld en kunst, beide door elkaar
gecompromitteerd in snobisme, dilettantisme, kunstbeschermerschap. Dan duikt uit
die boedelbeschrijving het reisjournaal op van den heer Diefenbach, die schreef,
omdat hij reisde. Hier wordt Coenen de man, die een ironischen commentaar schrijft
bij deze door hun authenticiteit bepaald overstelpende aantekeningen van een
Hollandschen rentenier uit de jaren vijftig der vorige eeuw. Deze heer Diefenbach
is de vader van Louise Diefenbach, de ‘halve vrouw’, die door haar huwelijk met
Abraham Le Roy, een fuifnummer met artistieke neigingen, aangewezen wordt door
het noodlot om de gemeente Amsterdam een huis met schilderijen te schenken.
Volkomen ongedwongen is nu Coenens overgang van het reisjournaal op de historie
van Louise; een historie, die tegen het einde op een meedoogenloos scherp geziene
tragedie uitloopt. Met den dood van Louise en de tenuitvoerlegging van haar testament
zijn wij weer terug in de sfeer van het begin, in de kattenlucht; de slang heeft zichzelf
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in den staart gebeten, of, met andere woorden: het huis, waarvan Coenen uitging, is
weer niets dan huis geworden, nadat het een aantal jaren gediend had om de levens
van Abraham Le Roy en Louise Diefenbach, bij wijze van ‘hoogere gril’, te omsluiten.
Men kan den titel van dit boek: Onpersoonlijke Herinneringen, op twee manieren
interpreteeren. In de eerste plaats zijn deze herinneringen onpersoonlijk, omdat de
schrijver zich, in dit opzicht volkomen leerling van Flaubert, verborgen houdt voor
den lezer; vooral in het laatste deel van het boek is dat het geval, want bij de
commentaär op het reisjournaal van den heer Diefenbach komt de commentator zijns
ondanks toch telkens even om den hoek kijken. Maar ook in een anderen zin is dit
geschrift een ‘onpersoonlijk’ geschrift; het heeft n.l. menschen tot onderwerp, die
voor alles onpersoonlijk zijn. Coenen laat dat telkens doorschemeren, wanneer hij
de fragmenten uit het journaal van den heer Diefenbach reproduceert. De heer
Diefenbach, reiziger uit aandriften, die ons alleen bij benadering bekend zijn, leidde
een ‘slaapwandelaarsleven’; hij ging met zijn vrouw en dochter om, zonder ooit de
gestandardiseerde gevoelens van zijn klasse (de bourgeoisie van het afgesloten
Nederland onder en na den Merchant King) te buiten te gaan. Uit zijn notities blijkt
niet, of hij gelukkig dan wel ongelukkig was; om zooiets te zijn, moet men n.l. eerst
persoonlijk zijn, moet men de tegenstelling tusschen het eene en het andere punt
kennen. ‘Kan men meenen’, zegt Coenen, ‘dat deze menschen eenzaam waren, die
elkaar, zooals men zegt, nooit “nader kwamen?” Dit zou beteekenen een behoefte
mede te deelen van gevoelsleven, dat men eerst zelf gevoeld moest hebben, een
gevoelsleven apart van de anderen. En dat was er feitelijk niet. In het
gemeenschappelijk formeele ging hun aller gevoelsleven op, zoolang er niets voorviel
buiten den gewonen, bekenden gang der dingen. Zij behoefden dan geen woorden
om elkaar te begrijpen. De meest algemeene termen waren voldoende. En in dien
“gewonen gang” vielen ook ziekte en dood, de geijkte “rampen en wisselvalligheden
des levens”, al wat sedert onheuglijke tijden het menschdom overkwam, een vasten
naam had en toelaatbaar was’.

De Chineezen van Europa
En inderdaad, het reisjournaal van den heer Diefenbach is een der kostbaarste
bijdragen tot de kennis van den gemiddelden Hollander dier dagen, van die ‘Chineezen
van Europa’, die van het ‘frivool of cynisch buitenland’ niets opmerkten dan hetgeen
zich direct liet klasseeren in Hollandsche kategorieën. Ik zou naast het reisjournaal
van den heer Diefenbach het dagboek van een mijner voorvaderen kunnen leggen,
die niet minder dan 46 deelen gevuld heeft met aanteekeningen over alles en nog
wat, zonder dat men er iets hoegenaamd uit kan afleiden over problemen van den
tijd, over de revoluties in dit werelddeel (laat staan er buiten) of over de verandering
der geesten. Men moet de persoonlijke ervaringen met een lantarentje zoeken, en
zelfs na zulk speuren is de oogst uiterst gering; een bewijs, hoe datgene, wat wij
‘persoonlijk’ noemen, een uitzondering is op den regel van het ‘onpersoonlijke’.
Wat de heer Diefenbach b.v. van Parijs rapporteert, is ontzaglijk boelend door de
volkomen afwezigheid van alles, wat werkelijk Parijsch is; in deze visie is Parijs
slechts een wat zonderling uitgevallen kolonie van het toenmalige Amsterdam. Zoo
geeft da heer Diefenbach op onnavolgbare wijze verslag van eenige tooneelstukken,
waaronder één, dat hij Le Deplomat noemt, die hij in 1845 in het Gymnase Dramatique
heeft gezien:
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‘Men begon met Le Deplomat; zijnde een Ionk onbekwaam Losbol welke aan het
hof komt zonder eenig Caracter en egter in de Deplomatie met een huwelijk wonderen
doet en daarom op het slot uitroept, morgen zal ik hooren wat wonder ik verrigt heb
uit het dagblad - het 2e IJelva of het russche stomme meisje zijnde een histori uit de
laatste Oorlog van Smolensch het 3e Les Murs ont des oreilles. Een intrige in het
hof zeer goed uitgevoert door een slegts 16 Jarige knaap welke aan het hof komt met
zijn Soeur de lait en aan den koning zijn beklag doet over zijn Gunsteling welke
vrijpostigheid gebruikt heeft met dat Jong meisje het slot is zeer aardig 4e La vie en
partie double een lugtige knaap welke trouwen zal een eenvoudig rijk burgermeisje
en die ter zelven tijd een geestige Naaister bezocht en vrolijke partijen mede
onderhout, en eens pannekoeke (crêpe) bakt, ten haare huize toen zijn aanstaande
aldaar komt om wat te kopen, de zaak eindigt zooals die soort doen, met dat er niets
van 't huwelijk word. Om 12 Uur 's nagts terug met regen.’
Als zooiets niet onweerstaanbaar van onpersoonlijkheid en tevens onweerstaanbaar
Hollandsch is, dan weet ik het niet.

Coenens beste boek.
Speelt Coenen in dit gedeelte van zijn boek hoofdzakelijk de rol van interpreteerend
‘uitgever’, in de laatste helft heeft hij alle gelegenheid om zijn interpretatie des heeren
Diefenbachs dochter Louise en haar echtgenoot Le Roy tot hoofdinzet te maken. De
dochter aardt in zooverre naar den vader, dat ook zij voor alles onpersoonlijk is; zij
stelt zich ten doel haar half-mannelijke natuur te verbergen achter het effen gelaat
van de maatschappelijke dame; de afwijking, waarvan zij toch de dupe is, wordt haar
niet eens bewust als een tragedie, zoo sterk is de macht die de onpersoonlijke
conventie over haar heeft. Zij trouwt met den verloopen bonvivant Le Roy, omdat
dit huwelijk haar bestaan maatschappelijk kan wettigen. In haar samenleven met
dezen pierewaaier en artiestenvriend groeit zij langzamerhand scheef tot de
zonderlinge vrouw, die ten slotte zelfs haar ongeneeslijke ziekte verbergt, omdat zij
anders tot persoonlijke relatie met den arts zou moeten komen. Zij tracht van haar
man nog te maken wat er van te maken is; zij probeert hem van zijn drankzucht af
te leiden door hem op Barbizon te wijzen, zelfs door hem aan het schilderen te zetten.
Maar dat alles geschiedt niet uit een doelbewust persoonlijk motief; het is een
onderdeel van de onpersoonlijkheid, waarin het persoonlijke slechts als contrabande
wordt toegelaten. Men denkt tegen het slot, dat tot het allerbeste proza van Coenens
hand behoort, telkens aan Flauberts Un Coeur Simple; deze ondergang van Louise
in de kattenlucht is niet alleen triest, zooals het naturalistisch proza van Coenen, het
is ook werkelijk aangrijpend en macaber.
In het boek, waarvan hij de verschijning niet meer heeft mogen beleven, en waarop
hij welbewust het etiket der onpersoonlijkheid heeft gedrukt, leeft Coenen voor ons
het sterkst; niemand late het ongelezen, die hem in den persoonlijksten zin ‘de laatste
eer’ wil bewijzen.
Menno ter Braak.

De stem
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aant.

Anthonie Donkers In memoriam Verwey
Terugkeer tot het knusse
Het Aprilnummer van ‘De Stem’ opent met een gedicht van Anthonie Donker, ‘Op
het Duin’ (In memoriam Albert Verwey):
Uren, urenlang wilde ik hier staan
Op den blinkert in den zitten wind
Waar het hooge waaien mij aan grijpend over mij zal gaan
Tot ik van het stuivend duinzand blind
Zelfs de zee niet meer kan zien maar nog de wind
Uit die grijze verte door geen blikken te omvaadmen
Zingend, fluitend voortgekomen
Als een golfslag door mij heen zal stroomen
En mij dwingen diep, zoo diep te aadmen
Tot dit gansche onrustdrachtige bestaan
Eindlijk ongedaan werd en de stem die uit dat waaien riep
Werd verstaan en ik mij zelf herschiep.

En meer volledig dan door originaliteit treffend artikel van Pierre van Valkenhoff is
aan de persoon van Constantijn Huygens gewijd. H. Wielek geeft eenige literaire
portretten van Duitsche emigranten, Jo Otten een stuk ‘vie romancée’; ‘Grijsaard
Casanova’, waarin de oud geworden minnaar en speler ten tooneele wordt gevoerd.
Jan Prins draagt eenige gedichten ‘Uit Spanje’ mee. Pablo Moreno geeft
aanteekeningen op de revolutie in Spanje, dr W. van Ravesteyn behandelt het
Amerikaansche experiment.
Verder levert dit nummer met het toegevoegde ‘Critisch Bulletin’ twee sterke staaltjes
op van dichterlijk verval. Anthonie Donker heeft nl. een ‘Bruiloftslied’ gedicht
(waarschijnlijk om de Vondeliaansche traditie voort te zetten), waarin hij een
hoogtepunt van voor-Tachtigsche knusse huiselijkheid heeft bereikt. Deze coupletten
zouden heel wel passen in het poëzie-album van de bruid, maar wat zij in een
tijdschrift doen, ontgaat mij. En in het ‘Critisch Bulletin’ schrijft de dichter M. Nijhoff
op een manier over ‘een zeventiental boeken, brochures, gedichten en feestschriften
naar aanleiding van het Prinselijk huwelijk’, die zich bij voornoemde huiselijkheid
wonderbaarlijk goed aansluit. Het is vooral de hoogere babbeltoon (de babbeltoon
blijkbaar van het byzantinisme), die Nijhoffs gelegenheidsopstel zoo scherp doet
afsteken tegen een werkelijk waardig gelegenheidsgedicht als ‘Het Kind van het
Land’ van Albert Verwey.
M.t.B.

Multatuli en zijn zoon
aant.

De ‘schuldvraag’ nogmaals aan de orde
Open brief aan Dr Julius Pee
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(Ingezonden)
Met diepe smart en verontwaardiging, maar ook met de grootste verbazing, heb ik
in het Vaderland een verslag gelezen over uw boek. Sedertdien heb ik dat boek zelve
gelezen.
Ik zou liefst zwijgend daaraan voorbijgaan, maar het gaat hier om een
weerzinwekkend-onrechtvaardigen aanval tegen iemand, die mij boven alles dierbaar
is geweest, en die zich niet meer kan verdedigen. Het zou dus weinig minder dan
misdadig zijn; indien ik, zonder scherp protest, de nagedachtenis van mijn echtgenoot
door u liet bekladden.
Ik ben nog altijd in 't bezit van uw brief d.d. 22 April 1932, waarin u mij o.a.
schrijft:.... ‘Nu men meer en meer recht laat wedervaren aan de hooge kunst van
Multatuli, schijnt het mij gepast, dat ook zijn kinderen en zijn afstammelingen met
eere (let wel, met eere) worden vermeld. Zou ik van u niet een en ander over den
levensloop van wijlen uw echtgenoot kunnen vernemen? Wanneer en waar geboren,
wanneer en waar in Nederland in dienst getreden en gepensionneerd, enz.....’
Toen, in 1932, wist u van mijn man dus nog niets af.
Na mij vele vragen gesteld te hebben, vervolgt u dan.... ‘men heeft mij verzekerd,
dat mevrouw Bassani een knappe schilderes is, en dat uw echtgenoot verschillende
levende talen op ongemeen keurige wijze kende....’
Ik heb u daarop uitvoerig geantwoord met vele gegevens, die slechts aan zéér
enkelen bekend zijn, en die dus interessant moesten zijn voor iemand, die ‘ook de
kinderen met eere’, (jawel, het staat er: met eere) wilde vermelden.
U heeft van die gegevens, die feiten waren, geen gebruik gemaakt; u schijnt niet
van feiten te houden, want u negeert ze, en prefereert de, op effect berekende, phrasen
van een geniaal geschreven, maar door en door valschen en onwaren brief van
Multatuli aan Funke, d.d. December 1877, waarvan u niet weet hoè en onder welke
omstandigheden hij geschreven is, als feiten voor te stellen. Maar u vergat, dat mooie
phrasen wèl litteratuur, maar daarom nog geen feiten zijn. De voorstellingen van
Multatuli in een bepaalde periode werden dankbaar door u aanvaard; zij stelden u
immers in staat de gestorven kinderen, die u niet heeft gekend, en die zich niet meer
kunnen verdedigen, ‘met eere te vermelden’ door hen op menschonteerende, niets
ontziende wijze aan te vallen met citaten, die neergeschreven zijn met de bedoeling
den schrijver ervan alvast vóóraf te dekken en te rechtvaardigen en u neemt klakkeloos
als waarheid aan, dat de schrijver Multatuli boven alle verdenking verheven is, in
die brieven onoprecht en onwaar te zijn geweest, omdat die brieven zoo mooi en zoo
menschelijk waren geschreven!!! Enkele uitlatingen van ‘Mimi’ en een brief van
Mevrouw Omboni dienen om dien indruk te versterken. Maar u, biograaf, verzwijgt
of verdoezelt andere, u bekende brieven, die in tegenspraak zijn met uw
eindconclusies. Op soortgelijke wijze publiceert u betreffende den levenswandel der
kinderen als volwasschen menschen, brieven van derden, die deels met althans voor
u, waarneembaar venijn zijn geschreven, alles om de kinderen aan te vallen. En zóó
wordt ‘geschiedenis’ gemaakt, maar dat is alles diep treurig.
Multatuli was een geniaal schrijver, - ik ben de eerste om dat te erkennen - maar
hij was óók ‘een onmogelijk mensch’; uw fout, uw misdaad, is echter geweest, om
zelfs zijn grootste fouten ook nog uitsluitend als ‘literatuur’ te bekijken en uit
onoprechte brieven valsche gevolgtrekkingen te maken, om daardoor de gestorven
kinderen - die u met eere wilde vermelden - min of meer als schurken in 't openbaar
ten toon te stellen. Bezit u dan in 't geheel geen schaamtegevoel? En op wie is nu
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eigenlijk het, door u op mijn man toegepaste, woord ‘monster’ in werkelijkheid van
toepassing?
Multatuli's grootste leed was zijn wroeging (en dit strekt hem tot eer) over al het
onheil, dat hij in zijn eigen gezin heeft gesticht en die wroeging deed hem brieven
schrijven, de een al mooier dan de andere, maar met onjuiste voorstellingen en om
zichzelf te rechtvaardigen, om alles in het - voor hem - meest gunstige licht te plaatsen,
aan Vosmaer, aan Oeberius, aan Funke en aan zoovele anderen. Hij had angst, want
hij voorvoelde wel, dat men hem zou veroordeelen, als men de ware toedracht kwam
te weten. Dáárom vergoelijkte hij zijn eigen daden, klaagde om medelijden op te
wekken, verdraaide de feiten en omdat hij een geniaal schrijver was, deed hij dat
meesterlijk en dus met het gewenschte effect, maar helaas, 't was alles slechts pose...
En zulke brieven worden door u aangehaald als onomstootelijke bewijzen en daarom
meent u het recht te hebben, de nagedachtenis van de kinderen met het vuilste vuil
te besmeren en hun nabestaanden doodelijk te wonden, alles onder het mom ‘de
kinderen met eere te vermelden en aan de hooge kunst van Multatuli recht te laten
wedervaren!!!’. U moet òf met blindheid zijn geslagen, omdat u niets anders dan
literatuur wilt zien, òf u moet een groote lafaard zijn.... om geen ander woord te
gebruiken.
Die brieven echter waren allerminst geschreven om gepubliceerd te worden. Dat wist
‘Mimi’, en héél zeker ook. Zij wist dat Multatuli nóóit, onder geen enkele voorwaarde,
onder géén omstandigheid, geduld zou hebben dat zij b.v. zijn brief - in '74 aan
Vosmaer geschreven - zou hebben gepubliceerd. Zij wist dat, maar ze heeft het tòch
gedaan. ‘Om hem beter te doen kennen’ camoufleerde ze, maar durft u het publiek
ook vertellen waarom zij dat in werkelijkheid heeft gedaan?
Zij heeft méér brieven gepubliceerd, waarvoor elke vrouw, die ook maar een klein
beetje fijn gevoel bezit, zich wèl zou wachten dat te doen, maar die brieven aan
Funke, van 14 en 15 December '77 openbaar te maken, dàt heeft ze toch niet
aangedurfd. Dat was àl te gevaarlijk voor haar.
Dat heeft blijkbaar gewacht tot later, nu zijzelve, als overledene, niet meer
aangevallen behoort te worden en de inhoud wel voor goede munt opgenomen wordt
door b.v. menschen zooals u, die zich blindstaren op den vorm en daardoor de
werkelijkheid niet ontdekken. Als ‘Mimi’ deze uitgave na haar dood beoogd heeft,
- hoe komt U aan deze brieven? - zou zij verdienen, dat ik op den ondergrond van
de brieven van Multatuli nader inging.
Die brieven aan Funke zijn geschreven nà het laatste bezoek, dat de zoon aan zijn
vader in Wiesbaden bracht. Hij was toen bijna 24 jaar.
Fancy-Sietske heeft me meermalen verteld, dat de zoon de éénige uit Multatuli's
omgeving was, die den moed had zijn vader tegen te spreken en voor de waarheid
uit te komen en juist de waarheid wilde hij niet hooren. Kritiek werd niet geduld,
alléén maar bewondering en Multatuli was bang voor zijn zoon!
Het lust me niet, hier in bijzonderheden te treden over dat bezoek in Wiesbaden,
scènes waren er - hevige - en de zoon vertrok - verbitterd - weer naar Italië en toen
Multatuli in December 1877 die brieven aan Funke schreef, was hij gemeen, er is
geen ander woord voor, en ‘Mimi’ wist, dat het zoo wàs.
En dàt is één der brieven, waaruit U Uw - ik herhaal weerzinwekkend-onrechtvaardigen aanval op den zoon heeft opgebouwd.
Ik laat aan anderen over om de objectiviteit van Uw geschrijf naar waarde te
schatten.
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Dat de kinderen den vader het leed en de vernederingen hunne moeder aangedaan,
niet konden vergeven, dat ze ‘Mimi’ dat evenmin konden doen, en - terecht of ten
onrechte - dan ook in den edelen schrijver den comediant zagen, dàt neemt U hen
zeer kwalijk. Maar is dat een reden om hen te verguizen? Is het niet integendeel
begrijpelijk, dat voortdurende openbare ophemeling van Multatuli's veronderstelde
nobele eigenschappen hen hevig prikkelde en zij dit te zijner tijd wel eens toonden?
Ik vraag U: Wèlk kind zou Multatuli als vader ooit hebben kùnnen liefhebben!
Zijn arme kinderen, die geen enkele andere herinnering aan hun heele jeugd hadden,
dan ellende, misère en nog eens misère. Een ‘hel’ was dat leven voor hen, maar ze
verafgoodden hunne moeder, allebei, en tot hun allerlaatsten dag toe, want die liefde
was echt en zuiver. En wat heeft U van dat mooie gevoel terecht gebracht in Uw
geschrijf!
U heeft nog erger gedaan. U spreekt smalend van nauwelijks gecamoufleerde
aalmoezenpolitiek ‘sprekende bedelbrieven’, die de lieve, diepongelukkige ‘Tine’
aan Potgieter heeft geschreven. Ja, zóó deed een liefhebbende, wanhopige moeder,
die zoo vaak haar beide kinderen van honger had zien schreien. Het woord
‘kieschheid’ schijnt U blijkbaar zelfs niet bij name te kennen!
‘Kleine Max’ is een voorbeeldig zoon voor zijn moeder geweest, zooals hij ook
een voorbeeldig echtgenoot was. Hij was een goed mensch; begaafd, zéér intelligent
en buitengewoon ontwikkeld, n'en déplaise Uw oordeel. Nooit heeft U hem ontmoet,
laat staan gekend en niemand weet beter dan ik, hoeveel goed hij in zijn leven heeft
gedaan. Maar U schijnt U te verbeelden hem beter gekend te hebben dan ik; U eigent
U het recht toe, zijn nagedachtenis door de modder te mogen sleuren!
***
Uw boek zal het te vreezen effect wel bereiken, gezien b.v. hoe de criticus dr Menno
ter Braak in Het Vaderland dit aankondigt, en onder den indruk van Uw geschrijf is
geraakt. Hij neemt natuurlijk aan, dat U een eerlijke studie van Uw onderwerp heeft
gemaakt en uit tot dusver verborgen bronnen, de objectieve waarheid naar voren
brengt. Hij kan moeilijk veronderstellen, dat U, eenzijdig, al het door U verkregen,
maar niet bij Uw wenschen passende, materiaal verzwijgt, verdoezelt of verdraait.
Op die basis vindt hij dat ‘nu beide kinderen overleden zijn, er geen reden is om Uw
publicaties te supprimeeren!!!’
Hij erkent zelf, dat Multatuli ‘een onmogelijk mensch’ is geweest, maar hij vergeet
- onder Uw invloed -, dat ‘Tine’ en de kinderen daardoor dan toch zeker het allerméést
hebben geleden. Menno ter Braak zegt, het drama van vader en kinderen ‘als een
roman’ te hebben meegeleefd; ja, juist; als een roman, zooals er wel meer doen, en
literatuur gaat toch maar boven alles, maar wanneer U eens zelf het slachtoffer van
zoo'n ‘onmogelijk mensch’ was geweest en de zéér harde, bittere, schrijnende,
onmenschelijke werkelijkheid had moeten doorleven, dàn zou U wel anders praten;
dàn zou het voor U geen ‘literatuur’ zijn; en als iemand, die voor U àlles in het leven
was geweest, nà het overlijden geheel en al onverdiend en op valsche gegevens aan
vuigen laster werd blootgesteld, alles vanwege die ‘literatuur’, dan zou U dien laster
krenkend, grievend, kwetsend vinden.
Uw schimpschrift zou niet compleet zijn geweest, indien U niet óók nog getracht
had de geestelijke gaven van dengene, dien U ‘met eere wilde vermelden’, naar
omlaag te trappen, maar och arme, U had waarlijk wel gelukkiger in de keuze van
Uw wapenen kunnen zijn.
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‘Minder dan middelmatig van talenten voorzien’ noemt U hem, terwijl U uit mijn
gegevens zijn heelen levensloop kende; U bewijst met dat oordeel wel héél duidelijk,
hoe groot Uw kwade trouw is geweest, toen U dat schreef.
Het stuit me tegen de borst, zelf over zijn gaven te moeten schrijven, maar zij, die
dat gaarne zouden hebben gedaan, behooren helaas niet meer tot de levenden. Dus
het moet.
De zoon van Multatuli kon op zijn 10e jaar noch lezen, noch schrijven en dat
was.... de schuld van zijn vader; naar school gaan hoefde niet volgens de
opvoedkundige begrippen van Uw afgod; het éénige school-onderwijs wat de zoon
heeft genoten in zijn heele leven, was: een cursus van 9 maanden in Brussel, en later
nog één van 9 maanden in Milaan (in twee vreemde landen dus). Na drie maanden
verblijf ten huize van een onderwijzer om Italiaansch te leeren, en zich voor te
bereiden op het toelatingsexamen schrijft ‘Tine’ in haar brief aan Potgieter, 8 Nov.
'66: ‘hij heeft het examen voor de technische school in het Italiaansch afgelegd en
van de 100 jongens zijn er 11 aangenomen, waaronder onze Edu’.
Daarna moest hij den kost voor zijn moeder en zusje meehelpen verdienen. Alles wat
hij wist, heeft hij door zelfstudie verkregen; door zijn leergierigheid en door zijn
buitengewone intelligentie heeft hij, ondanks bijna onoverkomelijke moeilijkheden,
en na vanaf zijn prilste jeugd op allerlei wijzen in zijn onderhoud te hebben moeten
voorzien, bereikt, dat hij verschillende actes M.O. bezat. In Italië en in Holland, waar
hij nog op 49-jarigen leeftijd, na 5, zegge vijf maanden studie, de moeilijke acte B.
Fransch veroverde, met een sujet spécial, dat de leden van de examencommissie in
verlegenheid bracht, daar geen van allen - zooals prof. van Hamel mij zei - hem
daarin kon examineeren. Dat heeft de voorzitter, die het wèl kon, toen zelf moeten
doen. Een ieder, die bij dat examen tegenwoordig was, weet hoe dat geweest is. In
de wachtkamer spraken de toehoorders van een college, inplaats van een examen
bijgewoond te hebben.
En wie in heel Holland kon zich ook maar in de verste verte met hem meten, wat
betreft zijn grondige kennis èn van 't Italiaansch, èn van het Milaneesch èn van 't
Venetiaansch?? Hij doceerde tenslotte Italiaansch aan de Leidsche Universiteit. Op
Capri, 67 jaar oud, nam hij nog les in 't Napolitaansch en later in Nice, bestudeerde
hij nog het Niçois. Hij had den bijnaam van ‘het vat vol kennis’ en ‘de ambulante
dictionnaire’, maar U vindt, dat hij geen zin voor studie had, nietwaar? U noemt hem
‘minder dan middelmatig van talenten voorzien’, terwijl U wist, dat het tegendeel
ervan waar was. Welk oogmerk toch, heeft uw objectiviteit en uw eerlijkheid
heelemaal op den loop gejaagd?
Jammer alleen voor U, dat U met uw beoordeeling zoo in den kijker loopt bij allen
die mijn man gekend hebben. Ik ben overigens overtuigd, dat U de goede inlichtingen,
die U ongetwijfeld ook over mijn echtgenoot heeft gekregen, verzwegen heeft, als
U naar veel kanten inlichtingen had ingewonnen.
***
Wat nu den buit van uw jacht op vijanden betreft, daarop kom ik later nog wel eens
terug. Intusschen geef ik den heer Wienecke alvast volle permissie den brief te
publiceeren, dien ik hem heb geschreven, nadat ik én hem èn den toezienden voogd
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der kinderen Voorstad (onze pleegkinderen) in Juli 1916 onder de verblufte oogen
van den notaris voorgoed de deur heb gewezen, en naar aanleiding waarvan een
nichtje hem daarna in Zeist nòg eens à faire heeft genomen. Och, och, wat was die
Hans Wienecke toen een klein, nietig mannetje.
U prijst in uw boek ‘zijn liefde voor de waarheid’, nietwaar? Maar heeft U dan
heelemáál niet gemerkt, dat hij op zijn scheldstoel zat? Of, heeft U 't juist wèl gemerkt,
en moest hij dáárom alvast vooraf worden gedekt? Uw boek krioelt van plaatsen,
waar U, bij al uw raffinement, toch o zoo stumperig onhandig is.
Wat enkele brieven uit de jaren 1860/1895 betreft, zij moeten voor outsiders
bezwarend lijken voor de kinderen, dat erken ik, maar mij, persoonlijk, deren ze niet,
omdat ik weet wat er achter zit.
Ik wil er hier niet meer van zeggen; dat zal ik later elders wel doen.
Het artikel van Menno ter Braak heeft mij doodelijk gewond, ik erken het, maar
hoe paradoxaal het misschien ook moge schijnen voor outsiders, ik ben, nu ik een
10-tal dagen geleden Uw boek heb gelezen, gekalmeerd. De zoon van Uw afgod
heeft me namelijk geleerd goed te lezen, et ce n'est que la vérité qui blesse, zegt men
hier.
U heeft ‘de kinderen met eere vermeld’, zooals alleen U dat verstaat. Uw
eigenschappen zullen U dan ook wel beletten om ongelijk te bekennen of amende
honorable voor Uw boek te maken, en ik zou daaraan kunnen voorbijgaan. Maar één
betichting kan ik niet voorbijgaan, n.l. die van de vervalsching. U moet hebben
geweten, dat een portretvervalsching van mijn schoonmoeder, als waarover in Uw
boek wordt gewaagd, nimmer door mijn man heeft plaats gehad.
U beticht hem dan ook niet rechtstreeks van vervalsching, doch spreekt op pag. 7
over ‘door mijn man hardnekkig volgehouden mystificatie’. Voorts neemt U een
brief op van den heer Wienecke over dit onderwerp, pag. 366, waarin een en ander
uitvoeriger en schandelijker wordt beschreven en waarin hij hieruit concludeert, dat
‘kleine Max een zeer sterke neiging had tot mystificatie en bedrog’.
U heeft Uw doel bereikt: dr Menno ter Braak in zijn recensie over Uw boek in het
Vaderland spreekt zonder meer over ‘Edu de vervelscher’, zulks op grond van de
valsche voorstellingen door U opgeroepen. U echter kent de waarheid en weet, dat
de brief van den heer Wienecke bewijst, dat deze die geschiedenis geenszins naar
waarheid vertelt. U heeft dus zijn schrijven bewust misbruikt en dan ook nagelaten
in het Vaderland den heer Ter Braak op zijn misvatting te wijzen.
Ten opzichte van althans deze onuitsprekelijke gedragingen Uwerzijds, eisch ik
een oogenblikkelijke openbare verontschuldiging.
Mevr. Ed. Douwes Dekker Jr.
Nice, April 1937.

Naschrift.
In zooverre de open brief van mevr. Ed. Douwes Dekker jr, waaraan wij natuurlijk
gaarne openbaarheid geven in ons blad, zich richt tegen dr Julius Pée, meenen wij
het antwoord van dezen auteur te kunnen afwachten. Dr Pée heeft de bedoeling gehad,
Multatuli te verdedigen tegen bepaalde aanvallen op diens reputatie, en hij heeft
daarvoor gebruik gemaakt van materiaal, dat uiteraard niet volkomen ‘onschuldig’
was. Is dr Pée bij de publicatie van zijn documenten overal met wetenschappelijke
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objectiviteit te werk gegaan? Mevr. Douwes Dekker betwist het, en wij hebben het
‘audi et alteram partem’ in dezen te eerbiedigen.
Aangezien de schrijfster van dezen brief zich echter ook tot mij, als criticus van
het boek van dr Pée, richt, meen ik eenige commentaar niet achterwege te kunnen
laten. Ik leg er nog eens den nadruk op, dat de voornaamste strekking van mijn artikel
geweest is deze discussie over ‘schuld’ op een ander plan te brengen, nl. dat van het
fatum. Ik heb betoogd, dat men Multatuli nog wel een slecht huisvader kan vinden,
zonder hem daarom een misdadiger te achten; het genie dient men niet door het te
excuseeren, maar door zijn menschelijke fouten en zwakheden zoo positief mogelijk
te erkennen.
Mevr. Douwes Dekker nu brengt (en zij moet dat in deze situatie ook wel doen)
het debat over Multatuli's huisvaderschap weer midden in de ‘schuldquaestie’ terug.
Zij beweert, dat dr Pée eenzijdige en daardoor tendentieuze documenten publiceerde.
Ik heb reden om aan te nemen, dat dr Pée meer door een al te critieklooze liefde
voor Multatuli dan door haat jegens zijn zoon geleid werd; dat hij echter, bij zijn
pogingen om den vader te rechtvaardigen, den zoon te kort heeft gedaan, is natuurlijk
niet uitgesloten. Maar het lijkt mij een onweerlegbaar feit, dat ‘Edu’ niet vrij uit gaat,
omdat hij stelselmatig het formaat van zijn vader genegeerd heeft. Dat het moeilijk
is, in de schaduw van een beroemden vader te leven, zal niemand ontkennen; maar
dat het mogelijk is desondanks zijn beteekenis als ‘figuur’ af te wegen tegen zijn
fouten als mensch, lijkt mij even onloochenbaar. In dit opzicht had ‘Edu’ een
voorbeeld kunnen nemen aan Tine, die in haar correspondentie met haar vriendin,
mevr. Omboni, evenals in die met Potgieter, steeds de persoonlijkheid van haar
‘onmogelijken’ echtgenoot hoog heeft gehouden! De figuur Tine wordt, naarmate
men meer in het drama Multatuli doordringt, steeds sympathieker; van ‘Edu’ kan
dat niet gezegd worden, helaas.
Ik moet mevr. Douwes Dekker tegenspreken, waar zij den brief van Multatuli aan
Funke van Dec. 1877 ‘op effect berekend’, ‘valsch’ en ‘onwaar’ noemt ‘Phrasen’
staan in dien brief zeker niet; de critiek van Multatuli op zijn zoon heeft alle
eigenschappen van indringende psychologische critiek. Dat Multatuli de zaken
flatteert volgens zijn inzicht, zal niemand loochenen, die iets van zijn temperament
afweet; maar hij flatteerde niet door het psychologisch portret te vervalschen, zooals
wij, die noch den vader noch den zoon hebben gekend, kunnen opmaken uit de
‘plastiek’ van zulk een portret.
Het lijkt mij overigens niet te ontkennen, dat mevr. Douwes Dekker zich hier en
daar in tegenstrijdigheden verwart; tegenstrijdigheden, die men haar als echtgenoote
van de aangevallen partij niet euvel duidt, maar die toch opgemerkt dienen te worden.
Zij vindt b.v., dat Multatuli's wroeging hem ‘tot eer strekt’, maar noemt een paar
regels verder zijn heele correspondentie over zijn huiselijke aangelegenheden ‘slechts
pose’. Een van tweeën: òf de wroeging was heelemaal niet ‘eervol’ (want gehuicheld),
òf de correspondentie was heel wat meer dan pose! Voorts meent mevr. Douwes
Dekker, dat Multatuli alles in zijn brieven in het gunstige licht plaatste en daarvoor
zelfs de feiten verdraalde; verderop zegt zij ‘dat de brieven allerminst geschreven
(waren) om gepubliceerd te worden’. Maar wat zou het Multatuli hebben kunnen
schelen, of zijn brieven gepubliceerd werden, wanneer zij zoozeer op het effect
geschreven werden? Ook dit is een tegenstrijdigheid.
Hoezeer begrijpelijk het ook moge zijn, dat mevr. Douwes Dekker zich met groote
heftigheid richt tegen dr Pée, zij slaat m.i. toch niet den juisten toon aan. Ik heb in
het bewuste artikel dr Pée geenszins door dik en dun verdedigd, en vooral niet daar,
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waar hij Multatuli met alle geweld van schuld wil vrijpleiten; maar ik kan niet
meegaan met hen, die meenen, dat het hier indiscreties betreft, die beter verdoezeld
of verzwegen kunnen worden. De figuur Multatuli is te zeer eigendom geworden
van het publieke leven, dus dat men nog achteraf zou kunnen gaan probeeren, hem
daaruit te verdringen; de brieven-publicatie door mevr. Douwes Dekker-Hamminck
Schepel (die ik persoonlijk zeer toejuich, die men echter in geen geval meer ongedaan
kan maken) heeft Multatuli ook in zijn particuliere leven laten zien, en dat met
volkomen afwezigheid van andere overwegingen dan het belang der persoonlijkheid
als ondeelbaar geheel. Wanneer dr Pée dit onderzoek voortzet, is dat zijn goed recht;
en mevr. Douwes Dekker heeft het recht, zijn conclusies te weerleggen. Dat de
uitlatingen van ‘Edu’ over zijn vader niet zonder commentaar zouden blijven, kon
men verwachten; de historicus zoowel als de psycholoog hebben de bevoegdheid
daaruit hun gevolgtrekkingen te maken. Dr Pée zou er stellig beter aan hebben gedaan
bij zijn onderzoek termen als ‘monster’ te vermijden, en in dit opzicht kan ik het
protest van mevr. Douwes Dekker dan ook geheel navoelen; dat kan echter geen
reden zijn om aan zijn publicaties alle waarde te ontzeggen. Wanneer men in een
brief van ‘Edu’ leest, dat zijn vader ‘gewoonlijk met recht wordt uitgelachen door
degenen die wat gestudeerd hebben en die wel wat weten’, en dat ‘de opdracht van
het boek Max Havelaar aan mijne moeder een ware infamie (is)’, dan kan het niet
anders, of de bewonderaar van Multatuli gaat zich verzetten; wanneer de zoon in het
openbaar zegt, dat zijn vader ‘een ploert’ is geweest (volgens het getuigenis van den
heer J.G. Götze), dan kan een scherpe reactie niet uitblijven.
In afwachting van de repliek van dr Pée, die waarschijnlijk wel niet lang uit zal
blijven, wil ik hier alleen nog noteeren, dat mevr. Douwes Dekker mijn uitdrukking
‘als een roman’ verkeerd heeft begrepen. Ik bedoel daarmee n.l. niet ‘als een
romannetje’, en onderschat geenszins de uitwerking van het leed, dat Multatuli zijn
gezin heeft aangedaan. Het probleem van ‘Edu’ en zijn rancune wordt door de
‘onmogelijkheid’ van Multatuli echter slechts geaccentueerd als een probleem, waarin
van eenzijdige ‘schuld’ geen sprake meer kan zijn; evenmin dus van
verontschuldigingen, maar wel (en dat geldt zeker ook voor dr Julius Pée) van
verheldering.
M.t.B.

Nederlandsche taal en letterkunde
aant.

Nieuwe uitgaven
De spellingquaestie is nog altijd niet bevredigend opgelost en ergo gaat het
spellingprobleem voort de gemoederen sterk te verhitten (tenminste bepaalde
gemoederen). Dat blijkt b.v. uit het boekje van dr H.B.A. Boekwinkel, getiteld
Taaltucht door de School van Kollewijn, onder het motto: ‘Eerbied voor het Levende
Nederlands’ (Noord-Holl. Uitg. Mij. Amsterdam 1937). Prof. dr P. Gerlach Royen
heeft er een voorwoord bij geschreven, en de strekking van het betoog kan dus niet
twijfelachtig zijn.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

De schrijver richt zich tegen de verdedigers van De Vries en te Winkel, b.v. tegen
dr Wille en prof. Huizinga. Zijn argumentatie heeft het voordeel van op veel gezond
verstand te zijn gebaseerd, en voor de rest.... wij heropenen het debat niet nogmaals.
Intusschen zijn bij C.A. Mees te Santpoort de Herinneringen van dr R.A. Kolewijn
verschenen. Zij werden reeds in 1932 gedrukt, maar worden pas nu in den handel
gebracht, bij gelegenheid van den 80sten verjaardag van den auteur.
Het boekje heeft vrijwel geheel een anecdotisch karakter. M. Kollewijn vertelt
over zijn leven, over zijn aandeel in het spellingvraagstuk, over zijn alter ego Brandt
van Doorne en over nog veel meer. Maar het blijven mémoires in den beperkten zin
van het woord, die echter voor vele medestanders wel bekoring zullen hebben.
***
Van den Vos Reinaerde. oorspronkelijk uitgegeven door Kaakebeen en Ligthart, trekt
gelukkig nog steeds de belangstelling, want de achtste druk, thans bewerkt door dr
D.C. Tinbergen, is van de pers gekomen (bij J.B. Wolters, Groningen). Het is een
alleraardigst en handzaam deeltje, dat door zijn illustraties aan attractie wint. Een
nieuwe inleiding geeft den stand van het Reinaertonderzoek weer, zoodat men den
negenden druk spoedig mag verwachten, als de uitgave de belangstelling, die haar
toekomt, blijft trekken!
Bij denzelfden uitgever is het tweede deel verschenen van Nederlandse Letterkunde
door dr A.J. de Jong. Het boek lijkt voor schoolgebruik zeer geschikt, en op
volledigheid maakt de auteur geen aanspraak.
M.t.B.

Indisch landschap
aant.

Een roman met een vreemde introductie
Belofte door perspectief
Beb Vuyk. Duizend Eilanden, (W. de Haan, Utrecht zonder jaartal).
‘Beb Vuyk is in 1905 te Rotterdam geboren. Haar jeugd kenmerkt zich door een
drang naar avontuur en daar de omgeving nog al vrij vervelend is, begint ze al heel
jong te schrijven, welke producten gepubliceerd, de verwonderde spot der niet en
wel bevoegde paedagogen uitmaakt.
Schrijven wordt nu een geheime zonde en om niet de openbare schande van een
teruggezonden manuscript te riskeeren, stuurt zij jaren lang niets in. Tenslotte heeft
zij den moed iets naar De Vrije Bladen te zenden en dan komt min of meer het succes.
In dat zelfde jaar moet gekozen worden tusschen een toekomst geheel aan de
literatuur gewijd en een werkkring in een Indisch Opvoedingsgesticht voor
Verwaarloosde Kinderen. En uit angst om in abstracte theorieën te vervreemden van
het gewone bestaan der menschen en uit verlangen naar een nieuw land en een fellere
zon, vertrekt zij in 1930 naar Java.
Twee jaar later trouwt zij en gaat wonen op een thee-onderneming. Juist als zij
met schrik merkt, dat het leven eentonig begint te worden, ehrenfest geheiratet, een
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“Mevrouw” met huis, tuin en een baby op komst, wordt haar man ontslagen en
vertrekken zij begin '33 naar een verwaarloosde Kajoepoetiholie-concessie op Boeroe.
De schrijfster zelf zegt nog:
Mijn leven is slechts in zooverre interessant, dat ik volkomen gekregen heb wat
ik er van verlangde, een moeilijk en uitzonderlijk bestaan in geheele vrijheid buiten
de bewoonde plaatsen der menschen. Kleine onaangenaamheden, hitte, eenzaamheid,
de afwezigheid van alle comfort en de angst voor den dood bij de geboorte en ziekte
van twee kleine jongens hebben die vreugde niet kunnen temperen.’
Deze levensbeschrijving is niet van ondergeteekende afkomstig, maar men vindt
haar op den omslag van den roman Duizend Eilanden. Ik neem haar niet alleen over
om den lezer volgens de beste inlichtingen op de hoogte te brengen van de
schrijfsterscarrière van Beb Vuyk, maar ook, om het nietszeggende van dergelijke
informaties met een voorbeeld aan te geven. Er steekt in de wijze van opdienen iets,
dat niet sympathiek aandoet en dat (ten onrechte lijkt mij) van Beb Vuyk een ietwat
aanstellerig portret suggereert; aardigheden als over de ‘niet en wel bevoegde
paedagogen’ en over den ‘moed om iets naar de Vrije Bladen te zenden’ zullen, dunkt
mij, een averechtschen invloed hebben op degenen, die een roman zonder vooroordeel
willen gaan lezen. Ik wil dan ook veronderstellen, dat niet Beb Vuyk zelf het initiatief
nam tot deze ‘service’, maar dat de uitgever zich tot een weinig reclame verplicht
heeft geacht. Een schrijfster mag niet meer voor zichzelf spreken, maar zij moet
worden ingelijst, geadverteerd, gevulgariseerd. Want de persoonlijkheid Beb Vuyk,
die uit het boek spreekt, is zeker niet zoo joviaal en guitig als uit het geciteerde zou
kunnen worden opgemaakt.

De Indische literatuur in voorbeelden
En nog een opmerking vooraf. Duizend Eilanden maakt deel uit van een reeks
Voortrekkers, die door Anthonie Donker wordt geleid. Het idee om nog weinig
bekende auteurs onder het patronaat van een gangbaren naam te introduceeren, is
als zoodanig natuurlijk geenszins verwerpelijk; maar waarom moet het leiden tot een
soort advertentie van Anthonie Donker op voor- en achterpagina, die den lezer allen
moed beneemt om zich zelf nog een oordeel te vormen? Wil de redacteur van een
reeks uitgaven, waarvoor hij de verantwoording wil dragen, één zijner protégés
inleiden, dan heeft hij dat m.i. niet te doen als spreektrompet van den uitgever, maar
in het boek; zulk een inleiding geeft cachet, de proclamaties op den omslag maken
den indruk van advertenties.
Dit arrangement kan natuurlijk toeval zijn; maar aangenomen dat het zoo is, dan
nog moet ik mij hoogelijk verbazen over de manier waarop Anthonie Donker Beb
Vuyk een dienst meent te moeten bewijzen. Hij begint n.l. met haar eerste novellen
onmatig op te blazen en te beweren, dat het proza van Beb Vuyk ‘onder de auteurs
van haar generatie dadelijk erkend (werd) als behoorend tot het sterkste en beste, dat
door de jongeren aan verhalend proza werd voortgebracht.’ Daarop volgt dan een
passage over de Indische literatuur in het algemeen. ‘Aan Indische romans’, zegt
Anthonie Donker, ‘was de Nederlandsche literatuur altijd arm, slechts Couperus en
Augusta de Wit, onlangs schier onopgemerkt zeventig jaar geworden, schreven er
enkele voortreffelijke. Sinsdien maakte mevr. Székely-Lulofs naam door een
gelukkige samenwerking van haar verteltalent en haar onderwerpen, zoo vol
herinnering voor tal van Oud-Indischgasten. Het zou een geheele analyse vereischen
in vergelijking te treden, in waardevergelijking vooral.’
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Deze vergelijking, subs. waardevergelijking geeft Anthonie Donker echter niet.
Niemand zou dat ook van hem kunnen vergen, wanneer hij niet a gezegd had, met
de kennelijke bedoeling zich door het weglaten van b aan de verdere consequenties
van zijn stelling over de Indische romans te onttrekken! En deze stelling nu is zoo
in het oog loopend onjuist, dat men zich er over verbaast haar door een bevoegden
criticus neergeschreven te zien. Blijkbaar heeft Anthonie Donker, die ‘slechts’ van
Augusta de Wit en Couperus vernam, Max Havelaar niet de moeite waard geacht,
om onder de Indische romans te worden opgenomen. Blijkbaar heeft hij nooit gehoord
van het oeuvre van Maurits, dat uit zeven romans bestaat en dat mede tot het
allerrepresentatiefste gerekend moet worden van wat over Indië en Indische toestanden
is geschreven. Blijkbaar kent Anthonie Donker evenmin Het Land van Herkomst
van E. du Perron, dien men toch naast de (hier aan Oud-Indischgasten geëndosseerde)
romans van mevr. Székely-Lulofs wel heel even mag vermelden, al ware het slechts
pour acquit de conscience. Het is heelemaal niet erg, dàt hij al deze boeken niet kent,
of ze niet noemen wil; maar zou hij er dan niet beter aan gedaan hebben, dit toch wel
zeer onvolledig gedocumenteerde onderwerp maar onaangeroerd te laten? Sunt certi
denique fines, wat de onwetendheid in literaire zaken betreft, vooral wanneer men
zich geroepen acht als inleider te fungeeren, en een nog onbekende schrijfster aan
het publiek voor te stellen. Dat de vergelijkende analyse ontbreekt, kan men dan ook
nauwelijks betreuren.

Onmiskenbare zuiverheid.
Ik geloof, dat Anthonie Donker met deze wijze van aankondigen Beb Vuyk dan ook
een reputatie heeft opgedrongen (bij voorbaat, en zonder behoorlijk afstand te nemen
tot het vraagstuk Indische romans), waarvan zij zich eerst weer zal moeten bevrijden;
en dat was volmaakt onnoodig geweest. De inleider had haar boek zijn volle sympathie
kunnen meegeven (want het is een boek, dat sympathie verdient), zonder het op een
vrij groteske manier te afficheeren. Immers, de ‘ehrenfest geheiratete Mevrouw met
huis, tuin en een baby op komst’ geeft in Duizend Eilanden bewijzen van een
beschrijvend talent en een werkelijk gevoel voor de Indische sfeer, waaraan men
gaarne alle waardeering wil schenken; maar het is onbillijk daarom haar zwakheden
te verzwijgen, en het is absoluut onzinnig haar boek eersterangs te noemen (zooals
Donker in zijn aanbeveling doet) en dan Multatuli, Maurits en Du Perron, de drie
belangrijkste schrijvers van en over Indië, eenvoudig te laten verdampen. Ik zou het
woord ‘eersterangs’ hier liever vervangen door ‘onmiskenbaar zuiver’; want de
indruk, dien men van Beb Vuyks proza krijgt, is een indruk van groote zuiverheid,
die nog geen definitieven vorm heeft gevonden. In het ensemble der Indische
litteratuur zou men haar waarschijnlijk het best kunnen stellen naast Augusta de Wit,
omdat haar verhouding tot Indië voorloopig hoofdzakelijk in de knappe en werkelijke
suggestieve beschrijving van landschap en sfeer tot uiting komt; natuurlijk is daarmee
het generatieverschil niet weggecijferd, terwijl ook de stijlmiddelen van Beb Vuyk
niet dezelfde zijn als die van Augusta de Wit. Als men dus de analyse zou willen
beproeven, die Anthonie Donker heeft nagelaten te beproeven, dan zou men toch
wel dienen te beginnen met de kategorieën van het beschrijvende en het
psychologische proza te onderscheiden. Beb Vuyk behoort dan, in tegenstelling tot
den ‘slordigen’, maar dikwijls bijzonder scherpzienden psycholoog Maurits, tot de
beschrijvende auteurs, met Augusta de Wit, terwijl Multatuli, Couperus en Du Perron,
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met Maurits, psychologisch georiënteerd zijn, al ontbreekt bij hen het element
beschrijving geenszins (bij Couperus, in De Stille Kracht, is het overigens het minst
waardeerbare element). Daarop zou men dan kunnen laten volgen een keuring naar
den eersten, tweeden, derden enz. rang, als men daaraan behoefte gevoelt.
De onmiskenbare zuiverheid van Duizend Eilanden, die zich in de qualiteiten van
het beschrijvend proza verraadt, kan men het best constateeren, als men de fragmenten
over de pest leest uit dit boek, of den zeer goed geschreven inzet, die helaas meer
belooft dan het vervolg geeft. Die inzet is verreweg het geslaagdste deel van den
roman, en daaruit alleen al zou men durven concludeeren, dat Beb Vuyk, wanneer
zij eenmaal haar persoonlijken vorm gevonden heeft, in staat zal zijn een uitstekend
boek te schrijven. Zij geeft hier de ‘voorgeschiedenis’ van den jongsten employé op
de theeonderneming Goenoeng Kembang, Ab Daalders, met enkele zinnen aan, die
de kleine tragedie van deze ‘voorgeschiedenis’ volkomen invoelbaar maken. Ook
de aankomst van Daalders op zijn standplaats (het besef van door de invloeden eener
overhaaste jeugdliefde te zijn misleid) is nog geheel in dezen toon; de schrijfster
beheerscht tot hier haar materie geheel. Maar als men verder leest, blijkt meer en
meer haar gebrek aan compositorisch talent en aan psychologische intuïtie; de belofte
van den inzet wordt niet ingelost, de roman blijkt eigenlijk meer een uitgedijde
sferische novelle, die den omvang niet goed kan verdragen. Wel blijft de authenticiteit
van de beschrijvende gedeelten en kan men herhaaldelijk op passages stuiten, die
niet onderdoen voor het begin, maar de verbrokkeling in losse episodes zonder
inwendigen samenhang laat zich steeds duidelijker voelen. Er is een tweeslachtigheid
in Duizend Eilanden, die zich op den duur wreekt; men vermoedt, dat Beb Vuyk den
roman heeft willen schrijven van de employé's Daalders en zijn collega Van
Waerlaarden, maar men moet tevens constateeren, dat zij geen heldere uitbeelding
van haar karakters kan geven en in een reeks van beschrijvende ‘tafereelen’ den koers
kwijt raakt. Het motief van de (veelbelovende geïntroduceerde) jeugdliefde, die
Daalders in zijn ‘beroepskeuze’ beïnvloedt, wordt daarbij vrijwel losgelaten; ook de
hoofdpersoon verbleekt, naarmate zijn achtergrond meer de aandacht vraagt. Dat is
een fout, en een ernstige, want de ontwikkeling van Daalders interesseert ons nu niet
meer. Ook het conflict tusschen de generaties, ieder met hun eigen moraal ten opzichte
van den grond, waarop zij leven en werken, dat een belangrijk tegenmotief had
kunnen worden, blijft schimmig.

Perspectief.
Het lijkt mij noodzakelijk om deze kanten niet te verzwijgen, want men mag
veronderstellen, dat de schrijfster in staat zal zijn haar zwakheden te beseffen.
Misschien zou er al veel gewonnen zijn, wanneer zij met den zoo gangbaren
tegenwoordigen-tijd-stijl brak, want het is juist die stijl, die verbrokkeling door
gemoedelijke uitvoerigheid in de hand werkt; in den tegenwoordigen tijd is alles zoo
‘present’, en zoo verleidelijk om aan te raken. Ik geloof niet, dat Beb Vuyk op den
duur met dit procédé getrouwd zal blijven; zij heeft het in ieder geval niet noodig,
zooals sommige journalistieke talenten het noodig hebben. Want ik wil er ten slotte
nog eens den nadruk op leggen.
Wat hebben de Duitschers al niet vertaald en wat zullen zij niet nog vertalen in de
toedat de sfeer, die in Duizend Eilanden hoofdzaak is gebleven, het element is, dat
den lezer met veel onvolmaaktheid verzoent. In die sfeer-aanduiding ontbreekt het
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cliché, ontbreekt de vlotheid, ontbreekt ook de goedkoope romantiek; het landschap
is gezien, geroken en betast.
‘Het water is glad en glinsterend als staal. De maan begint op te komen. Eilanden
verdonkeren den horizon, Ceram, Boeroe en het kleine Manipa. De lichtvleugel van
Poeloe Socangi wiekt iedere derde seconde over het water.
En achter deze eilanden andere eilanden, duizend eilanden, vlakten en bergen,
groenbeboscht en onontgonnen. Dit is geen droom maar de werkelijkheid van zweet
en zorg en eentonige dagen. Grond, eigen grond, waarin een mensch kan uitgroeien
als een boom’.
Zoo eindigt deze roman: met een hoopvol perspectief, naar ik hoop, niet alleen op
de Molukken....
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
‘Duizend Eilanden’ van Beb Vuyk is een roman, waarvan de sfeer hoofdzaak is en
de ‘fabel’ van ondergeschikt belang blijft. De schrijfster leidt den lezer binnen in het
leven van Ab Daalders, zoon van een rijk geworden slager. Om aan de eerzucht van
zijn vader, die van den jongen een voor hem onmogelijke studie eischt, te ontkomen,
en onder den invloed van Edu Nauta, een meisje, dat hij in zijn kosthuis ontmoet,
vertrekt hij, als benoemd employé op de theeonderneming Goenoeng Kembang ten
Zuiden van Semarang, naar Indië.
Zijn leven op deze onderneming, vooral samen met zijn collega Carl v.
Waerlaarden, is het thema van het boek. Het uitbreken van de pest, het afbranden
van de besmette kampong, het vieren van het inwijdingsfeest voor de nieuwe: dat
zijn met vele andere de indrukken, die Daalders langzamerhand vormen. Wanneer
hem eindelijk blijkt, dat Edu hem verlaten heeft, dan werpt hij ook deze illusie af en
gaat met Carl een nieuwe toekomst tegemoet in de Molukken.

De dijk
aant.

Gedicht van Jan Engelman als Avro-declamatorium
Het ‘plaatsvervangende’ maecenaat
Met het wegvallen van de oude aristocratische milieus, die in vroeger tijdens het
maecenasschap op zich namen om aan hun levenstaak een zekeren artistieken luister
bij te zetten, beginnen ook bepaalde artistieke tradities weg te vallen, of minstens af
te takelen. Daartoe behoort b.v. ook de traditie van het gelegenheidsgedicht; want
de ‘gelegenheden’ zijn er nog wel, maar het maecenaat ontbreekt doorgaans. Er
komen zoo nu en dan echter ‘plaatsvervangende maecenassen’ opdagen, die in het
verband van den tijd wel merkwaardig mogen heeten. Zoo b.v. de Algemeene
Vereeniging Radio Omroep (A.V.R.O.), die een prijsvraag uitschreef ten dienste van
een declamatorium; een prijsvraag, die gewonnen werd door den dichter Jan Engelman
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met het gedicht De Dijk. Het werd, zooals wij reeds bericht hebben, voor het eerst
uitgevoerd op 22 April jl. bij het ingebruiknemen van de schouwburgzaal in de studio
van de A.V.R.O. te Hilversum; Bertus van Lier componeerde er muziek bij. Thans
is ‘De Dijk’ bij Em. Querido's Uitg. Mij te Amsterdam als boekje verschenen, gezet
uit de bijzonder fraaie Lutetia-letter van Jan van Krimpen.
Engelman is er zeker wel in geslaagd het voor de ‘gelegenheid’ vereischt poëem
te schrijven. Zijn talent (en vooral zijn sterke visueele begaafdheid) doet den lezer
bijwijlen zelfs vergeten, dat een prijsvraag op den achtergrond staat. Maar toch kan
men zich niet onttrekken aan de gedachte, dat Engelman zich ook zoo nu en dan met
een stoplap tevreden heeft gesteld, omdat de inspiratie intermitteerend was. (Zoo is
b.v. het tweemaal gebruikte ‘hij staat er groot en ruim!’ als slotregel van een strofe
een machtelooze poging om de ruimte van het dijklandschap werkelijk te treffen.)
Men merkt dan ook wel, dat het gelegenheidsgedicht in dezen tijd niet organisch
groeit uit de maatschappelijke omstandigheden, zooals dat bij Vondel b.v. het geval
was. De dichter heeft zich door zijn ‘l'art pour l'art’ trouwens zelf aan de sfeer der
dienstbare poëzie onttrokken, en hij kon die niet in een handomdraai herwinnen door
een prijsvraag te ‘beantwoorden’.
Toch heeft Engelman de idee van werk en vrijheid met onmiskenbaren smaak (de
smaak is altijd, waar het talent is) in zijn gedicht verwerkt. Verwerkt: d.w.z. dat men
de ‘verwerking’ voor de gelegenheid toch wel degelijk blijft voelen; maar het had
ook zonder talent kunnen gebeuren, en dan was deze ‘Dijk’ waarschijnlijk een
onleesbaar stuk rijmelarij geworden. Het is ook nu het visueele element, dat van
Engelmans poëzie de voornaamste bekoring uitmaakt.
M.t.B.

Katholiek verzet
aant.

Van Duinkerken over het verdeelde christendom
Ontwikkeling van een dogmatischen geest
Anton van Duinkerken, Verscheurde Christenheid. (Paul Brand,
Hilversum 1937). ‘Op verwonderlijk jeugdigen leeftijd ontwerpt hij met groote zekerheid een
ondoordringbaar systeem, en zoodra het geboekstaafd is, begint hij te werken om
het in de samenleving belichaamd te zien. Hij verandert er weinig aan, verbetert
slechts de formuleering en breidt in de herdrukken vooral het bewijsmateriaal uit.
Zijn leer - hij wil het zoo - moet objectief betrouwbaar zijn. Ze beantwoordt aan
zekerheden, die zich niet laten weerspreken’.
Is dit een karakteristiek van de persoonlijkheid Van Duinkerken, zooals wij die
uit zijn geschriften hebben leeren kennen? Neen, het is een onderdeel van de
karakteristiek, die Van Duinkerken zelf in zijn nieuwe boek Verscheurde Christenheid
geeft van .... Calvijn, van een der gevaarlijkste ketters dus, waarmee het katholicisme
te strijden heeft gehad, en nog steeds heeft te strijden. Toch zou men haar (afgezien
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van het ‘ontwerpen’ en de ‘herdrukken’, want Van Duinkerken heeft geen systeem
ontworpen en is nog weinig herdrukt) van a tot z van toepassing kunnen achten op
den katholiek, die ook in deze studie over de verscheurdheid van het Christendom
weer aan het woord is. Maar met dat al is Van Duinkerken geen Calvijn, want er
steekt een goed stuk Luther in hem, zooals eveneens uit dit boek blijkt; Luther, dien
hij geen ketter wenscht te noemen, ‘zonder hem tenminste de eer te gunnen, hem
van alle ketters den grootsten te noemen’. Maarten Calvijn: misschien zou deze
combinatie van namen ongeveer aanduiden, wat Anton van Duinkerken
vertegenwoordigt, of liever, vertegenwoordigen zou, wanneer hij niet in Brabant was
geboren en met de moedermelk het katholicisme als alleenzaligmakende waarheid
had ingedronken. Een ietwat boersch en ‘volksch’ (maar allerminst ‘racistisch’
georiënteerd!) temperament heeft zich in den stijl van Van Duinkerken verbonden
bonden met een onverzadiglijken hartstocht voor het ‘ondoordringbaar systeem’,
voor de ‘belichaming’ daarvan ‘in de samenleving’, voor de ‘uitbreiding van het
bewijsmateriaal’ en voor de ‘objectieve betrouwbaarheid’; de synthese tusschen die
beide elementen heet Brabant of, in de terminologie van Van Duinkerken zelf: ‘het
moederkerkelijke bewustzijn’. Overziet men het werk en het openbaar optreden van
Van Duinkerken, dan kan men op rekening van den Luther in hem zijn plastiek, en
op rekening van den Calvijn in hem zijn scholastiek schrijven: het evenwicht, dat er
tusschen die plastische hartelijkheid en scholastische spitsvondigheid bestaat, is het
evenwicht van het geloof, dat voor Van Duinkerken nooit matière à discussion is
geweest, en 't ook in dit Verscheurde Christenheid niet wordt.

Officieuze ontwikkeling.
In het werk van een dergelijke persoonlijkheid is ontwikkeling bijzonder moeilijk
aan te wijzen, omdat die persoonlijkheid de ontwikkeling slechts officieus bij zich
toelaat. Men moet dus alle elementen van denken en stijl, die in die richting wijzen,
met een lantarentje zoeken; en met behulp van gemeld lantarentje ontdekt men dan,
dat zelfs Anton van Duinkerken zich ontwikkelt, zij het op een totaal andere manier
dan b.v. Multatuli, die de belichaming is van de spontane ontwikkeling in den meest
drastischen vorm. Van Duinkerken heeft zich, zooals een vergelijking tusschen zijn
Hedendaagse Ketterijen (1929) en Katholiek Verzet (1932), eenerzijds, en
Verscheurde Christenheid (1937), anderzijds, bewijst, langzamerhand ontwikkeld
van de ééne katholieke nuance tot de andere; hij is door en door katholiek gebleven,
maar zijn nieuwsgierigheid naar de verboden vrucht der ketterij is toegenomen, zijn
critiek op de zichtbare verschijning der Moederkerk is scherper geworden. Deed hij
in zijn vroegere werken de ketterij met een arsenaal van syllogismen af, die alleen
maar duidelijk wezen op een groot gebrek aan psychologische ervaring, thans bewijst
hij van het ketteren althans de historische noodzakelijkheid te begrijpen. De
historische noodzakelijkheid: want verder kan een goed katholiek niet gaan, zonder
zelf een ketter te worden, en zooiets zou het ‘hart van Brabant’ zelfs voor de grap
nog niet kunnen overwegen. Luther, Calvijn, Descartes, Leibniz, Voltaire, de
romantische eenzaamheid van het burgerdom: ze worden hier met onmiskenbare
‘ondergrondsche’ sympathie behandeld, maar ze verschijnen toch evengoed als
voorheen slechts in de schaduw van de Jezuïetenorde, zooals Calvijn slechts geduld
wordt in de schaduw van Ignatius de Loyola. De Jezuïeten zijn voor Van Duinkerken
ook nu nog de beste verdedigers van het humanisme; vooral van hen valt te
verwachten, ‘dat zij de geestelijke verworvenheden van het humanisme bewaren en
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verdedigen zullen met denzelfden trouw, waarmede de groote bedelorden de
middeleeuwsche tradities bewaarden’. Onder het aspect van een onbelemmerde
ontwikkelingsidee beschouwd, lijkt dit resultaat van Van Duinkerkens ontwikkeling
op het eerste gezicht dus misschien wat poover; maar men mag niet vergeten, dat,
zooals ik al opmerkte, de evolutie volgens Darwin en Hegel voor den geboren en
getogen katholiek contrabande is; hij leeft in de sfeer van het absolute dogma, van
het Concilie van Trente, dat staat voorop.

Maarten Calvijn als Erasmus.
Het merkwaardige van Verscheurde Christenheid is dan ook, dat de wetenschap van
de volslagen ontoereikendheid van het katholicisme in zijn tegenwoordigen
bestaansvorm hier zonder omslag uitgesproken wordt, en zelfs met een zekere
gedurfdheid als ontoereikendheid gepropageerd, zonder dat de schrijver ook maar
één oogenblik de mogelijkheid van een fundamenteel on-katholieke
levensbeschouwing onder oogen ziet. Hij richt zich tegen katholieke bekrompenheid
en zelfvoldaanheid, hij richt zich nooit en nergens tegen het katholicisme; hij brengt
nergens den oorsprong van het Christendom in geding, hij waagt het nergens, de
gedachte van een historische ontwikkeling òòk van de Christelijke en katholieke
waarheidspretentie als argument toe te laten. De Christenheid is verscheurd door
ketterij, maar.. voorop staat, dat de eenheid der Christelijke kerken alleen kan worden
hersteld onder het dogmatisch patronaat der katholieke leer. Dit gansche betoog over
de ontwikkeling der Christenheid sedert het einde der middeleeuwen is dan ook
zuiver deductief gebleven, en reeds daarom kan men Anton van Duinkerken met al
zijn gewaagde opmerkingen over de katholieke organisatievormen geenszins een
ketter noemen. Hij is, theoretisch althans, in dit opzicht een nazaat van Erasmus, aan
wien hij verder noch door temperament, noch door redeneertrant verwant is (want
Erasmus zou hem om zijn syllogismen hebben afgewezen); dat is misschien ook zijn
tragedie, want een hedendaagsche Maarten Calvijn, die een Erasmiaansche rol wil
spelen, wordt licht een Don Quichote van de dogmatiek. Theoretisch is de
overeenkomst tusschen Erasmus en Van Duinkerken, dat zij beide hervormingen
willen, maar in de kerk; zij ervaren de eenheid van het Christendom als belangrijker
dan de verscheurdheid der secten, en de ketterij is hun in de eerste plaats daarom een
doorn in het oog, omdat zij de noodzakelijke eenheid dier zichtbare kerk verbreekt.
Er is echter dit belangrijke verschil: Erasmus leefde in een tijd, die de groote
verdeeldheid door de ketterij pas zag aankomen die, met andere woorden, de
katholieke eenheid nog als het normale kon beschouwen; Van Duinkerken leeft in
een tijd, die vier eeuwen splitsing achter den rug heeft en waarvoor de katholieke
eenheid (men mag het betreuren of niet), een romantische fictie is geworden. Daarom
kon Erasmus nog met zeker goed recht hopen op een herstel der eenheid door de
aanwezige machten, terwijl Van Duinkerken erover theoretiseert, zonder dat men de
machten ziet, die zijn ideaal zouden kunnen verwerkelijken. De macht der katholieke
kerk zelf wordt juist in deze dagen door de gebeurtenissen in Abessinië en Duitschland
op een zoo zware proef gesteld, dat men het vertrouwen in haar effectieve macht over
de zielen niet sceptisch genoeg kan bejegenen. Door een partij, die zij minstens
oogluikend de hand reikt, wordt de heilige stad der katholieke Basken op de
moorddadigste wijze in puin geschoten, en men denkt onwillekeurig aan den
verdelgingskruistocht tegen de Albigenzen, die ook onder de auspiciën van Rome
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plaats vond. Moeten wij van deze organisatie verwachten, dat zij vatbaar zal zijn
voor de apostolische rol, die Van Duinkerken haar voor de toekomst nog wil
toedenken? En zoo ja, hoe denkt zij zich dan te rechtvaardigen voor het front der
ketters, die misschien niet beter zijn dan zij, maar ook minder absolute pretenties
hebben? Dat zijn alles vragen, die men heden ten dage niet meer met de argumenten
van een erasmiaansch katholicisme kan beantwoorden; dat zijn geen accidenteele,
maar essentieele vragen, van heel wat meer belang dan het probleem van de
voortreffelijkheid of afschuwelijkheid der Jezuïeten. Van Duinkerken kan zich geen
andere oplossing voorstellen dan de hereeniging der kerken onder katholiek patronaat;
voor een dergelijk patronaat zou echter in de eerste plaats noodig zijn een enorme
moreele autoriteit, en het is juist deze autoriteit, die de allerzwaarste crisis doormaakt.
Het blijkt uit het boek Verscheurde Christenheid, dat Van Duinkerken geen
‘bourgeois satisfait’ van het katholicisme is; men vindt in zijn werk de scherpste
critiek op de verstarring van de katholieke vormen naast een voor den docielen
geloovige uitermate gevaarlijke officieuze sympathie voor de groote ketters; men
vindt er ook de in den grond zeer juiste observatie, dat de verscheurdheid van het
Christendom onvereenigbaar is met den Christelijken geest; maar men vindt er geen
woord van critiek op het Christendom zelf en evenmin een spoor van twijfel aan de
gerechtvaardigheid der katholieke aanspraken op de hegemonie. Daarom kan Van
Duinkerken blijk geven van een groote objectiviteit bij het portretteeren van Luther
en Calvijn, terwijl hij toch bij voorbaat uitgaat van de gedachte aan een verbroken
harmonie, die in de historie bestaan heeft, en als zoodanig ook weer moet worden
gerepareerd. De keuze van dit uitgangspunt der deductieve methode van redeneeren
wordt bepaald door een verder niet in het spel gebracht geloof, dat onderwerping
eischt; heeft men dat uitgangspunt eenmaal aangenomen, dan kan men zich verder
ontzaglijk veel ruimheid van begrip jegens de ketters permitteeren. Maar om de
gerechtvaardigdheid van dat geloof gaat het nu juist; zonder dat is de katholieke kerk
een organisatie, die op geen enkel privilege boven de protestante kerken aanspraak
kan maken, en zij is in dezen tijd zelfs heel wat meer dan die protestante kerken door
haar compromissen gecompromitteerd.

De onafhankelijke katholiek.
‘Iedere katholiek wordt tegenwoordig opgevoed in de idee, dat hij in zijn Kerk de
waarheid vindt en daarbuiten niets dan leugen. Deze idee is on houdbaar. In de
Moederkerk vindt men de volle waarheid traditioneel bewaard en dogmatisch
vastgelegd, maar buiten de Moederkerk vindt men geschonden en verminkte
waarheden, voorzeker gemengd met veel leugens, zoodat ze soms onherkenbaar
werden, doch deze verminkte waarheden leiden soms een krachtig waarheidsleven
en hun waarheidskarakter eischt eerbiediging’. Hier heeft men in drie zinnen èn Van
Duinkerkens ontwikkeling naar de uiterste katholieke gewaagdheid, èn Van
Duinkerkens meest volstrekte onderwerping aan het leergezag; men ziet in één blik
zoowel de vensters als de muren van de dogmatische gevangenis, die voor geesten
als Van Duinkerken 'n door geboorte en opvoeding vertrouwd geworden huiskamer
is geworden, met riante nieuwe ramen, waardoor men de geheele moderne wereld
kan waarnemen. Een niet-katholiek onderschat dan ook gemakkelijk den graad van
onafhankelijkheid, die vereischt wordt om in een katholiek milieu zoo te denken als
Van Duinkerken denkt; hij meet de resultaten af zonder de activiteit te waardeeren,
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die hier denken doet. Zeer ten onrechte; dit boek van Van Duinkerken, dit panorama
van renaissance, barok, puritanisme, cartesiaansche philosophie en romantiek onder
den gezichtshoek van den katholiek, die ernst met zijn zaak wil maken, verdient
belangstelling ook in niet-katholieke kringen, en dat niet alleen, omdat het ‘veel
wetenswaardigs’ bevat. Want het was de débâcle van het katholicisme in zijn
tegenwoordigen toestand, die den schrijver ertoe dreef het te schrijven, en daarom
is het een boek, dat ook ons aangaat, veel meer, dan de vorige geschriften van dezen
onvermoeibaren betooger en pamflettist. Iemand, die in de ketters het ‘krachtige
waarheidsleven’ en het ‘waarheidskarakter’ weet te ontdekken, verdient, dat hij in
de ketters tegenstanders vindt, die de loyauteit van den dogmaticus erkennen. Alleen
niet: eerbiedigen, want dan zouden wij geen goede ketters zijn..
Menno ter Braak.

Kunst en Letteren
Pro en contra de boekdrukkunst
aant.

Spiegelgevecht tusschen Anton van Duinkerken en dr Menno ter Braak
HET is een zeer amusant spiegelgevecht geworden, dat Anton van Duinkerken en dr
Menno ter Braak gisteravond hebben geleverd onder auspiciën van de 's
Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging voor een volle zaal van Diligentia.
De heer Van Duinkerken heeft, naar men weet, gesproken pro, de heer ter Braak
contra de uitvinding der boekdrukkunst, wat beteekende, naar de laatste opmerkte,
dat de heer van Duinkerken in dit gezelschap ‘de populaire man’ was, zijn opponent
daarentegen, als ‘advocaat van den duivel’ moest optreden.
Beiden hebben zich van hun taak met geest en humor gekweten, zoodat de
toehoorders geboeid en vermaakt het snelle en rake gevecht hebben gevolgd.
Anton van Duinkerken begon met een definitie te geven van het spiegelgevecht.
Hij legde er den nadruk op, dat de tegenstelling in dezen ook omgekeerd had kunnen
zijn, want de boekdrukkunst kan men niet integraal verdedigen. De middeleeuwsche
mensch was heusch niet inferieur aan dien van thans, omdat hij de boekdrukkunst
niet kende. Maar het groote belang van deze uitvinding is, dat zij een onmiddellijk
contact, in ruimte en tijd, met den medemensch mogelijk maakt; de teksten worden
zuiverder gefixeerd, de wijsheid van eeuwen wordt opgespaard om het ons mogelijk
te maken ons leven met een schat van wijsheid te beginnen.
Spr. wierp zich op als verdediger van het vastgelegde van het ‘zwart op wit’, dat
door de boekdrukkunst wordt gesymboliseerd. Het dier heeft dit voorrecht niet. Zelfs
de meest onwijze mensch wordt, al was het maar door een naambordje, voor de
boekdrukkunst geinteresseerd. En dan: het boek geeft ons de keuze, het geeft een
ieder de mogelijkheid een schifting te maken onder het vele; men kan zich
Shakespeare ‘toeëigenen’, voor een rijksdaalder, d.w.z. in algemeenste bereikbaarheid.
Deze elementen achtte spr. van enorme waarde.
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Dr Menno ter Braak verklaarde, dat hij hier is aangewezen als ‘advocatus diaboli’
tegenover den populairen propagandist van het boek. De boekdrukkunst is nl. veel
minder ideaal dan de heer Van Duinkerken het voorstelt. Zoo is b.v. juist de
boekdrukkunst de vijand van de persoonlijke keuze; en het zou kunnen zijn, dat deze
uitvinding gevaarlijker was dan het buskruit en de ontdekking van Amerika; had
Laurens Jansz. Coster zijn letter op een steen laten vallen, wij waren misschien voor
een onheil gespaard gebleven. Het buskruit schiet plat, de boekdrukkunst maakt plat.
De algemeene vervlakking door de boekdrukkunst is bovendien minder openhartig
dan die door het buskruit, want zij wordt cultureel gecamoufleerd.
Spr. ging vervolgens in op de halfbeschaving, die door de boekdrukkunst wordt
bevorderd. Dat is inhaerent aan het karakter van het woord als mededeeling, die
echter door de techniek geweldig wordt vergrofd. De collectieven krijgen de overhand
op de persoonlijkheden, de cliché-opvatting wint het van de persoonlijke
aanschouwing. ‘Wo ein Begriff fehlt, da stellt ein Wort sich ein’ wordt in de
boekdrukkunst haast regel. Het vastgelegde van den heer Van Duinkerken is dus
geen voordeel van, maar een enorme bedreiging dóór de boekdrukkunst. De
consequentie is de mensch zonder hersens, maar met uitsluitend een strottenhoofd.
Ten slotte verdedigde spr. een dynamische opvatting tegenover de statische.
Van Duinkerken, repliceerende, meende, dat van de uitvindingen pl.m. 1450 de
ergste door zijn opponent vergeten is, nl. het haringkaken. Niet de boekdrukkunst
en het buskruit, maar voor alles het haringkaken maakt plat. Er is voor onze
tijdgenooten geen middel om te ontsnappen aan het ‘haringkaken der cultuur’, die
bestaat in de slavernij aan de radio van den benedenbuurman. Alleen het boek blijft
de mogelijkheid bieden daaraan te ontkomen doordat het tegen de actualiteit en haar
dwang ingaat. Spr. acht de halfbeschaving althans minder erg dan onbeschaafdheid
en barbarisme; hij gaf een karakteristiek van den barbaar, en meende, dat de
boekdrukkunst althans meewerkt om ons onze afhankelijkheid van anderen en de
noodzakelijkheid van het altruïsme te doen beseffen. Zoo is het ‘instinct conservateur’
belangrijker om te verdedigen dan het ‘instinct mobilisateur’, dat spr. overigens
erkent als noodzakelijk; het boek is een stimulans om uit het verleden het beste over
te dragen op de toekomst.
Dr Ter Braak gaf in zijn dupliek te kennen, dat het haringkaken eerder voor zijn
pessimistische theorie pleit, omdat het een beeld geeft van de ‘tonnetjescultuur’ der
collectieven; de ingewanden der persoonlijkheid worden zorgvuldig uit de gekaakte
wezens verwijderd. De heer van Duinkerken, die het boek uitspeelt tegen de actualiteit,
vergeet, dat de reclame, dank zij de boekdrukkunst, bezig is het boek en de keuze
van het boek te vervangen, om een middelmatig boek tot een succesboek te kunnen
bombardeeren. Bovendien deelt spr. niet de opvatting van den heer van Duinkerken
over de halfbeschaving; hij prefereert den onbeschaafden mensch boven den
halfbeschaafden; wij kunnen ons zelf geen voorstelling maken van een barbaar, al
meenen sommige menschen tegenwoordig veel te weten van oude Germanen.
Onduidelijk blijft, volgens spr., in de theorie van van Duinkerken de verhouding
tusschen ‘instinct conservateur’ en ‘mobilisateur’; want waar moet men ophouden
‘mobilisateur’ en beginnen ‘conservateur’ te zijn?
Van Duinkerken concludeerde ten slotte, dat de opvattingen van beide sprekers
elkaar ondanks alles naderen, want hij had het ‘contra’ kunnen verdedigen en de heer
Ter Braak het ‘pro’. Hetgeen zijn opponent toegaf door er op te wijzen, dat dit
‘spiegelgevecht’ genaderd is tot het werkelijke verschil van levensinzicht: Van
Duinkerken en hij hebben willen demonstreeren, dat men, ook nog in deze
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maatschappij, van meening kan verschillen en toch met elkaar in vrijheid en respect
voor elkanders opvattingen kan discussieeren.

Henriëtte van Eyk en Ch. Cocheret.
Na de pauze hebben mevr. Henriëtte van Eyk en de heer Ch.A. Cocheret voorgelezen
uit eigen werk. Henriëtte van Eyk had uit een nog niet verschenen bundel proza een
schets: ‘De blinde darm’ gekozen, de heer Cocheret deed eenige grepen uit zijn
tweeden bundel ‘Poppenkast’, die in December het licht zal zien. Hij las voor de
korte schetsen: Scheveningen, Justitia, Dagboek van een aap en Stemmetje.
Beiden hadden veel succes.
De voorzitter der 's Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging, de heer Boucher,
heeft de vier medewerkenden aan dezen avond hartelijk dank gezegd.
Hij had ook het openingswoord gesproken en daarin speciaal verwelkomd den
directeur-generaal van het onderwijs, prof. v. Poelje, den voorzitter van den Ned.
Uitgeversbond, den heer Noothoven van Goor, den directeur van ons blad, den heer
E. de Lang, die aan de totstandkoming van dezen avond heeft medegewerkt, en de
commissie van redactie van ‘Het Geschenk’ van de Boekenweek.

Green pastures
aant.

Een verboden film van negerkinderen en hun Godsvoorstelling
Verbod, dat ongedaan gemaakt behoort te worden!
EENS (het is lange jaren geleden, maar toch nog niet zoo lang geleden, of ouden van
dagen gelijk schrijver dezes herinneren het zich nog) verscheen er in het spotblad
‘Simplicissimus’ telkens een voorstelling van God als een gebaarden grijsaard met
een lange pijp in den mond, die zich op tamelijk familjare wijze bemoeide met het
wereldgebeuren. Deze voorstelling was niet eerbiedig, maar het blad ‘Simplicissimus’
was niettemin in diverse leesportefeuilles te vinden, en het respect voor den godsdienst
heeft er waarschijnlijk niet onder geleden. Een dergelijk ‘Godsbegrip’ immers was
te duidelijk afgestemd op primitieve anthropomorphe voorstellingen, dan dat men
daartegen een verbod zou kunnen uitvaardigen.
Tegenwoordig echter schijnt men andere inzichten te huldigen op dit gebied. Wie
althans de film ‘Green Pastures’ wil zien, waarin God voorgesteld wordt (in de
fantasie van negerkindertjes) als een eerwaardige negerpredikant met een deftige
gekleede jas, kan in een Nederlandschen bioscoop niet terecht; hij moet den
Chineeschen muur ter hoogte van Esschen overschrijden en komt dan, geleidelijk
afzakkend, terecht in de goddelooze stad Brussel; pas daar kan hij een toegangsbewijs
koopen voor het Palais des Beaux Arts en in alle openlijkheid ‘Green Pastures’
aanschouwen. Er staat geen gendarmerie voor de deur, en als ik mij niet bedrieg, is
de film (terecht!) zelfs voor kinderen toegankelijk. Wat krijgt de stoutmoedige, die
deze expeditie in het land der blinde heidenen waagt, onder oogen, wanneer hij zich
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vermeet zijn blikken te laten gaan over de in Nederland verboden film ‘Green
Pastures’? Gij zult het nauwelijks kunnen raden, maar toch is het zoo: een bijzonder
merkwaardig en alleen voor menschen met een bij voorbaat verontrust geweten
‘aanstootelijk’ stuk kinderlijke verbeelding; kinderlijk, d.w.z. primitief-menschelijk
en primitief-zedelijk, leerrijk voor een ieder, die het kind in zich nog niet volkomen
heeft verloochend of meent in ieder opzicht aan het kind in den volwassene ontsnapt
te zijn. En het is nu juist deze film, die het publiek hier te lande officieel niet mag
zien, omdat de eerbied voor den godsdienst er door zou kunnen worden verminderd!
Zonderlinger oordeel werd zelden door een keuringscommissie uitgesproken. Men
moet, in deze lijn doorredeneerend, ook het bekende Gentsche altaarstuk, waarop
God de Vader in anthropomorphe gedaante is voorgesteld, ten strengste verbieden;
men moet een groot stuk Christendom, dat zonder de primitieve vermenschelijking
van de Godheid en zijn attributen ondenkbaar is, aan het indiscrete oog onttrekken;
en men moet onmondig verklaren, alle degenen, die anthropomorphe voorstellingen
in hun leven toelaten, en dat zijn er zeer velen.

De anthropomorphe God.
In de negerfilm ‘Green Pastures’, door den schrijver van het gelijknamige tooneelstuk,
Marc Connelly, in samenwerking met William Keighley gemaakt, die men ook als
een documentair van de negerpsychologie zou kunnen beschouwen (al blijft het de
vraag of men de anthropomorphe Godsvoorstelling van negers in het filmbeeld
werkelijk kan vangen), heeft men een voorbeeld van een primitief Christendom,
zooals dat ook uit de negrospirituals naar voren komt. Inderdaad; maar sedert wanneer
is de primitieve Godsvoorstelling oneerbiedig? Wie heeft het recht ons de
kennismaking te ontzeggen met een conceptie van het Oude Testament, zooals die
uit de fantasie der Zondagsschool (al dan niet van negers) wordt geboren? Het Oude
Testament is nu eenmaal rijk aan tafereelen, die de kinderziel bezig houden om het
tafereel zelve; het is een van die heilige boeken, die overloopen van driftige vitaliteit,
en het ligt daarom voor de hand, dat het kind en de neger, die niet in historische
kategorieën denken, maar de gegeven materie allereerst gebruiken als stof voor de
nabije verbeelding, uit de gestalten van het Oude Testament niet in de eerste plaats
godgeleerde conclusies trekken. Zij aanvaarden zelfs de Godsvoorstelling en het
mysterie van de schepping met alle contradicties, die daarin liggen opgesloten; alles
is voor hen waarheid en plastiek in eenen. Het interessante van zulk een conceptie
is, dat de twijfel er nog geen rol in speelt toegenaamd; ook datgene, wat wij
vergeestelijking noemen ontbreekt, want de primitieve behoeften houden met een
‘geestelijken achtergrond’ geen rekening. Daarom is God in de film ‘Green Pastures’
een eerwaardig mensch (wij zouden zeggen: iemand met de stralende autoriteit van
een zéér deftigen mensch, onaantastbaar door zijn gekleede jas, almachtig doordat
hij de beschikking heeft over een onbeperkt aantal ‘trucs’, alziend door een
wonderbaarlijk snelle verplaatsbaarheid); daarom is de engel Gabriël hier een ietwat
sloome manager in een wit gewaad; daarom is het drama van het Uitverkoren Volk
hier een gevolg van een mislukte ‘truc’ van God, die tenslotte moet worden geboet
door het lijden van Christus. Er is in dit alles niets oneerbiedigs, want het kinderlijke
kan niet oneerbiedig zijn voor wie het begrijpt; een hemel, waarin visch gebakken
wordt, en engelen met hoezen om de vleugels loopen, is in deze conceptie normaal;
hij is een teeken van kinderlijken eerbied voor het Allerhoogste, dat niet te verheven
is voor goed gebakken visch en in het beschermen van vleugels tegen stof een bewijs
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van goed gedrag zal ontdekken. De primitieve voorstelling van het neger-Christendom
wortelt in de moraal van goed en kwaad, die elkaar op zeer menschelijke wijze
bestrijden; en ‘Green Pastures’ is meer dan wat ook een film over hardnekkige
moralisten, die de overal op de loer liggende immoraliteit met hún middelen trachten
te verdrijven.

Het verleden ontbreekt.
Primitief en kinderlijk is het ontbreken van een bewust gedacht verleden; alles
geschiedt in een onmiddellijk nabij heden, zooals men dat ook in de middeleeuwsche
schilderkunst kan zien (zonder dat het tot dusverre in een vrij land verboden werd
daarnaar te kijken). De historie van Noach (een van de voortreffelijkste stukken uit
deze film, vooral ook door het prachtige spel van den neger-Noach!) wordt dus een
historie van ons; daarom is de humor, die ten opzichte van het verleden zoo dikwijls
wordt stopgezet, een zeer essentieel bestanddeel van dit gedeelte. Noach, met God
discussieerend over de hoeveelheid whisky, die hij mee aan boord van de Arke mag
nemen, is aandoenlijk in zijn allermenschelijkste vroomheid, die van de zwakheid
des vleezes niet verstoken is. De vroomheid wordt hier niet gezocht in een uitgestreken
gezicht en een rapport met louter tienen, maar in een bizondere toewijding aan de
zaak des Heeren; men denkt bij het bezoek van God aan den neger-predikant Noach
(de super-predikant bezoekt den onder-predikant!) onwillekeurig aan het bezoek van
de goden aan Philemon en Baucis, die voor hun goed gedrag en smakelijk souper in
boomen werden veranderd; God schenkt, na Zich tegenover Noach met een kleine
‘donder- en bliksemtruc’ te hebben gelegitimeerd, aan dezen braven sterveling inzicht
in zijn groote regenplan. Dat is naïef, zooals hier de heele schepping een naïeve
aangelegenheid is; maar aangenomen, dat de anthropomorphe Godsvoorstelling zulke
naïeveteiten accepteert, omdat zij aan de vergeestelijking en den twijfel geen behoefte
heeft, dan is er in deze regeling van zaken een diep respect te ontdekken voor den
wil des Heeren.
Wie zich nog iets herinnert van de voorstellingen, die hij bij het onderwijs
op de Zondagsschool heeft opgedaan (ondanks den vertellenden
onderwijzer!) en wie dus iets beseft van den invloed door de Zondagsschool
op de cultuur uitgeoefend, die kan niet anders dan dankbaar zijn voor 'n
film als ‘Green Pastures’. De verbindingswegen tusschen het Oude
Testament en het twintigste-eeuwsche kind, levend in een wereld van
automobielen en radio's, zijn wonderlijk; het kinderlijk
‘hineininterpretieren’ van moderne elementen in een door ouderen met
bepaalde tendenties voorgedragen geschiedenis van Jakob en Ezau of van
den uittocht uit Egypte moet zoozeer vanzelfsprekend zijn, dat ‘Green
Pastures’ er slechts een zeer beknopt en eenzijdig uittreksel uit kan geven.
Inplaats van zulk een bijdrage echter met erkentelijkheid te aanvaarden,
verbiedt men deze belangrijke film.... om den ‘aanstoot’, dien bepaalde
kategorieën der bevolking zouden kunnen nemen (zij kunnen rustig thuis
blijven!) te vermijden! Het is te hopen, dat men die beslissing nog ongedaan
kan maken, zooals dat in Engeland na een journalistieken kruistocht van
vijf maanden is geschied, en het ware te wenschen, dat juist dit geval, dat
met de verdenking van ‘politiek’ of ‘pornografie’ zelfs in de verste verte
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niets te maken heeft, met nadruk werd geciteerd als een voorbeeld van de
volkomen willekeurige wijze, waarop in Nederland soms met de vrijheid
van gedachte wordt omgesprongen.
M.t.B.

Bloem vijftig jaar
aant.

Zijn poezie op een hoogtepunt
Het dienende woord; het woord om het woord
J.C. Bloem, De Nederlaag (Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem 1937).
Jan Engelman, Het Bezegeld Hart (Em. Querido's Uitg. Mij, A'dam, 1937).
Het verschijnen van den nieuwen gedichtenbundel De Nederlaag van J.C. Bloem,
door Enschedé met aristocratischen eenvoud uitgegeven, valt ongeveer samen met
zijn vijftigsten verjaardag, dien hij morgen zal gedenken. Geen jubileumuitgave
overigens, want men viert zijn verjaardag niet met het bekennen van geleden
nederlagen; de coïncidentie blijft echter bestaan. De vijftigjarige bekent geen
optimisme meer te kunnen handhaven, en hij doet daarmee eigenlijk niet anders dan
de (voorloopig) laatste conclusie trekken van heel zijn dichterlijk reageeren op de
wereld om hem. De poëzie van Bloem, die voor het eerst in 1921 werd gebundeld
in Het Verlangen, heeft altijd met de gedachte aan de nederlaag vertrouwelijk
verkeerd; zonder een constant besef van reeds overwonnen te zijn voor den slag zou
het dichterschap van Bloem niet zijn wat het in het ensemble der Nederlandsche
litteratuur is. Hij behoort tot een generatie, die meer onder de hoede van dan
onmiddellijk geïnspireerd door Verwey, een hooge opvatting van het dichterschap
‘van huis’ meekreeg, en die bij voorbaat geneigd was de ‘nederlaag’ te erkennen; de
asociale geaardheid zet zich gemakkelijk om in een poëtisch ideaal, dat der
voorbeschikte eenzaamheid; deze eenzaamheid is dus niet in strijd met het verlangen
naar gemeenschap en geluk, want het is pas het verlangen van den eenzame, dat het
leven nog een waarde geeft, die het uit zichzelf niet kon verwerven; het is geen
compleet isolement dat in de verzen van Bloem wordt ‘bezongen’, het is veeleer een
besef van gebondenheid aan het lot der anderen, dat nochtans geen reden is tot
luidruichtige verbroedering. De afwisseling van illusie en desillusie is karakteristiek
voor het geheele poëtische oeuvre van dezen dichter, en ook in den bundel, waarin
hij de nederlaag tot absoluten inzet maakt, is het element van nieuwe illusie niet te
miskennen Is trouwens het feit van het dichten ‘an sich’ niet reeds de bekentenis dat
één illusie: die van het vormgeven door taalteekens, nog altijd van kracht is? De
allerdiepste en allerongeneeslijkste nederlaag kent ook geen woorden meer, want
woorden bedwelmen nog, stichten nog gemeenschap met anderen:
Misschien dat al dit dolen, al dit zwerven,
Al wat ik zóó begeer en niet geniet.
Mij slechts gebeurt om 't eeuwig te verwerven
In rhythme en rijmen van dit eene lied.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

Ook dit is illusie, en van deze illusie althans, die in Het Verlangen werd uitgesproken,
is Bloem in De Nederlaag evenmin genezen. Gelukkig, want wij danken er een aantal
gedichten aan, die tot de klassiekste van de Nederlandsche poëzie zullen gaan
behooren; De Nederlaag staat bijna overal op het hooge peil van Bloems tweeden
bundel Media Vita (1931), waarin de dichter voor zijn eenige en alles beheerschende
levensprobleem een strengen en gezuiverden stijl vond, die in Het Verlangen zich
al aankondigt.

Levensrechtvaardiging door de poëzie.
Zijn eenig en alles beheerschend levensprobleem; want er zullen maar weinig dichters
in Nederland zijn, die de rechtvaardiging van hun bestaan zoo uitsluitend en ook zoo
subliem hebben gezocht en gevonden in de bekentenis door de poëzie van een negatief,
dat door een accent van waarachtigheid tot positief wordt. Bloem heeft critieken
geschreven, hij is zelfs buiten de kringen der poëzielezers min of meer vermaard
geworden door een destijds zeer gewaagd geachte uitspraak over den ‘ignobelen’
Heyermans, hij houdt ervan zoo nu en dan een hobby af te reageeren, zich als fascist
of reactionnair voor te doen; maar zijn critieken zijn, hoeveel waardeerbare
opmerkingen men er ook in moge aantreffen, geen manifestatie van een geboren
criticus, en zijn afkeer van plebs en Joden heb ik nooit bijzonder au sérieux kunnen
nemen, omdat ik er te duidelijk de hobby in voelde van den man, die buiten zijn
poëzie om nog behoefte had aan een spel ganzebord met de maatschappij, waaraan
hij zich (krachtens zijn poëzie) verder had onttrokken. Er blijft ook in iemand, die
de nederlaag heeft geleden, altijd nog een zeker quantum ‘gewoon leven’ aanwezig,
dat dan ondergebracht wordt bij de hobby, zijnde de aangenaamste manier om zich
op een standpunt te plaatsen zonder daarvoor verder eenige verantwoordelijkheid te
aanvaarden. Bloem is als theoreticus en anti-democraat vaak zeer amusant, maar
geenszins onvervangbaar zooals zijn dichterschap dat is; hij zou zich al minstens
tienmaal onherstelbaar gecompromitteerd hebben door een bepaalde voorliefde voor
een bepaald soort ‘volkschheid’, als niet iedereen instinctief had beseft, dat een
dichter van deze grootte zijn hobby wel mag hebben. Bloem is bovendien niet de
eerste waarlijk groote dichter, die in een hobby vergoeding zoekt voor de
onmaatschappelijkheid....
In De Nederlaag is de inzet niet veranderd; de uitwisseling van verlangen naar
volmaaktheid tegen als fatum aanvaarde onvolmaaktheid is ook hier de theoretische
grondslag van Bloems poëzie. Maar de theoretische grondslag zou ons niet boeien,
wanneer de dichter niet bij machte was alle gedachte aan theoretische ‘uiteenzetting’
van een ‘probleem’ te doen verdwijnen. Het ‘probleem’ immers van Bloems poëzie
lijkt, hier meer dan ooit, tamelijk veel op het probleem van tekort en ongestild
verlangen, dat in tallooze damesromans uitvoerig wordt behandeld; maar men behoeft
slechts gedichten als de Opdracht of ‘De Hinderlaag’ te lezen om te begrijpen, dat
een probleem in de poëzie niets is zonder den vorm, waarin het probleem wordt;
door den vorm krijgt het zijn niveau; door de afwezigheid van rancuneus zelfbeklag
ontstijgt het aan de familjariteit, waarin het onderwerp het zou kunnen terugdrijven.
De poëzie van Bloem zou men zeker bekentenis-poëzie kunnen noemen, en in De
Nederlaag is de diep-persoonlijke aanleiding tot menig gedicht duidelijker te
onderkennen dan in welken vorigen bundel ook; maar het persoonlijke wordt hier
pas navrant, doordat het zich sublimeert tot het wisselspel van illusie en desillusie;
de atmosfeer, waarin deze dichter altijd den vorm vond voor het ‘gemengd bericht’
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van zijn leven. Zoo zijn b.v. de twee gedichten, opgedragen aan W., voor mijn gevoel
zoo bijzonder aangrijpend juist door de zonder eenig voorwendsel gebiechte
berooidheid, die (toch weer!) grijpt naar een menschenhand - ditmaal een kinderhand
-, de gemeenschap met het onbereikbare en onhoudbare:
De heillooze euvelmoed van weer en wind,
Het woedende verkeer, dood, ziekte, 't eigen
Bestel der wereld zelve - zij bedreigen
Het eenige wat mij aan 't leven bindt.
Hierdoor is 't, dat het hart zijn maatslag mist
Bij de gedachte, in de opgeschrikte nachten,
Aan 't kind, dat me elken dood zou doen verachten,
Wanneer ik hem daardoor geborgen wist.
Wat zou het duister van verraad en pijn
Tegen dien onbetogen zegen wegen?
Als ik zijn handje in mijn hand voel gelegen
Kan ik niets dan volmaakt gelukkig zijn.
O onmacht van het diepste, vooze spijt,
Dat hem mijn liefde steeds niet kan omringen
En engelen met flonkerende kringen
Tot lijfwacht stellen om zijn weerloosheid.

De desillusie, die uit een hardnekkige verbondenheid aan de illusie voortkomt, kiest
bij Bloem geen ‘hemelsche’ wegen; zijn vers blijft op aarde, met al zijn heimwee is
de dichter geen illusionist van een paradijs of een Elysium. Het eigene en
onvervangbare van Bloems poëzie is juist, dat zij door en door aardsch verantwoord
is en niet probeert te ontsnappen aan het eigen drama; zij dankt haar superioriteit aan
de aanvaarding van het drama en zij put er zelfs een weemoedige vreugde uit; dat
was altijd zoo, sedert Het Verlangen, dat is, nu de nederlaag volledig erkend is,
wederom het geval. Ook de zinnelijke wereld lijkt volkomen verstild in deze visie;
de beelden bewaren (dat bewijst hun authenticiteit) de herinnering aan de persoonlijke
confrontatie waaruit zij geboren werden, maar iedere te opzettelijke nadruk door het
arrogante woord is vermeden; het woord dient slechts, het is op zijn plaats en anders
niet:

Een man
Een rood raam aan een oude gracht,
Een deur, die open schrijnt,
En een man, die even wacht
Eer hij in den nacht verdwijnt.
De sleetsche rug was krom
Gebogen onder den smaad,
Toen wendde hij zich om
Naar de geul van een gore straat.
In het duister, dat hem omving,
Ging hij teloor als een huis,
Hij werd minder dan een ding,
Hij verging als een geruisch.
Het hart is maar een vod,
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Het wordt nog niet eens verkwist;
Vanzelf verwordt het tot
Bezit van een grijzen mist.

Er staan in De Nederlaag eigenlijk geen overbodige gedichten; ieder gedicht heeft
een eigen accent, is, hoewel het steeds weer uit hetzelfde levensgevoel voortkomt,
een zelfstandige mikrokosmos. Van ‘verbitterde eenzaamheid’ tot ‘halcyonisch geluk’
is de afstand bij Bloem niet groot, omdat in de grijze tusschensfeer de uitersten ‘teloor
gaan als een huis’; de onvervangbaarheid van zijn dichterschap, dat wij bij zijn
vijftigsten verjaardag als een der essentieelste momenten in de litteratuur van zijn
generatie willen gedenken, hebben wij uit de nuances van die tusschensfeer te
herleiden.

Dienaar der Schoonheid.
In het Naschrift bij Het Verlangen, waarin Bloem de samenstelling van dien bundel
rechtvaardigt, spreekt hij o.a. ook over ‘dat zekere behagen in de woorden om de
woorden zelf, dat welhaast niet één jong dichter schijnt te kunnen vermijden’. Aan
dat behagen moet ik onwillekeurig steeds weer denken, als ik de poëzie van Jan
Engelman lees, zooals die thans in Het Bezegeld Hart is bijeengebracht. Terwijl
Bloem ten volle ontkomen is aan deze groote verleiding van den dichter door het
talent ‘pur’, is Engelman na De Tuin van Eros eer gehoorzamer dan spectischer
geworden jegens de woorden om de woorden zelf. Dat blijkt al direct uit de opdracht
aan H. Marsman waarin ik slechts een vorm van sierlijke rhetoriek vermag te zien,
voortvloeiend uit een ‘ernstigen toeleg tot begrip van wereld en leven, echter altijd
op de wijze der poëzie, die hem (Engelman) voor alles gaat’, zooals het in het
prospectus heet.
Zie toe, o Schoonheid, want ik wil niet wanklen!
Knoop mij den blinddoek voor 't verbijsterde gezicht.
Ellende wijkt, ook bij uw flauwste spranklen:
't Wordt stiller om mij heen, en hier is binnenlicht.

Na Perk is er, geloof ik, niet zoo principieel tot de Schoonheid gebeden als Engelman
het hier doet; maar de Schoonheid verschijnt bij Engelman, anders dan bij Perk, in
het zeer speciale gewaad der poëtische associatie. Engelman is een zeer reëel talent,
dat blijkt ook weer duidelijk genoeg uit de beste verzen uit Het Bezegeld Hart; maar
zijn dogmatische voorkeur voor de Poëzie met een hoofdletter, die de Schoonheid
met een hoofdletter vergezelt, doet hem naar mijn smaak te lang verwijlen bij een
genre, dat hij langzamerhand rijkelijk heeft uitgeput Het oproepen van een
wereld-in-beeld door het associatieve vermogen der taal wordt door dezen dichter
blijkbaar vereenzelvigd met een soort particulieren eeredienst aan de Poëzie; daarom
proef ik in Engelman thans meer dan vroeger den smaak van het woord om het woord
zelf, volgens de definitie van Bloem, en vooral, wanneer hij het hem zeer vertrouwde
gebied der zuiver visueele associatie verlaat. Zooals de laatste bundel van Bloem
mij juist als geheel overtuigt door de persoonlijkheid, die eruit spreekt zoo is het
precies ook Het Bezegeld Hart als geheel, dat mij aan de persoonlijkheid van
Engelman betrekkelijk onverschillig voorbij doet gaan. Ik zou verschillende gedichten
uit dit boekje kunnen overschrijven, die voor Engelmans talent een voortreffelijk
pleidooi zouden leveren, maar al voortlezende word ik door zijn poëtische virtuositeit
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niet vastgehouden. Voor deze Schoonheid althans ontbreekt mij het eigenlijke orgaan
(of beter gezegd: het orgaan voor het Hoogere in deze materie ontbreekt mij) en ik
laat de poëzie-‘kenners’, waartoe ik niet behoor, volkomen vrij mij daarvan een
verwijt te maken.
Menno ter Braak.

Een persoonlijk woord
aant.

(Ingezonden.)
In het, overigens voortreffelijke, artikel, dat Ter Braak in het Ochtendblad van gisteren
aan mijn nieuwen bundel heef gewijd, komt een passage voor, waarin over mijn
politieke meeningen wordt gesproken. Op zich zelf vind ik het reeds onjuist, dergelijke
dingen, die met het onderwerp, waar het over gaat: mijn gedichten, niets te maken
hebben, erbij te halen, maar ik moet er nu bepaaldelijk tegen protesteeren, omdat
van die meeningen een volmaakt valsch beeld wordt gegeven.
Ter Braak schrijft mij in die bewuste passage ‘afkeer van plebs en Joden’ toe. Dit
is geheel en al onjuist. Als er één stand is, die mij als zoodanig sympathiek is, is het
juist het plebs. Wat ik verfoei, is precies niet het plebs; het zijn de roode arbeiders,
de bonzen, de A.J.C.-ers, enz.
Ook ben ik niet tegen ‘de Joden’, evenmin als ik tegen ‘de negers’, of tegen ‘de
Eskimo's’ ben. Ik verzet mij alleen tegen de leugenachtige voorstellingen, die in
Nederland over het anti-semitisme opgeld doen.
Het fascisme heeft zich, hier nòg meer dan elders, een mislukking getoond. Dat
heeft mij in het minst niet verbaasd, gezien de mentaliteit van ons volk en het feit,
dat politici krachtens hun beroep nu eenmaal niet anders kunnen doen dan de
denkbeelden verkrachten, die zij zeggen voor te staan. Tegen de juistheid dier
denkbeelden zegt dit echter niets. En waarom zou het anti-democraat zijn een hobby
zijn? Anderhalve eeuw van steeds voortschrijdende democratie hebben de wereld
gemaakt tot het zootje, dat zij nu is. Ik zou eerder zeggen, dat de democraten, die
nog steeds dit volmaakt ondeugdelijk gebleken middel als een panacee voor alle
kwalen der samenleving aanbevelen, een stokpaardje berijden.
J.C. Bloem.
9 Mei 1937.

Hausse in historie
aant.

Groote belangstelling voor het verleden
Nederlanders in monografieën
Casanova en Avicenna
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BLIJKENS de thans verschenen boeken van het voorjaarsprogramma der uitgevers
is de vraag naar litteratuur over het verleden nog allerminst geringer geworden dan
eenige jaren geleden, toen prof. Huizinga in zijn ‘Cultuurhistorische Verkenningen’,
een scherp requisitoir hield tegen het genre der z.g. ‘vie romancée’. Men zou
momenteel zelfs kunnen spreken van een historische conjunctuur op de boekenmarkt,
aangenomen, dat alle uitgaven over historische onderwerpen, die het licht zien, ook
werkelijk door het publiek worden opgenomen.
Het verschijnsel is te opvallend om het onopgemerkt voorbij te gaan. Er zullen
ongetwijfeld vele factoren ter verklaring van deze ‘hausse’ kunnen worden
aangevoerd; zoo kan men b.v. de opleving van het nationalisme in verschillende
landen als een van de belangrijkste factoren zien; maar daarmee alleen komt men er
niet. Het verleden is voor den één dit, voor den ander dat; het kan een verlangen naar
ontsnapping aan de harde consequenties van het heden, maar ook een poging tot
verdieping van dat heden beteekenen. Meestal zal de verstrooiing wel een groote rol
spelen bij de vraag naar het ‘stichtelijk-historische genre’, zooals Huizinga het
noemde; maar in fascistisch geregeerde landen wordt de verstrooiing tegenwoordig
gecombineerd met mystiek, en is het amusement, dat de ‘Entlarvte Geschichte’ den
lezer eens verschafte, vrijwel geheel vervangen door het pleizier de geschiedenis als
een parade van ideaalfiguren te zien.
De Nederlandsche uitgaven, die ik hierbij te bespreken heb, zijn echter een symbool
gebleven van den Nederlandschen volksaard, die wel van idealiseeren houdt, maar
minder van ‘Schwärmerei’ en mystische zelfbegoocheling. Gode zij dank heeft de
liefhebberij voor het historische hier te lande nog niet het gevaarlijke karakter
aangenomen van een vlucht voor het heden in een hol-romantisch verleden; het
historische is in de meeste dezer boeken en boekjes slechts bestemd om een
‘leeken-lezer’ bekend te maken met de menschen en verhoudingen van eeuwen, die
achter ons liggen.
***
Ik noem hier in de eerste plaats de Zeer Aenmerkelijke Reysen van Jan Erasmus
Reyning door David van der Sterre, bewerkt door L.C. Vrijman. Het verhaal van
dezen Reyning behoort tot de uitgebreide litteratuur van de Nederlandsche zeevaart
tusschen 1650 en 1700. Reyning was een avonturier, die allerlei functies aan boord
bekleed heeft, van scheepsjongen af tot kapitein toe; zijn levensloop is in hooge mate
romantisch, en toch in menig opzicht representatief voor het zeemansleven van die
dagen.
D. van der Sterre, die in 1691 het relaas van Reynings avontuur in druk deed
verschijnen, was arts te Willemstad op Curaçao; maar omdat zijn stijl verre van
schitterend was, raakte zijn boek in vergetelheid. De heer Vrijman heeft het thans
bewerkt en is er ongetwijfeld in geslaagd om er een boeiende historie van te maken;
aangezien het origineel mij onbekend is, kan ik niet in vergelijkingen treden, maar
ik neem aan, dat de bewerker zich aan den oorspronkelijken tekst in hoofdzaak
gehouden heeft. Juist als document, en zonder overbodige franje, spreken deze
getuigenissen het sterkst; van romanceeren is hier geen sprake, zoodat de lezer
tegenover de feiten zelf wordt gesteld.
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De fa, van Kampen te Amsterdam, die ook de reeds aangekondigde reeks ‘Patria’
(vaderlandsche cultuurgeschiedenis in monografieën) uitgeeft, heeft dit boek bijzonder
fraai en eenvoudig verzorgd. Er staan tal van curieuze illustraties tusschen den tekst.
***
Een soortgelijke tendens kan men bespeuren in de reeks biografieën, die H.P. Leopolds
Uitg. Mij. te 's-Gravenhage thans laat verschijnen. Biografieën van ‘beroemde
mannen’ in betrekkelijk beknopt formaat, maar (blijkens de drie verschenen nummers)
niet bedoeld als romantische verhaaltjes met een ‘fabel’ en een historischen
‘achtergrond’, hebben m.i. meer recht van bestaan dan de oppervlakkige verdichtsels,
tegenwoordig ook bijzonder in de mode, waarin men de goedkoope fantasie als een
ergelijk toevoegsel aan de historische stof ervaart. Deze boekjes hebben daarentegen
het kenmerk van de echte biografie; min of meer berustend op compilatie natuurlijk,
en niet bestemd voor den wetenschappelijken onderzoeker, maar toch geenszins
populair in den slechten zin van het woord, en zelfs niet in den nationalistischen
hoeratoon, al is er op den omslag vrij kwistig met rood-wit-blauw gewerkt.
Johan van der Woude heeft den ‘consequenten koopman’ Coen voor zijn rekening
genomen. De historicus van het vak zal in zijn monografie misschien niet al te veel
nieuws ontdekken, maar Van der Woude heeft de stof zeer overzichtelijk geordend
en zonder te veel ‘hineininterpretieren’ bondig verteld. Hij begint nog wat
romanceerend: ‘In den heeten middag sloeg het zonlicht verblindend neer op de
gladde zee. De warmte wasemde terug’ etc. etc.; maar geleidelijk aan verdwijnt deze
tweeslachtigheid. Van der Woude teekent Coen objectief, en ‘diverse aureolen, in
de vaderlandsche geschiedenisboekjes kwistig om de persoon van Coen gegroepeerd
(?), zal men er tevergeefs zoeken’, zooals hij zelf in een (overigens ietwat
inconsequent) naschrift zegt. Coen is hier dus geen held; de schrijver verklaart
eigenlijk weinig sympathie voor hem te hebben. Hij wòrdt ook geen held, zelfs geen
tragische figuur, zooals in Slauerhoffs ten onrechte nog nooit gespeelde en te weinig
gelezen tooneelstuk; daartoe reikt Van der Woudes scheppend vermogen niet. Maar
een ‘verhaal van Coens leven’ is het zeker, en de schrijver heeft zich, blijkens zijn
naschrift, niet oorspronkelijker voorgedaan dan hij, in dit soort werk, kan zijn.
***
Aan Constant van Wessem viel de taak ten deel De Ruyter in dezelfde serie te
behandelen. Hij verstaat zich best op dit soort werk, dat blijkt ook weer uit deze
biografie, die nog minder romanceerende elementen vertoont dan die van Johan van
der Woude. Van Wessem geeft een getrouw relaas van het bewogen leven van De
Ruyter en bovendien een portret van deze stugge figuur, waarop hij ten voeten uit
geschilderd staat. Ook deze studie is geen diepgaand onderzoek en geen verbijsterende
psychologische analyse van De Ruyters karakter, maar een verdienstelijke, eenvoudig
vertelde schets, bestemd voor den historisch ongeschoolden lezer. Alle overdrijving
ontbreekt, op het heroïsche wordt niet meer de nadruk gelegd, dan door het verband
gerechtvaardigd kan worden. Dit stemt te meer tot voldoening, nu er telkens menschen
opduiken, die ook den zeer eenvoudigen en zeer menschelijk-beperkten De Ruyter
tot een symbool trachten op te blazen.
***

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

De biografie van Oldenbarnevelt, den staatsman, levert uiteraard meer complicaties
op dan die van den koopman en den zeeman. Toch heeft Theun de Vries zich hierdoor
niet laten ontmoedigen, en zijn studie over den raadpensionaris in de reeks van
Leopold is zeker de belangrijkste van de drie. Niet alleen om het materiaal, maar
ook om de wijze van bewerking. Er is over Oldenbarnevelt niet weinig geschreven,
dat De Vries, blijkens zijn bibliografische opgave, goed verwerkt heeft; maar ook
de poging tot karakteristiek is in dit boekje het persoonlijkst. De auteur teekent zijn
personage als een Geus, die het Geuzendom verloochende, als een belijder van het
Calvinisme, die trachtte als een humanist te leven, als een man van klare kennis,
maar in geldzaken hypocriet. ‘Wij kunnen hem, met Fruin, in vele opzichten
bewonderen; hem liefhebben kunnen wij niet.’
Aan de drie deeltjes is een lijst van de voornaamste jaartallen, die de overzichtelijkheid
vergroot, toegevoegd. Zonder op de vak-critiek te willen vooruitloopen, die het hare
te zeggen zal hebben over deze onderneming, meen ik te mogen constateeren, dat
de opzet sympathiek is, aangezien de critiek niet is opgeofferd aan de mythe.
***
Op een heel ander historisch chapiter brengt ons de vertaling van een gedeelte van
Casanova's mémoires, die in een aangename uitgave verschenen is bij A.A.M. Stols
te Maastricht (Mijn Avontuur in Holland).
Het betreft hier de twee episodes uit het leven van den befaamden avonturier, die
met ons land verband houden, en die daarom door H.C. van Houten en F.C. van
Houten - v.d. Looy v.d. Leeuw in uitstekend Nederlandsch zijn overgebracht. Het
boek is werkelijk bijzonder amusant, en het heeft het voordeel, dat het niet te veel
geeft van Casanova, die op den duur, met al zijn levenservaring en verteltalent, toch
wat monotoon wordt. Hij is echter een voortreffelijk memorialist, als men hem neemt,
zooals hij is (onbeschaamd, zonder veel voorwendsels, zonder respect in zijn
portretten), en zijn belevingen in het achttiende eeuwsche Holland laten zich best uit
het geheel van zijn herinneringen lichten. De koopmansgeest, die door den verleider
en magiër wordt bespeeld als een gewillig instrument, komt in deze bladzijden
vermakelijk uit. De vrouw, die in deze episode Casanova's belangstelling heeft, is
de Amsterdamsche patriciërsdochter Esther Hope, die in het defensief tegen den
beroepsverleider echter de noodige energie betoont.
Dr J.F. Otten heeft een instructieve inleiding voor dit boekje geschreven, en
verklarende noten (waarom niet aan den voet van de pagina, maar achterin?)
toegevoegd.
***
Terwijl in de tot dusverre besproken geschriften aan de neiging tot romanceeren
vrijwel geen concessies zijn gedaan, heeft dr P.H. van der Hoog zich in zijn boek
Ik, Ibn Sina meer vrijheid veroorloofd. Hij heeft tot onderwerp gekozen het leven
van den Arabischen medicus en wijsgeer Ibn Sina, in het algemeen meer bekend
onder den verlatiniseerden naam Avicenna. Deze Avicenna behoort tot de

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

merkwaardigste figuren niet alleen in de geschiedenis der geneeskunde (naar ik op
gezag van dr. van der Hoog aanneem, want deze verdienste kan ik uiteraard slecht
beoordeelen), maar ook in de geschiedenis der philosophie. Zijn ideeën anticipeeren
op de latere ontwikkeling der scholastiek; als men bedenkt, dat Avicenna geboren
werd in 980 en in 1037 stierf, dan kan men zich bij benadering voorstellen, hoe deze
man ‘den tijd vooruit was’.
Ik behoef den lezer van dit blad niet te onthullen, dat dr Van der Hoog een zeer goed
verteller is, ook in dit boek over Ibn Sina. Ik betreur alleen één ding toch, in laatste
instantie: dat dr Van der Hoog zijn van veel bronnenstudie getuigende publicatie in
den vorm van een ik-roman heeft gegoten. Ibn Sina wordt nu sprekende ingevoerd,
terwijl hij, in dezen vorm, nooit gesproken heeft, en terwijl hij, aan den anderen kant,
toch niet in een zelfstandige romanfiguur wordt omgeschapen. Dat geeft iets
tweeslachtigs aan dit overigens zoo leesbare werk, waaraan men kan merken, dat de
auteur zeer vertrouwd is met de dingen, waarmee hij zich bezig houdt; wanneer
Huizinga zich tegen de ‘vie romancée’ richt, dan heeft hij stellig in de eerste plaats
het oog op juist deze tweeslachtigheid: de lezer, die alleen om het verhaal leest, zal
er niets van merken, maar iemand, die zich voor Avicenna interesseert, omdat hij
Avicenna was, zou het dr Van der Hoog allerminst euvel hebben geduid, wanneer
hij deze populariseerende tendens had vermeden. De proloog, die aan de eigenlijke
‘mémoires’ van Ibn Sina voorafgaat, en waarin een overzicht wordt gegeven van
zijn beteekenis vooral als baanbreker der medische wetenschap, laat de
vertelcapaciteiten van dr Van der Hoog, ook zonder geromanceerd ik, duidelijk
genoeg uitkomen; hij had dezen ongedwongen verhaaltrant gerust ook in de rest van
zijn boek kunnen volhouden.
Dit bezwaar zou ik niet naar voren hebben gebracht, wanneer ik in dit werk niet zeer
veel belangrijks had gevonden, dat de moeite van het lezen volstrekt waard is. De
Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij te 's-Gravenhage heeft de uitgave royaal
verzorgd, Dickhoff heeft de knappe illustraties gemaakt, die het romanceerende
karakter echter onderstrepen.
M.t.B.

Het eetbare landschap
aant.

Werumeus Buning in de voetspoten van Jac. P. Thijsse
Hoe men door woorden honger kan krijgen
J.W.F. Werumeus Buning, Ik zie, ik zie, wat Gij niet ziet. - (Em. Querido's
Uitg. Mij, Amsterdam '37)
VOOR de jeugd van een generatie, waar ook schrijver dezes toe behoort, is de koek
van meer dan gewone geestelijke beteekenis geweest. Ik bedoel n.l. de koek van
Verkade, die door ons niet zoozeer werd gewaardeerd om de qualiteit van het
materiaal, dat in het eetbare deel verwerkt was, als wel om de plaatjes, die er in
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papiertjes gewikkeld bij werden verpakt. Deze plaatjes kon men ruilen, zoodat een
album van Verkade de koek automatisch in geestelijke acrobatiek omzette.
Maar deze reclame alleen zou de Verkades albums niet tot zulk een evenement in
het kinderleven dezer generatie hebben gemaakt. Het was voor alles de schrijver Jac.
P. Thijsse, die door zijn onnavolgbare manier van vertellen een school van duizenden
koek-consumenten heeft weten te vormen. Een tijdlang ben ik evenzeer afhankelijk
geweest van de werken van Jac. P. Thijsse als tien jaar later van die van Multatuli;
Thijsse was mijn afgod, hij vormde voor mij de natuur, hij dramatiseerde de planten,
waarover hij schreef, tot geheimzinnige mysteriën, en later, toen hij lente, zomer,
herfst en winter had afgewerkt, dramatiseerde hij ook het landschap: bosch en hei,
blonde duinen, bonte wel. Zelfs waagde ik het met den schepper dezer wereld in
correspondentie te treden; en hij had de goedheid, te antwoorden, terwijl hij zelfs
plaatjes insloot! Het hoogtepunt van ontroering, tevens het eerste ‘plaisir de se voir
imprimé’, was het moment, toen ik in ‘Bonte Wei’ mijn naam ontdekte, die de groote
en onbereikbare Thijsse in den tekst had neergeschreven naast een zekeren Tjeerd
en een zekere Guurtje, de een uit Aarlanderveen, de ander uit Hello; het mystieke
gevoel tot de officieele Thijsse-gemeente te behooren, met Thijsse te hebben mogen
communieeren in de bonte wei, was voor mij een sensatie van den eersten rang.
Deze persoonlijke herinnering diene om te verklaren, hoe het komt, dat ik mij
tegenover Verkades albums volkomen partijdig verhoud; ik kan geen objectief oordeel
vellen over den stijl van Jac. P. Thijsse, want iederen zin uit deze evangeliën dronk
ik destijds in als een stuk heilsleer. Het was meer de man, die vertelde, dan de natuur
zelf, die mij aantrok; Thijsse bezat de gave om van de natuur een persoonlijk gekleurd
avontuur te maken; hij voerde zelfs eens, als ik mij wel herinner, een personage in,
dat hij betitelde als ‘de Mater’, zonder dat het mij duidelijk werd, wat hij daarmee
bedoelde (waarschijnlijk was het zijn vrouw, zeggen latere conclusies), maar juist
de bovenaardsche onduidelijkheid van dit wezen imponeerde als het groote avontuur
par excellence. Het was de onduidelijkheid van een sprookjeswezen of van een engel,
waarvan een kind immers ook niet weet, of ‘hij’ mannelijk dan wel vrouwelijk gedacht
moet worden.
Sedert het verschijnen van de Verkadesalbums hebben andere firma's het idee
nageaapt, maar een Thijsse is ‘einmalig’, en naar die albums heb ik nooit omgekeken.
Men kan niet God dienen en den Mammon, en Thijsse was - ik moet het ronduit
bekennen - mijn afgod. Als hij deze regels ooit onder oogen krijgt, zal hij er de
dankbaarheid van een geloovige, die door zijn Opperwezen nooit teleurgesteld werd,
nog uit kunnen proeven.

‘Ik eet, ik eet, wat gij niet eet’.
Tegenover het ‘album’ van J.W.F. Werumeus Buning, getiteld ‘Ik zie, ik zie, wat gij
niet ziet’, sta ik, hoewel het zonder ruilplaatjes is, evenmin objectief, want het heeft
mij den onvergetelijken stijl van Thijsse weer in herinnering gebracht. Buning verstaat,
precies als Jac. P., de kunst om het landschap, dat hij bezoekt, te dramatiseeren. Hij
schrijft natuurlijk met een ietwat ander accent dan Thijsse, maar hij doet het zeker
niet minder knap. Hij heeft een scherp oog voor de kleur, een scherp gehoor voor de
anecdote, die de kleur kan verlevendigen, maar bovenal: hij weet het landschap zoo
smakelijk te maken, dat men er honger van krijgt. In zekeren zin is het dus jammer,
dat de koek in deze symphonie ontbreekt.
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Buning heeft den naam, dat hij uitstekend kan koken, en booze tongen beweren
zelfs, dat zijn poëzie onder invloed dier zusterkunst is geraakt. Wat dies ook zij, de
culinaire genoegens spelen in menige publicatie van Buning een rol, en ook in dit
‘album’ over het Nederlandsche landschap. Men leze b.v. een passage als deze over
Limburgsch eten aandachtig:
‘Zilveren blauwe forel, versch uit het water; ham, niet flenterdun van de machine,
maar volop van het been gesneden, eerlijke bloedworst en balkenbrei, oprechte
pannekoeken met appelen en spek, ossenhaas op zijn Limburgsch met beste pataters,
de Limburgsche malsche kip op haar eigenst, de omelet op haar gaafst en gulst, en
de Limburgsche kaas, voor wie ze niet vreest, op haar best. Ik spreek u niet van de
geestrijke vochten (maar hij spreekt er toch van. - M.t.B.); een Hollandsch glas bier
is kinderspel bij een Maastrichts oud bruin, waar men haast een glas wijn voor staan
laat, en wie heeft ooit beter een Bourgogne gekelderd dan de Limburger en de
Luikenaar?’
De man, die dit schreef, is inderdaad zijn roeping misgeloopen; hij had kok moeten
worden, of bottelier, want hij weet reeds door woorden zijn gasten te laten
watertanden. En dan verbaast men er zich nog over, dat de poëzie van Buning
‘volksch’ is geworden! Het is, men kan het uit dit charmante boek concludeeren, de
volkschheid van de jus, de zwezerik en de zeer oude jenever; alle zintuigen zijn hier
in hooge mate afhankelijk geworden van het smaakorgaan, zoodat de smaak zich
zelfs in het gebied der woorden oppermachtig heeft verklaard. Want ook daar, waar
Buning niet over eten en drinken schrijft, watertandt men van zijn beschrijving; hij
dramatiseert zijn Limburg, zijn Gelderland, zijn Friesland in den allerletterlijksten
zin smakelijk. Dit culinaire accent onderscheidt hem van Thijsse, die minder
Rubensachtig, Calvinistischer uit zijn oogen keek. Buning is de Rubens der
landschapsjournalistiek; hij is in dit genre niet te verbeteren. Gemoedelijk brengt hij
u in contact met de schimmen van Claudius Civilis en de heeren van Hoensbroek,
die hem even ‘smakelijk’ voorkomen als het meel of de boonen, waar hij elders zoo
zinnestreelend gewag van maakt. Ook het verleden is bij Buning een aangelegenheid
van het diner: het apéritief, waarmee men de maag prikkelt om het heden des te
smakelijker te kunnen verteren.
Misschien zal Buning de afgod worden van een generatie, die geen Verkade-albums
meer heeft? Ik hoop het voor hem, hij heeft er in ieder geval de eigenschappen voor.
De uitgever Querido heeft zijn reizen door Nederland bovendien zoo royaal en
smakelijk uitgegeven, dat niets van dezen vaderlandschen maaltijd verloren gaat.
Alleen de plaatjes mis ik, want de fraaie foto's, die den tekst illustreeren, kan men
niet ruilen; en het ruilen is bij dezen vorm van eeredienst moeilijk te vervangen door
culinaire uitwisseling....
M.t.B.

Specialiteiten
aant.

De roeping van den mensch is mensch te zijn
Multatuli's interpellatie
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Multatuli, Duizend-en-Eenige Hoofdstukken over Specialiteiten. Nieuwe
uitgaaf van de Wereldbibliotheek, Amsterdam 1937.
ER IS in den laatsten tijd over den persoon van Multatuli in deze kolommen zooveel
onverkwikkelijks geschreven naar aanleiding van zijn verhouding tot zijn zoon, dat
de nieuwe, groote uitgave, die bij de Wereldbibliotheek van zijn Specialiteiten is
verschenen mij een welkom voorwendsel aan de hand doet om, ter verademing, van
den vader en den zoon af te stappen. Ik wil allerminst beweren, dat die verhouding
van geen belang zou zijn voor de kennis van Multatuli's persoonlijkheid; niets is
onbelangrijk voor die kennis, zelfs de schijnbaar onopvallendste hobby niet, zelfs
de vaderliefde en de kinderliefde, subs. vaderhaat en kinderhaat niet; maar zoo dwaas
als het is bepaalde particuliere bijzonderheden uit een verkeerd begrepen gevoel van
gêne tegenover het privé-leven te verdoezelen, zoo dwaas is het ook, om den schrijver
in het moeras van dat privé-leven te laten smoren. Een herdruk van de Specialiteiten
is, zoolang er geen nieuwe complete en verantwoorde uitgave van alle werken van
Multatuli bestaat, geenszins een overbodige luxe; want in tegenstelling tot Max
Havelaar is dit werk betrekkelijk weinig bekend; het deelt althans zeker niet in de
geweldige populariteit van dat eerste boek, waardoor Multatuli Multatuli werd, terwijl
het toch minstens even belangrijk is als sleutel tot dezen wonderlijk-gecompliceerden
(en bij tijden ook wel eens wonderlijk-simplistischen) geest.

De moralist Multatuli.
Dàt het zoo is, is niet geheel onbegrijpelijk. Naar den vorm zijn de Specialiteiten
door hun groote uitvoerigheid in onderdeelen zeker minder geslaagd dan de Havelaar.
Multatuli schreef deze ‘duizend-en-eenige’ hoofdstukken, volgens eigen getuigenis
en geheel in de lijn van zijn temperament, ‘met de snelheid van twintig knoopen in
de sekonde’. ‘Sneller, sneller, ik schrijf als de bliksem, 't papier siddert, de inkt spat....
vooruit, vooruit!’ Die snelheid van schrijven is aan den eenen kant een bewijs van
de helderheid, waarmee het probleem van het specialisme hem voor oogen stond;
aan den anderen kant verleidt dezelfde snelheid hem (ondanks zijn verzekering, dat
het tegendeel het geval is) tot talrijke uitweidingen, contra-specialismen als het ware,
pogingen om het ééne kernprobleem door een overvloed van voorbeelden zoo in de
hersens der lezers te hameren, dat zij, gekneveld en afgesneden van alle zijwegen,
hun ongelijk moeten bekennen. Men merkt in de Specialiteiten bijna nog meer dan
in de Ideën, dat Multatuli zich dikwijls ongewild vereenzelvigt met een publiek, dat
nog niet ‘bekeerd’ is, maar nog ‘bekeerd’ moet worden; en dat schaadt, voor ons
gevoel, den stijl van het geheel, dat brengt die onloochenbare langademigheid in het
betoog, die door de schitterende improvisatorische effecten niet volkomen kan worden
vergoed. Echter: het probleem is hier zóó belangrijk, dat men gaarne iets van die
fouten als ‘défauts de la qualité’ op den koop toe neemt; want in de Specialiteiten
ontdekt men toch in den geconcentreerden toestand het fundamenteele probleem van
den moralist; Multatuli, zooals men in Max Havelaar, veel gemakkelijker blijkbaar,
het fundamenteele probleem van den strijder tegen onrecht ontdekte, die zich eveneens
Multatuli noemt. Deze beide boeken kan men beschouwen als de twee polen van
Multatuli's wezen, dat bestaat krachtens de spanning tusschen den man der directe
actie en den man der moralistische bespiegeling. Ongetwijfeld werd Multatuli door
zijn aandeel in de Lebakzaak tot schrijver, maar met dat geval en de daaraan
verbonden consequenties is de genialiteit van zijn schrijverschap allerminst uitgeput;
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de Specialiteiten zijn er om te bewijzen, dat Multatuli in staat was onze gansche
cultuurmoraal als probleem te stellen. Hij werpt in dit boek vraagstukken op, die
voor ons van even actueel belang zijn als voor zijn tijdgenooten; dit in onderscheid
met de Lebakzaak, die in zekeren zin historie werd en door historici ook als zoodanig
kan worden behandeld. Men kan niet zeggen, dat Multatuli in de Specialiteiten dat
vraagstuk van specialisme en menschelijkheid heeft opgelost, of zelfs maar heeft
uitgeput door zijn vele voorbeelden; maar werd het na hem wèl opgelost? Heeft de
samenleving niet veeleer angstvallig vermeden, het vraagstuk zuiver en ernstig te
stellen, omdat men er maar liever over zwijgt en ‘geen slapende honden wakker wil
maken’?
Hoe dit ook zij, de opvatting, als zou Multatuli door deze Specialiteiten-critiek
het liefhebberen in de wetenschap hebben aangemoedigd of in de hand gewerkt, is
volmaakt onjuist. Hij zegt zelf op één der laatste bladzijden van dit geschrift:
‘Qui trop embrasse mal étreint, zeker! Ik verdedig geen onberaden verbrokkeling
van gaven. Wie te veel omvatten wil, zou zich maken tot 'n specialiteit van
wanbegrip.’ ‘Maar’, laat hij erop volgen (en van dit probleem nu maakt men zich
meestal maar met een Jantje van Leiden af), ‘evenzeer is 't waar, dat men niet tot
juistheid van oordeel geraakt door 'n idioot staroogen op 'n àl te gering deel van wat
ons omgeeft. Op geestelyk en stoffelyk gebied beide, staat al wat is in verband met
iets anders, onmiddellyk met het naastliggende, middellyk met het verwyderde....
Ons leven is te kort om op alles te letten, zegt men.
Ons leven is te kort om “alles” te verwaarloozen, is m'n antwoord.
Juist de aanhoudende pogingen om 't verband tusschen alles en alles te vatten ziehier het punt waar poëzie en wysbegeerte ineensmelten - zijn noodig om ons iets
van de onderdeelen te doen begrypen....
De koe eet gras, herkauwt, eet weer gras en herkauwt weder tot ze geslacht wordt.
Dat is háár Specialiteit.... Excelsior, Excelsior: De roeping van den mensch is Mensch
te zijn.’

The right man on the right place.
Als motto staat boven dit geschrift van Multatuli: ‘The right man on the right place’.
De kernvraag van de Specialiteiten is, hoe het verbroken evenwicht tusschen den
‘right man’ en de ‘right place’ te herstellen. In de middeleeuwsche samenleving, die
door de indeeling in standen en 'n eenvoudiger arbeidsverdeeling tot op zekere hoogte
automatisch gevrijwaard was tegen de vervreemding tusschen ‘right man’ en ‘right
place’, zou het probleem der specialiteiten nooit hebben kunnen opkomen. Het is
representatief voor de negentiende eeuw, de eeuw der techniek en de eeuw van het
almachtige verkeer (verkeer tusschen menschen en waren, verkeer in geld), het typeert
een maatschappij, die haar natuurlijke elite-begrippen verloren heeft en zich nu
verbaasd begint af te vragen, waar die steeds groeiende veelheid van kennis, gepaard
gaand met een steeds grooter verwarring in het brein der afzonderlijke individuen,
eigenlijk voor dient. Of beter gezegd: het is niet de geheele maatschappij, die zich
dat afvraagt, want zij heeft er te veel belang bij om zich zoo lang mogelijk iets wijs
te maken op dit gebied, b.v. dat ‘alle beetjes helpen’ of dat ‘ieder een steentje
bijdraagt’ tot.... ja, tot wat? Tot een steeds volmaakter wordend gebouw? Of tot een
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immensen toren van Babel, die op een gegeven oogenblik door complete
desorganisatie in puin zal storten?
Op dit punt wrijft een geboren non-conformist zonder veel neiging tot doodzwijgen
van kardinale vraagstukken zich de oogen uit; op dit punt ontstaat een werk als de
Specialiteiten van Multatuli. Hij waagt het een toren van Babel te noemen, wat de
spraakmakende gemeente nog altijd blindelings als een naar volmaking groeiende
architectuur wenscht te beschouwen. Zonder het zoo te formuleeren, eischt hij ‘nieuwe
middeleeuwen’, maar niet op de wijze der reactionnairen en katholieke apologeten;
hij eischt slechts, dat men zich bewust worde van de paradoxale vervreemding
tusschen ‘right man’ en ‘right place’. Voorloopig lost hij niets op, maar hij maakt
zich al verdienstelijk genoeg door te interpelleeren, waar de anderen nog niet eens
een scheur of lek in de constructie vermogen te ontdekken. Met het gevolg, dat die
anderen hevig verontrust worden, en den interpellant voor een dilettant uitmaken,
omdat hij hun rustige toewijding aan een wetenschappelijk onderdeeltje of het
postzegelverzamelen niet met denzelfden specialistischen ernst beschouwt, waarmee
zij die dingen zelf beschouwen. De interpellant vraagt om menschen; de specialisten
antwoorden, met Slijmering, ‘dat zij het zoo dròk hebben’ met hun vakbelang. ‘Het
leven is te kort om op alles te letten’. Waarop de interpellant: ‘Het leven is te kort
om “alles” te verwaarloozen!’
Dat is het dilemma, waaraan Multatuli vergeefs tracht te ontkomen door zijn uitspraak,
die soms inderdaad klinkt als een verkiezingsleuze: ‘De roeping van den mensch is
Mensch te zijn.’ Immers: iemand, die niets hoort ‘roepen’ van dien aard, die allang
tevreden is met zijn vakje en zich niets aantrekt van het vakje, waarin zijn buurman
ploetert, die iemand vindt, dat de roeping van den mensch is vakman (goed vakman,
deugdzaam vakman, vroom vakman, etc. etc. vakman) te zijn, en dat men vanzelf al
mensch is door het onloochenbaar bezit van een neus, twee oogen en twee ooren,
een mond, twee handen en nog enkele onderdeelen en scharnieren meer, waarover
het gras, dat groeit, en de koe, die het gras opeet, niet beschikken. Waarom schreeuwt
die ordinaire man dan zoo hard, dat de roeping van den mensch is mensch te zijn?
Hij moet wel tot het vakgilde der dilettanten en zenuwlijders behooren!.... En weer
anderen beginnen spoorslags, aangetrokken door de welluidendheid der proclamatie,
met niets anders dan mensch te zijn, hun twee oogen over alles te laten gaan, hun
twee ooren bij iederen katheder twee minuten te luisteren te leggen en hun éénen
neus gedurende één seconde in ieder vak te steken, dat toevallig binnen hun bereik
komt; dat zijn de door de wol geverfde Multatulianen, die den naam Multatuli in
discrediet hebben gebracht, omdat zij niet interpelleerden, zooals hun meester, maar
direct wilden decreteeren. Zij vertegenwoordigen die ‘onberaden verbrokkeling van
gaven’, die de spotvorm is van het ouderwetsche specialisme, en waartegen Multatuli
in zijn Specialiteiten zelf met den meesten nadruk waarschuwt.

Waardevermindering van het individu.
Ik wil er (misschien ten overvloede) nog eens de aandacht op vestigen, dat het
fundamenteele probleem van de Duizend-en Eenige Hoofdstukken over Specialiteiten
met al deze voorbarige ‘oplossingen’ niets uitstaande heeft. Dat probleem is het
‘kretinizeeren der individuen’, zooals Multatuli het ergens noemt; het is de
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waardevermindering van den mensch door het specialisme, nadat het specialisme uit
de waarde vermeerdering van den mensch als individu door de Renaissance was
voortgekomen. Want dit behoort op den voorgrond te staan: niet veel-weten is den
mensch waardig, en evenmin weinig-weten of niets-weten, maar waardig is hem
alleen de stijl, waarin hij weet of niet weet. Zoowel het tot barstens toe volgepropte
hoofd als het hoofd, waardoor men vrij kan schieten, omdat er niets in zit, is een
vorm van specialisme, in den zin, dien Multatuli aan dat woord hecht; men ontkomt
pas aan het specialisme, als het weten of niet-weten tot iets dient, als het vorm geeft
aan de persoonlijkheid, die zich van het weten bedient. Achter het probleem van het
specialisme stelt Multatuli dus het probleem van de menschelijke waardigheid en
het probleem van den persoonlijken stijl; hij wil den ‘uomo universale’ der
Renaissance uit zijn graf oproepen, niet echter als wassen beeld uit het panopticum
der historie, met historische attributen, zooals de beroemde baard van Leonardo da
Vinci, maar als spontane schepping van deze wereld uit deze omstandigheden,
waaronder wij leven.
Aan den negentiende-eeuwer, die zich nog in slaap kon laten wiegen door den aanblik
van den fraaien voorgevel, die Vooruitgang heet, kon het probleem der Specialiteiten
zich nog voordoen als een spel. Die voorgevel is nu radicaal verwoest door een
‘totalen oorlog’, waarvan ook Multatuli nog nauwelijks een vermoeden kon hebben.
Laten wij hem erkentelijk zijn, omdat hij minstens vermoedde, dwars tegen zijn
tijdgenooten in, dat de voorgevel het huis alleen voor den vorm ‘dekte’, d.i. verfraaide
en tegelijk vervalschte......
Menno ter Braak.

Het rangbegrip
aant.

Een bij uitstek strijdbaar begrip
Cynisch overwicht
R. Blijstra, Aanslag. (P.N. van Kampen & Zn. Amsterdam z.j.)
IEDER BETOOG, dat in een bepaald milieu door bepaalde menschen gehouden
wordt, berust op een stilzwijgende afspraak, dat men elkaar, door sommige begrippen
als vanzelfsprekend te gebruiken, den weg tot onderling verstaan op aangename
manier zal bekorten. In deze afspraken vindt men de mogelijkheid om elkaar te
‘be-grijpen’, maar ook de mogelijkheid, om elkaar begrip te onthouden, d.w.z.
principieele botsingen te vermijden op een terrein, waar men die botsing niet wenscht.
De tweeledigheid, die uit deze eigenaardigheid der woorden in het betoog duidelijk
naar voren komt, bepaalt het karakter der omgangstaal: zij deelt mee, maar camoufleert
tevens door bekend te veronderstellen, wat juist het meest problematisch zou kunnen
worden.
Zoo wordt in beschouwingen over boeken dikwijls het begrip ‘rang’ ingevoerd.
Men spreekt van eerste-, tweede-, derderangsschrijvers, en soms vindt men in critieken
nauwkeurig vermeld, dat deze of gene auteur tot den vijfden of zevenden rang behoort.
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Natuurlijk dient hier het begrip om een waardeering in litteraire zaken te
rechtvaardigen; verzwegen is bij voorbaat aanwezig een standpunt, of beter nog: een
middelpunt, van waaruit men de tickets voor de verschillende rangen uitdeelt. Op
den eersten rang zit hij, die het meest het ideaal van den criticus benadert, op den
tweeden wordt hij ondergebracht, die wel is waar qualiteiten heeft, maar door enkele
‘afwijkingen’ onmogelijk tot het volle licht kan worden toegelaten, op de galerij
bergt de criticus alles op, waaraan hem op grond van zijn middelpuntsbepaling niets
gelegen is. De vergelijking met een schouwburg gaat in dezen vrijwel op; het
rangprincipe gaat uit van de veronderstelling, dat men op den eersten rang (fauteuil
d'orchestre) het meeste opvangt van het ‘licht’, waarvoor men zijn entree betaald
heeft. Het is dus een bij uitstek neo-platonisch principe; de litteraire wereld wordt
door deze beeldspraak in kaart gebracht als een wereld met ‘trappen’ en ‘graden’
van volmaaktheid, terwijl stilzwijgend wordt aangenomen, dat het volmaakte in deze
materie de rangorde der verschijnselen doorstraalt; naarmate men verder weg zit,
dringt het licht minder sterk door en wordt de duisternis grooter.

Het subjectieve rangbegrip.
Ik behoef er dus nauwelijks op te wijzen, dat het rang-begrip allerlei stilzwijgende
afspraken over de plaats van het centrale ‘licht’ veronderstelt. Omdat hij echter niet
altijd weer zijn heele begrippenwereld van de fundamenten af kan opbouwen, laat
de criticus die stilzwijgende afspraken meestal maar blauw-blauw; hij spreekt van
eersterangsschrijvers en zesderangsschrijvers, alsof iedereen precies wist, wat hij
daarmee bedoelde. Het gevolg is, dat diverse critici elkaar met hun diverse
rangbegrippen bestoken; bij den één is een schrijver eersterangs, die bij den ander
op het schellinkje moet plaatsnemen. En daartegen is ook in het geheel geen bezwaar,
als men zich van te voren afdoende rekenschap heeft gegeven van de betrekkelijkheid
van deze rangbepaling. Het rangbegrip is een bij uitstek strijdbaar begrip; het vertolkt
iemands gansche levensbeschouwing, geprojecteerd op de voortbrengselen van
anderen; den rang, dien de criticus aan anderen toekent, kan hij slechts aan zijn eigen
inzichten over de waarde van het geschrevene ontleenen.
Een concreet voorbeeld. Arthur van Schendel heb ik hier meermalen gequalificeerd
als een schrijver van den (aller-)eersten rang. Daaruit kan men dus afleiden, dat ik
Van Schendel beschouw als een auteur, die in zijn stijl vrijwel geheel door het ‘licht’
en bijna nergens door de ‘duisternis’ wordt bepaald. Hetgeen dus ongeveer op het
volgende neerkomt: in de literatuur beschouw ik als de hoogste norm den schrijver,
die niets veinst, dat hij niet volkomen verantwoorden kan, die (geheel afgezien dus
van zijn verdere inzichten, onderwerpen en probleemstellingen) er in slaagt, mij te
overtuigen van een zoo absoluut mogelijke zuiverheid en voornaamheid. In den stijl
van Van Schendel is niets ‘would-be’; zelfs waar hij mij koud laat, erken ik nog zijn
meesterschap. Er zijn auteurs van den tweeden rang, die mij misschien meer boeien
dan Van Schendel, en die mij toch geen oogenblik doen vergeten, dat zij den eersten
rang niet halen, en nooit zùllen halen. Het rangbegrip valt dus volstrekt niet samen
met de persoonlijke geinteresseerdheid aan des schrijvers problemen; het kan er zelfs
lijnrecht mee in strijd zijn; het houdt een waardeering in, die tot de verhouding van
het moreel overwicht herleid moet worden.
Uit dit eene voorbeeld moge blijken, dat ik aan het rangbegrip zeker geen volstrekte
objectiviteit toeken. Integendeel: het is een van de allersubjectiefste begrippen, die
een mensch zich kan scheppen, en het kan voortdurend alleen dan au sérieux worden
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genomen, wanneer men de plaats, waarop de criticus staat, mede in het geding betrekt.
Zijn opvatting van menschelijke waardigheid is hier onmiddellijk in het spel begrepen;
verzwegen staat een ideaal van zuiverheid en hoogheid op den achtergrond, waarvoor
men hem steeds ter verantwoording moet kunnen roepen. Trekt hij zich dan terug
achter een schijn-objectiviteit, dan is ook zijn rangbepaling schijn; want in zijn
eersterangs-schrijver verdedigt hij de waarden, die hem het dierbaarst zijn, verdedigt
hij ook den kunstenaar, zooals die zich volgens hem het zuiverst verhoudt tot de
wereld, verdedigt hij, kortom, den stijl als een kenmerk, dat interessantheid, knapheid,
‘l'art pour l'art’ en andere geenszins te versmaden dingen te boven gaat. Daarom
noem ik het rangbegrip in de litteraire critiek (zooals ook daarbuiten) een bij uitstek
strijdbaar begrip, dat, mits zonder objectieve illusies toegepast, ook bij uitstek geschikt
is om de ‘laatste instantie’ der waardebepaling te vertolken. Wel verre van het om
zijn subjectiviteit te verwerpen, moet men het om zijn permanente aanvechtbaarheid
in eere houden; want wààr het wordt aangevochten, wordt ook de weerbaarheid van
hem, die het heeft geformuleerd, op de proef gesteld.

Verdienstelijke tweede rang
Deze tamelijke uitvoerige inleiding moet dienen om den lezer een auteur voor te
stellen, dien ik beschouw als het type van den verdienstelijken schrijver van den
tweeden rang. (Misschien wil iemand hem op den derden rang plaatsen? ik laat het
voorloopig in het midden, omdat het er mij hier niet om te doen is, een hiërarchie
van klapstoelen op te bouwen, maar het onderscheid tusschen den eersten en de
overige rangen aan te duiden). Niet zonder opzet noem ik hier dezen schrijver, R.
Blijstra, na Van Schendel, aangezien dezelfde Blijstra eens heeft gepoogd te
argumenteeren, dat Van Schendels Hollandsch Drama door ongeveer iedere
Hollandsche dame geschreven had kunnen zijn; een bewijs, dat Blijstra's rangbegrip
althans precies het tegengestelde is van het mijne. Nu ik zijn roman Aanslag gelezen
heb, is het mij trouwens volkomen duidelijk, waarom Blijstra zoo over Ven Schendel
moest oordeelen (volkomen te goeder trouw waarschijnlijk); iedere eigenschap van
wat ik een eersterangsboek noem ontbreekt n.l. aan dit spannende verhaal, dat toch
zeker niet onverdienstelijk is gecomponeerd en bovendien verraadt, dat Blijstra geen
kitsch-auteur is, noch zelfs een schrijver, die zich tevreden stelt met een eenvoudige
historie van een D-trein, waaraan de anarchisten een vrachtje dynamiet in den weg
hebben gelegd. Hij wil meer zijn dan dat; dat men merkt, dàt hij zulks wil, is het
eerste argument tegen zijn eersterangs-auteurschap. Een schrijver van
detective-verhalen kan n.l. in zijn soort aanspraak maken op den eersten rang, in zijn
soort; wanneer hij precies datgene weet te realiseeren, waarop hij doelt, wanneer hij,
met andere woorden, in de sfeer van het spannende avontuur en de onontwarbare,
doch eindelijk ontwarde complicatie een maximum aan avontuur en complicatie door
zijn stijl weet te suggereeren, dan heeft hij meer aandeel aan het ‘licht’ dan de man,
die geen moeite spaart, om zich diepzinniger en gewichtiger voor te doen dan hij in
werkelijkheid is. Maar Blijstra, die een aanslag van anarchisten en een trein vol
toevallig samengekomen individuen tot onderwerp kiest, wil zich geenszins tot het
avontuur beperken; hij wil den lezer een blik gunnen in de zielen dier treinbewoners
en vooral in de psyche van zijn hoofdpersoon, den ‘terrorist’ Casimir Doncel, aan
wien is opgedragen den trein, waarin de minister reist, te begeleiden om het slachtoffer
van den toekomstigen aanslag te observeeren.
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Nogmaals, hij wil dat; en aangezien hij over een zekere scherpzinnigheid beschikt,
lukt het hem dikwijls, hoewel de opzettelijkheid merkbaar blijft, zijn personages
scherp te belichten, door met een enkel detail hun menschelijke beperktheid te
onthullen. Blijstra is iemand, die zich niets wijs laat maken over bepaalde dingen,
en vooral niet over ‘min of meer sexueele liefdesbetuigingen’, zooals hij het zelf
ergens noemt; hij (of liever zijn held Casimir Doncel, die, dunkt mij, sterke
autobiographische trekken moet vertoonen) is beland in het cynische stadium, dat
men bereikt, nadat men zijn idealen van het gymnasium verloren heeft. Als meer
cynici pur sang, heeft hij een kant van scherpzinnigheid en een kant van
platvloerschheid; scherpzinnigheid en platvloerschheid zijn zelfs zoo onafscheidenlijk
in zijn stijl verbonden, dat men ze onmogelijk uit elkaar zou kunnen halen, zonder
den heelen Blijstra te vervalschen. Scherpzinnige platvloerschheid of platvloersche
scherpzinnigheid: het hangt er van af, waarop men den nadruk wil leggen, maar dit
mengsel is volgens mij typeerend voor den tweeden rang (alle verdiensten van dien
rang inbegrepen).

Een terrorist zonder terrorisme.
Legt men den nadruk op de scherpzinnigheid, dan kan men wijzen op allerlei gevatte
observaties, die Casimir Doncel tijdens zijn treinreis over zijn medepassagiers maakt;
hij laat zich niets wijsmaken omtrent de bedrieglijke maskers van het burgerlijk
fatsoen, waarachter de dames en heeren zich verbergen; hij begrijpt, dat geldzucht
en paringsdrift regeeren over mannen met keurige pakken, en dat de vrouwen zich
‘op prijs houden’, als het er om gaat, de bovengenoemde heeren te beheerschen.
Maar legt men den nadruk op de platvloerschheid, dan ontdekt men in den stijl van
Blijstra al heel gauw het element ‘would-be’. Weer zooals bij meer cynici, is zijn
visie op het menschdom vrijwel geheel bepaald door een sterk gevoel van
minderwaardigheid; het cynisme is één van de middelen om die minderwaardigheid
te compenseeren, aangezien de cynicus zich door zijn weigering om aan idealen te
gelooven een tegenwicht schept, dat hij zelf ervaart als een overwicht over de zwakken
van geest, die de dingen niet bij den waren naam durven noemen. Blijstra verdedigt
zich tegen het minderwaardigheidsgevoel tegenover de vrouwen en tegenover de
rijken door zijn bijzonder soort cynisme; men zou zijn Casimir Doncel kunnen
karakteriseeren als den cynisch geworden kantoorklerk, die zichzelf voortdurend ziet
handelen en hoort denken, maar steeds met iets van den parvenu-toon, die niet
volkomen echt aandoet. Het gevatte in Casimirs overwegingen en gesprekken wisselt
af met bravoure; de eenvoudigste ontmoeting met Mirna, de vrouw, die hem eigenlijk
niet wil, en met Nini, de vrouw, die hij eigenlijk niet wil, worden begeleid door
philosophische bespiegelingen over de liefde tusschen de sexen, waarbij ‘cosmisch’
en ‘metaphysiek’ nog niet de sterkste adjectieven zijn. Men voelt hier, hoe de auteur
zich een overwicht wil scheppen door de theorie, maar men voelt ook, hoezeer hij
nog dupe is van de sexueele bekoringen, die hij met de onvervaardheid der cynische
broeders ter sprake brengt. De vrees om voor dupe te worden aangezien van de vrouw
(en elders van het geld) is bij Casimir Doncel zoo overheerschend, dat hij iedere
verhouding tot de reizigers in den trein onder het aspect van vrouw en geld tracht te
begrijpen, om er zoodoende baas over te worden.
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De ‘stijlzwakte’ of tweederangsheid van Aanslag komt dan ook vooral uit in het
feit, dat Blijstra ons wil laten gelooven, dat Casimir een revolutionnaire
samenzweerder is, zij het dan ook uit rancune. De idee van den aanslag, die hier wel
degelijk met dynamiet (dus niet met een zweepje en een begeleidend persfotograaf)
wordt beraamd, komt uit dezen roman evenmin naar voren als de mentaliteit van den
terrorist. De psychologie van het terrorisme, van het verzet om het verzet en het
geweld om het geweld, is ook niet bepaald een gemakkelijk onderwerp; dat is echter
geen excuus voor het feit, dat de terrorist van Blijstra geen terrorist is, en zeker geen
terrorist.... van den eersten rang.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
Casimir Doncel heeft van de anarchisten, tot wier partij hij behoort, opdracht
gekregen om mee te reizen met den trein, waarin de minister, dien men door een
aanslag van het leven wil berooven, heeft plaatsgenomen. Hij moet zich van de
gedragingen van het slachtoffer op de hoogte houden, opdat het dynamiet niet vergeefs
zal ontploffen. Maar in den trein ontmoet Doncel, behalve vele andere menschen,
die niet weten welk lot hun wacht en leven, alsof zij niets ernstigs te duchten hadden,
de actrice Mirna, de vrouw, van wie hij houdt, maar die zijn liefde nauwelijks meer
beantwoordt; hij ontmoet verder Nini Delfosse, het gewillige lieve meisje, dat hem
als complement dient voor de weerbarstige Mirna. Wanneer hij eindelijk beseft, dat
het gevaar vlakbij is, tracht hij Mirna nog te bewegen bij een tusschenstation den
trein te verlaten, maar zonder succes. Hij doet den sprong uit den wagon, waarbij
hij zijn been breekt; gealarmeerd door dien sprong, trekt iemand aan de noodrem;
de trein wordt tot stilstand gebracht en het dynamiet ontploft juist, voordat het
noodlottige viaduct gepasseerd wordt.

Kunst en letteren
Anticlericale moraal
aant.

Een tendensroman over het huwelijk
Brabant in anticlericale visie
Mr A. Roothaert, Doctor Vlimmen. (W.L. Salm en Co, A'dam 1937)
Het groote publiek kent Brabant en de Brabanders gewoonlijk alleen uit de romans
van Antoon Coolen, die voornamelijk sfeer geven en dialect. Een geheel ander beeld
komt naar voren uit den lijvigen roman van mr A. Roothaert, die zich bezig houdt
met het leven van een veearts, dr Vlimmen, die practijk uitoefent in een Brabantsche
stad, genaamd Dombergen. ‘Met Dombergen’, zegt de auteur in een voorwoord, ‘is
slechts bedoeld een Brabantsche fabrieksstad, die het midden houdt tusschen
Bergen-op-Zoom, Roosendaal, Tilburg, Eindhoven en Helmond. De kathedraalstad
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Hagenburg is de uitkomst van: Den Bosch plus Breda, gedeeld door twee’. Intusschen
voegt hij erbij, dat, hoewel de personen verzonnen zijn, de voornaamste gebeurtenissen
van den roman op werkelijkheid berusten ‘en slechts voor het hoog noodige zijn
aangepast’; ‘ook de opgenomen documenten zijn authentiek, behoudens wijziging
van namen en data’.
Zooals het dikwijls bij een tendensroman gaat, gaat het ook hier: de schrijver
slingert een aanklacht de wereld in, en liefst zou hij man en paard hebben genoemd;
maar hij kiest een ietwat inconsequenten middenweg, zoodat de lezer zelf maar moet
uitmaken, welke schoenen den geïncrimineerden romanfiguren ‘in werkelijkheid’
passen, en welke schoenen bepaalde maatschappelijke instanties dus aan kunnen
trekken. Wat de stof zelf betreft, is mr Roothaert overigens duidelijk genoeg. Hij is
een verwoede anti-clericaal, en zijn afkeer geldt in dit geval speciaal de hypocriete
sexueele moraal der katholieke kerk. Zijn hoofdpersoon, de levenskrachtige Vlimmen,
wordt, dank zij die moraal, de dupe van een onbedacht huwelijk met een vrouw, die
eigenlijk voor het klooster bestemd was: een afgrijselijke hysterica, in onwetendheid
opgevoed omtrent zekere dingen, en dus volkomen ongeschikt voor den echt met
dezen volbloedigen veearts. Hoewel de scheidingsaanvrage zeer gegrond is, wordt
aan dr Vlimmen ontbinding van het huwelijk geweigerd, en dat wel in geestelijke
brieven, die mr Roothaert met spelfouten en al aan de ‘werkelijkheid’ zegt te hebben
ontleend (waaraan men ook nauwelijks twijfelt, want zulk een stijl liegt niet).
Vlimmen wordt dus door de kerk in de armen der buitenechtelijke liefde gedreven,
en het geheele pleidooi van den auteur is er op gericht den lezer deze paradox
volkomen duidelijk te maken.
Hoewel mr Roothaert er een realistisch-uitvoerigen en allerminst gecultiveerden
stijl op na houdt, moet ik hem de eer gunnen, dat hij zijn publiek niet verveelt. Hij
schrijft met het natuurlijke verteltalent van iemand, die door zijn materie in beslag
genomen wordt en zijn documentatie ook werkelijk onder de knie heeft. Over het
Brabantsche leven, de Brabantsche boeren, de Brabantsche mentaliteit (‘dit goede,
achterlijke volkje van kinderen, die slechts leven naar de aandoeningen van het
oogenblik, die gevaarlijk kunnen opstuiven en weer vergeten met aandoenlijke
snelheid, die het ergste verdragen, zoolang zij nog maar “op z'ne tijd 'ne keer kunnen
lachen”’) wordt men door mr Roothaert uiteraard een beetje anders ingelicht dan
door Coolen of den dialectschrijver Graumans (Den Dré); maar wat Roothaert aan
sfeer en oubolligheid ontbreekt, dat vervangt hij door zijn tendens en zijn
opmerkingsgave. Als document is zijn roman dus geenszins zonder belang, al is het
met deze boeken altijd zoo gesteld, dat de niet-katholiek door het geval niet zoo
heftig verrast en de katholiek er toch niet door overtuigd wordt.... als hij al niet
overtuigd wàs. Immers: de katholieke kerk en haar huwelijksmoraal, die hier tegenover
een gepostuleerde natuurlijke moraal worden gesteld, hebben wel voor heeter vuren
gestaan; de kerk zal zich tegenover mr Roothaert altijd wel beroepen op haar zending
op aarde en op de noodzakelijkheid van de christelijke moraal überhaupt. Zoodra
iemand de fundamenten aanvaardt, moet hij ook de uitwassen (als betrekkelijk gevolg
der discipline) aanvaarden; maar mr Roothaert richt zich niet tegen de fundamenten
(het dogma, de monopolistische pretentie bv.), maar tegen de kerkelijke techniek,
die ontaardt in gesystematiseerde on-natuur en een normaal mensch (wat is normaal?)
belet op fatsoenlijke manier aan zijn natuurlijke driften te gehoorzamen. Daarin heeft
hij natuurlijk gelijk, met het gelijk van alle anticlericalen; maar het groote probleem
van het katholicisme raakt hij nauwelijks aan. Als document van de anticlericale,
nuchtere (en achteraf toch weer heimelijk Rousseau-achtig romantische) mentaliteit
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van een kenner van het Brabantsche leven is de roman ‘Dr Vlimmen’ echter de moeite
van het lezen waard.
M.t.B.

Het dagboek van Marie Basjkirtsef
aant.

Een film van Hermann Kosterlitz, met Lili Darvas en Hans Jaray
City-Theater
Maria Konstantinowa Basjkirtsef (1860-1884) is den lezer ongetwijfeld bekend door
haar geruchtmakende dagboek dat drie jaar na haar dood verscheen. Daarin vindt
men de reacties op het leven en de kunst van een zeer curieuze jonge vrouw, wier
zeldzame eerlijkheid tegenover eigen gevoelens wedijvert met haar eerzucht om
voort te leven met de dreigende vergankelijkheid voor oogen. Een document humain
van groote beteekenis, dat geheel thuis hoort in de sfeer van het artistieke Parijs dier
dagen; ‘de vrouw’ ontdekt haar bijzonderheid als intelligent wezen, en zij doet dat
in dit ‘Journal’ met een scherpzinnigheid, die men ten onrechte als onvrouwelijk zou
betitelen. Marie Basjkirtsef is een zelden voorkomend exemplaar van het vrouwelijk
geslacht; zoo als zij schreef, kon zij alleen tegen het einde der negentiende eeuw
schrijven, omdat haar eerlijkheid en intellectueele wreedheid een reactie zijn op den
conventioneelen stijl van een geheel tijdvak; maar ondanks dat blijven deze
dagboek-pagina's ook voor den lezer van thans zeer boeiende lectuur, ‘car la vie
d'une personne, une vie entière, sans aucun déguisement ni mensonge, est toujours
chose grande et intéressante’, zooals Marie op veertienjarigen leeftijd noteerde.
Van de Marie Basjkirtsef, die ons belang inboezemt als reageerend geestelijk
wezen, krijgt men in de film, die Hermann Kosterlitz aan haar naam heeft verbonden,
niet veel te zien. Te zien: d.w.z. men zou de psychologie van dit merkwaardige
meisje, dat op negenjarigen leeftijd uit Rusland naar Parijs kwam, daar leerlinge
werd van Fleury, Julian en Bastien-Lepage en eenige sensatie wekte door haar
schilderijen, zooals ‘Le Meeting’, op de film zichtbaar moeten maken, in verband
met het gesproken woord. Daaraan heeft Kosterlitz zich niet gewaagd. Hij gebruikt
den naam Marie Basjkirtsef als pretext voor een zeer vlot gefilmd liefdeshistorietje,
dat zich tusschen Marie en Guy de Maupassant had kunnen hebben afgespeeld, als
Marie niet de Marie van het dagboek was geweest en De Maupassant werkelijk ‘Herr
von Móópassang’ had geheeten, zooals hij in deze film heet. Deze Maupassant
ontmoet Marie in een achterbuurt, waar zij in haar jacht op het bijzondere een
straatkind zit te schetsen en hij geeft zich (es ist die alte Geschichte) uit voor
paardenhandelaar. De idylle zet zich natuurlijk voort, en Maupassant komt aldus in
conflict met Marie's leermeester Bassieux (vermoedelijk een vrije bewerking van
den schilder Bastien-Lepage, die een rol gespeeld heeft in het leven van deze vrouw,
maar niet de rol van de film). Aangezien Marie echter, zooals haar dokter, Walitzky,
weet, spoedig moet sterven, omdat haar beide longtoppen aangedaan zijn, wedijveren
de beide minnaars tenslotte nog in edelmoedigheid; Marie ontvangt uit de handen
van Maupassant op haar ziekbed de medaille, die aan Bassieux was toegekend.
Kosterlitz staat bekend als een verdienstelijk regisseur van luchtige filmcomedies.
Hij maakte in Nederland o.a. ‘De Kribbebijter’, die in dit genre nog lang niet de
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slechtste prestatie was. Maar van Kribbebijter naar Basjkirtsef is een groote sprong....
tenminste naar de Marie Basjkirtsef van het dagboek. Kosterlitz is zoo bescheiden
geweest om dien sprong niet te riskeeren; hij heeft het dagboek zuiver decoratief
opgevat en het schilderende meisje tot een liefdesheldin omgewerkt. In dit genre is
het zoo een heel aardige film geworden, die weliswaar wat sterk naar het atelier riekt
en door het gebruik van de Duitsche taal ook niet bepaald Parijsch aandoet, maar
waarin zeer verdienstelijk, gespeeld wordt door Lili Darvas als Marie Basjkirtsef en
Hans Jaray als Guy de Maupassant. Ook Attilla Hörbiger is heel goed als Bassieux,
terwijl Szöke Szakall, de bekende komiek, die hier als dr Walitzky optreedt, door
zijn vermakelijke bezorgdheid en genoegelijkheid het niveau van de film precies
aangeeft.
Een film van de liefde, de gedaanteverwisseling van paardenhandelaar in schrijver,
een romantische idylle om een beroemden naam.... en dus niet de psychologie van
Marie Basjkirtsef, maar een film van Kosterlitz over een Parijsche dame met eerzucht,
snobisme en toch ook sentimentaliteit in het bloed. De cancan ontbreekt niet.
M.t.B.

Aphorismen
aant.

Verschil tusschen hof-cultuur en preek-cultuur
Greshoffs zelfverdeeling
Dr C.J. Wijnaendts Francken, Aphorismen (Wereldbibliotheek,
Amsterdam 1937).
J. Greshoff, Die Wieken van den Molen (2e druk; A.A.M. Stols, Maastricht
en Brussel, Kaleidoscoopreeks).
DE NEDERLANDERS zijn in het algemeen zeker geen geboren schrijvers van
aphorismen, zooals de Franschen, die dikwijls moeite hebben om niet in aphorismen
te spreken of te schrijven. Ik geloof, dat men geen nieuwe mythe het aanzijn geeft,
als men zegt, dat met name de toewijding aan de preek onzen volksaard van het
aphorisme heeft afgedreven. De preek immers kan meesterlijk of afschuwelijk zijn:
kort is zij nooit, want de indeeling eischt een paraphrase van een tekst (een aphorisme
uit den Bijbel), en er is een bepaalde tijd voor uitgetrokken, die geen predikant
straffeloos kan negeeren zonder in botsing te komen met de ‘adat’. De preek vergt
een gedurig om- en omwentelen van één waarheid, tot die van alle kanten dubbel en
dwars bezien, bekeken, belicht en beschouwd is; de kerkbezoeker stelt meestal dien
dominee het meest op prijs, die zijn onderwerp volkomen weet uit te putten; Multatuli
heeft o.a. dien kant van de preek in zijn bekende parodie sterk laten uitkomen. De
tekst (het ‘aphorisme’, mutatis mutandis) is dus in den preek-ritus nog niet compleet
op zichzelf, maar is een ‘cel’, waaruit de eigenlijke moraalstof nog moet worden
‘opgebouwd’. Vandaar, dat het ‘à peu près’ van herhaling en omschrijving, voor de
techniek van het aphorisme zoo noodlottig, in de preektechniek druk wordt
gecultiveerd; het komt hier niet in de eerste plaats aan op het moment, maar veeleer
op den duur, en de moraal, die uit preeken voortvloeit, is dan ook een degelijke
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moraal, vergeleken bij de onverantwoordelijke snelheid en wuftheid van het snel
opgeworpen en even snel weer verwaaide aphorisme. Telkens moet de schrijver van
aphorismen weer volkomen ‘nieuw’ zijn, schreef ik ongeveer anderhalf jaar geleden
naar aanleiding van de Sprokkelingen van R. van Genderen Stort; 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 dien 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.

‘Bonmots’ zijn nog geen aphorismen.
‘La plupart des faiseurs.... de bons mots ressemblent à ceux qui mangent des cerises
ou des huitres, choississant d'abord les meilleures, et finissant par tout manger’, zegt
een der schitterendste en diepzinnigste aphorismen-schrijvers, Chamfort (1741-1794)
in zijn Maximes et Pensées: men moet, getrouw aan deze uitspraak, wel een scherpe
onderscheiding maken tusschen ‘bonmots’, die men kan verzamelen, zooals men
postzegels of lucifersmerken verzamelt, en het werkelijke aphorisme, dat juist door
onvergelijkelijke oppervlakkigheid verraadt welke diepte zijn auteur onder zijn
oppervlakte verbergt. Het is de fout van de meeste Hollandsche aphorismen-schrijvers,
dat zij eigenlijk preekteksten als ‘bon mot’ lanceeren, zonder in te zien, dat men
daarbij de preek onmogelijk kan missen. Tot dezeulken behoort b.v. ook dr Wijnaendts
Francken; veel meer nog dan Dirk Coster of Van Genderen Stort, die hun wijsheid
in marginalia of sprokkelingen trachten samen te dringen, zonder dat zij het
meesterschap van Chamfort te kunnen benaderen, is Wijnaendts Francken van deze
eigenaardige stijlverwarring het slachtoffer geworden, blijkens zijn onlangs
verschenen verzameling. Het is nl. in den allerletterlijksten zin des woords een
verzameling, die dr Wijnaendts Francken, met den ijver van den toegewijden
verzamelspecialist, heeft aangelegd; naar hij in zijn inleidend woord zelf verklaart,
daartoe geïnspireerd door zijn studies over de buitenlandsche aphorismen-schrijvers,
waarmee hij zich gedurende een 45-jarige schrijversloopbaan heeft beziggehouden.
Men zal er goed aan doen, zich voor oogen te stellen, dat het aphorisme, de korte
uitspraak, die een betoog vervangt, zelden geboren wordt uit een betoogende, maar
zeer dikwijls uit een converseerende cultuur. De Franschen hebben daarom zooveel
uitstekende aphorismenschrijvers gehad, omdat hun cultuur voor een belangrijk deel
een hofcultuur is, die de conversatie veel hooger aanslaat dan onze preek-cultuur.
De hoveling beschouwt een flitsende conversatie als een onderdeel van een
aristocratische manier van optreden; de gesprekstoon, die het nadrukkelijke van het
betoog versmaadt, veronderstelt, dat de gesprekspartner van gelijke qualiteit is, zoodat
het begrijpen van elkanders gezindheid door een minimum aan woordcontact tot
stand kan worden gebracht; uit een dergelijken gespreksstijl kan het aphorisme zich
gemakkelijk en natuurlijk ontwikkelen tot een zelfstandigen vorm van wijsheidsuiting.
Daarentegen richt het betoog zich tot menschen, die men door zwaar geschut wil
overtuigen, m.a.w. tot personen, die men niet van gelijke qualiteit beschouwt; men
zoekt naar bewijzen, men tracht zijn slachtoffer door ‘objectiviteit’ of groote
volledigheid in te spinnen, tot hij ja en amen zegt, men wil hem optrekken of
neerduwen tot zijn eigen standpunt. Niets daarvan bij het aphorisme, als het ook
werkelijk aphorisme (en geen verkeerd aangebrachte preektekst) is; het veronderstelt,
dat de toegesprokene òf in het geheel niet overtuigd behoeft te worden, òf het bij
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voorbaat al was, eer men begon te spreken. Iedere bijgedachte aan een systeem is
hinderlijk, als men met aphorismen te doen heeft; in dit opzicht is het aphorisme
precies de tegenpool van de vakwetenschap. Ook nog in een ander opzicht trouwens:
de man der vak-wetenschap behoeft n.l. geen stijl te hebben, om een uitstekend
‘Wissenschaftler’ te zijn, de aphorismen-schrijver echter is niets zonder zijn
‘denkstijl’, zonder het ‘fluïdum’ der persoonlijkheid, die aphorismen afscheidt, zooals
een slang zijn oude huid.

Het ‘Kalenderprincipe’.
Dit fluïdum nu is het precies, dat aan de verzamelde aphorismen van dr Wijnaendts
Francken geheel ontbreekt. Hij behoort (uit zijn andere geschriften kan men dat ook
wel opmaken) tot de wetenschappelijke menschen en als zoodanig is hij van nature
reeds een verzamelaar. Aangezien hij bovendien nog een deel van zijn
wetenschappelijke belangstelling had gegeven aan de producten der
aphorismen-schrijvers, achtte hij zich, zoo stel ik mij dit proces ongeveer voor, min
of meer verplicht zelf ook ‘met een reeks van ruim 900 eigen aphorismen’ te ‘komen’,
zooals hij het in zijn voorrede aanduidt: dit ‘als slot van een 45-jarige
schrijversloopbaan’. Van deze ontwikkeling draagt zijn boek dan ook ruimschoots
de sporen. Er staan natuurlijk massa's levenswijsheden in en voor kalendergebruik
zou men het werk van dr Wijnaendts Francken dan ook bijzonder hartelijk willen
aanbevelen. Zoo is het b.v. nuttig dit te weten:
‘Vaak wordt de beoordeeling van een boek geschreven door een recensent, die
het boek niet eenmaal heeft gelezen, hoogstens doorgebladerd en van voorrede en
inhoudsopgave heeft kennis genomen’,
of
‘Er zijn ver- en bijzienden in het leven: de laatsten zien niet het bosch, de eersten
niet de boomen’,
of
‘Ook ten opzichte van onbeduidende aangelegenheden kunnen jonge meisjes een
hartstochtelijken ijver ten toon spreiden’,
of
‘Om zichzelf te durven zijn is veel zedelijke moed noodig’,
of
‘Bij vele vrouwen moet haar feministisch streven een gebrek aan liefde vergoeden’;
maar men zoekt bij dr Wijnaendts Francken vergeefs naar den stijl, die al deze
losse opmerkingen samenbindt; men zoekt eveneens vergeefs naar één aphorisme,
dat niet òòk door een ander dan dr Wijnaendts Francken geschreven had kunnen zijn,
dat, met andere woorden, het fluïdum dezer persoonlijkheid verraadt. Eigenlijk zijn
deze levenswijsheden dus meer verzamelde principes van tallooze anderen, die vrij
toevallig in dezen geest elkaar rendez-vous gaven; hetgeen dr Wijnaendts Francken
zelf ook wel schijnt te bevroeden, blijkens zijn voorrede, waarin hij zegt:
‘Het is zeer wel mogelijk, dat de lezer hier en daar eens een (aphorisme) zal
aantreffen, waarvan de inhoud hem bekend voorkomt en die hij meent reeds eerder
te hebben gelezen. Maar zooiets is nu eenmaal onvermijdelijk; men kan moeilijk
verwachten, dat eenzelfde waarheid niet bij verschillende waarnemers of opmerken
voor den geest zou kunnen rijzen. Ja zelfs is de mogelijkheid niet buiten gesloten,
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dat somwijlen een elders gelezen waarheid den schrijver in 't geheugen is blijven
hangen, zonder dat hem die herkomst bewust was.’
Natuurlijk is dat niet buitengesloten; maar iets anders is, dat men, de verzameling
van dr Wijnaendts Francken doorlezend, tot de conclusie komt, dat zij evengoed zou
kunnen bestaan uit bijeengegaarde aphorismen van A, B en C, en dan nog geenszins
van de beste. Trouwens: als men de maximes van Chamfort of Stendhal leest, zit
men geen moment in angst, dat men waarheden zal aantreffen, die ook andere
waarnemers of opmerkers al ‘voor den geest gerezen’ zijn, hoewel dat bij hen evenmin
uitgesloten behoeft te zijn als bij dr Wijnaendts Francken. Waarom dit verschil in
waardeering? Omdat het aphorisme bij deze menschen een spontane uitdrukkingsvorm
was, voortvloeiend uit de gewoonte om in den gesprekstoon vorm te geven aan de
diepzinnigste problemen, een product evenzeer als een sublimeering van een
conversatie-cultuur. Bij dr Wijnaendts Francken ontbreekt deze basis, en ontbreekt
dus ook de sublimeering. Hij ging in als verzamelend geleerde en trad als verzamelend
geleerde uit. Zijn aphorismen verrijken dus niet, maar bevestigen hoogstens, dat
talrijke gangbare meeningen zoozeer gestandardiseerd zijn, dat zij in één of twee
zinnen kunnen worden geformuleerd. Men moet er niet aan denken, dat men hetzelfde
woord ‘aphorismen’, dat dr Wijnaendts Francken op zijn collectie van toepassing
acht, ook zou kunnen gebruiken voor de Pensées van Pascal!

Ego en alter ego.
In scherpte tegenstelling tot den onpersoonlijken oogst van dr Wijnaendts Francken
staat het thans herdrukte boekje van Greshoff, dat in 1926 geschreven werd, maar
nog de frischheid heeft van een malschen Meiregen: De Wieken van den Molen. Het
zijn een aantal korte dialogen, bedoeld als ‘eenvoudig leesboekje voor beginnende
twijfelaars en hen die het wenschen te worden’. De twee personages, die hier met
elkaar overhoop liggen, schelden elkaar voor ‘sofist’ en ‘slaaf’, terwijl hun discussies
meestal in het koffijhuis worden beëindigd; het café fungeert hier als een symbool
voor de onoplosbaarheid der antithese. De zoogescholden ‘sofist’ vertegenwoordigt
dan den individualistischen, sceptischen, relativistischen Greshoff, de zoogescholden
‘slaaf’ het element conventie, maatschappelijkheid en deftigheid, dat in denzelfden
Greshoff steekt; men zou de factoren ook als ‘puberteit’ en ‘seniliteit’ (maar dan in
vredesnaam niet weer mis te verstaan zooals bij Vondell!) kunnen betitelen.
In een latere periode van zijn leven heeft Greshoff zich vaker verdeeld: in den
gedichtencyclus Janus Bifrons in ‘ego’ en ‘alter ego’, in Vocus Mundi zelfs in meer
personages (een kluizenaar, een grijsaard, een strijdbaar man, enz.). Deze neiging
tot ‘zelfverdeeling’ komt bij Greshoff neer op een overdracht van bepaalde
eigenschappen, waarover hij beschikt, op een ‘ander’, die hem meer vrijheid geeft
zichzelf te zijn, ook kans geeft, om zijn lust tot overdrijven te styleeren; immers, in
het tegenpersonage staat onmiddellijk een corrigeerende kracht klaar, die met een
tegen-overdrijving kan (en mag!) antwoorden. Ik geloof, dat Greshoff op deze wijze
een natuurlijke medicijn vindt tegen een voorkeur voor het àl te sterke en àl te
nadrukkelijke, dat hem b.v. in zijn Critische Vlugschriften parten heeft gespeeld
(waarin hij zich n.l. niet verdeelde). De speelschheid der ‘zelfverdeeling’ is hier nauw
verwant aan den humor, die ook een spontane ‘zelfverdeeling’ in den stijl
veronderstelt. Elders, in zijn Rebuten, die den stijl der Wieken voortzetten, maar met
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nog meer trefzekerheid, wordt de ‘zelfverdeeling’ vervangen door de gefingeerde
betrekking tusschen briefschrijver en geadresseerde; zoowel de een als de ander,
zoowel de ‘sofist’ als de ‘slaaf’, zijn een bestanddeel van Greshoffs geest.
Dit boekje is ook curieus, omdat het laat zien, hoe Greshoff onder invloed der
omstandigheden evolueerde van het Maurras-fascisme naar zijn tegenwoordige
opvattingen, die men gerust democratisch kan noemen. In De Wieken van den Molen
treft men hem op de grens; er klinkt nog iets na van de thans ietwat
aesthetisch-snobistisch aandoende voorliefde voor den dictator, die ‘dien mijnheer
Unamuno de pen uit de hand slaat’, maar de tegenmelodie is reeds veel sterker; de
scepticus heeft zijn argumenten tegen ieder oogenblik klaar. Niet Greshoff is eigenlijk
van principe veranderd, wànt in principes heeft hij nooit veel gedaan, maar de kleur
en toon van het begrip ‘democratie’ zijn veranderd! Daarom is deze overgang van
aristocratische, naar democratische houding geen ‘bekeering’, maar een evolutie, die
zoowel de beweeglijkheid van Greshoff als de veranderde omstandigheden in Europa
typeert.
Menno ter Braak

De goede hoop
aant.

Cultuurverbroedering made in Germany
Een boek in drie talen en één ‘Kulturraum’
De Goede Hoop. Berichte aus dem deutschen en dietschen Kulturraum.
(Hermann Böhlaus Nacht., Weimar 1937.)
Zeker zal waar zijn, wat de inleider van dit zonderlinge werk, dr Franz Thierfelder,
Generalsekretär der Deutschen Akademie, er van zegt: dat het ‘nach Form und Inhalt
keinen Vorgänger in unserem Schrifttum besitzt’. Want: ‘In drei Sprachen ist es
geschrieben, drei Völkern gehört es an, zwischen denen der Ozean trennend und
verbindend rauscht, und doch erfüllt es ein Geist, der aus gemeinsamer grosser
Vergangenkeit gewachsen ist.’ Dat slaat op het Duitsche en Dietsche ‘Kulturraum’;
een woord, dat mij niets zegt en waarschijnlijk niemand iets zegt, die door den
trennenden en verbindenden Oceaan niet tot zoute krokodillentranen geroerd is.
Dit boek heeft een Hollandschen titel, maar is samengesteld door Heinz Kloss ‘im
Auftrag des Südafrikanischen Ausschusses der Deutschen Akademie unter Mitwirkung
der Nederlandsch-Duitsche Vereeniging im Haag und der Afrikaans-Duitse
Kultuur-Unie in Pretoria’. Noteeren wij, dat de opdracht kwam uit Duitschland en
de medewerking uit Nederland en Zuid-Afrika. Dat is van meer belang dan de
wetenschap, dat de titel gekozen werd, omdat Hollanders en Duitschers op de ‘Goede
Hoop’ van Jan van Riebeek naar Kaapland voeren; een startschot voor het
Germaansche bloed, om zich met ijver in die richting te spoeden.
‘De Goede Hoop’ wil drie volkeren dienen, zooals de inleider verderop zegt;
volgens hem is nu het oogenblik gekomen om het scheidende achter te stellen bij het
verbindende. ‘Seltsam mutet es an’, heet het, ‘dass zich zwel benachbarte Nationen
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wie die deutsche und die niederländische, die der gleichen Wurzel entstammen, und
deren Volkstum unmerklich (??) fast an ihren Grenzen ineinander übersfliesst, in
neuerer Zeit fast fremd geworden sind’. Zoo ‘seltsam’ is dat echter niet, want dit
proces is al eeuwen aan den gang, en de Bourgondische ‘staat’, die practisch al niet
veel meer met het Duitsche Rijk uitstaande had, is van meer beteekenis geweest voor
Nederland dan het nu zoo populaire ‘Volkstum’ van dezen inleider. En daarom is
dit boek ook zulk een zonderling en hersenschimmig wanproduct. Het bevat (te hooi
en te gras bijeengeraapte) bijdragen in het Duitsch, Nederlandsch en Afrikaansch,
en handhaaft dus de romantische illusie, dat er een soort secundaire taaleenheid zou
bestaan tusschen b.v. Duitschers en Afrikaanders. Zoo volgt op de inleiding een
artikel over ‘Der Geist des neuen plattdeutschen Schrifttums’ (van Franz Fromme),
dat zeer veel wetenswaardigs bevat, maar ons volstrekt niet tot verbroedering met al
deze platduitschers drijft. Waarom zou het contact tusschen de volken in dezen tijd
zich realiseeren via de dialecten? En is het iets anders dan sentimenteele dwaasheid,
om het bindende tusschen Duitschland en Nederland in deze buurt te zoeken? Temeer
is zooiets onzinnig, omdat men in dit boek van het Duitsch-Dietsche ‘Kulturraum’
vergeefs iets zoekt over de werkelijke cultureele prestaties der drie landen op het
gebied van schilderkunst, muziek, wetenschap, etc. etc.; er zijn, voor Nederland, een
paar willekeurige gedichten, die hier bij ongeluk verdwaald lijken, en een verbijsterend
overzicht over de ‘Gegenwartsströmungen des nordniederländischen Schrifttums’
door dr phil. Jan Hendrik Scholte, hoogleeraar in het.. Duitsch aan de Universiteit
van Amsterdam.
Het is natuurlijk een loffelijk idee vanwege de bedoelde verbroedering een
hoogleeraar in het Duitsch over Nederlandsche letterkunde te laten schrijven, maar
het is tegelijk absurd, tenminste wanneer men zijn taak opvat als prof. Scholte, die
zonder een zweem van gevoel voor verhoudingen een stroom van namen over ons
uitstort, waarin Nederlanders reeds verdrinken en a fortiori dus Duitschers en
Afrikaanders. Afgezien nog van het feit, dat het zuiver informatieve artikel in Sept.
1935 (!) is geschreven en dus in allerlei opzichten reeds verouderd is, mist het alle
overzichtelijkheid van een opstel, dat over het wezen onzer literatuur iets berichten
wil. Het is een samenraapsel, waarvoor men prof. Scholte (die o.m. een essay van
zijn zoon, Henrik Scholte, uit den Erts-almanak van 1926 als representatief voor de
toenmalige jongeren in Duitsche vertaling in extenso weergeeft!) had moeten
waarschuwen; het is een blamage, kort en goed.
***
Op deze beschouwing volgt een dito van dr F.E.J. Malherbe over de Afrikaansche
letterkunde, ook vol namen, maar vèèl beter. Over den Oceaan terugzwemmend
belandt men dan in de ‘Neulandgewinnung in Deutschland’, door Oberarbeitsführer
Dipl. Ing. Friedrich Wunderlich, gesecondeerd door een artikel over
‘Landaanwinning’, van de hand van jhr C.E.W. van Panhuys. L.J. van Gorkom,
conrector van het stedelijk gymnasium te Herzogenbusch (dat is, zoo: als men weet,
de stad met de ‘buschreiche Umstreiche’, op zijn platduitsch) behandelt de
Nederlandsche kolonisatie in Duitschland, J.J. van Deinse ‘Beziehungen zwischen
Münsterland und Holland’. ‘Deutsche Erbe im Burentume’ (Werner Schmidt Pretoria) en ‘Das Deutschtum in Südafrika’ mogen natuurlijk niet ontbreken; dat is
ook een soort landaanwinning, zij het een andere dan die jhr Van Panhuys beschrijft.
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Drs H. Krekel schrijft over de politieke en economische ontwikkeling van Nederland
sedert den wereldoorlog, en een bewoner van Potsdam, dr R.P. Osswald, geeft een
‘Zehnjahresbericht über die Entwicklung des Flamentums’. In dit artikel kan men,
evenals in het daarop volgende over de Zuid-Afrikaansche Unie van dr W. Espe uit
München, de noodige addertjes onder het gras vinden. Op bescheiden, maar dringende
wijze wordt de propaganda van zeker allooi door deze heeren, die elkaar (niet eens
over den Oceaan) toeglimlachen, gevoerd.
Deze bundel komt voor ons precies te laat; het Nederlandsche volk heeft
zich bij de verkiezingen afkeerig verklaard van imitatie-cultuur, als die in
‘De Goede Hoop’ wordt opgediend. Want hoewel er eenige zeer
behoorlijke en respectabele bijdragen in dit boek voorkomen, wordt het
geheel als imitatie gequalificeerd door de platduitsche misvatting over de
verbroedering van eenige z.g. ‘nordische’ volken door middel van
Oberarbeitsführers en soortgelijke menschen, die ons als surrogaat van
het ‘roode’ internationalisme een internationalisme van Blut und Boden
willen opdringen, onder protectoraat van het nationaal-socialistische
Duitschland natuurlijk. Ik heb goede hoop, dat onze Bourgondische traditie
ons immuun heeft gemaakt voor dergelijke verkapte reclame made in
Germany.
M.t.B.

Over sfinxen
aant.

Het geheimzinnige leven der boeren
Romans van Schiermonnikoog en Zeeuwsch-Vlaanderen
K. van der Geest, Eiland in de Branding (H.P. Leopolds Uitg. Mij, Den
Haag, 1937).
Jan H. Eekhout, Aarde en Brood (Uitg. Holland, Amsterdam 1937).
ERGENS (ik weet tot mijn spijt niet meer wáár) heb ik onlangs een zeer opmerkelijk
woord gelezen, dat betrekking had op de belangstelling voor boeren in onze
hedendaagsche literatuur. De auteur stelde n.l. vast, dat wij, hoewel de boeken over
het ‘regionale’ leven steeds nog in aantal toenemen, toch eigenlijk niets weten van
den boer; en hij formuleerde het daarop ongeveer als volgt:
‘De boeren leven als sfinxen onder ons.’
De boer als sfinx: dat is een zeer vruchtbare gedachte. De sfinx is een wezen, dat
boordevol raadselen onder de menschen woont; op een afstand weliswaar, maar toch
bereikbaar, wat den buitenkant betreft. Iedereen, die in de buurt komt, kan de sfinx
naderen om naar de oplossing van de raadselen te vragen; maar wat de sfinx
antwoordt, is nog raadselachtiger dan het raadsel zelf. Hoewel dus de sfinx in haar
bestaan geenszins ontkent wordt, weten wij van haar wezen niets, of vrijwel niets.
Zoo gaat het ook met de boeren, onze medeburgers, die betrekkelijk zoo dichtbij en
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tevens zoo ontzaglijk veraf leven in deze wereld, die langzamerhand geen enkele
boersche eigenaardigheid en evenmin de boersche afgeslotenheid respecteert, die
met radio en film doordringt in de kleinste plattelandsnesten, die alles tracht te
nivelleeren door een eenheidsrecept van cultuur.... en die toch, op straffe van onder
te gaan door gebrek aan levensmiddelen, den boer niet kan vernietigen! Want daarin
onderscheidt zich de man, die aan ‘de bron’ staat, van de overige bevolkingsgroepen,
dat hij gebonden is aan de vruchtbaarheid der aarde, van het oer-raadsel van geboren
worden en vergaan, van zaalen en geoogst worden; de Fransche Zwitser C.F. Ramuz
heeft in een bijzonder scherpzinnig en goed geschreven boekje, dat ik met groote
warmte aanraad Questions; onlangs verschenen bij Grasset, daarop den nadruk gelegd.
Omdat de boer dus door de huidige civilisatie wordt bedreigd en meer dan ooit
gedwongen wordt telkens iets prijs te geven van zijn eigenheid, terwijl hij, anderzijds,
toch door zijn positie als bebouwer van den grond niet door de stadsbeschaving kan
worden opgeslokt, zoolang de geheele landbouw en veeteelt niet gemechaniseerd
zijn (en is dat mogelijk?).... omdat dus de boer nog steeds een eigen leven leeft in
deze maatschappij, die zijn afzondering slechts pro forma eerbiedigt, daarom is de
boer voor ons een sfinx, waarnaar de algemeene nieuwsgierigheid der stedelingen
uitgaat, zonder dat zij zijn raadselen kunnen oplossen. Alle Oedipussen van de
‘regionale’ romans komen naar het platteland en trachten hetzij den landelijken blik,
hetzij de volksche klauwen, hetzij de primitieve haren van de boerensfinx te
beschrijven; en telkens keert men, na een boek van een dier ontraadselaars gelezen
te hebben, naar huis terug, met het gevoel, dat zij wonderveel hebben verteld en zelf
in de stallen en schuren zijn doorgedrongen, zonder ook maar één raadsel van het
geheimzinnige wezen te hebben opgelost. Dat is een zeer curieus verschijnsel:
naarmate men meer schrijvers naar de boerderij (of, mutatis mutandis, de visscherij)
ziet vertrekken, wordt de boer ‘sfinxischer’. Hij laat dien stroom van Blubo-literatuur
over zich heengaan en glimlacht.... niet eens, want hij heeft andere zorgen.
De boerenmaatschappij is geen expansieve maatschappij, zooals de stedelijke, die
met haar drukpersen en filmjournaals streeft naar nivelleering en universaliteit. De
samenleving der boeren herinnert nog altijd het meest aan de wereld, zooals zij er
voor de ontwikkeling der techniek uitzag; zij ligt nog niet zoo ver van de
middeleeuwen af als de ontmantelde stad, die geen eenheid, geen vesting en geen
door privileges bevoorrechte meer is; in haar begrippen heeft de ‘evolutie’ minder
radicaal huisgehouden, en juist daarom is de boer voor den stadsmensch zoo volmaakt
onbegrijpelijk. En bovendien: de boer wordt meer en meer voor zich zelf
onbegrijpelijk, nu hij eenerzijds door de stedelijke civilisatie wordt aangetast en
anderzijds zijn oeroude functies blijft uitoefenen, omdat de bodem zulks eischt. Onder
het radiogeloei van de match Nederland-België beploegt de boer met de traditioneele
tabakspruim achter de kiezen den grond; hij hoort staatslieden spreken, die hij nog
nooit gezien heeft, hij ziet in de provincie-bioscoop conflicten van stedelijke liefde
en stedelijken haat, waaraan hij uit zijn eigen ervaring geen enkele realiteit vermag
te verbinden; hij wordt, kortom, het voor anderen en zichzelf meest raadselachtige
wezen van Europa, en zonder den boer op den achtergrond is iedere philosophie van
den stedeling grauwe theorie.
Wie zal den roman van dezen boer schrijven? Het genie, dat zich daaraan zal wagen,
durf ik niet te voorspellen. In afwachting daarvan zullen er nog heel wat boerenromans
verschijnen, die slechts de projectie van den nieuwsgierigen stedeling op den
plattelander geven of - zooals bij den roman van K. van der Geest het geval is - een
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sobere notitie brengen van het bestaan op een eiland, zonder dat toch het groote
raadsel wordt aangeraakt.

Verdienstelijk debuut
K. van der Geest geeft in zijn roman Eiland in de Branding een verdienstelijk debuut;
al behoort hij, wat zijn verhouding tot zijn onderwerp betreft, tot de ‘regionale’
auteurs, hij valt tusschen hen onmiddellijk op door een natuurlijk schrijftalent en een
tegenzin in de overlading met pittoreske détails, waaraan verschillende zijner collega's
zich nogal eens schuldig maken. Als ik mij niet vergis, is het eiland, waarover hij
schrijft, Schiermonnikoog, en hijzelf ter plaatse uitstekend bekend; één van de
qualiteiten van het boek is de zuivere plaatsbeschrijving; zuiver ook voor dengene,
die (zooals schrijver dezes) het eiland in quaestie niet kent en zich dus moet laten
suggereeren wat hijzelf niet gezien heeft. De soberheid is bij boeken als deze een
groot voordeel; zij verraadt meestal meer kennis van zaken dan de poëtische
uitvoerigheid. Ook heeft Van der Geest gelukkig de ondraaglijk geworden mode
korte zinnetjes om in den tegenwoordigen tijd te schrijven versmaad; wanneer er iets
van sfeer in zijn roman naar buiten komt, dan is dat zeker niet in de laatste plaats te
danken aan het ontbreken dier altijd maar ‘presente’ kortademigheid. Er staat iets
in een zin, dien Van der Geest opschrijft, al is hij op de eerste bladzijden boeiender
en geserreerder dan in het vervolg; hij weet zijn personages door teekenende
bizonderheden te karakteriseeren; een bewijs, dat hij niet over theoretische wezens
handelt, maar over ‘zijn eigen’ menschen, die tusschen water en helmmatten hun
langzaam veranderend leven leiden.
Vooral de centrale figuur van Eiland in de Branding, Reint de Kruk, die het midden
houdt tusschen een gemankeerden avonturier en een dorpspotentaat, heeft Van der
Geest hier en daar heel scherp uitgebeeld. Deze koopman, die door zijn kasboek zijn
heele omgeving beheerscht en tenslotte ook zijn invloed krijgt op de ontwikkeling
van het eiland als badplaats, is zonder de sentimenteele oubolligheid der landelijke
litteratuur opgezet en leeft; op hem heeft Van der Geest werkelijk vat, en zoodra de
menschen van het eiland met hem in aanraking komen, nemen zij iets van dat leven
over; zij worden er door beinvloed en gericht. Ook het inwendig conflict in dezen
man is onsentimenteel aangeduid; hij is voor de eilandbewoners een gerespecteerde
en tevens gevreesde bondgenoot van den duivel; hij heeft gezag en is toch inwendig
tegen zichzelf in opstand; hij streeft naar winst, en brokkelt toch af, zooals het eiland
door de zee afbrokkelt.
De eenvoud, die tot de grootste verdienste van het boek (want het is geen
onnoozelheid, die hier sobere vormen vindt), is echter ook een van de gebreken ervan.
Als vele andere debutanten heeft Van der Geest zich te veel vastgelegd op zijn ééne
methode, zonder dat hij daarmee een climax weet te bereiken; zijn roman is daardoor
typisch ‘horizontaal’ geworden en verliest zich, zonder overigens in breedsprakerige
praat te ontaarden, toch een weinig in die horizontale vlakte. Te oordeelen naar het
zeer goede, strakke begin, had Eiland in de Branding nog meer kunnen worden; het
had zich - wie weet? - misschien aan het raadsel van de boeren- en visscherssfinx
kunnen wagen. Want voor dat raadsel blijft Van der Geest evenzeer staan als zijn
‘regionale’ collega's; hij blijft een beschrijvende geest, die zich geconcentreerd heeft,
hij is geen Oedipus, die de sfinx de waarheid afvraagt. Het ware echter ook wat veel
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gevergd, dat van een debutant te verwachten. Alles hangt af van zijn tweede boek,
das verhängnisvolle Buch, waaruit men dikwijls het meeste leert over de ontwikkeling
van den schrijver na zijn eerste succes. Dit succes, dat hem toekomt, zal Van der
Geest op één of andere manier ‘vormen’, dat is zeker.

Romantiek van den stedelijken geest
Terwijl Eiland in de Branding een voorbeeld is van een sober en zonder pretenties
geschreven boek, hebben wij in Aarde en Brood van Jan H. Eekhout een staaltje van
den echten stedeling, die over zijn sfinxen spreekt, zonder dat men het gevoel heeft
iets anders van deze wezens te zien dan hun uitwendige vormen. Eekhout komt uit
Zeeuwsch-Vlaanderen, en zijn roman heeft een hoeve in die streek tot onderwerp;
ook zijn taal is eenigszins door het dialect gekleurd, al is hij geen dialectschrijver,
zooals Coolen in zijn Brabantsche periode. Er is hier dus geen moeite gespaard om
het authentieke te benaderen door uiterlijke middelen, maar met dat al blijven de
boeren van Eekhout romantische creaties van een stedelijken geest. Hij is ongetwijfeld
zeer goed op de hoogte van het aspect van het landschap en van de menschen, maar
hij blijft er tegen aan kijken, zonder blijkbaar in de gelegenheid te zijn binnen te
treden en het specifiek-boersche tot inzet te maken.
Eekhout schrijft een geheel anderen stijl dan Van der Geest. Het is een pompeuze
stijl, zwanger van woorden en nog eens woorden; het is een pronkende stijl zonder
humor (en bij ‘pronken’ denk ik nu speciaal aan een pauw, die zijn staart met
welbehagen ten aanschouwe van de kippen ontplooit), waarin men den al te bewusten
artiest zeer spoedig ontdekt. Eekhout zou tot de barok van het provincialisme gerekend
moeten worden; hij zwelgt in woordvormen, in schoone zinnen, in zwelling en
sonoriteit. Daarbij vergeleken doet het drama van zijn roman, dat men het drama der
onvruchtbaarheid zou kunnen noemen, wat zoetelijk en gearrangeerd aan. De
hoofdfiguren, Petrus Lammaert en zijn vrouw Nelia, vertegenwoordigers zoogenaamd
van het Zeeuwsch-Vlaamsche boerenleven, zijn sterk geïdealiseerde wezens, typische
projecties van de stadscultuur op het platteland. Het idealiseeren geschiedt bij Eekhout
niet, zooals het b.v. bij J.J. Cremer geschiedde; Eekhout behoort eerder bij de
pathetische ‘idealisten’, die wel uitgaan van den boer en zijn wereld, maar niet kunnen
nalaten daarin onmiddellijk stadsche conflicten den voorrang toe te kennen.
Aan Eekhout ontbreekt wat Van der Geest bezit: eenvoud. Hij is veel geroutineerder
dan zijn collega van Schiermonnikoog, hij beschikt over veel meer uitwendige
stijlmiddelen, maar hij blijft bij Van der Geest ten achter in menschenkennis; een
figuur als de koopman Reint de Kruk zoekt men in Aarde en Brood tevergeefs. De
kinderloosheid van Nelia, waarin zich de vloek van de hoeve voltrekt, de invloed
van de naijverige zuster Zanne op den vader, die door deze kinderloosheid in de
fundamenten van zijn bestaan wordt aangetast: dat alles was met minder pronk en
meer reëele kennis beter tot zijn recht gekomen. De sfinx dwingt men geen enkele
oplossing van geen enkel raadsel af door een virtuoos, maar in laatste instantie toch
ijdel taalgebruik.
Menno ter Braak.
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Korte inhoud van de besproken boeken
‘Eiland in de Branding’ van K. van der Geest is de roman van Reint de Kruk, den
koopman, die zeeman had willen worden, en nu door zijn noodlot gedreven wordt
om door zijn geld over de eilandbewoners te heerschen. Dat is zijn ‘verbond met den
duivel’; denzelfden duivel, die volgens een profetie het eiland door de zee zal laten
verslinden. Reint is dus de koopman tegen wil en dank, die daarom verdeeld is in
zichzelf. Naarmate hij meer macht krijgt door zijn geld, gaat het eiland als badplaats
een grooter toekomst tegemoet. Maar in zijn zoon vindt hij zich zelf terug, en dit doet
hem zijn noodlot aanvaarden; als deze hem door een misverstand verlaat, brokkelt
het leven van Reint af, en parallel daarmee gaat de achteruitgang van het eiland.
De terugkomst van den zoon opent een nieuwe episode.
‘Aarde en Brood’ van Jan H. Eekhout heeft tot onderwerp de hoeve van het
boerengeslacht Lammaert. Petrus, de zoon van Frans Lammaert, trouwt met Nelia;
het huwelijk blijft kinderloos, en daardoor wordt de verhouding van Nelia tot den
vader steeds meer bedorven, ook onder invloed van haar naijverige en heerschzuchtige
zuster Zanne. De dood van Frans Lammaert en de krankzinnigheid van Nelia zijn
nog niet de eenige symptomen van den vloek; Petrus steekt zijn huis in brand, maar
hij bevrijdt zich ten slotte van de wraakgevoelens jegens Zanne.

Twee romans van Melis Stoke
aant.

Herman Salomonson, De Reis zonder Einde. (C.J. Veen, A'dam z.j.)
Melis Stoke, Hoogwaardigen. (H.P. Leopold Uitg. Mij., Den Haag 1937).
Herman Salomonson is voornamelijk bekend onder het middeleeuwsch klinkend
pseudoniem Melis Stoke, en in die schijngestalte van vlot en gezellig humorist heeft
hij zich een reputatie en een lezerskring weten te verschaffen. Hij moet iemand zijn,
die bijzonder vlug met de pen is, want in één jaar twee romans schrijven is geen
kleinigheid, vooral niet, als men er nog andere gewichtige zaken bijdoet, zooals
Salomonson, die in de perswereld ook nog een naam heeft.
Moeten wij echter onderscheid maken tusschen Herman Salomonson en Melis
Stoke? Of liever: heeft Salomonson de bedoeling door zijn roman ‘De Reis zonder
Einde’ afstand te nemen van zijn vermaard pseudoniem? Men zou het haast zeggen,
afgaand op deze twee boeken, waarvan het eene (‘De Reis zonder Einde’) nadrukkelijk
den eigen naam van den auteur vermeldt, terwijl het andere (‘Hoogwaardigen’)
middeleeuwsch gecamoufleerd verschijnt als voorheen. Misschien hangt een en ander
samen met de sympathie voor de Oxfordbeweging, die de heer Salomonson in den
laatsten tijd liet blijken? ‘De Reis zonder Einde’, roman van een Indische reis, heeft
althans een zeer religieus gestemd slot; de hoofdpersoon maakt een soort innerlijke
bekeering door en voelt zich daardoor gesterkt om de moeilijkheden van het leven
te aanvaarden. In den stijl van Salomonson doet dit element was vreemd aan, maar
per slot van rekening is het niet onlogisch met de stof verweven. De bekeering is een
oplossing, en de techniek van de oplossing heeft Melis Stoke in zijn romans altijd
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zeer knap weten te beheerschen. Dat deze plotselinge openbaring van verbondenheid
met het Al psychologisch aannemelijk gemaakt is, laat zich natuurlijk minder
gemakkelijk beamen; en blijken moet, of Salomonson zich verder in deze richting
zal ontwikkelen.
De hoofdpersoon van ‘De Reis zonder Einde’ is de zoon van den in Indië overleden
zakenman Abraham Langelaan. De stand van het nagelaten vermogen maakt het
noodzakelijk, dat deze Aat(je) zelf de reis naar de koloniën onderneemt. Hij wordt
gedurende die reis eigenlijk pas volledig mensch; niet alleen door de moeilijkheden,
waarvoor hij komt te staan (het zijn er heel wat!), maar ook door de vrouwen, die
hij, zooals dat op zulke trips meer gebeurt, ontmoet, waarvan de charmante mevr.
Gijsberti wel de gevaarlijkste is. Het huwelijk van Aatje Langelaan, wiens vrouw,
in patria achtergebleven, een kind verwacht, wordt door deze nieuwe
gevoelsbetrekkingen ernstig op de proef gesteld. Maar het contact met den gestorven
vader, dat zich door allerlei relaties aan den zoon openbaart, brengt hem eindelijk
tot de ontdekking van de trouw aan zichzelf en de taak, die hem wacht.
Salomonson manifesteert zich ook ditmaal als een zeer vlot auteur, die de kunst
verstaat licht en onderhoudend te schrijven, zonder zich al te veel op één detail blind
te staren. Hij heeft dit boek met quasi gefacsimileerde zakenbrieven gelardeerd, die
den indruk van nabijheid en echtheid van het gebeurde moeten versterken.
***
Den ‘puren’ Melis Stoke vindt men terug in de grappige historie, die in
‘Hoogwaardigen’ wordt verteld. Eigenlijk is de schrijver hier in gemakkelijker
vaarwater, dat hij bovendien als een geroutineerde loods beheerscht; zijn onderwerp
is de concurrentie van twee groote provinciale kranten, de ‘Echo’ en de ‘Post’,
waarvan de eerste het deftige en soliede, de tweede het sensationeele en populaire
is. Maar ook de deftige bladen hebben tegenwoordig sensatie, ‘stunts’ en koppen
noodig, omdat zij anders hopeloos zouden ten gronde gaan aan hun fatsoen en
waarheidsliefde; ook de ‘Echo’ herziet dus haar typographie en maakt klinkende
koppen. De jonge journalist Fokkens, die alle registers bespeelt van hoofdredacteur
tot reporter, vindt zijn ‘stunt’ in een zaak, die hem tevens met bekwamen spoed
verliefd doet worden; een zaak, die samenhangt met een vereeniging van
eugenetischen aard en een wonderlijk testament van een wonderlijken ouden heer.
Het geheel is een vermakelijke satyre in den stijl van Melis Stoke, die zulke
ontspanningslectuur uit zijn mouw schudt, alsof de complicaties voor het opscheppen
lagen.
M.t.B.

Historische eierdans
aant.

De moderne geschiedschrijver tusschen objectiviteit en subjectiviteit
Definitie ‘op punten’
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Jan Romein, Het Onvoltooid Verleden. Kultuurhistorische Studies. - (Em.
Querido's Uitg. Mij, Amsterdam 1937).
Huizinga heeft in zijn Cultuurhistorische Verkenningen (waarvan het nieuwe boek
van dr Jan Romein reeds blijkens zijn ondertitel een soort pendant is) de volgende
definitie van geschiedenis gegeven:
‘Geschiedenis is de geestelijke vorm, waarin een cultuur zich rekenschap geeft
van haar verleden.’
Over die Verkenningen en over die definitie met name is eenige jaren geleden een
scherpe pennestrijd ontbrand, waaraan ook Romein heeft deelgenomen; men vindt
zijn critische beschouwing (Kanttekeningen bij Huizinga's Cultuurhistorische
Verkenningen) in dezen bundel opgenomen. Romein merkt daarin onder andere op,
dat in de definitie van Huizinga niet ligt opgesloten, dat ‘de meest voorkomende
historische gerichtheid er een is van het “nu” uit naar het verleden, waarbij m.a.w.
het verleden slechts als voorbereiding tot het heden gezien wordt.’ Thucydides,
Herodotus, de middeleeuwsche kroniekschrijvers, maar ook nog een historicus als
Droysen, die over Alexander den Groote schrijft, maar eigenlijk de opkomst van
Pruisen en zijn ‘Philippus van Macedonië’, Bismarck, op het oog heeft: zij allen
beschouwen de geschiedenis tot op zekere hoogte als een aanloop tot het heden.
Daarom wil Romein Huizinga's definitie als volgt wijzigen:
‘Geschiedbeoefening is de vorm, waarin een cultuur haar heden tracht te verstaan,
door zich rekenschap te geven van het haar toegankelijke verleden.’
In deze bescheiden en voorzichtig aangediende wijziging, die het heden, méér dan
bij Huizinga het geval was, tracht op te slorpen, verbergt zich - al zou men dat
misschien op het eerste gezicht niet zeggen - de tragedie van den modernen historicus,
die zich als historicus wil handhaven en legitimeeren, maar tegelijkertijd de
geschiedenis met de subjectiviteit van het heden wil verzoenen; dit echter niet meer
op de argelooze manier van vroeger, maar door philosophische probleemstelling.
De geschiedschrijving is heel lang naïef gebleven, en de eigenlijke waarde van
19de-eeuwsche geschiedschrijvers als Ranke wordt mede bepaald dóór die naïeveteit.
Men dacht er niet (of nauwelijks) over na, wat men deed, als men zich rekenschap
gaf van het verleden; ook wanneer men het als aanloop tot het heden beschouwde,
meende men toch, dat men ‘weergaf’, hoe het in het verleden ‘recht eigentlich’
toegegaan was. De historische wetenschap was sterk door haar onbewust (en later
met bewuste hardnekkigheid nog volgehouden) isolement van de wijsgeerige
bezinning; ook thans nog zijn er historici bij de vleet, die van de philosophie in hun
vak niets willen weten, bang als zij blijkbaar zijn om onaangename en onveilige
elementen in hun wereldje tegen te komen. Het is een sterk instinct, dat hen daarbij
drijft, want inderdaad, zij hebben gelijk: als men, in zijn functie van geschiedschrijver,
na gaat denken over wat men doet, loopt men groot gevaar door den twijfel aan de
‘waarheid’ van eigen voorstellingen te worden aangevreten en tot onvruchtbaarheid
te worden gedoemd. Als historicus moet men dus òf naïef zijn (voorzoover het het
‘vak’ betreft), òf.... den naam ‘historicus’ prijs geven. In het eerste geval blijft men
zich afsluiten voor den philosophischen twijfel, zoolang men geschiedenis schrijft;
in het tweede geval gebruikt men het historische materiaal doelbewust voor andere
doeleinden (voor de rechtvaardiging van eigen standpunt, voor annexatie van het
verleden door het heden).
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Het ‘inwendig debat’.
Wat is nu de tragedie van den historicus, die te intelligent is om aan zijn isolement
en naïveteit te kunnen vasthouden (tegen beter weten in), maar tevens met al zijn
instincten historicus blijft? Het is de tragedie van den eierdans tusschen verleden en
heden, tusschen traditie en vernieuwing, tusschen objectiviteit en subjectiviteit. De
critische intelligentie zegt: ‘Geef het objectieve verleden prijs’; de historische
instincten protesteeren: ‘Maar dan kan men immers met goed fatsoen geen
geschiedenis meer schrijven!’ Dit ‘inwendig debat’ zet zich voort, tot ergens de
voorloopige redding in zicht komt: de definitie. De definitie moet altijd dienst doen,
om aan een onbeslist duel een voorloopig einde te maken; in de definitie wint meestal
in feite geen der beide debaters, en één wint er ‘op punten, zonder dat de ander ook
maar in het minst knock out geslagen is. In den geboren historicus, die door zijn
intelligentie geplaagd wordt, maar daarom niet minder een geboren historicus blijft,
wint ‘op punten’ altijd de objectiviteit, maar zonder dat de toeschouwer het
triomfantelijk gevoel heeft de subjectiviteit knock out te zien slaan. De definitie is
hier dus geen oplossing, maar een tijdelijke bezwering van het altijd dreigend gevaar
door een ensemble van geruststellende woorden, die bij machte zijn den opsteller
der definitie aan windstilte te helpen; in die periode van windstilte is het hem dan
weer mogelijk zijn vak te beoefenen en te doen, alsof er geen twijfel was; de windstilte
door de definitie is voor deze menschen de ‘Ersatz’ van de vroegere, verloren
naïveteit. Men kan echter nooit met zekerheid voorspellen, hoe lang het duren zal
tot de groote wind van den critischen twijfel weer gaat waaien..
Vergelijkt men de definities van Huizinga en Romein, dan ziet men eerst, dat
Romein zich verder waagt dan Huizinga; hij heeft meer durf ten opzichte van het
heden en de subjectiviteit; maar verder ziet men, dat Romein in zijn manier van
redeneeren nauw verwant is aan Huizinga, en dat hij, evenals Huizinga, in laatste
instantie historicus blijft, omdat hij met zijn sterkste instincten historicus is. Historicus:
d.w.z. géén profeet, géén mysticus, géén philosoof, géén dilettant (noch in den
gunstigen, noch in den ongunstigen zin van het woord), maar voor alles intelligent
strateeg, met den nadruk op intelligent; die intelligentie blijkt overal, blijkt in bijna
al deze opstellen uit de boeiende vondsten en scherpzinnige amendementen. Jan
Romein is een leerling van Huizinga, waarschijnlijk zijn beste leerling; het strekt
Huizinga tot eer, dat hij op een geest van deze qualiteit zijn stempel kon drukken
(want men proeft in sommige zinswendingen van Romein nog den invloed van den
meester), het strekt Romein tot eer, dat hij, met behoud van het goede, dien invloed
zelfstandig wist te verwerken en er zich, waar het noodig was, van wist te bevrijden.
Maar zij behooren beide tot één ‘school’: die der intelligente historici met het
subjectiviteit-objectiviteit-complex. Het verschil tusschen Huizinga en Romein lijkt
mij niet zoozeer een verschil in temperament en methode (hun beide definities hebben
denzelfden ‘toon’, al bestaan er feitelijke afwijkingen van groot belang), als wel een
verschil in afkomst en generatie. Huizinga behoort in wezen tot de vooroorlogsche
intellectueelen; zijn intelligentie is, conform deze gebondenheid, conservatief-liberaal,
zijn critiek op den ‘geest der eeuw’ ontleent haar normen aan de ethiek der liberale
intellectueelen (hetgeen natuurlijk volstrekt niet uitsluit, dat hij daarop ook critiek
heeft!). Romein daarentegen onderging sterken invloed van het marxisme; men kan
gerust zeggen, dat de historisch-materialistische methode voor zijn historische
denkwijze beslissend is geworden (al sluit dat volstrekt niet uit, dat hij daarop ook
critiek heeft!); beslissend misschien ook voor zijn carrière, want wij moeten hier het
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beschamende feit constateeren, dat de intelligentste historicus van de generaties na
Huizinga geregeld voor een hoogleeraarschap gepasseerd is, omdat de
historisch-materialistische methode niet welgevallig is aan de personen, die de lakens
uit-deelen. Men behoeft geen zeloot van het historisch-materialisme te zijn (wat
Romein trouwens ook niet is, getuigen zijn gereserveerde uitlatingen over die methode
in caricatuur), om een dergelijke struisvogelpolitiek in wetenschappelijke
aangelegenheden ten stelligste af te keuren.

Geven en nemen.
Is er dus verschil in details te over, de overeenkomst tusschen Romein en Huizinga
is toch nog veel evidenter. Men leze slechts de inleiding die Romein aan zijn bundel
Het Onvoltooid Verleden vooraf doet gaan; hier is de geboren historicus aan het
woord, die door de intelligentie geplaagd wordt, maar tevens tot elken prijs de
historische objectiviteit (zij het dan in den ‘modernsten’ vorm) wil vasthouden, omdat
anders zijn sterkste instincten hun geliefkoosden spelvorm zouden moeten ontberen.
Romein erkent ‘dat het verleden zich aan ons voordoet niet als een constante, doch
als een variabele grootheid.’ Maar: ‘Men versta mij intussen niet verkeerd.’ (Dit
‘intussen’ symboliseert weer de tragedie van den modernen historicus. M.t.B.) ..‘Ik
acht.. de wereld en dus het verleden òòk: werkelijk, d.w.z. een realiteit, buiten en
onafhankelijk van de kennis, die wij er van dragen en van de wijze waarop wij haar
zien. De wijsgerig nog het best door het begrip realisme uit te drukken opvatting is
de mijne.’ Goed; maar op welke gegevens is zulk een realisme gegrond? En wat
heeft men aan zulk een werkelijkheid, onafhankelijk van alle kennis? ‘Unsere
Geschichtsquellen bewahren nicht die Schicksale der bei der Eroberung Lüttichs
zertretenen Veilchen, nicht die Wolkenbildungen vor Belgrad, nicht die Leiden der
Kühe im Brande Löwens, sondern mit ungeheuer verengten Einstellung das für
gewisse menschliche Interessengruppen Selektiv-Wirksame; auch keinesweg alle
Umstände dieses Wirksamen, denn alles Nicht-Soziale, Nicht-Politische, also just
das eigentlich Seelische, soweit es bloss einmalig, nur personal, nur intim ist, wird
grob überrädert, wofern es nicht als ‘wesentlich’ gelten kann für jene zuletzt doch
nur gespenstisch-abstrakten und wertlosen Staat- und Landkarteverschiebungen, die
der Mensch, seiner selber spottend, zuletzt ‘geschichtliche Wirklichkeit nennt’,
schreef Theodor Lessing in zijn Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen, daarmee
het probleem der historische werkelijkheid voortreffelijk herleidend tot een probleem
van vergeten andere werkelijkheden.
‘Edoch (nieuw symbool der tragedie. M.t.B.) dit realisme zij critisch.... Het objekt
der geschiedwetenschap moge onafhankelijk zijn vàn onze geest (dit lijk: mij een
zinnelooze opmerking, want een object onafhankelijk van onzen geest, is noch objekt,
noch subjekt. M.t.B.), het kan niet anders gekend worden dan door en via die geest.’
In dien toon van ‘geven en nemen’ gaat deze inleiding voort. De strekking is duidelijk:
Romein is een geboren strateeg, die alle betrekkelijkheden van het ‘onvoltooid
verleden’ erkent, maar ondanks alles aan een objectieve historische werkelijkheid is
blijven gelooven. Daarom kan hij de dialectiek van Marx ook zoo goed gebruiken
als strategisch middel; hij acht deze dialectiek ‘voor een strenge filosofie misschien
onbruikbaar, voor de historie.... onmisbaar.’ De historicus Romein, die toch waarlijk
niet van philosophische neigingen gespeend is, ziet men hier dus plotseling de
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philosophie op stal zetten, omdat zij anders in strijd zou komen met zijn historische
onmisbaarheid! Triomf van den historischen geest over den philosophischen!

Vernieuwde traditie.
De bijzondere qualiteiten van Romein moet men dan ook niet zoeken in een ‘strenge
philosophie’, maar in een groote harmonie tusschen de tactiek van zijn methode en
zijn persoonlijkheid. Omdat hij zich wel bewust is van de tragedie der moderne
geschiedschrijving en er in dit opzicht minder vooroordeelen op na houdt dan
Huizinga, staat hij b.v. geenszins star afwijzend tegenover de ‘vie romancée’, zooals
zijn leermeester; hij geeft een uitstekende verklaring van de populariteit van dit genre,
al is hij er allerminst een critiekloos bewonderaar van. Trouwens, hij begrijpt het
dilemma van Huizinga, dien hij met het grootste respect bestrijdt, zoo goed, dat men
haast niet anders kan verwachten, of Romein moet degene zijn, die de fakkel van
Huizinga overneemt; want alleen hij is daartoe in staat, die niet blindelings imiteert,
maar de traditie levend houdt door haar persoonlijk te verwerken. In de opstellen
van Romein nu openbaart zich iemand, die beseft, dat men de traditie niet omver kan
werpen, zoolang men historicus blijft (en dat wil Romein immers); hij wil echter het
overgeleverde toetsen aan het materiaal, hij wil de traditie lenig, soepel houden door
nooit te aarzelen haar dorre bestanddeelen af te stooten. Zoo vernieuwt Romein in
één der belangrijkste hoofdstukken van zijn boek de historisch-materialistische traditie
(waaraan hij blijft vasthouden, omdat hij er van uitgaat) door zijn
‘verspringingstheorie.’ Geinspireerd door een concrete waarneming (dat de
Londensche City nog door gas verlicht werd, terwijl b.v. Amsterdam allang electrische
straatverlichting had), komt hij tot de conclusie, ‘dat in den strijd om de voorrang
datgene de beste kansen heeft, dat het achterlijkst is.’ Want waarom bleef de
gasverlichting in Londen zoo hardnekkig bestaan? Omdat het gas eens modern was
en dit eens-moderne met zijn gecompliceerdheid de ontwikkeling van het
nòg-modernere op een zeker historisch moment tegenhoudt; de achterlijkheid van
Amsterdam op dit gebied wordt plotseling een voordeel, omdat men daar geen
geasfalteerde straten behoeft op te breken en de electriciteit dus met veel minder
moeite in kan voeren. Deze waarneming veralgemeent Romein aan de hand van
talrijke andere voorbeelden; zoo verklaart hij b.v. de snelle ontwikkeling van
Sowjet-Rusland juist uit de achterlijkheid van het land, dat de burgerlijk-kapitalistische
periode overgeslagen heeft, terwijl Europa, dat alle verfijningen van het kapitalisme
heeft doorgemaakt, en dus in een vorige periode ‘hooger’ stond, daarom dat tempo
niet kan bijhouden; hetzelfde is, mutatis mutandis, met Japan het geval. De wijze,
waarop Romein deze ‘verspringingstheorie’ voordraagt, kan men roemen als een
model van historische schriftuur; hoewel het streven naar de ‘wetmatigheid’ merkbaar
is, verdort het betoog nergens, omdat de concrete voorbeelden vooral de noodzakelijke
verlevendiging aanbrengen. Ik geloof niet, dat iemand deze studie kan lezen, zonder
er waardevolle ‘Anregungen’ van mee te nemen.
In andere opstellen geeft Romein weer andere aspecten op de historische stof, die
de traditie haar buigzaamheid hergeven. Hij laat b.v. (in een critiek op een boek van
den historicus Lot) het eigenlijke begrip ‘volksverhuizing’ verdwijnen, door te laten
zien, hoe het ‘verschrompelt tot een reeks invallen van betrekkelijk kleine benden,
wier krijgsoperaties slechts op twee plaatsen tot een openlijke verovering hebben
geleid’; elders doet hij uitkomen, hoe de traditioneele grens tusschen Oudheid en
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middeleeuwen vervaagt, hoe de gedachte van Romes eeuwigheid juist uit de
verwachting van den ondergang wordt geboren, hoe de Byzantijnsche cultuur
geenszins te verklaren is als een decadentie-symptoom, maar veeleer als een uitstraling
van een absoluten Staat, die zich voor onfeilbaar en compleet houdt, enz. enz. Ik kan
geen opsomming geven van de vele treffende, altijd persoonlijke en dikwijls bijzonder
oorspronkelijke vondsten, die men in dezen bundel (ook voor leeken bestemd)
tegenkomt. Jan Romein handhaaft hier zijn reputatie als intelligent historicus en ik
leg, om dit artikel te besluiten, nu den vollen nadruk op intelligent.
Menno ter Braak.

Van de leestafel
aant.

Ina Boudier-Bakker, Paul. (P.N. van Kampen en Zn, Amsterdam z.j.)
Met deze novelle is mevr. Boudier-Bakker, na haar uitstapje in de middeleeuwen,
terug gekeerd tot het genre, dat zij steeds beoefend heeft, en waaraan zij haar
populariteit te danken heeft: de beschrijving van de moedergevoelens en de reacties
van het kind op de volwassenen. Ditmaal ontmoeten elkaar twee moeders van één
jongen in een hotel. Deze twee moeders zijn geen biologische onmogelijkheid, maar
een complicatie van het leven. Paul is n.l. de onechte zoon van Alice van Looven,
een meisje, dat verleid werd en nog niet in staat was de moreele verantwoordelijkheid
van het hebben van een kind te dragen, al doet zij een oogenblik alsof. Deze moeder
heeft hij dus niet gekend; want over hem ontfermde zich mevrouw Lévin, bij wie
Alice van Looven op kamers woonde, en voor haar werd Paul het eenige levensdoel.
Na den dood van haar man hertrouwt zij om het kind een wettigen naam te geven.
Paul wordt pro forma de zoon van den gepensionneerden kapitein Berend. Een
ontmoeting na lange jaren tusschen deze beide moeders: het onderwerp ligt geheel
in de lijn van mevr. Boudier. Zij heeft het dan ook met haar gewone schrijfvaardigheid
behandeld, al blijft de toon wat mat en al is de verliefdheid van Paul voor de oudere
vrouw, die hij niet met zijn verstand, maar met zijn erotisch gevoel als zijn moeder
‘herkent’, niet geheel overtuigend gesuggereerd. Maar met dat al wordt het den lezer
duidelijk, dat mevr. Boudier op dit terrein volkomen thuis is. Haar voorkeur gaat uit
naar deze sfeer van het ‘armoede’-complex en zij weet deze ‘armoede’ der menschen,
die gedoemd zijn in een hotel rakelings aan elkaar voorbij te gaan, in het timbre van
haar stijl te laten doorklinken.
M.t.B.

Van de leestafel
aant.

Alle Smeding, Liefde. (Wereldbibliotheek, A'dam 1937).
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Alle van Wijhe-Smeding, Tusschen de menschen (Universum editie.
Haarlem).
Alle (van Wijhe-Smeding blijft volhouden, ook al is zij na de sensatie met ‘De
Zondaar’ langzamerhand wat op den achtergrond geraakt. Haar onderwerp is
ditmaal.... ja, zoowaar liefde. Uitvoerig wordt de verhouding van man en vrouw in
het huwelijk tegenover elkaar en de buitenwereld beschreven, en vooral, hoe die zou
moeten zijn. Het accent valt nu meer op het kind, dat dupe wordt van de ‘ruzie’
tusschen echtgenooten en daarvan zijn geheele verdere leven den stempel blijft
dragen. Lied Ulen, de hoofdpersoon van ‘Liefde’, zien wij in het eerste deel in
jeugdigen staat ten tooneele verschijnen. Door de ‘ruzie’ wordt zij buitengesloten;
haar vader vlucht voor zijn ongeluk in het huwelijk naar Transvaal, de moeder gaat
met haar minnaar leven en raakt daarbij aan lager wal. Geen van beiden ziet Lied
Ulen terug, al blijft zij naar het weerzien steeds verlangen.
In het tweede deel groeit Lied op bij oom en tante in Rotterdam. Hier stuit zij
natuurlijk weer op hetzelfde probleem: een huwelijk gaat weer kapot door
wederzijdsche ontrouw. Ook in haar eigen huwelijk komt datzelfde probleem, maar
zij probeert een andere oplossing te vinden dan haar ouders. In haar kind ziet zij
zichzelf, en daarom wil zij het de ‘ruzie’ besparen. Daarvan vertelt het derde boek,
in geuren en kleuren.
Vooral in het eerste boek, dat met een zekere wellust geschreven lijkt, verdringen
de beelden elkaar. ‘Niets is meer, zooals het zelf is, maar het is altijd net als iets
anders’. Men zou op dien zin door kunnen gaan en constateeren, dat dit boek net is
als vele andere boeken, en mevr. Smeding een vrouw net als vele andere vrouwen;
zij doet alleen maar anders en schrijft dit wel zeer dikke boek, dat zeker tot de helft
zou kunnen worden gereduceerd. In ‘Tijne van Hilletje’ heeft de schrijfster een
overeenkomstige stof met heel wat meer smaak behandeld.
***
‘Tusschen de Menschen’ is een bundel korte schetsen, die gelicht schijnen uit een
blad als ‘De Prins’. Men kan dus wel ongeveer begrijpen, dat zij niet hoog aangeslagen
kunnen worden. Enkele verhalen, zooals ‘Het Schuldige’ en ‘Een Koningsmaaltijd’
zijn wat minder banaal, maar in het algemeen kunnen de opgenomen stukken er
nauwelijks mee door. Zij maken den indruk te haastig geproduceerd te zijn.
M.t.B.

De Prijzen der Maatschappij
aant.

Henriette van Eyk kruipt door het oog van een naald
Bekroning van ‘Vrouwenspiegel’ een gelukkige keuze
DE MAATSCHAPPIJ der Nederlandsche Letterkunde heeft gisteren weer haar groote
‘publiciteitsdag’ gehad. Het geheele jaar sluimert zij, althans voor het oog der profane
menigte maar in Juni wordt Doornroosje gekust door den prins der prijzen, en de
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eeuwenoude slaapster ontwaakt, rekt zich, geeuwt, zendt eenige knipoogjes en booze
blikken uit.... om daarna weer in te slapen tot den volgenden Junidag.

Zij die gepasseerd werden
Zoo heeft zij ditmaal haar Van der Hoogt-prijs toegekend aan Henriette van Eyk, de
schrijfster van ‘De Kleine Parade’, ‘Gabriël’ en andere boeken. Een keuze, waarmee
men weer eens kan bewijzen, dat de Maatschappij geen gelegenheid voorbij laat
gaan om den werkelijken candidaat voor zulk een onderscheiding (aangenomen, dat
het een onderscheiding is) te passeeren. Het is immers evident, dat maar één auteur
dit jaar ‘symbolisch’ in aanmerking had kunnen komen: S. Vestdijk. Deze schrijver,
die zich enkele jaren geleden heeft ontwikkeld tot den veelzijdigsten litterairen
kunstenaar van zijn generatie niet alleen, maar van de geheele Nederlandsche levende
letterkunde, die als romanschrijver, dichter en essayist zijns gelijke niet vindt, die
een oeuvre achter zich, heeft, waarvan zelfs zijn tegenstanders langzamerhand de
beteekenis gaan inzien.... deze schrijver was de symbolische man geweest voor den
Van der Hoogt-prijs. Met onovertrefbaar gemis aan gevoel voor symboliek heeft de
Commissie voor Schoone Letteren hem genegeerd. En eveneens heeft zij twee andere
candidaten, die men ook eerder zou kunnen noemen dan Henriette van Eyk, al is hun
werk niet te vergelijken met dat van Vestdijk, blijkbaar niet prijshoudend geoordeeld:
Jeanne van Schaik-Willing en F. Bordewijk. Door de aanbeveling van de eerste had
de commissie een voor het beste specifiek-vrouwelijke proza representatieve figuur
in het licht gesteld (ook al is haar laatste roman ‘Nachtvorst’ zeker niet haar beste
boek); door het voordragen van Bordewijk had zij den auteur van ‘Bint’ en ‘Rood
Paleis’ een der zeldzame vertegenwoordigers van een fantastisch-grotesken stijl hier
te lande, recht laten wedervaren. Naast deze drie mogelijke candidaten is Henriette
van Eyk, ook al heeft zij een aardigen ‘Gabriël’ op haar lijst staan, onherroeplijk een
mindere godheid. Zij heeft één bepaald stijlprocédé, waarop zij zeker patent mag
nemen, aangezien zij het uitgevonden heeft, maar een groot schrijfster is zij zeker
niet. Wanneer er niemand anders te bedenken ware geweest, zou men haar bekroning
kunnen begrijpen, maar in dit geval doet deze ietwat pijnlijk aan, ook al onderwerpt
mevr. van Eijk, zooals de commissie in haar motiveering zegt, ‘de gemeenzame
vormen der schrijftaal.... aan een leuke en, hopen wij vruchtbare kritiek’ en ook al
heeft zij, volgens hetzelfde stuk ‘een teeder gevoel voor al wat kan worden aangeduid
als scharminkel.’ De voorkeur van de commissie voor ‘leuke kritiek’ en voor een
‘scharminkel’ kan ons, alle leukheden en scharminkels ten volle apprecieerend, toch
niet overtuigen van de superioriteit dezer kenmerken als criteria bij een bekroning.
Blijkbaar is dat door de grootst mogelijke minderheid van de vergadering,
die sedert verleden jaar door stemming over het lot van den Van der
Hoogt-prijs moet beslissen, ook zoo gevoeld. Met 43 stemmen voor, 39
tegen en 1 blanco is mevr. van Eijk door het oog van een naald gekropen,
nadat bovendien een tamelijk zonderlinge eerste stemming, waarbij het
advies van de commissie zelfs verworpen werd, was voorafgegaan.
Overtuigd van de juistheid der bekroning is dus zelfs nauwelijks de
Maatschappij der Ned. Letterkunde zelf!

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

Bekroond, maar toch beknord
Heel wat gelukkiger is de Commissie tot toekenning van den Wijnaendts
Francken-prijs geweest, die het essay ‘Vrouwenspiegel’ van mevr. dr A.H.M.
Romein-Verschoor den eerepalm toekende. Mevr. Romein was, blijkens het zeer
uitvoerige rapport dezer Commissie, in de eerste plaats zoo gelukkig geen
‘mephistophelische’ trekken te vertoonen, zooals het tweede gezicht van zeker
jongmensch, dat door de vroede vaderen bij deze gelegenheid eens duchtig is beknord
wegens zijn ‘felle en aprioristische wantrouwen’ en zijn ‘eenzijdige critiek, welke
steeds het negatieve naar voren brengt’. Wij constateeren met voldoening, dat dit
een moedige daad is; het is nu eindelijk eens gezegd, en dat was hoog noodig, want
niemand zei het. Dat het jongmensch in quaestie door de Commissie op zekere
talenten werd betrapt, en zelfs op een ‘niets ontziend bloot leggen van schijn en
leugen’ (een eigenschap, die men echter niet te ver moet doordrijven, vindt de
Commissie), lijkt ons zeer overdreven. ‘Eruditie, scherp analytisch - vermogen en
zelfstandig oordeel’ kan onmogelijk een jongmensch bezitten, dat nog altijd maar
niet schijnt te weten, waar men een klein beetje schijn en leugen moet gaan
respecteeren als ‘facultus amandi et aestimandi’, om het met de commissie in het
Latijn te zeggen. Zoolang het jongmensch dat niet inziet, moet het beknord worden,
en wij verheugen ons ten zeerste over dit oordeel, dat - wij herhalen het - nu eindelijk
eens uitgesproken moest worden.
Mevr. Romein dan is niet ‘mephistophelisch’ gebleken, maar toch heeft de
Commissie, die haar voor bekroning heeft voorgedragen, zeer veel op haar boek aan
te merken; zooveel zelfs, dat men eigenlijk niet begrijpt, waarom zij het tenslotte
nog bekroonde! Maar dat hoort zoo bij den schoolmeesterstijl der Maatschappelijke
commissies, en daarom verdient ‘Vrouwenspiegel’ (waarover ik destijds in deze
courant uitvoerig geschreven heb) de onderscheiding vooral niet minder. Mevr.
Romein heeft voor het eerst een samenvattende studie gegeven over het aandeel der
vrouwen in onze letterkunde, en zij heeft dat gedaan zonder zich door andere dan
litterair-wetenschappelijke motieven te laten leiden. Men kan op verschillende punten
met haar van meening verschillen; maar daarover spreekt zelfs Mephistopheles bij
voorkeur niet op den dag der bekroning zelf, wanneer die bekroning verdiend is (dat
doet alleen de Commissie).
Terzijde nog slechts dit: het bevreemde mij. dat naast de boeken van Marie H. van
der Zeijde en het beknorde jongmensch niet ook de studie van dr Garmt Stuiveling
over de Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt in aanmerking is gekomen. Is dat
boekje aan de aandacht der Commissie ontsnapt? Het zou m.i. zeker een kans hèbben
moeten maken naast ‘Vrouwenspiegel’, al wil ik, dat opmerkende, niets afdingen op
de beslissing, die de Commissie ten gunste van de ‘onverdraagzame en
ongemotiveerd-hooghartige’ mevr. Romein genomen heeft. Wanneer deze heeren
bij een volgende gelegenheid eens van hun hart zouden kunnen verkrijgen, de
bekroonde wat minder schoolmeesterachtig te bevitten wegens het onnet inleveren
van het proefwerk, zouden zij het misschien nog tot volmaaktheid kunnen brengen.
M.t.B.

Capra, Van Schendel, Cervantes
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aant.

De Amsterdamsche en de Amerikaansche Don Quichote
Mr Deeds, de rijke man
ZELDEN heb ik een film met zooveel genoegen teruggezien, als Mr Deeds Goes to
Town, 't meesterstuk van Frank Capra, waaraan onze filmcriticus destijds reeds
aandacht heeft gewijd. Ik wil niet de verdiensten van die film herkauwen, want deze
zijn toen ruimschoots in het licht gesteld; alleen over den ‘inhoud’ (die natuurlijk
niet los van den vorm bestaat, maar toch als een bepaald ‘accent’ kan worden
onderscheiden van het ‘accent’ vorm) kan ik niet nalaten nog eens te mediteeren. Er
zijn z.g. amusementsfilms, die men de eerste maal voor zijn pure plezier over zich
heen laat gaan, maar die bij een herzien onmiddellijk het constructie-schema, waarop
zij gebouwd zijn, verraden. Tot die amusementsfilms behoort Mr Deeds niet, hoewel
het praedicaat ‘amusement’ er volkomen op van toepassing is; men zou den regisseur
geen grooter onrecht kunnen aandoen, dan door hem zijn amusantheid af te nemen,
want hij is vóór alles amusant. Hij is echter ook meer dan dat, en zulks blijkt al
bijzonder duidelijk bij de tweede ontmoeting; het amusante wordt boeiend, de
anecdote houdt stand, ook nu men ‘weet wat er komt’; en vooral de hoofdpersoon,
de naïeve mr Deeds, die zoo voortreffelijk door Gary Cooper wordt gespeeld, wint
nog bij die nieuwe confrontatie. En wat is nu het vreemde van deze historie? Meer
en meer begin ik mijn herinneringen aan De Rijke Man van Arthur van Schendel te
vereenzelvigen met het beeld van dezen Cooper; ik kom, met andere woorden, in de
verleiding in het amusante werk van Frank Capra meer te zoeken, dan de regisseur
waarschijnlijk zelf er in heeft willen leggen, met bewustheid.
Het lijkt mij nauwelijks aan twijfel onderhevig, dat men uit goede kunstwerken
altijd meer kan halen, dan de kunstenaar er mee heeft ‘willen zeggen’; want hij
maakte het werk voor zijn genoegen, en juist dat spontane, argelooze, onopzettelijke
is het, dat den toeschouwer (subs. lezer) in vervoering brengt, terwijl hij iederen al
te theoretischen opzet, hoe hooggestemd die dan ook moge zijn, voelt als een
tekortkoming. Misschien is perfect ‘entertainment’ het hoogste doel geweest van
Frank Capra, toen hij Mr Deeds Goes to Town draaide, en misschien is het mogelijk,
dat wij, die deze perfectie als een weldaad ondergaan, daarom juist in staat zijn hem
ideeën toe te kennen, die hij zelf niet ‘gedacht’ heeft, maar toch ‘gevoeld’. De
imponeerende architectuur der Amerikaansche wolkenkrabbers ontstond evenmin
volgens een hoog-aesthetisch plan, want het aesthetische, dat wij er in waardeeren,
is een uitvloeisel van een soort zakelijkheid, die in Europa langen tijd verloren was
gegaan onder quasi-jonische zuilen en andere valsche krullen.

Renaissance van de Amerikaansche film.
Iets dergelijks ziet men gebeuren bij de Amerikaansche film, die in de laatste jaren
zich ontwikkeld heeft tot de interessantste film ter wereld. Nog niet meer dan tien
jaar geleden was Amerika's filmproductie een aanfluiting; de namen Rudolf Valentino
en Cecil B. de Mille liggen nog versch in het geheugen, en zij symboliseeren een
dikke laag van gemeene zoetigheid en infame massaeffecten, die toen ‘massgebend’
was voor het Amerikaansche filmpeil. Van onderop (als ik mij niet vergis, in de
eerste plaats van de ‘onderwereld’-films uit) is de renaissance van de Amerikaansche
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film begonnen; zonder den factor amusement zou die renaissance zich nooit
voltrokken hebben. Stellig hebben de Amerikanen veel geleerd van hun uit Europa
geïmporteerde collega's en van de aesthetische resultaten die de Russische film heeft
opgeleverd; maar hun ‘inhoud’ hebben zij zelf langzamerhand gevonden. Met name
de hekeling van sociale misstanden die hier nog niet gebonden lijkt door de
verbodsmanie van Europeesche machthebbers, wier voornaamste sentiment is de
angst om zich aan koud water te branden, is een voortdurende bron van inspiratie
voor de Amerikaansche film; op dit gebied is het mogelijk gebleken spontaan een
stijl te scheppen, die de naïeveteit van het amusement vereenigt met de dikwijls
ongehoord scherpe satyre op rechtspraak, gevangeniswezen, corruptie, enz.
Merkwaardig is, dat de kitsch van den blonden jongeling en het nog blondere meisje
in dien stijl argeloos wordt meegenomen; soms ook opgenomen, maar lang niet altijd.
De Amerikaansche filmstijl is een mengsel van romantiek en naturalisme gebleven,
en de bijzondere qualiteiten komen hier dan ook niet voort uit een streven naar
artistieke zuiverheid; evenmin trouwens uit een bewust sociaal streven, zooals bij
de Russische film in zijn (lang voorbije) bloeiperiode het geval was; de verdoemde
bourgeois-kapitalist en de edele proletariër, oorspronkelijk de bron van inspiratie,
later de formalistische verdorring in zelfgenoegzaamheid van die Russische film,
ontbreken in de Amerikaansche film, die steeds den nadruk legt op de practijk. De
practijk: d.w.z. ieder romantisch of naturalistisch bekeken geval op zichzelf en om
zichzelfs wil, als bij toeval opgedoken van onder de dikke laag kitsch, nog overal in
aanraking mèt die kitschlaag, maar vooral: spontaan en spannend. Voor een
dergelijken kunstvorm is de sfeer van het amusement lang de slechtste niet. Het is
trouwens opvallend genoeg, dat de staf van uitmuntende acteurs, die de
Amerikaansche film tegenwoordig ten dienste staat, gekweekt is uit het tot in de
puntjes beheerschte amusement. Voor het amusement heeft men legio aantal typen
noodig, specialisten in een bepaalden kant van menschelijkheid, maar die dan ook
tot in de perfectie beheerscht; geen ‘groote acteurs’ dus in den geijkten zin des woord,
maar zeer beperkte wezens, die door hun uiterlijk en gebaar in de behoefte aan boeven,
dominees, advocaten, sjappies, gangsters, ministers, typistes, enz. enz. voorzien; de
‘filmster’ krijgt daardoor een zeer secundaire beteekenis, en haar voornaamste
qualiteiten heeft de Amerikaansche film te danken aan de ‘devaluatie’ van de ‘ster.’

Tragedie en comedie.
Van deze merkwaardige ontwikkeling is Mr Deeds Goes to Town een (voorloopig?)
hoogtepunt. Men vindt hier alle elementen, die de renaissance van de Amerikaansche
film bepaald hebben, op hun best vertegenwoordigd. Daarbij is het geval typisch
Amerikaansch gesteld, d.w.z. niet als abstract probleem, maar als de practisch bekeken
verlegenheidstoestand van een jongen man uit de provincie, onbeschreven blad
papier, die plotseling erfgenaam wordt van millioenen en tenslotte geen andere
oplossing ziet om van dezen ‘heeten aardappel’ af te komen dan een kolossaal
geïmproviseerd sociaal avontuur: het verdeelen van de millioenen onder werkeloozen.
Zooals het sociale probleem hier gesteld wordt, moet het de diepste minachting
wekken van alle theoretische economen en rechtzinnige Marxisten, die altijd
medelijden voelen voor dilettantisme op groote schaal; met dat al is dit soort sportief
dilettantisme karakteristiek voor de Amerikaansche mentaliteit, en in zijn sportiviteit
raakt het aan het probleem van Van Schendels Rijke Man. Twee uitersten .... maar

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

zij raken elkaar in de goedheid van den hoofdpersoon, die in het boek Engelbertus
Kompaan en in de film Mr. Deeds (de ‘Cinderellaman’) heet. Op totaal verschillende
wijze, op totaal verschillend niveau, en met totaal verschillende middelen zijn Arthur
van Schendel en Frank Capra er beide in geslaagd deze goedheid los te maken van
iedere moralistische ‘braafheid’; de goedheid fungeert hier als een niet verder te
analyseeren eigenschap van den ‘held’, die verder in het geheel niet tot de
modelmenschen behoeft te worden gerekend; zij is in het oog der sociale en sociabele
menschen zelfs belachelijke verkwisting, want de van nature goede wordt door de
wereld voor ‘geschift’ verklaard. Zoowel in De Rijke Man als in Mr. Deeds speelt
de ontoerekenbaarheid van den ‘held’ op een zeker oogenblik een rol; het is het
oogenblik, waarop de goedheid gevaarlijk begint te worden voor de openbare orde.
Is hij ontoerekenbaar? Of is hij de eenige Christen onder de tallooze naam-Christenen,
die hem willen kruisigen om zijn gebrek aan ‘maathouden’?
De twee oplossingen loopen bij Van Schendel en Capra uiteen. Van Schendel kiest
de tragedie; Engelbertus Kompaan gaat ten gronde aan zijn overmaat van goedheid,
die ‘niet van deze wereld is’; zijn leven wordt zachtkens uitgebluscht. Frank Capra,
de Amerikaansche amusementsregisseur, kiest de comedie; mr Deeds, die overstelpt
wordt met de bewijzen van zijn ‘geschiftheid’, draait alle normen plotseling om,
door hun betrekkelijke geldigheid voor de rechtbank naar voren te brengen, en
daardoor wint hij, zooals dat in de comedie behoort te gebeuren, en zooals de
sportiviteit van de Amerikaansche film het eischt, Tegenover mr Deeds staat, op het
moment van de rechtzitting, de heele maatschappij, afgezien van de uit de
maatschappij gevallen werkeloozen, die hij heeft willen helpen, en het meisje, waarvan
hij houdt: de rechterlijke macht, de firma Cedar, Cedar, Cedar & Buddington (het
kapitaal), de medische wetenschap in de gedaante van den psychiater met statistieken
en curven, en last not least: de publieke opinie van Mandrake Falls, vertegenwoordigd
door de twee burgerjuffrouwen, die eindelijk de comedie ad absurdum voeren, omdat
zij, die de ‘geschiftheid’ van mr Deeds moeten bewijzen, zelf ‘geschift’ blijken te
zijn, omdat zij iedereen voor ‘geschift’ verslijten. Deze paradox is het heerlijkste
moment van de heele film; zij brengt een opluchtitng zonder weerga, want de
toeschouwer voelt, bij de ontmaskering van die neepjesmutsen als maniakken, dat
hij zelf op dat oogenblik voor ‘geschift’ is verklaard, voorzoover hij een stuk publieke
opinie vertegenwoordigt, en dat hij nochtans blij moet zijn, dàt zijn betere ik in de
gestalte van mr Deeds overwint! Men voelt zich opgelucht, omdat men de
‘geschiftheid’ zoo streng verabsoluteerd ziet tot een paar Amerikaansche begijntjes,
en men betrapt zich op een kinderlijk gevoel van hoop: ‘mocht het mij, in analoge
omstandigheden, lukken zoo te triomfeeren als mr Deeds!’

Beide partijen hebben gelijk.
En het zonderlinge daarbij is (tevens een bewijs voor het uitstekend volgehouden
peil van deze comedie!), dat de psychiater in zijn diagnose van mr Deeds'
ontoerekenbaarheid gelijk heeft! Mr Deeds is ongetwijfeld manisch-depressief, zooals
de fraaie curve met zijn abnormale golfbewegingen om de normale curve heen,
precies aangeeft. Het gaat er dus niet om het ongelijk van den psychiater te bewijzen,
maar om iets veel subticlers: n.l. om te bewijzen, dat men met het begrip ‘abnormaal’
nog volstrekt niets gezegd heeft, dat, in bepaalde gevallen (zooals bij mr Deeds het
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plotseling overstelpt worden door millioenen), de goedheid altijd abnormaal aandoet
door haar formaat, terwijl het normale, daarbij vergeleken, niet veel zaaks is. In dit
rechtsgeding heeft de psychiater gelijk, maar heeft ook mr Deeds gelijk; de eerste
heeft het gelijk aan zijn kant van alle specialisten, die door de maatschappij zijn
aangesteld om het genie mèt de warhoofden onschadelijk te maken, de laatste heeft
gelijk, omdat hij aantoont, dat de normale ‘Ofillers’ en neuspeuteraars zich niet
essentieel onderscheiden van een abnormaal goed mensch.... behalve door hun minder
formaat, hun gebrek aan persoonlijkheid.
Mr Deeds goes to town: die ‘town’ zou het Amsterdam van De Rijke Man kunnen
zijn, met zijn koor van ontelbaren, die zullen probeeren den goeden en argeloozen
mensch uit te zuigen en kaal te plukken, om hem na gedanen arbeid voor gek te
verklaren. Zelfs Otje, de trawant van Kompaan, ontbreekt hier niet; hij heet Cobb,
en is de secretaris van mr Deeds, wiens wenschen hij uitvoert, maar wiens formaat
hij niet kan begrijpen; de eeuwige Sancho Panza-figuur, de rechtvaardiging van Don
Quichote voor degenen, die hem eigenlijk een gek vinden, maar instinctief toch iets
van zijn meerderheid verstaan. Zou Frank Capra één moment aan Don Quichote en
Sancho Panza gedacht hebben, toen hij zijn amusementsfilm maakte met zijn
middelen, in zijn tijd, d.w.z. in de zakenwereld van het hedendaagsche Amerika?
Het is niet aan te nemen, en niets dwingt ons ook het aan te nemen; figuren met
dergelijke tendenties ontstaan onafhankelijk van elkaar, zij worden geboren, als
ergens het raadsel van den ‘dolenden ridder’ wordt opgegeven. In Amerika moet
men den Amerikaanschen Don Quichote ontdekken in een amusementsfilm; waarom
niet? Ieder land heeft zijn eigen idee van ridderschap, en dus ook zijn eigen Don
Quichote....
Unamuno, die een commentaar schreef bij Cervantes' Don Quichote, maakte er
geen aanspraak op den waren zin ontdekt te hebben, die Cervantes in zijn werk gelegd
had; hij legde er zijn eigen zin, willens en wetens, in. Hetzelfde - het zij ten overvloede
nog eens gezegd - heb ik hier op bescheiden schaal met den mr Deeds van Frank
Capra gedaan.
Menno ter Braak.

Van de leestafel
aant.

Siegfried van Praag, Minnares in Ongenade. (Em. Querido, Amsterdam
1937).
Siegfried van Praag voltooit zijn Rococo-triologie met een roman over Madame de
Mailly, de eerste maitresse van Lodewijk XV. Het boek sluit zich dus aan bij de
vorige over Julie de Lespinasse en Madame de Pompadour.
In een lezing, die hij te Brussel gehouden heeft en waarvan onze correspondent
uitvoerig verslag heeft gegeven, vertelde de schrijver reeds een en ander over het
gegeven van dit laatste werk. Het is de geschiedenis van een bij wijze van grap
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begonnen avontuur, dat tragisch afloopt, omdat de liefde van Madame de Mailly een
serieus gevoel wordt en intriges haar verhouding tot den koning bederven. Zij sterft
jong, en bezegelt door haar vroegen dood haar Rococo-lot.
Voor mijn oordeel over den stijl van Siegfried van Praag verwijs ik eventueele
belangstellenden naar mijn Zondagsartikel over den Pompadourroman; deze nieuwe
roman is in denzelfden toon geschreven, d.w.z. uitvoerig, een beetje zwoel, zoo nu
en dan in bedenkelijk Nederlandsch. De psychologie blijft aan de oppervlakte, maar
ààn die oppervlakte krijgt de lezer (die soms ineens vermanend door Van Praag wordt
toegesproken) ook tal van nauwkeurig beschreven intieme détails over het verdorven
hof van Lodewijk XV te hooren.
M.t.B.

Van de leestafel
aant.

Anna van Gogh-Kaulbach, Spel van Vier (Ned. Keurboekerij, Amsterdam
1937).
De titel zegt reeds veel. ‘Spel van Vier’ is een roman van het huwelijk en de
huwelijkscomplicatie, die zich ditmaal niet tusschen drie, maar misschien vier
menschen voltrekt. Twee zusters, Rita en Noes, staan ditmaal in het centrum van
mevr. Van Goghs belangstelling. Leo, de voormalige man van Rita, trouwt met Noes,
en Rita gaat een tweede huwelijk aan, om te bewijzen, dat zij niet voor niets van Leo
gescheiden is. Aangezien de schrijfster het daarbij niet laat, maar verschillende
combinaties aan het oog van den lezer voorbij laat gaan, alvorens een voor dit soort
romans klassiek te noemen verzoening tusschen Noes en Leo het einde brengt, wordt
men gedurende vele bladzijden beziggehouden met het ‘spel van vier’.
Wij zullen niet al te veel van den inhoud verraden, want dan is een groot deel van
de spanning verloren. Immers: dat deze roman ‘zoo ver boven de honderd-en-een
gezellige romans uitsteekt’, zooals in het prospectus wordt gezegd, zouden wij
moeilijk kunnen beamen. ‘Spel van Vier’ behoort tot het gemiddelde genre van den
huwelijks-familie-roman en de lezeressen daarvan zullen ook dit specimen er van
wel weer gaarne tot zich nemen.

Leeren lezen
aant.

De nieuwe methode van H.J. Leppink
Gebaseerd op zelfwerkzaamheid en combineeren
DE VOLWASSEN MENSCH is een wezen, dat veel vergeten heeft. Hij heeft b.v.
meestal geheel of vrijwel geheel vergeten, dat hij een functie, waarvan hij zich iederen
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dag bedient, n.l. het lezen, in zijn prille kinderjaren geleerd heeft. En toch moet dit
leeren van enormen invloed zijn op zijn verdere ontwikkeling, want het proces van
opnemen van andermans ideeën wordt slechts door toepassing van deze functie
mogelijk; die functie lijkt ons een mechanische, omdat wij geen acht meer slaan op
wat zich bij het lezen afspeelt, maar zij werd nochtans eens door het kind verkregen
door eigen inspanning, met behulp van den onderwijzer. Voor het toekomstig
geestelijk leven van het kind is dus de methode van het leeren lezen van groote
beteekenis.

Grondgedachten eener nieuwe methode.
De heer H.J. Leppink, onderwijzer te Nieuwerkerk a/d IJsel, behoort tot degenen,
die van dit probleem aan den ingang van het menschelijk leven een speciale studie
hebben gemaakt en zich een eigen opvatting hebben gevormd over de wijze, waarop
men het lezen aan het kind moet bijbrengen. Wij hebben dezer dagen in een onderhoud
met hem over een nieuwe methode voor het leesonderwijs, waarop hij octrooi heeft
aangevraagd, eenige bijzonderheden vernomen over deze methode en de gedachte,
die er aan ten grondslag ligt. Vorige methodes, aldus de heer Leppink, gingen uit
hetzij van de enkele letter (deze liet men leeren uit woorden als aap, noot etc., of,
zooals de o o, door middel van een hoepel), hetzij van een globalen (totalen) vorm;
de laatste leerwijze kwam dus tot het onderwijzen van de letter in omgekeerde richting
en gebruikte zoo weinig mogelijk de afzonderlijke benaming van de afzonderlijke
letter; zij bevat uitnemende gedachten, maar omdat zij te veel den nadruk legde op
het geheel, beging zij de fout, de activiteit der leerlingen, die vooral door het aparte
geboeid wordt, te veel uit te schakelen.
Daartegenover stelt de heer Leppink zijn eigen didactische grondgedachten:
1o. Lezen berust aanvankelijk op onderscheiding der letters, die door onderlinge
combinatie tot woorden en vervolgens tot zinnen worden vereenigd.
2o. Van belang is het de zelfwerkzaamheid der leerlingen onmiddellijk bij het
leesonderwijs te betrekken, door hun taxeer- en combineer-vermogens actief te
maken.
3o. De kinderlijke zelfwerkzaamheid heeft zich uit te strekken over een ruim
oppervlak en moet zich gericht en gesteund weten door onbeweeglijke richtingsen steunpunten op dat oppervlak. Zelf combineeren is volgens de psychologische
ervaringen mogelijk om vaste kernen (Bergson, Jung, Simmel).
Volgens den heer Leppink dient de nadruk bij het leesonderwijs dus niet
te vallen op de analyse (de afzonderlijke letterteekens), noch op den
globalen vorm, maar op de combinatie door zelfwerkzaamheid, wier
vrijheid beperkt wordt door enkele vaste richtinggevende punten.

Het leesbord met verschuifbare letters.
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Om deze grondgedachten in de practijk te kunnen verwezenlijken, heeft de heer
Leppink een schuifbord geprojecteerd (zie de afbeelding). Het is zwart getint, in
bruine omlijsting. De lijnen A stellen voor vooruitstekende richels, waarin een groeve
loopt voor het verschuiven van losse, zwarte kartonnen letters, die uit de letterdoos
D worden genomen; van elke letter zijn 10 exemplaren aanwezig. De lijnen S stellen
de minder ver vooruitstekende steunlatten voor, waartegen de letters rusten. Voorts
zijn op dit schuifbord roodgekleurde vaste punten (M) aangebracht, die den heer
Leppink dienen om de aandacht van het kind te fixeeren. Bij den aanvang van elke
oefening worden n.l. daarop de klinkers en tweeklanken gelegd; hierdoor is de vaste
aandachtskern verzekerd. Nu kan de zelfwerkzaamheid van den leerling beginnen;
door de medeklinkers om de vastliggende klinkers en tweeklanken te combineeren,
kan hij geleidelijk aan zelf woorden gaan vormen.
Voorbeeld: over de vaste punten M worden een aantal o's en een aantal a's verspreid.
Vervolgens laat de onderwijzer op willekeurigen afstand van deze vaste punten
verschillende t's plaatsen, en vraagt aan de kinderen: Wie kan o t maken, wie a t?
Van dit eenvoudigst begin uitgaande komt men geleidelijk tot steeds
gecompliceerder oefeningen met steeds meer conbinatiemogelijkheden, die wij hier
niet in détails zullen beschrijven, omdat het ons niet om de uitwerking, maar om de
grondgedachte van deze nieuwe methode te doen is. Steeds verschuift en verplaatst
de leerling over het geheele bord aan de hand van vele schematische oefeningen.
Wij willen niet vooruitloopen op het practisch resultaat van de methode Leppink
(de uitvinder heeft, naar hij ons meedeelde, zelf reeds vele proeven in de practijk
genomen, die de theorie van zijn methode staven en toonde ons verschillende bewijzen
van instemming van vakgeleerden); maar zij lijkt ons in ieder geval belangrijk genoeg
om er de aandacht op te vestigen. De heer Leppink combineert immers in zijn systeem
de methode van de afzonderlijke letter en van den globalen vorm, maar brengt de
zelfwerkzaamheid van het kind daarbij als eersten eisch voor waardevol leesonderwijs
naar voren; hij maakt gebruik van de voordeelen, die zoowel een scherpe attentie
voor het afzonderlijk letterteeken als een ‘sportieve’ belangstelling voor het te vormen
geheele woord den opvoeder kunnen bieden. Het spreekt voorts vanzelf, dat wij hier
slechts schematisch hebben kunnen weergeven, wat de heer Leppink ons op grond
van diepgaande studie over waarneming, combinatie, taxatie, motoriek en apperceptie
uitvoerig heeft verteld. Dit schema is echter, komt het ons voor, voldoende om
dengene, die zich voor het vraagstuk interesseert, tot persoonlijk nadenken over deze
methode te prikkelen.

Droomherinnering
aant.

Het oeuvre van een onafhankelijk dichter
Een van schepselen krioelende wereld
Hendrik de Vries, Nergal (De Spieghel, Amsterdam; Het Kompas,
Antwerpen z.j.)
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Wie tot het dichtwerk van Hendrik de Vries wil doordringen, moet beginnen iedere
bijgedachte aan betoog, moraliseeren, zoetvloeiendheid, opzij te zetten. Maar hoeveel
menschen kennen het oeuvre van Hendrik de Vries, een nu veertigjarigen dichter,
wiens naam echter volkomen overschaduwd wordt (in de publieke belangstelling,
bedoel ik) door dien van zijn bijna-naamgenoot Theun? Aangezien Hendrik de Vries
nooit heeft betoogd, noch gemoraliseerd, noch door zoetvloeiendheid concessies
heeft gedaan aan zeker verlangen naar poëtische stichtelijkheid, ligt zijn zeer
merkwaardige verzenproductie van jaren volkomen geïsoleerd, in een toestand van
barre onafhankelijkheid, in ons cultuurleven. De bundel Nergal geeft thans een
overzicht van die productie, in een door den dichter zelf bezorgde selectie; ik hoop,
dat men daarin aanleiding zal vinden zich rekenschap te geven van deze aanwezigheid.
De eenige populariteit (en dan nog dit begrip genomen met vele korreltjes zout), die
Hendrik de Vries ooit geoogst heeft, heeft hij te danken aan zijn voortreffelijke
‘omdichting’ van Spaansche coplas; hij werd door dit genre zelfs de stamvader van
vele deels minderwaardige epigonen, die in de copla een heerlijk avontuurtje van
vier regels ontdekten; maar aan zijn eigen poëzie neeft men buiten een kleinen kring
nog slechts weinig aandacht besteed.
Ik schrijf dat in de eerste plaats toe aan het ontbreken van stichtelijkheid en
zoetgevooisdheid in het harde, verbeten dichten van Hendrik de Vries. Hij heeft alle
eigenschappen van den grooten dichter, daarbij inbegrepen de neiging tot afzondering
en volledige concentratie op het visioen, in welks dienst hij leeft; hij is niet
gemakkelijk toegankelijk, wordt niet voor een appel en een ei ingepalmd; zijn poëzie
heeft een typisch droom-karakter, en vele lezers willen niet droomen als Hendrik de
Vries, wiens verzen een brug slaan naar het onbewuste,... maar met het accent op
het onbewuste. Vandaar dat ontbreken van betoog, moraal en zoetvloeiendheid; De
Vries staat in de wereld der geordende kategorieën van het dagleven als een vreemde,
die telkens vol verbazing de conventioneele taalteekens, de woorden, tegenkomt, om
ze dan intuïtief van die conventionaliteit te ontdoen en ze te mobiliseeren voor zijn
visionnaire wereld van den droom. Of beter nog: van de droomherinnering; want de
droom is ons als realiteit niet gegeven, hij nadert ons altijd in verbrokkelde beelden
van het bewuste leven, en op het oogenblik, dat men zich rekenschap wil geven van
wat men gedroomd heeft, ontglipt ons het essentieele van den droom zelf.

Confrontatie met den droom.
Het gansche dichtwerk van Hendrik de Vries nu (afgezien van sommige meer
conventioneele ‘gezangen’, die ons dan ook minder interesseeren, al zou men ze als
aanvulling van dit visionnaire leven psychologisch kunnen verklaren) streeft
hardnekkig naar het behoud van den droom via de herinnering; daarom zijn de
woorden en begrippen hier beladen met ‘onbegrijpelijke’ associaties, die den lezer
alleen dan bereiken, wanneer hij zich voor de droomherinnering vermag open te
stellen; daarom zijn ook alleen die gedichten van De Vries geheel gaaf en
overrompelend goed, die de ‘geheelheid’ van het droomvisioen door middel van de
woorden plotseling voor ons geestesoog weten te herstellen. In geheel andere vormen
doet zich bij De Vries hetzelfde voor als bij den Tsjechisch-Duitschen Jood Kafka,
die eveneens leefde en werkte in die sfeer van droomherinnering; maar Kafka is
limpiede, koel en glanzend, terwijl De Vries hoekig, eruptief en gekarteld is in zijn
vormgeving. Toch heb ik de droomherinnering zelden authentieker aangetroffen dan
juist bij deze twee schrijvers, die onderling weer zoo uiteenloopen. Met zijn
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generatiegenooten heeft De Vries b.v. vrijwel niets gemeen; noch met Marsman,
noch met Slauerhoff, noch met den iets jongeren Engelman (de auteurs, die toch het
meest dichter zijn), een klein ‘wrijfvlak’ alleen met Vestdijk, wiens voorkeur voor
het alchimistische hij deelt, maar wiens neiging tot intellectueele vernuftigheid hij
weer geheel mist. Dezen zoeken toch altijd op een of andere wijze het menschelijke
op, d.w.z. het menschelijk gevoel of het menschelijk begrijpen, terwijl de poëzie van
Hendrik de Vries iets uitgesproken onmenschelijks heeft. Onmenschelijk niet in den
zin van beestachtig, maar opgevat als: ‘ontdaan van het mensch-element’; het element
‘mensch’, waarin liefde, teleurstelling, psychologie zijn verondersteld, speelt bij De
Vries maar een zeer secundaire rol; ook waar de mensch optreedt, is hij in deze poëzie
toch eigenlijk afwezig, omdat hij nooit het doel is of zelfs maar de richting, waarin
De Vries zich beweegt. Men leze b.v. het duistere, maar als droomherinnering zoo
bijzonder gave en overrompelende gedicht Mijn Broer:
Mijn broer, gij leedt
Een einde, waar geen mensch van weet.
Vaak ligt gij naast mij, vaag, en ik
Begrijp het slecht, en tast en schrik.
De weg met iepen liept gij langs.
De vogels riepen laat. Iets bangs
Vervolgde ons beiden. Toch woudt gij
Alleen gaan door de woestenij.
Wij sliepen deze nacht weer saam.
Uw hart sloeg naast mij. 'k Sprak uw naam
En vroeg, waarheen gij gingt.
Het antwoord was:
‘....Te vreeselijk om zich in te verdiepen.
Zie: 't Gras
Ligt weder dicht met iepen
Omkringd’.

Ik kan den indruk, die dit ‘onbegrijpelijke’ gedicht op mij maakt, bij analyse achteraf
niet anders verklaren dan uit de onmenschelijke gestalte van dien broer, die in zijn
geïsoleerdheid een natuurelement wordt, ‘waar geen mensch van weet’: een stuk
gras, weder omkringd met iepen; de herinnering aan een zich herhalend iepenvisioen
uit een droom, geassocieerd met een benauwende, maar van alle psychologische
motiveering ontdane verhouding tot een dier wezens, die ons van nature het naast
staan en het vreemdst zijn: den broer. En vergelijkt men dit gedicht, waar een mensch
pro forma nog mensch is, met een ander, volkomen ontmenschelijkt, als dit
Boschdroom:
Uit een gleuf tusschen brokken graniet
Breekt een giftige vliet,
Raast het water moorddadig zijn lied,
Zendt in verten van 't oerwoud verborgen gezanten,
Tot het steil samenstuwt naar een kom,
Langs hoogopgaande kanten rondom,
Waar geschrei of een schudding in 't riet
Soms verraadt wat geschiedt.
't Zijn vernielzieke planten, waarover de schuimval zijn woede vergiet:
Lauw bebloede vervlechtsels, die wortels doen
tasten in 't fluim van de poel, doodsch en stom,
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Die roofgierige vogels verlokken, en buffels en herten verworgen.

dan ziet men pas recht, wat ik hier met ‘onmenschelijk’ bedoel. De mensch bestaat
voor Hendrik de Vries niet als afzonderlijkheid naast (laat staan tegenover) de wereld
zijner verbeelding; hij bestaat, zooals in den droom, als element onder de andere
elementen, er onverbrekelijk mee verbonden en in hun rhythme opgenomen. In het
droomvisioen is de mensch ‘een bouwval tusschen steenpuin, schimmel en roest.’

‘Onaardsch en vulkanisch verschijnsel’.
Marsman, die zich dikwijls met de poëzie van Hendrik de Vries heeft beziggehouden,
en ook op deze onmenschelijkheid den nadruk legde, noemt dit werk ergens ‘een
onaardsch en vulkanisch verschijnsel, dat plaats grijpt op een andere planeet’; het
doet hem, wat de associaties betreft, denken aan beschilderde waaiers, aan miasmen,
aan boeketten uit rook, aan een snoer maansteen, aan spelonken, aan een Moorsch
zuilenwoord, aan prehistorische teekeningen, aan meteoorsteen, aan Genesis (‘en de
aarde was woest en ledig’), aan het Leger des Heils, aan de zwavellucht van een
opkomend onweer, aan den moord van Raamsdonk. Zulk een reeks van associaties,
die duidelijk aangeeft, dat men steeds naar beelden moet zoeken om een poëzie als
deze in woorden te benaderen, is misschien de beste soort poëziecritiek, die men op
Nergal kan geven; voor mijn gevoel staat de associatie met een vulkanisch landschap,
vol resten van uitbarstingen, vol grillige formaties van droomresten en gestolde
onderbewustheidslava, het meest op den voorgrond. Het gebrek aan dampkring,
d.w.z. van gelijkmatige, vloeiende overgangen van licht naar donker, dat zoo
karakteristiek is voor De Vries' dichtwerk, herinnert mij een maanpanorama door
een telescoop, dat tegelijk grootsch en desolaat onmenschelijk is; als hier leven is
(en er is leven!) dan is het toch een leven zonder de compromissen van het
dampkringleven; levende wezens voeden zich hier met levenloosheid van
krater-producten, zij hebben de leer van Darwin niet noodig om zich te ontwikkelen,
zij groeien uit verwering van de anorganische stof, en hun bezieldheid is die van
heksen en fantomen.
Wel te verstaan: dit alles is pure associatie, geen mythologie! Men grijpt naar de
associatie, als tusschenvorm tusschen bewust en onbewust, omdat de poëzie van De
Vries slechts als een vastleggen van droomherinnering kan worden ‘uitgelegd’. Het
gebrek aan ontwikkeling in dit werk (De Vries' laatste gedichten, de Atlantische
Balladen, die binnenkort in boekvorm zullen verschijnen, zijn nieuwe varianten uit
deze van schepselen krioelende wereld) is ook typeerend voor den droom; in den
droom begint de mensch zijn ontwikkeling telkens opnieuw, en wanneer er sprake
is van continuïteit, dan toch alleen in een vorm, die spot met alle dag-logica. Een
dichterschap als dat van Hendrik de Vries kan rijker worden en kan zich uitputten,
maar dat het zich zou ontwikkelen lijkt mij uitgesloten, aangezien de dichterlijke
inspiratie hier zoo nauw verband houdt met de geheimzinnige droomeilanden in den
slaap, die elken morgen weer worden ontzeild en vergeten, opdat de nieuwe nacht
weer nieuwe ontmoetingen mogelijk make. De Vries zal blijven wat hij altijd geweest
is:
In mijn vroegste jaren was ik
Steeds alleen met mijn gedachten;
Eindloos lange nachten waakte ik,
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En de tooveres, die daaglijks
Daalde naar de waterkom,
Kweekte daar doorzichtig zwevend
Broedsel, als halfdoode dwergen:
Booze planten, die zij later
In de tuin gestekt, beroofde
Van hun oogen.

Steeds alleen met zijn gedachten, steeds in een isolement levend, dat het isolement
is van degenen, die niet op de mededeeling door propaganda gesteid zijn, maar door
woorden alleen toestanden van den geest op anderen kunnen overbrengen; aangewezen
dus op een intensiteit van mededeeling, waarmee zijn poëzie staat of valt; aangewezen
daarom op het altijd raadselachtig en intermitteerend verkeer tusschen
woordverbeelding en droom...... dat is het lot van den dichter Hendrik de Vries, en
aan dat lot zal hij niet ontkomen, zoolang de Babylonische god Nergal, ‘heer over
de koortsdemonen, over de verschroeiende hitte, de winter en de doodenwereld, krijg
en geeseling’, macht heeft over zijn ziel.
***
Hiermee had ik mijn beschouwing over Hendrik de Vries kunnen besluiten. Ik
kan echter een opmerking van ‘technischen’ aard over de uitgave van Nergal niet
achterwege laten. Deze bundel (typographisch weer uitstekend verzorgd) is nl. een
overzicht over het geheele poëtische oeuvre van den dichter en, ergo, een selectie uit
vorige bundels, die voor de meeste lezers niet of moeilijk bereikbaar zijn. Een goede
gedachte dus; maar waarom is nergens aangegeven, dat het hier een herdruk van
vroeger werk betreft? Het weglaten van een dergelijke vermelding is bepaald
misleidend, en ik wil hopen, dat het op een vergissing berust; anders zou men er een
minder vleienden naam voor moeten gebruiken.
Menno ter Braak.

Liluli
aant.

De bewerking in boekuitgave
Het door het Amsterdamsch Studentencorps met zooveel succes opgevoerde spel
‘Liluli’ naar Romain Rolland is thans in een smakelijke boekuitgave verschenen bij
de Uitg. Mij. Contact te Amsterdam. Het boekje is geïllustreerd met teekeningen van
Gerard Hordijk.
Over den inhoud van het stuk heb ik j.l. Zaterdag uitvoerig geschreven. De
bewerking is geen letterlijke vertaling, maar een bijzonder Scène uit Liluli, bewerkt
naar Roma in Rolland, ter gelegenheid van het 61ste lustrum der Amsterdamsche
Universiteit, onder regie van Abraham van der Vies, Zaterdag voor het eerst vertoond
door het Amsterdamsch Studententoon eel in Theater Carré.
goed geslaagde en vooral zeer geestige herschepping van Romain Rollands werk.
Dat de bewerkers zich ook hier weer discreet achter anonymiteit verbergen, houd ik,
in dit geval, voor een wat al te overdreven bescheidenheid. Zoo is b.v. de toegevoegde
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epiloog, die bij de première helaas slecht tot zijn recht kwam door de inzinking van
Jan Klaassen, een zeer goed gevonden oplossing voor den lezer van 1937, en
allerminst (zooals in zulke omstandigheden nog al eens voorkomt) een oplossing
voor de zaal om het feest niet te verstoren.
Ik kan dus deze Nederlandsche herschepping van ‘Liluli’ ook als leesstuk van
harte aanbevelen in de belangstelling van het publiek.
M.t.B.

Van de leestafel
aant.

Ro van Oven, Hendrickje Stoffels (Ned Keurboekrij, A'dam 1936).
De historische roman over Rembrandt is bij mijn weten nog niet geschreven. D.w.z.:
er zijn heel wat boeken in romanvorm over Rembrandt verschenen maar zij raken
allen slechts den buitenkant van dit schildersleven. Een van de beste specimina is
nog het in pasteltoon gehouden boek van Theun de Vries, die althans vermijdt om
zich in al te hachelijke perikelen te begeven; maar ook hij komt aan het wezen van
den schilder niet toe. En eigenlijk is dat niet zoo wonderlijk; Rembrandt boeit ons
niet als litteraire figuur, niet als romanheld, maar als vertegenwoordiger van een
oeuvre in verf en lijn; het is mogelijk, dat zich daarachter een leven verbergt, dat
voor den gemiddelden romancier, op zoek naar een ‘verhaal’, lang niet interessant
genoeg is. In ieder geval zijn de beschikbare feiten om het te reconstrueeren zeer
gering in aantal, en daarvan profiteeren die looze romanschrijvers: zij worden niet
tot bescheidenheid gedwongen door het ontbreken van data en documenten, maar
zij gaan aan het werk om naar hartelust hun eigen idee van Rembrandt te kunnen
binnensmokkelen.
Ro van Oven heeft zich nu meer speciaal gewend tot de door Rembrandt zoo
dikwijls geschilderde Hendrickje Stoffels, zijn huishoudster en tevens de opvolgster
van Saskia van Uylenburgh. Deze schrijfster vermeldt echter in haar roman tal van
bronnen, die zij bestudeerd heeft, en het zit hem dan ook zeker niet in die hoeveelheid
litteratuur, dat haar opvatting van dit schildershuisshouden een zeer huiselijke
verbeelding van een zeer huiselijk aangelegde idealiste blijft. Ro van Oven tracht
weliswaar door het inlasschen van zeventiende-eeuwsche woorden als ‘coockene’
in plaats van ‘keuken’ de sfeer van den tijd vast te houden, maar daarmee alleen
komt men er nog niet. Het is juist het genie van Rembrandt, dat in deze gemoedelijke
beschrijving afwezig is; en wat is het milieu van Rembrandt zonder dat?
In een naschrift zegt Ro van Oven: ‘Danken wil ik mijn naasten, die me het leven
en de liefde leerden kennen. Danken wil ik mijn vrienden, die me in den nood hebben
bijgestaan, zoodat ik mijn geloof en vertrouwen in de menschen niet heb verloren.
Danken wil ik hun, die ik ontmoette, mijn meerderen in kennis en inzicht’. Die
dankbaarheid en het behoud van het vertrouwen in het leven zijn op zichzelf
respectabele gevoelens, maar of zij het Ro van Oven gemakkelijker maken de sfeer
van Rembrandt ongedwongen te naderen, betwijfel ik.
Ook de figuur van Hendrickje blijft aan den huiselijken kant: haar conflict met
Titus' minnemoer Geertje Dirckx komt het best uit de verf. Trouwens: door zijn
uitvoerigen en familjaren stijl is deze roman heel prettige lectuur voor hen die minder
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Rembrandt zoeken dan een vriendelijk verhaal uit de zeventiende eeuw. Maar
tegenover Rembrandts werk is men toch verplicht op de ontoereikendheid der visie
te wijzen.
M.t.B.

Den Gulden Winckel
aant.

Dirk Coster 50 jaar
Voortaan zal Den Gulden Winckel, naar in dit nummer wordt meegedeeld, op den
eersten van de maand verschijnen.
Men leest in deze aflevering een goed opstel van Gerth Schreiner over onze Gouden
eeuw in Britsche oogen. Clare Lennart schrijft over de figuur Top Naeff, C.L. Sciarone
behandelt het nieuwe boek van Anton van Duinkerken over het Christendom.
Halbo C. Kool tracht Dirk Coster, die 50 jaar wordt, weer wat naar voren te
brengen; een goed bedoelde poging, waarvoor hij echter met het begrip ‘humanisme’
vreemde toeren moet doen. En dat het tijdschrift van Dirk Coster nog altijd bestaat,
terwijl andere ter ziele zijn gegaan, lijkt mij ook geen bewijs voor de standvastigheid
van dit humanisme. Integendeel: ‘De Stem’ heeft met vele winden meegewaaid en
is daarom voorloopig onsterfelijk gebleken!
Er wordt van redactiewege eenige commentaar geleverd op de bekroningen der
Maatschappij en op de aanwezigheid van den dichter J.J. van Geuns.
M.t.B.

Willem Elsschot geëerd
aant.

Aflevering van Groot-Nederland aan zijn persoonlijkheid en werk gewijd
‘Pensioen’ zijn nieuwe roman
WILLEM ELSSCHOT (A.J. de Ridder; geb. 7 Mei 1882 te Antwerpen) is een van
die schrijvers, die in hun eigen tijd vrijwel onopgemerkt bleven, of, als zij opgemerkt
werden, gewaardeerd werden volgens een maatstaf, die met de eigenlijke beteekenis
van hun werk weinig uitstaande had. Zoo bleek hij door zijn pas in 1934 ‘ontdekte’
en uitgegeven verzen (Verzen van Vroeger) een voorlooper van de z.g. Forum-groep;
zoo werd zijn roman Lijmen, waarvan in 1924 de eerste druk verscheen, in 1932
herdrukt, om pas toen de belangstelling te vinden, die hem toekwam. Nog steeds is
zijn voortreffelijke groote novelle De Verlossing (1921) vrijwel geheel onbekend,
hoewel zij met het beste wedijveren kan, dat in de Nederlandsche taal werd
geschreven. Alleen Villa des Roses, Elsschots debuut, en zijn romans uit zijn latere
scheppingsperiode, Kaas en Tsjip, hebben meer de aandacht getrokken.
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Het tijdschrift ‘Groot-Nederland’ heeft nu een lijvig nummer voor een groot deel
gewijd aan deze merkwaardige figuur, die in het Vlaamsche letterkundige milieu
onder de jongere generatie steeds meer invloed krijgt. De aflevering is gegroepeerd
om Elsschots nieuwen roman Pensioen, die in het najaar in boekvorm zal verschijnen;
een oorlogsroman, die zich echter van de meeste oorlogsboeken onderscheidt, doordat
hij volkomen ‘au dessus de la mêlée’ is geschreven en den oorlog zelf slechts als
achtergrond bevat. Op dit werk kom ik bij de uitgave in boekvorm uitvoerig terug.

Het noodlot van Elsschots eerste werken
Verschillende artikelen stellen hier verder Elsschots beteekenis in het licht. Jan
Schepens schrijft over Willem Elsschots plaats in de Vlaamsche letterkunde; hij laat
uitkomen, hoe het Vlaamsche letterkundige leven van vorige generaties aan deze
figuur voorbijging, hoewel juist hij de toekomst vertegenwoordigde, die men niet
zag.
‘Die toekomst was er al in den persoon van Willem Elsschot, die niet
meedeed aan al die woorddronkenschap. Hij sprak kalm en met mate. Men
zag achter de naaktheid van zijn woord de felheid van den geest niet. Zijn
verschijning deed wellicht op het eerste gezicht wat koud aan. Hij kwam
in elk geval de pret bederven. Wat er ook van zij, slechts één Vlaamsch
tijdschrift ‘De Vlaamsche Gids’, repte over Elsschots eersteling, ‘Villa
des Roses’. Daarentegen vindt men in die periode verschillende
tijdschriftartikels over andere Vlaamsche schrijvers.
Vermeylens formule ‘We willen Vlamingen zijn, om Europeeërs te worden’ werd
dwaas nageroepen en diende als een soort van vlag, die - hoe verder we er van staan,
hoe duidelijker het wordt! - het spreekwoord ten spijt de vooroorlogsche literaire
lading heelemaal niet dekte, want nooit vierde het provincialisme hoogtij als toen.
Die geestesgesteldheid was ten deele toe te schrijven aan de geestelijke ontwaking
van het Vlaamsche platteland, daar alleen de steden op de boekentaal van Conscience's
generatie hadden gereageerd, en deels aan de vogue van Gezelle, wiens particularisme
overal navolgers vond. Deze overrompeling van West- en Oostvlaamsche, Brabantsche
en Kempische verhalen, halt dialectisch, half folkloristisch, toont aan hoe weinig
diepgaand de invloed van ‘Van Nu en Straks’ en later van ‘Vlaanderen’ vóór den
oorlog feitelijk geweest is.
‘Zoo komt het dat “Villa des Roses”, de eenige Vlaamsche roman op Europeesch
peil uit dien tijd, niet het succes kende van vele andere boeken. Elsschot toonde er
zich Europeeër in, zonder van Vlaanderen te gewagen. He, sprong die kerel zoo maar
dadelijk over de Vlaamsche sloot? Was zijn Nederlandsch dan geen bewijs genoeg
tot welke taalgemeenschap hij behoorde? In “Villa des Roses”, geen Vlaamsche
boeren, zeden, toestanden; alles uit Parijs, tot zelfs de titel! Waren die Franschen,
die Hongaarsche meisjes, die Poolsche vrouwen, die Duitscher, die Noor en die
Nederlander nu nog maar te Antwerpen aan wal gestapt, zooals bij Baekelmans! Ook
Teirlinek had zoo pas over een vreemdeling geschreven in zijn “Ivoren Aapje”, maar
dit verhaal speelt te Brussel. En daarbij, welk een prachtig geciseleerde taal: Mijnheer
Serjanszoons mooi gepraat voorgesteld als Europeesche kultuur!
Elsschot liet in 1900 - '02 een achttal gedichten onder zijn echten naam in de
tijdschriften “Alvoorder” en “De Arbeid” verschijnen. Zij worden hier enkel
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volledigheidshalve vermeld. In 1908 - '10 schreef hij te Rotterdam enkele
merkwaardige gedichten, die niet in Vlaamsche tijdschriften werden gepubliceerd
en pas in 1934 in boekvorm verschenen. Het is jammer dat Elsschot deze aangrijpende
poëmata niet eerder uitgaf. Zij mogen in hun verbeten vormkramp en levenswrangheid
als voorloopers van Marnix Gijsens “expressionnistische anecdoten” beschouwd
worden. Het litteraire Vlaanderen van na den oorlog dacht, dat Gijsen een nieuwen
toon in de Vlaamsche poëzie had gebracht, zoozeer werkte Van de Woestijnes invloed
nog na. Niemand wist dat Elsschot reeds meesterwerken in dienzelfden toon
geschreven had.
Niet romantisch-sentimenteel, niet Vlaamsch-dialektisch, noch
Vlaamsch-folkloristisch; niet provincialistisch, noch Vlaamsch-strijdend;
niet uitbundig, noch beschrijvend: ziedaar het noodlot van Elsschots eerste
werken’.
S. Vestdijk behandelt Elsschots beteekenis als dichter, d.w.z. als de ‘wortelstok’ der
Forum-poëzie. Paul de Vree geeft een karakteristiek van Elsschots rijke
gestaltenwereld, waarin de telkens terugkeerende figuur Laarmans het meest op den
voorgrond treedt, als een soort projectie van den schrijver zelven.

Elsschot als voorlezer.
Een bijdrage van J. Greshoff over ‘Elsschots Laboratorium’ geeft den lezer vooral
eenig begrip van de werkwijze en persoonlijkheid van den man, die zich achter een
pseudoniem verbergt. Elsschot pleegt zijn romans aan eenige vrienden voor te lezen,
eer hij ze publiceert; van dit voorlezen geeft Greshoff de volgende impressie:
‘Het voorlezen van Willem Elsschot is, daar zijn allen die hem hoorden van
overtuigd, iets zeer bijzonders. Wanneer men aankomt met de aesthetische eischen
der declamatoren, blijft er niets van zijn manier over! Hij leest, gelukkig, op de eenige
goede wijze: volmaakt natuurlijk en vrij van ieder effectbejag. Hij slaat van het eerste
woord af den juisten toon aan. Stem en proza hebben dan hetzelfde accent. Zijn
pratend lezen heeft iets onverschilligs, hetgeen bekoort, omdat men dadelijk weet
dat er een gestadige ontroering mee verborgen moet worden. Op sommige
oogenblikken begint het een haastig, bijna gemelijk mompelen te lijken; zooals een
schooljongen doet die een vers afraffelt, omdat hij doodsbang is als aansteller voor
de klas te staan zoodra hij werkelijk aan het opzeggen sou slaan. De hoorders echter
bemerken onder die geveinsde ruwheid en dien lichten zelfspot voortdurend de
innerlijke bewogenheid, welke bij momenten als het heel erg “ernst” wordt, zich zoo
verhevigd dat de schrijver zijn eigen text niet meer kan ontcijferen door het vochtig
waas voor zijn oogen. Om zich weer meester te worden laat Elsschot dan eenige
bladzijden door een der aanwezigen lezen. Delen, Van Nijlen en ik, die toch van
oudsher in Elsschots werk opgaan, het tot in zijn verborgendste schakeering kennen,
zijn er nimmer in geslaagd zoo onfeilbaar den waren toon te treffen als Elsschot zelf,
hoe wij ook ons best deden zuiver en eenvoudig op den text af te gaan.
Een hoogst enkele maal is Willem Elsschot ook in 't openbaar opgetreden. Voor
het genootschap Oefening Kweekt Kennis te 's-Gravenhage en op een tentoonstelling
te Antwerpen droeg hij uit eigen werk voor. (Radiolezingen wijst hij af, sinds hij
bemerkt heeft, dat in Nederland en België, de traditioneele landen der vrijheid,. de
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heeren censoren hun ongewijde handen aan elk proza slaan). Het publiek in de zaal
moest één oogenblik wennen aan zijn schutterig en bruusk optreden, aan zijn verlegen
jongenstoon; maar zoodra het daaronder de authenticiteit van de getuigenis, de éénheid
van wezen en uitspraak ontdekte, was het voorgoed gewonnen en tot het eind toe
bekoord. En ook op zulke openbare bijeenkomsten ontsnapte Elsschot niet aan de
emoties, welke van zijn eigen woorden uitgaan en hem overmeesteren. Telkens moest
hij even onderbreken ten einde zijn rust en evenwicht te hervinden.’
Een bibliografie van G.H. 's-Gravesande besluit het nummer, dat met twee
portretten is verlucht.
***
Dezelfde aflevering brengt nog een merkwaardig groot gedicht van M. Nijhoff: ‘Het
uur U’; een bewijs van 's dichters evolueeren naar een steeds strikter en eenvoudiger
zakelijkheid, die hier en daar op een eenvoudig en toch suggestief praten gaat lijken.
Gerard Walschap (aan wiens vorigen roman D.A.M. Binnendijk een critische
bespreking wijdt) begint een nieuwe roman ‘Sibylle.’ Jan Romein schrijft over den
toestand in Spanje, H. Marsman over Anton van Duinkerkens ‘Verscheurde
Christenheid.’
Groot-Nederland overtreft zichzelf maand op maand. Een zeldzame episode in
het leven van een Nederlandsen tijdschrift!
M.t.B.

Een ‘tusschenboek’
aant.

Het proza der Vlaamsche jongeren
Hun positie tusschen les en eigenschap
René Berghen, De Kleine Isa. (L.J. Veen, A'dam z.j.)
De persoonlijkheid van dezen jongen Vlaamschen prozaschrijver komt in dit verhaal
(het is eigenlijk meer een groot verhaal dan een roman in den geijkten zin des woords)
den lezer duidelijker voor oogen te staan dan tot dusverre het geval was. Hij
publiceerde tot dusverre een novelle De Overjas (1934), die niet ten onrechte de
aandacht trok door den soberen en preciezen verteltrant; maar dit was tenslotte nog
niet meer dan een zeer sympathieke belofte. Het Jeugdavontuur van Leo Furkins
(1936), dat meer pretentie had, was juist daarom ook een veel zwakker voortbrengsel
van René Berghens fantasie. Ik schreef daarover in het Zondagsblad van 14 Febr. jl.
en wees daarbij op het al te theoretische van deze geschiedenis, en voorts op den
invloed van Gerard Walschap. ‘De nieuwsgierigheid naar het pathologische geval,
die bij Elsschot (Berghens “voorganger” bij het schrijven van De Overjas) ontbreekt,
is een essentieel bestanddeel van Walschaps schrijverschap; in dit opzicht is Berghen
een van zijn navolgers. Alleen ligt de Freudiaansche theorie er bij Berghen veel
dikker bovenop; terwijl Walschap de situatie nooit tot een geval voor den psychiater
maakt, legt Berghen te veel uit..... Ik vraag mij af, of Berghen niet al te precies
theoretisch geweten heeft, dat men tegenwoordig nu eenmaal een roman-figuur
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behoort te verklaren uit zijn jeugd- of puberteitservaringen.’ Aldus mijn indruk
ongeveer van Leo Furkins, overigens een niet geheel en al onbelangrijk boekje van
een auteur, die bezig is zich te ontwikkelen.

Oppositie tegen de landelijkheid.
In zijn laatste boek, De kleine Isa, heeft Berghen veel van de theoretische en
melodramatische ballast, die Leo Furkins bezwaarde, over boord geworpen; deze
historie staat veel minder direct onder invloed van Walschap, terwijl de auteur zich
kennelijk meer van zijn stof heeft losgemaakt; er is een eenvoud in den toon, die
aangenaam aandoet en meer herinnert aan den toon van Maurice Roelants. Desondanks
is De kleine Isa meer een sympathiek dan een verrassend boek; het ‘standardiseert’
den schrijver op een zeer behoorlijk peil, maar het verheft hem nog niet boven het
niveau van zijn eersteling. Men kan dat gedeeltelijk zeker ook zien als een gevolg
van de situatie, waarin het Vlaamsche proza der jongere generatie verkeert. Het
Vlaamsche proza was tot voor kort (afgezien van Elsschot, die meer een voorlooper
is van de jongere Vlamingen dan een kind van zijn tijd) zeer arm aan ideeën; men
vond er de volksmentaliteit van Felix Timmermans, de in menig opzicht zeer
verdienstelijke maar toch regionaal gebonden vertelkunst van Cyriel Buysse en het
gewild-perverse genre van Herman Teirlinck, maar geen ideeën. Ideeën liet men aan
de Noorderlingen over, en de Vlamingen poseerden in het boven-Moerdijksche
meestal voor de ‘sappige lolbroeders’, zooals een onzer critici het noemde, die deze
voorkeur voor den Vlaamschen boerenroman herleidde tot de bloeiperiode van Stijn
Streuvels, met welken auteur men toen de heele Vlaamsche letterkunde kortweg
heeft ‘gelijkgeschakeld’ als een letterkunde van boeken, die op het platteland behooren
te spelen.
Bij de jongere generatie van prozaisten in Vlaanderen is tegen deze opvatting een
duidelijke oppositie merkbaar. Zij vinden hun voorbeelden in Elsschot, die den humor
als wapen tegen de Vlaamsche sentimentaliteit en lolligheid hanteert, en in Walschap,
die de ontbinding van al deze boerenpallieterigheid als prosector aan den dag brengt.
Maar de Vlaming heeft nu eenmaal een cultureelen achterstand, vergeleken bij den
Noord-Nederlander; dat is in Vlaanderen zelf vaak genoeg geconstateerd, en het
behoeft dus niet als een onvriendelijke beschuldiging te klinken, wanneer men het
hier constateert. Cultuur is niet alleen een salaris, dat door één individu wordt
verdiend, maar ook een erfenis, die van geslacht op geslacht wordt doorgegeven;
door het erven voltrekt zich een langzame verandering in de persoonlijkheden der
erfgenamen; wat zich in het eerste geslacht nog voordoet als met moeite geleerde
les, is bij een volgende generatie al een met de moedermelk ingedronken en door de
opvoeding geconsolideerde eigenschap geworden. Wat den Vlaming der jongere
generatie nu onderscheidt van den Nederlandschen schrijver dier zelfde generatie,
is (ik spreek hier natuurlijk over een gemiddelde, waarvan uiteraard appèl bestaat)
wellicht het beste te formuleeren als een overwegen van de lessen over de
eigenschappen, waar het de ideeën in den roman of de novelle betreft. Een schrijver
[als] deze René Berghen is zeker een auteur met een zuivere intelligentie, die poogt
zijn gevoel onder controle te houden van zijn critische bezinning en bij wien
bovendien die critische bezinning allerminst een snobistische pose is; maar de wijze,
waarop hij dat doet, heeft nog iets ‘aangeleerds’, onwennigs en tegelijk
jongensachtigs; daardoor ontstaat telkens een onevenredige verdeeling van de
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verworven ideeën en den beproefden, Vlaamschen, realistischen of romantischen
verteltrant.

Tusschen twee mogelijkheden.
Een typisch voorbeeld van deze sympathieke onwennigheid vindt men in De Kleine
Isa b.v. op de bladzijden, waar René Berghen zijn hoofdpersoon, Karel Derwinde,
een soort Filmliga-voorstelling laat bezoeken. Die scène is opgezet als een bijzonder
verdienstelijke satyre op het enthousiasme voor de avantgarde-film, dat nauw verwant
was aan een film-snobisme van de ergste soort; het gezamenlijke kijken naar films,
die andere, ‘gewone’ menschen niet zien en niet kunnen begrijpen, geeft den bezoekers
van zulke filmavonden met inleiding gemakkelijk het gevoel van tot een élite te
behooren en machtigt hen zelfs alles wat op de avantgarde-film betrekking heeft,
stelselmatig te overschatten. ‘De kinema schijnt een weldadige invloed op de
genieën-productie te hebben uitgeoefend’, zooals een vriend van Karel Derwinde,
niet ten onrechte sceptisch, opmerkt René Berghen nu stelt zich door de humoristische
beschrijving van deze bijeenkomst partij tegenover de pretentie der filmwellustelingen:
een aardige vondst, en een goed voorspel van het latere conflict van den droomerigen
individualist Derwinde met een generatie, die voor droomen en eenzaamheid buiten
de massadrukte geen waardeering meer heeft.... maar juist te lang aangehouden in
het verband van het geheel. Men merkt hier aan de uitvoerigheid van René Berghens
stijl, dat de aardige vondst hem zoo overweldigend belangrijk heeft toegeschenen,
dat hij van de vondst een kleine novellein-de-novelle moest maken; en daardoor is
de vondst nu weer net niet belangrijk genoeg! Er ontstaat dus een onevenredigheid;
de lezer betrapt zich, als hij deze episode tot het einde toe gevolgd heeft, op een
sensatie, die een weinig op teleurstelling lijkt. Berghen heeft n.l. de scène gebruikt
om Karel Derwinde kennis te laten maken met zijn latere vrouw, Aline Berckhove,
en ons gevoel voor verhoudingen protesteert tegen dit relatief te geringe resultaat
van de uitvoerig beschreven filmvoorstelling.
Ik heb dit hoofdstuk als voorbeeld gekozen ter typeering van Berghens eenigszins
tweeslachtigen stijl. Deze schrijver staat, niet alleen op de besproken bladzijden,
tusschen het ideeën-proza en het Vlaamsche realisme in; maar hij aarzelt ook tusschen
beide, en is voorloopig overwegend realist gebleven; de intellectueel-critische ‘tic’
belet hem echter zich onbelemmerd aan dat realisme over te geven, en zoo schreef
hij in dit stadium van onbeslisten strijd een boek als De kleine Isa: een sympathiek,
gevoelig, hier en daar ook zacht-humoristisch boek, zonder valsche sentimentaliteit
of Vlaamsche lolligheid, met zeer goede bladzijden en talrijke veelbelovende
passages.... maar als geheel toch te lang om volkomen te voldoen.

Zuivere psychologie.
Om een der beste kanten van De Kleine Isa dadelijk zoo voordeelig mogelijk te
belichten, wil ik aanstonds constateeren, dat de zuiverheid van zijn psychologie een
der beste eigenschappen van René Berghen is. Hij overschat zijn personages niet,
maar hij teekent ze met hartelijk gevoel, zonder cynisme, maar ook zonder banale
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verfraaiingstrucs. Men oordeele, om een voorbeeld te geven, over den inzet van het
eerste hoofdstuk, die tevens de karakteristiek van den ‘held’ bevat:
‘Zelfs de haren van den bijna twintigjarigen Karel Derwinde schenen gebrek aan
wilskracht uit te drukken. Donker, bijna zwart, jawel.... Maar lange, rijzige, golvende
lokken, waarvan er bij tijden een weerspannige van de slapen weg moest gestreken
worden. Haar van een kunstenaar?.... Misschien.... Alvast in zooverre die kunstenaar
stoutmoedigheid, taaiheid, hardnekkigheid miste. Tusschen de lichte wimpers keken
zijn bleek-blauwe oogen te droomerig, zonder vuur.
Hun blik zou nimmer de overtuiging stutten, waarmee Derwinde een idee kon
verdedigen.’
Dit is de karakteristiek van een zwak, in zichzelf verdeeld mensch, met enkele
woorden afdoende geformuleerd; geen held dus in den letterlijken zin, maar veeleer
een product der omstandigheden; en zoo houdt Berghen hem in dit boek ook vol.
Karel Derwinde is individualist en droomer, omdat hij een schuchtere, poëtische
natuur is; een teekenaar zonder genie, en een romanticus zonder de behoefte zich
door de romantiek te laten beetnomen. Naast hem is de kleine Isa, het kind van zijn
oom Pol Rutgers en zijn frissche, gezonde tante Martha Rutgers, waaraan hij zich
door een nooit geheel bepaald gevoel gebonden weet sedert zij zes jaar oud was, de
vertegenwoordigster van de generatie der ‘zakelijkheid’; ook al voelt zij in den
romanticus Derwinde wel de superieure eigenschappen aan, zij trouwt tenslotte met
een eenigszins kwasterigen politicus. Marneffe, een ouderen man, op weg om carrière
te maken met zijn socialistische parlementsredevoeringen. Karel Derwinde keert na
een laatste ontmoeting met Isa naar zijn vrouw terug; hij bevrijdt zich van Isa's invloed
door zich te realiseeren, dat hij niet door moreel heroïsme gedreven steeds op een
platonischen afstand van haar bleef. Zijn laatste bezoek doet hem inzicht krijgen in
eigen beweegredenen:
‘Een oogenblikje beeldde hij zich in, een edelmoedige overweging te hebben
uitgesproken, maar dadelijk kwam het hem ook klaar te binnen, dat hij het geluk van
Isa had willen verstoren, en hierbij kon hij slechts één voorbehoud maken, dat hem
nochtans diep vernederde en zijn verachting voor zichzelf nog verhoogde; hij was
wel slecht genoeg om een gemeene daad jegens Isa, Marneffe en zijn eigen vrouw
te begaan, maar zijn lafheid - geen rechtschapenheid, geen wilskracht - had hem
daarvoor behoed.’
Aldus wordt de lafheid van den droomer met de zijne haren ten slotte nog een
‘kracht ten goede’, d.w.z. een macht in overeenstemming met de zwakke en zuivere
natuur van Karel Derwinde. Hij is geen bulderende collectivist en zal het ook nooit
worden; de sportiviteit van Isa en haar kornuiten is hem vreemd gebleven, maar
daardoor is hij ook niet medeplichtig aan hun banale gemakkelijkheid en juveniele
rhetoriek; hij heeft de sympathie van René Berghen, en hij heeft ook de sympathie
van den lezer, die hem zonder idealiseering toch als den zuiversten mensch in dit
gezelschap ervaart. Hij is een ‘tusschenmensch’, zooals De kleine Isa een
‘tusschenboek’ is; tusschen idee en realiteit des levens.

Het taaleigen van René Berghen.
René Berghens taaleigen wordt gekenmerkt door een streven om Nederlandsch te
schrijven zonder een sterken dialectischen inslag. Ook in dit opzicht is dit proza in
de oppositie tegen het regionaal-Vlaamsch gekleurde proza van een vorige generatie;
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het wil geen beroep doen op een Vlaamsche uitzonderingspositie, maar zich aansluiten
bij het ‘algemeen beschaafd’ Nederlandsch. Toch blijft in vele woorden en
uitdrukkingen de Vlaamsche kleur hier behouden. Soms geeft dat aan Berghens
zinnen iets van een plechtstatigheid en deftigheid, die misschien voortkomen uit het
nog niet geheel ‘eigenschappelijke’ hanteeren van een taal, die men als ‘les’ geleerd
heeft. In ieder geval symboliseert die taal de geesteshouding van René Berghen,
zooals hij nu is, heel goed. Men mag met belangstelling afwachten, hoe deze Vlaming
zich verder zal ontwikkelen: als ideeën-schrijver of als realist. De kleine Isa laat
beide mogelijkheden open.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
Karel Derwinde, teekenaar, zamen wonend niet zijn moeder, door een teleursteliende
ervaring in de liefde schuw geworden voor intieme aanraking met anderen,
concentreert zijn genegenheid op de zesjarige Isa, het dochtertje van zijn oom Pol
Rutgers; het kind hecht zich ook aan hem, maar bij Derwinde verlengen deze
gevoelens zich onwillekeurig in de toekomst en zij versterken zijn neiging tot droomen
en afzijdigheid.
Rutgers krijgt echter enkele jaren later een betrekking in Australië en Derwinde
wordt van Isa gescheiden. Inmiddels ontmoet hij Aline Berckhove, de zuster van een
zijner nieuwe vrienden uit de kunstwereld; hij voelt zich dadelijk tot haar
aangetrokken vanwege haar verwante natuur; en al is haar [wi]pneus een voorloopig
obstakel, zij trouwen eindelijk, zij het zonder heftige passie. De terugkeer van Rutgers
met vrouw en kind is oorzaak van het opleven van Derwindes geveel voor de inmiddels
tot jonge vrouw gerijpte Isa; maar hij moet steeds meer ontdikken, dat zij tot een
andere generatie behoort dan hij en een andere verhouding tot het leven heeft, zoodat
deze temptatie hem tenslotte neder brengt tot Aline.

Volkscultuur of stadscultuur?
aant.

Duidelijke onderscheiding noodzakelijk
Een Duitscher over onze gouden eeuw
Erich Trunz, Dichtung und Volkstum in den Niederlanden im
17-Jahrhundert. (Ernst Reinhardt, München 1937).
Eenigen tijd geleden heb ik hier een zonderling boekwerk besproken, dat ‘De Goede
Hoop’ heette en in Duitschland was verschenen, met de bedoeling, naar gezegd werd,
om de cultureele betrekkingen tusschen Duitschland, Nederland en Zuid-Afrika te
verstevigen. Het was een rommelige bloemlezing van volmaakt willekeurig
bijeengeraapte artikelen, met een verdachten tendens van ‘germaansche’

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

bloedbroederschap, waarin o.a. een artikel van prof. Scholte over de Nederlandsche
letterkunde voorkwam; een stuk, waaraan zelfs het geringste besef voor verhoudingen
vreemd was.
Met het boekje van Erich Trunz (behoorend tot de reeks Schriften der Deutschen
Akademie in München, waarmee ‘De Goede Hoop’ ook verband hield) is het anders
gesteld. Het is geschreven door een werkelijk deskundigen Duitscher, die zich, op
grond van grondige studie der desbetreffende literatuur, uitlaat voor zijn landgenooten
over onze gouden eeuw, en wel speciaal onze poëzie in die eeuw. De schrijver noemt
in zijn voorwoord het uitstekende boekje van Huizinga. ‘Holländische Kultur im 17
Jahrhundert’, en het maakt ook den indruk door dat geschrift te zijn beïnvloed. In
geen geval kan men Erich Trunz verwijten, wat men onzen landgenoot Scholte
verwijten moest: dat hij niets van zijn onderwerp afweet dan de namen. Trunz geeft
zeker geen nieuwe visie op de cultuur onzer voorouders, maar hij heeft er zich ernstig
in verdiept en weet daar ook met smaak en inzicht van te getuigen. De Nederlandsche
lezer zal hier niet veel verrassends vinden over de zeventiende eeuw in Nederland
zelf, maar wel hem waarschijnlijk grootendeels onbekende bijzonderheden over de
relaties tusschen de Nederlandsche en Duitsche cultuur dier dagen. Uit de paar citaten,
die Trunz geeft, kan men reeds opmaken, dat hij intuïtief beseft, wat representatief
genoemd kan worden voor den toenmaligen vorm onzer beschaving; het is op zichzelf
al een kunst om in kort bestek het juiste voorbeeld aan te halen uit de onuitputtelijke
veelheid der mogelijke voorbeelden.
***
Hoewel er dus alle reden is om aan dit boekje de eer te geven die het toekomst, is er
óók reden om te wijzen op de symptomen van wetenschappelijke verbastering, die
men in het nationaal-socialistische Duitschland telkens weer moet constateeren, en
die bewijzen, dat men niet ongestraft het domein van het weten laat beheerschen
door een dictatuur, Erich Trunz toont zich in dit geschriftje zeker geen nazi in den
orthodoxen zin des woords; maar hij moet toch zijn bescheiden tol betalen aan de
‘Gleichschaltung’ der wetenschap, die van den onderzoeker eischt, dat hij het
‘Volkstum’ als hoogste norm zal erkennen, onverschillig wat de resultaten zijn van
het onderzoek, waarmee hij zich bezig houdt. Reeds de op zichzelf zoo onschuldige
titel ‘Dichtung und Volkstum’ wijst in die richting. ‘Volkstum’ is zoo zonder meer
niets verdachts, maar zoodra het stempel der dictatuur op dit begrip wordt gedrukt,
wordt het een stukje propaganda, ook in de literatuurwetenschap. Ik neem aan, dat
de schrijver van dit boekje zich daarvan nauwelijks meer bewust is geweest, want
in zijn terminologie is hij zeer spaarzaam met propagandistische effecten. Het
verdachte zit veeleer in wat hij wil bewijzen of suggereeren. Hij stelt n.l. de
Nederlandsche gouden eeuw ten voorbeeld aan het verdeelde zeventiende eeuwsche
Duitschland, waarin de klassicistische Opitz c.s den toon aangaven; of liever niet
den toon aangaven, want het volk had geen contact met de geschriften dezer
‘intellectueelen’, terwijl 't in de Nederlanden de basis vormde van de ‘lebensstrotzende
völkische Kulturblüte’ Dit ‘völkisch’ klinkt ons dadelijk al onaangenaam tendentieus;
immers de zevende-eeuwsche cultuur onzer voorvaderen was een burgerlijke cultuur,
en geen ‘völkische’ in den zin, dien men daar tegenwoordig in Duitschland aan hecht.
Trunz, die dat (in navolging van Huizinga) elders ook wel degelijk zoo formuleert,
maakt geen behoorlijke (onder)scheiding tusschen die twee begrippen. Zoodoende
krijgt men voortdurend den indruk, dat hij uit onze gouden eeuw lessen wil trekken
voor een volkscultuur volgens heele of halve nationaal-socialistische opvattingen.
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Hetgeen belachelijk zou zijn, want onze zeventiende eeuw vertoont het type van een
stadscultuur in een republiek, die door kooplieden werd bestuurd: bepaalde
volksgedeelten (zoowel de ‘höfische’ elementen als het lagere volk) deden in dat
ensemble der cultuur alleen decoratief mee. Wanneer er dus ‘volksverbondenheid’
bestond tusschen cultuur en individuen, dan wil dat volstrekt niet zeggen, dat men
daaruit moraliseerende conclusies zou kunnen trekken voor de tegenwoordige volken
van Europa, die in geheel andere verhoudingen leven. Wanneer men, zooals Trunz,
Opitz ‘volksfremd’ en Bredero ‘volksnah’ noemt, dan loopt men gevaar, een op
zichzelf juiste tegenstelling te vertroebelen door het woord ‘volk’! Onze gouden
eeuw kan nooit anders dan ten onrechte gebruikt worden in een betoog voor een
totalitair cultuurideaal.
Bovendien heeft Erich Trunz, die onze cultuur als ‘germanisches Erbe’ betitelt,
weinig begrip voor de machtige latijnsche (humanistische en Fransche) invloeden,
waaraan wij de eigenheid onzer beschaving tegenover de Duitsche te danken hebben.
Men kan de gouden eeuw niet alleen (of eenzijdig) als een afspiegeling van het
‘Volkstum’ waardeeren, want zij zou zonder Italië en Frankrijk eenvoudig niet
bestaan, of althans geen cultuur hebben; het germaansche erfgoed (in hoeverre
werkelijk germaansch?) moge van beteekenis zijn, humanisme en barok zijn het niet
minder en het is vrij dwaas om in het aangezicht van zulke invloeden steeds maar
op het ‘volk’ te tamboeren, al denk ik er niet aan, onzen volksaard uit te schakelen!
***
In één zinnetje komt de mentaliteit van den schrijver, die zich in het algemeen ‘op
de vlakte’ houdt, toch wel onvervalscht tot uiting. Hij meent er den nadruk op te
moeten leggen, dat in de 18e eeuw het verval kwam, en dat men toen ook minder
hartelijk de Duitsche relaties als vanzelfsprekend ging beschouwen. ‘Ein starker
Einfluss, der den Niederlanden wirklich Fremdes bracht, kam aus Frankreich, von
allen Intellektuellen begrüsst, während die Männer des Volkes sich gegen das
“Verfranschen” wehrten. Die Begeisterung der einen für Ronsard, der anderen für
Böhme war bezeichnend. Denn so blieb es für Jahrhunderte. Die “Regenten” blicken
bewusst nach West; aber das Volk bleibt bereit, die Stimme des östlichen Nachbars
zu hören, und dies war das Natürliche, denn volksmässig war die Bindung zu
Niederdeutschland und Flandern am engsten.’ (Spatiëering van mij, M.t.B.).
Ik zie nu maar af van de wonderlijke tegenstelling Ronsard-Böhme; want uit een
dergelijk zinnetje blijkt vooral plotseling de verbijsterend simplistische zienswijze
van den tegenwoordigen Duitschen ‘intellectueel’, die zich geen intellectueel mag
noemen, omdat ‘ein Mann von deutschem Wesen nie ein Intellektueller sein kann’.
Hinweg mit diesem Wort, dem bösen,
Mit seinem jüdisch grellen Schein.

Het schema is: de intellectueelen zijn de volksvijanden, ergo de importeurs van het
‘volksfremde’, d.i. Frankrijk, terwijl de brave Germanen, belichaamd in het mystieke
volk, zich daartegen verdedigen. En dat is natuurlijk, want.... Deutschland,
Deutschland über alles! Daarop komt dit heele sprookje neer, waarom een ieder, die
iets weet van de internationale positie van ons land als cultuurland, niet anders dan
van harte lachen zal. Met zulke sprookjes wordt echter in universitaire kringen in
het tegenwoordige Duitschland gewerkt! En het fraaiste is daarbij, dat men zichzelf
wijsmaakt, dat ook nu nog een door ‘Westersche’ regenten onderdrukt Nederlandsch
volk smachtend naar den Oostelijken buurman zit uit te turen!
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De studie van Erich Trunz verdient verder slechts aanbeveling, al geloof ik, dat
het genoemde Duitsche boekje van Huizinga in de behoefte aan oriëntatie bij den
Oostelijken buurman nog beter zal voorzien.
M.t.B.

Van de leestafel
aant.

Leo van Breen, Het Kwartet. (C.A.J. van Dishoeck, Bussum.)
De dichter Leo van Breen dicht kennelijk met veel gemak; zijn verzen loopen allen
zonder veel moeite in een bepaald rhythme af; hij heeft bovendien een onuitputtelijken
afkeer van het verwaten burgerdom, die hem tot de satyre drijft. In dien geest dicht
hij een ‘kwartetspel’: Ernstig, Ernst met een Tic, Tegen de Tijd en Min of Meer
Persoonlijk. Maar hoe de ondertitels ook mogen heeten, de tic is toch meestal
hoofdzaak. Het is de satyrische tic, die Van Breen kenmerkt; in dit opzicht doet zijn
werk denken aan dat van J. van Hattum, dat echter veel gevarieerder en bij tijden
ook veel ‘diepgaander’ is.
Zijn burgerhaat heeft Leo van Breen gedistilleerd uit een eenzijdige verhouding
tot zijn leermeester Greshoff, aan wiens invloed hij zich nog steeds niet heeft kunnen
onttrekken, wiens invloed hij, anderzijds, ook ronduit erkent door de opdracht van
het gedicht ‘Wij Leven Huichelend’:
Wij leven huichelend met vrouw en kindren
in 't wankel bastion van ons fatsoen;
En willen alles, alles, alles doen,
Indien zij ons in Godsnaam maar niet hindren.

Dit sentiment is één kant van Greshoff, maar de ‘tegenmelodie’, in het oeuvre van
dezen dichter eigenlijk de groote bekoring, mist men bij Van Breen; hij toont trouwens
hier en daar ook den hekelenden toon van Du Perron te hebben beluisterd. Het best
leert men hem daarom toch kennen in de afdeeling ‘Min of Meer Persoonlijk’, waarin
hij scherpe pijlen afschiet. Met dat al is deze z.g. ‘Forum-poëzie’ ook wel een goede
schietschijf voor de critici, die willen aantoonen, hoe ook de poëzie zonder
romantische symbolen in een bepaald cliché vastloopt, en in een nieuwe ‘school’
wordt gestandardiseerd. Of men het voormalige ‘Forum’ daarvoor verantwoordelijk
mag stellen, is een andere vraagt!
M.t.B.

Van de leestafel
aant.

Marie van Dessel-Poot, Visschers Voeren Uit. (C.A.J. van Dischoeck,
Bussum.)
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Onder de boeken, aan het Nederlandsche zeewezen en zeemansleven gewijd, is de
roman van Maria van Dessel-Poot wel een van de beste, omdat de schrijfster op zeer
eenvoudige, pretentielooze wijze haar verhaal vertelt. Wel is waar dringt zij niet zeer
diep door in de [psyche] der visschers, maar zij doet ook niet alsof, en daarom leest
men haar proza met genoegen.
Mevr. van Dessel-Poot beschrijft de lotgevallen van de Vlaardingsche visschers op
de ‘Maria Magdalena’, Vl. 226; een schip als vele anderen, die uitgevaren zijn en
uit zullen varen, één exemplaar van de vloot, onder commando van schipper Maarten
Storm, die den naam heeft ‘een beste schipper’ te zijn. De schrijfster volgt ‘simultaan’
de leden der bemanning volgens de mo[...]terro[...] allen individuen, die door het
schip tot een toevallige, maar noodlottige gemeenschap worden vereenigd. Want de
‘Maria Magdalena’ vergaat in den storm op de Jutlandsche banken.
De soberheid, waarmee mevr. Van Dessel-Poot van deze Vlaardingsche menschen
op zee en in het ‘achterland’ vertelt, doet sympathiek aan. Bovendien getuigt haar
beschrijving van goede voorstudie van het onderwerp.
M.t.B.

Kunst en Letteren
De bundel
aant.

Een ‘Nationaal Kultureel Maandblad’
Voor de gezonde organische eenheid van gansch het volk
Wellicht herinnert de lezer zich nog het betrekkelijk geruchtlooze verdwijnen van
het tijdschrift ‘De Nieuwe Gemeenschap’, dat zich langzamerhand had ontwikkeld
tot een fascistisch en antisemietisch orgaan onder leiding van Albert Kuyle. De
polemische campagnes van dit gezelschap, die er op berekend schenen een gehoor
van ressentiments-adepten te kweeken, zijn blijkbaar mislukt, want ‘De Nieuwe
Gemeenschap’ werd ontbonden verklaard en Kuyle, de strijder voor waarheid en
recht volgens fascistische inzichten, verdween van het tooneel. Maar in het uitzicht
werd gesteld een nieuw orgaan, ‘De Bundel’ geheeten, volgens beproefd Italiaansch
model; en dit lictoren-geschenk aan de Nederlandsche natie is thans verschenen met
den ondertitel ‘Nationaal Kultureel Maandblad’.
Wat opvalt, is allereerst het ontbreken van Albert Kuyle. Hij blijft weg, en alleen
zijn broer, die gewoon Henk Kuitenbrouwer heet, is in de redactie opgenomen.
Hetgeen ik betreur, want Kuyle - Kuitenbrouwer heeft minstens vijf maal meer talent
dan Henk, die in dit nummer als de apostel van den Jodenhaat optreedt om zijn eigen
gebrek aan begaafdheid te vergeten. Hij toont zich zeer verstoord over het feit, dat
een Nederlander den naam Marcel Baruch de la Pardo draagt; en inderdaad, men
moet hem toegeven: Kuitenbrouwer klinkt minder verdacht en veel germaanscher!
Ook ‘Joodsche cabaretmenschen’ hebben het bij onzen Ariër verbruid; hij knoopt er
veel ergernissen aan vast; moge het hem opluchten.
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De redactie wordt verder gevormd door Erik Lindner, ir Edm. Nicolas. Ad. Sassen
(alg. leiding), mr Ferdinand Verenocke en dr C. de Vrankrijker. Sassen opent de
aflevering met een soort beginselverklaring, die een ‘voor elck wat wils’ bevat,
gemengd uit romantiek, christendom, nationalisme, humanisme, regionalisme en
dietsch besef. Aangezien de theorie hier van minder belang is dan de beoogde
‘bundeling’ van het Nederlandsche volk, citeer ik hier alleen de conclusie:
‘Wie een kultuur verdedigt, zal een staatsbeleid moeten voorstaan, dat de belangen
van deze kultuur de zijne acht. Het is lange tijd het noodlot van de “Vlaamse
Beweging” geweest, dat men geloofde, een kultuur te kunnen redden met
verwaarlozing van de politieke zijden van dit vraagstuk. Deze opvatting heeft
Vermeylen eens tot een theorie geproclameerd. Wij echter geloven, dat er innig
verband is tussen het politieke beleid der natie en haar kultuur. Wij menen daarom
dat de belangen dezer kultuur alleen veilig zijn onder een gezag, dat gegrondvest is
op de gezonde organische eenheid van gans het volk. Naar die maatstaf zullen wij
oordelen ten aanzien van het nationale welzijn der tien oude Dietse gewesten, tussen
Duinkerken en Delfzijl, welke wij hebben samengebracht onder het teken van de
pijlenbundel’.
***
Het kan niet aan twijfel onderhevig zijn, dat de ‘gezonde organische eenheid van
gans het volk’ (tusschen Duinkerken en Delfzijl) in de practijk gelijk zou moeten
staan met de dictatuur van de heeren Sassen en Kuitenbrouwer, of van een persoon,
die hun ideeën zou kunnen opdringen aan een volk van ganzen. Dat ideaal wordt in
dit nummer dan ook al wat nader belicht door Erich Lindner, die eenige
Goebbelsprincipes ten opzichte van de dagbladpers propageert in een artikel ‘Drukinkt
en aether’. In plaats van de ‘tuchteloosheid, genaamd vrijheidlievendheid’ en de
‘dam-, schaak- en bridgerubrieken’ der tegenwoordige dagbladen wil hij beter en
intensiever inlichtingen ‘over onze koloniale bezittingen (hoe ontstellend gebrekkig
is hieromtrent de voorlichting) over onze vaderlandsche historie, over het hervinden
van ons nationaal zelfbewustzijn, de ontwikkeling van onze nationale deugden, over
de Nederlandsche kunst als waarachtige factor van bloei onzer samenleving, over
de Christelijke gemeenschapsliefde, welke een moderne maatschappij in feite niet
erkent’. En voorts wenscht Erich Lindner meer.... humor in de dagbladen. Wij zullen
ons best doen voor één en ander.
De aflevering bevat verder poëzie van Ferdinand Vercnocke, Paul Vlemminx,
gemelden heer Kuitenbrouwer en Gabriel Gorris; een verhaal van Edm. Nicolas,
‘Dodende Runen’; theoretische artikelen van dr A.C.J. de Vrankrijker (‘Gent en
Utrecht’) en gemelden Vercnocke (‘Dichter en Volk’). Het formaat van het nieuwe
orgaan is sympathieker dan de inhoud der aflevering, waarvan wij overigens de
vervolgen met belangstelling tegemoetzien. De bundeling van het volk hangt er van
af.
M.t.B.

De concrete werkman
aant.
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Van Looy, de impressionist
Hoe is onze verhouding tot zijn geschriften?
Tot het Lezen in Jacobus van Looy, door zijn Vrouw. (A.W. Sijthoffs Uitg.
Mij., Leiden 1937).
Wordt het werk van Jacobus van Looy, een der mannen van Tachtig, en zeker ook
een van de opmerkelijkste verschijningen, tegenwoordig nog veel gelezen? Ik meen
het, op grond van enquêtes hier en daar, te mogen betwijfelen. Van Looy is een
reputatie geworden, en hij wordt als lectuur op de middelbare scholen gebruikt; ook
is zijn Jaapje, als uitzondering onder zijn werken, een veelgelezen boek gebleven,
en het model geworden voor Bartjes en Jobjes (die overigens bij dit origineel niet
kunnen halen); maar van daar tot een werkelijk gelezen en gekend schrijver is nog
een heele afstand.
Vermoedelijk is het dezelfde overweging geweest, die de weduwe van Jacobus
van Looy gebracht heeft tot het schrijven van een boekje, waarin zij aandacht vraagt
voor het proza van den overledene; hoewel het niet met zooveel woorden gezegd
wordt, leest men tusschen de regels door den twijfel aan Van Looy's populariteit bij
het publiek van thans. Dit geschriftje draagt het karakter van een aansporing om zelf
te lezen, en zich niet met de reputatie van het letterkundig handboek tevreden te
stellen. Met die strekking kan ik mij geheel vereenigen, al geloof ik, dat mevr. Van
Looy de verwijdering tusschen jongere generaties en het werk van haar man
onderschat. Ik wil niet trachten de onvruchtbare vraag te beantwoorden, of de
betrekkelijke verwaarloozing van Van Looys oeuvre onrechtvaardig is, want de vraag
zoo stellen beteekent al haar verkeerd stellen. Recht of onrecht bestaat er niet, in
deze materie; er bestaat alleen een tekst, en daartegenover staan ontelbare mogelijke
lezers.... die zich, in vele gevallen, permitteeren voorbij te gaan. Wat men wèl kan
trachten te verklaren, is het opmerkelijke verschil in de verhouding tusschen den
lezer van na 1880 en het impressionistisch-picturale proza, en de verhouding tusschen
den lezer van 1937 en datzelfde proza; aan het proza is niets veranderd, maar onze
reacties zijn anders geworden. Wij zien b.v. nog heel goed, waarom de visie van Van
Looy op de lezers van De Nieuwe Gids een grooten indruk moest maken, maar omdat
het ‘schilderen met de taal’ voor ons een geheel andere beteekenis heeft gekregen,
is ook de waarde van de figuur Van Looy veranderd. Tusschen 1880 en 1937 ligt
een stuk literatuurhistorie; een deel van het werk van Van Looy is in de historie
opgegaan, met andere voortbrengselen van het impressionisme. Dat impressionisme
was een aanvallende levens- en kunstbeschouwing; het opende een offensief op den
mensch zonder oogen van voor Tachtig, en het is er ook inderdaad in geslaagd velen
er van te overtuigen, dat zij oogen mochten hebben, en dat niet alleen om de krant
te lezen of de beurskoersen aandachtig te volgen. Tot deze overwinning van het oog
heeft Van Looy zeer veel bijgedragen. In hem is de parallel van schilderen en schrijven
zoo duidelijk en letterlijk belichaamd als in een geen enkelen anderen Tachtiger; in
een interview met Brusse heeft hij zelf het woord ‘duplicaten’ gebruikt, toen hij het
had over onderwerpen, die hij zoowel geschilderd als geschreven had. De schrijver
Van Looy was in vele opzichten het duplicaat van den schilder Van Looy; al heeft
zich in De Wonderlijke Avonturen van Zebedeus de fantast en in Jaapje de psycholoog
tot op zekere hoogte van den schilder geëmancipeerd, schilderend impressionist is
Van Looy altijd gebleven.
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Concreet en beperkt.
In het genoemde interview met Brusse (Jacobus van Looy en zijn Werk; als
afzonderlijk boekje, Rotterdam 1930) heeft Van Looy zichzelf aldus gekarakteriseerd:
‘Ik ben genoegelijk van aard; - een eenvoudige, doodgewone man; een echte werkman.
En ik houd van een pretje. Waarachtig, ik lach wàt graag.... leef heelemaal niet zoo
in die heiligheid van de kunst, hoor. En zoo 'ns met 'n goed vrind te disputeeren, vind
ik ontzettend prettig. Maar ik kan er niet te vààk aan doen, want je begrijpt: wanneer
je hier buiten woont, zooals wij, kost 't zoo allemachtig veel tijd om er 's uit te gaan.
En als ik niet concreet leef, niet beperkt, dan ga ik onder....
Trouwens, niks is interessanter dan je werk. En 'k doe alles met pleizier, 't een zoowel
als 't ander. Want als je schildert èn schrijft, dan moet er natuurlijk van allerlei gedaan,
en lang niet altijd van je liefste... Maar dan laat ik 't mooie werk zoolang heel rustig
liggen in me hoofd... 't Komt immers allemaal terecht. Alles komt terecht, als je maar
kalm voortgaat, en den tijd afwacht... En ik heb nooit zoo'n groote voorstelling van
't leven gehad, dat ik nu wel heel goed tevreden ben....’
Doorwerken, alles komt mettertijd wel terecht, tevredenheid, genoeglijkheid,
verheerlijking van het werkmanschap in den kunstenaar: dat alles past precies in het
beeld der z.g. ‘cycloïde’ temperamenten, zooals Kretschmer die in zijn boek
Körperbau und Charakter heeft beschreven. ‘Jeder Stimmungsreiz findet bei ihnen
alsbald seine Resonanz; keine Sperrung, keine lang vorgefasste und nachwirkende
Meinung hindert sie daran; sie vermögen in der Stimmung des Augenblicks, des
Milieus aufzugehen, sogleich mitzuschwingen, teilzunehmen, sich hineinzufinden.
Jede Kleinigkeit, jeder Gegenstand bekommt etwas von dem warmen Gefühlston
mit. “Liebevoll und dankbar” wird die Welt empfunden.’ Deze geheele karakteristiek
is van toepassing op het werk van Jacobus van Looy; ‘als ik niet concreet leef, niet
beperkt, dan ga ik onder’ is van deze levenshouding eigenlijk de kortste en meest
precieze formule; concreetheid en beperktheid zijn kenmerkend zoowel voor de
ongebonden fantasie van Zebedeus als voor den versoberden stijl, waarin Jaapje
geschreven werd. In die erkende en bejubelde beperktheid zoeke men het groote
verschil tusschen Van Looy en den eenige jaren jongeren Couperus, die zeker ook
de concreetheid en beperktheid van het Tachtiger impressionisme als een kant van
zijn wezen aan zich had (het omzetten van zinsdeelen is een eigenaardigheid van
zijn stijl, evengoed als van dien van Van Looy!), maar die tevens een groot psycholoog
der decadentie was, en met het ‘echte werkmanschap’ een intense belangstelling
voor de complicaties van den menschelijken geest wist te combineeren. Die
belangstelling ontbreekt bij den impressionist Van Looy; daarom is zijn duisterste
boek, De Wonderlijke Avonturen van Zebedeus, het minst duister, als men het
beschouwt als een poging van dezen schrijver om zich alle theoretische consequentie
van het lijf te houden en zich, ook in de wereld der innerlijkste verbeelding, te blijven
verlaten op de impressie. Men vindt in dit boek van alles, tot zinnelooze allitteraties
toe.... maar geen enkele neiging tot theorie en abstractie; zelfs wat er onvermijdelijk
logisch in moet zijn, omdat de taal nu eenmaal zelfs door den ergsten fantast niet
van logische bestanddeelen kan worden ontdaan, is holderdebolder-logica geworden.
Hier heerscht niet de ‘onbegrijpelijkheid’ van den eenzame, maar die van den
gemoedelijke, die onbekommerd met zijn hoofd in de wolken loopt; om ook het
droomleven binnen de sfeer van het impressionisme te trekken naast het dagleven,
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kon Van Looy zich metamorphoseeren in Zebedeus, met een bijgevoel van pret
ongetwijfeld, omdat ‘men’ het zoo onbegrijpelijk vond.

De man van het Oog.
Albert Verwey, die aan De Wonderlijke Avonturen van Zebedeus een wat lang, maar
interessant opstel heeft gewijd (Proza I), zegt daarin eenige uitstekende dingen over
temperament en werkwijze van Van Looy. ‘Hij kon indrukken opnemen, zonder
doel, zonder verband, alleen uit een aangeboren werkzaamheid van zijn zintuigen.
Ik meen eigenlijk van één zintuig: het oog. Het verband kwam later, als hij vertelde
of beschreef. Hij zelf had het verhaalde alleen met zijn oogen beleefd en niet met
zijn verstand..’ En meer speciaal naar aanleiding van Zebedeus, over Van Looy als
droomer:
‘Omdat hij in de wereld stond met zijn hoofd open voor al het gebeuren, en niet als
een denker, was het hem alsof die wereld die onophoudelijk zich in hem overstortte,
daar een eigen leven begon, een tweede leven, dat hij nu met naar binnen gekeerde
blikken kon waarnemen. Als hij zijn oogen sloot, dan doemde al wat hij vroeger
buiten zich gezien had, van binnen op. Het stond in een ander licht, het was
glanzender, en - wat meer zegt - het had nu het verband verloren waarin het temidden
van de uiterlijke wereld toch altijd gehouden werd. Het leefde nu in een ander verband,
dat was mogelijk, - het verband van zijn innerlijk; maar het innerlijk van één die Oog
was zooals niemand anders en die Denker zoozeer niet wezen wou. Droomer, ja, dat
voelde hij zich. De regellooste, de grilligste van alle droomers, die er plezier in had,
als in een kaleidoscoop de figuren van zijn geest eindeloos te doen afwisselen naar
wetten die hij niet kende, - kinderlijkste, omdat niemand zoozeer als hij genoegen
kon hebben aan, zich verdiepen kon in, de nauwkeurig geziene schoonheid van ieder
plaatje afzonderlijk.’
Verwey geeft hier voortreffelijk aan, dat de twee kanten van Van Looy - zijn
waakimpressionisme en zijn droom-impressionisme - beide volkomen afhankelijk
bleven van zijn aanleg om indrukken op te nemen zonder doel, zonder verband; doel
en verband werden er achteraf ingelegd, kwamen er wellicht half en half vanzelf in,
omdat men door het gebruik van woorden automatisch naar doel en verband wordt
toegedreven; maar de impressie onder voogdij van het machtige zintuig Oog was
het, die over het werk van Van Looy bleef domineeren.

Taal als surrogaat van schilderkunst.
Raakt men hier niet aan het probleem van zijn invloed op zijn generatie, die het zien
door de taal na een periode van conventioneele ‘taalverkalking’ her-ontdekte? en
tevens aan het probleem van de vergetelheid, waarin een groot deel van zijn werk
reeds is geraakt? Van Looy, de ‘echte werkman’, heeft zich er slechts om bekommerd
zijn werk zoo goed mogelijk te doen; hij werkte voor de zichtbaarheid in de taal zoo
goed als in de verf. Hij heeft daarbij stellig ook niet gephilosopheerd over het
fundamenteele verschil tusschen taal en verf, dat toch wel degelijk bestaat en dat ons
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veel meer opvalt dan den Tachtigers, die soms met woorden meenden te kunnen
omgaan, zooals de schilder op zijn palet omgaat met de kleuren. Taal is, van het
standpunt der zichtbaarheid bezien, een surrogaat, een omslachtige manier om
zichtbaarheid voor te tooveren, wanneer men bij zichtbaarheid tenminste denkt aan
het kleurengamma van een impressionistisch schilderij. Daarom heeft een
impressionistisch schilderij ook nu nog - aangenomen dat het goed is - de mogelijkheid
om ons te overrompelen en te verrassen, terwijl het impressionistisch proza, dat de
illusie van een zichtbare wereld door uitvoerige beschrijving wilde vasthouden, veel
sterker door de historische verweering door den tijd is aangetast.
Ons treft vaak in de eerste plaats de omslachtigheid van het surrogaat, en pas in de
tweede plaats de beoogde zichtbaarheid; men vergete daarbij niet, dat het
impressionisme in de taal sedert Van Looy en Tachtig eigendom werd van iederen
journalist die 'n aardig ‘stukkie’ kan schrijven, en dat dus de verbijstering, die den
lezer van De Nieuwe Gids moet hebben getroffen, toen hij ervoer, dat men door
woorden kan zien, voor ons in het geheel niet meer bestaat! Daarmee is natuurlijk
allerminst beweerd, dat ieder journalist een schrijver is van de qualiteit van Jacobus
van Looy, maar wel, dat onze verhouding tot het impressionistische proza, zelfs dat
van De Dood van mijn Poes, Een Stierengevecht en De Nachtcactus, anders is dan
de verhouding van den lezer dertig jaar geleden.
Ik geloof, dat men met deze factoren rekening moet houden, wanneer men zijn
relatie tot het werk van Van Looy, nu, in 1937, bepaalt. Mevr. Van Looy houdt er
in haar boekje géén rekening mee; getuige b.v. haar uiteenzetting op pag. 103 over
de taal. ‘De taal heeft woorden die zich dadelijk richten tot het gezicht, die zich
dadelijk richten tot het gehoor, zij doen ons aan zoodat wij zien, zoodat wij hooren.’
Bij deze formuleering is vergeten te vermelden, dat zelfs de zichtbaarste taal slechts
een surrogaat voor zichtbaarheid is, en dat dus degene, die zegt, dat woorden zich
‘dadelijk’ richten tot het gezicht of ‘dadelijk’ tot het gehoor, in beeldspraak spreekt,
of liever nog: een étappe, de interessantste étappe, overslaat, n.l. de associatie tusschen
woordteeken en woordklank met de zichtbare en hoorbare werkelijkheid! Met die
associaties komt er een element van toevalligheid en vergankelijkheid in het
impressionistisch proza, waarom de ‘echte’ schilder zich niet behoeft te bekommeren.
Zoodra men historisch of psychologisch naar afstand-nemen gaat speuren, bevindt
men het boekje van mevr. Van Looy vaak oncritisch. Maar het is ook voor alles, uit
bewondering ontstaan, als inleiding geschreven, en ik maak deze opmerking slechts,
omdat ik met de voornaamste strekking van mevr. Van Looy's geschrift: het werk te
laten spreken door de lectuur van het werk zelf, volkomen mee kan gaan. Iedereen
zal voor zichzelf moeten ontdekken, welke waarde het werk van Jacobus van Looy
voor hem vertegenwoordigt.
Menno ter Braak.

Het gezichtspunt
aant.
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De ontwikkeling van westersche schilderkunst en wijsbegeerte
Cultuurphilosophische vondst
José Ortega y Gasset, Het Gezichtspunt in de Kunsten. Geaut. vert. van
dr. J. Brouwer. (De Vrije Bladen, Jaarg. XIV, Schr. 6; H.P. Leopolds Uitg.
Mij, Den Haag 1937).
Voor schrijvers als de Spanjaard José Ortega y Gasset is de benaming cultuurphilosoof
langzamerhand in zwang gekomen. Dat woord heeft een bepaalde nuance gekregen,
die er oorspronkelijk niet in opgesloten schijnt; want iedere philosoof philosopheert
over de cultuur, anders zou hij geen philosoof, d.w.z. cultuurmensch zijn. Het speciale
begrip ‘cultuurphilosoof’, dat bezig is burgerrecht te krijgen, is echter ontstaan doordat
de vak-philosophie niet in staat was haar heerschappij te handhaven als een
monopoliepositie; er kwamen vreemde eenden in de bijt, rare snoeshanen met een
voor vakphilosophen zeer verdachte belangstelling voor de verschijnselen van het
actueele; deze tusschenfiguren, waarvan Spengler wel als een der markantste
voorbeelden moet worden genoemd, moesten worden afgescheiden van de vaklieden
en werden bijeengebracht onder den verzamelnaam ‘cultuurphilosoof’. Bij de
kunstenaars kon men hen immers ook onmogelijk onder dak brengen, omdat zij de
sfeer van het betoog en het wetenschappelijk argument niet verlieten; mochten zij
ook al neiging toonen om de kunst boven de wetenschap te stellen, omdat zij in de
kunst het scheppende, irrationeele en persoonlijke ontdekten tegenover de wetenschap
als het constateerende, rationeele en onpersoonlijke, zij bleven zelf toch wat zij in
wezen ook waren: philosophen, argumenteerende geesten. Toch verschafte hun deze
duidelijke voorkeur voor de kunst, en dientengevolge voor den persoonlijken,
artistieken stijl, een zekere populariteit bij een grooter publiek dan dat van de
vakphilosophen; zoo naderden zij hier en daar het predikantsberoep, werden beroemd
of berucht als goede of slechte raadgevers in cultureele zaken, werden dus dikwijls
ook het slachtoffer van hun reputatie en door het publiek vereenzelvigd mèt die
reputatie. Spengler werd gedoodverfd als de ondergang van het avondland. Ortega
y Gasset als de opstand der horden (massa's); de cultuurphilosoof loopt het risico,
dat hij de man wordt van één boek en er nooit meer aan ontsnapt. En toch leert men
deze menschensoort der cultuurphilosophen vaak beter kennen, wanneer men hen
in minder vermaarde geschriften tracht te volgen: Spengler b.v. in Preussentum und
Sozialismus, of Ortega in een kleine studie, die dezer dagen in het Nederlandsch
werd vertaald, Het Gezichtspunt in de Kunsten. Ik noem deze studie alleen als
voorbeeld, en verwijs den ev. belangstellenden lezer verder naar een artikel, dat ik
destijds in deze courant over andere gebundelde opstellen van zijn hand schreef
(Bespiegelingen over Leven en Liefde). Hoe minder de reputatie den mensch verdringt,
hoe beter.

Dartelend achter den katheder.
Een in omvang bescheiden geschrift als Het Gezichtspunt in de Kunsten laat den
cultuurphilosoof, tusschenfiguur tusschen het beschouwende en het actueele leven,
heel duidelijk zien. Ortega houdt zich hier bezig met de kunst (eigenlijk in het
bijzonder met de schilderkunst, maar dan toch zeker niet als kunstspecialist of
kunstcriticus, wien het om de afzonderlijke schilderijen te doen is); hij begint echter
met de kunst in dienst te stellen van een bepaald gezichtspunt (ditmaal zelfs letterlijk!)
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en de onafzienbare veelheid van kunstvoortbrengselen ondergeschikt te maken aan
een theorie. Daarbij blijft hij echter steeds in contact met den gemiddelden
beschaafden lezer; zijn theorie, gebaseerd op een vernuftige vondst, wordt nooit
vak-theorie voor vak-philosophen, en men voelt, dat de schrijver er een eer in stelt,
leesbaar te schrijven. De stijl van Ortega heeft in een geschrift als dit een zekere
pretentie; het is de pretentie van den academisch gevormden mensch, die ook iets in
zich heeft van den dandy en zich aan dien dandy-kant verplicht acht, om zijn in laatste
instantie toch wetenschappelijke theorie voor te dragen in zoo elegant mogelijke
gedaante. Ortega geeft wel college, maar hij geeft college voor een gehoor van
algemeen-beschaafde leeken, die over voldoende vakkennis beschikken om een
voordracht naar aanleiding van een vernuftigen vondst naar waarde te kunnen schatten.
Dit is dus iets anders dan het werkelijk spontaan schrijven voor leeken door iemand,
die zichzelf voor alles leek voelt en ondanks verworven kennis ook voor alles leek
wil blijven. Ortega y Gasset is een academische geest, met een academische wijze
van redeneeren, maar omdat hij de kunst verstaat briljant te zijn, heeft hij de gave
een gehoor bij tijd en wijle te boeien als een conférencier. Bij tijd en wijle, niet altijd;
hij heeft ook de neiging zich vast te bijten in zijn vondst en er iets mee te doen, dat
men in goed Hollandsch ‘uitmelken’ noemt; de term behoeft wel geen verdere
verklaring. Zoo is het ook in deze studie: de vondst is de moeite waard, de uitwerking
van de vondst is elegant, maar duurt ook te lang om de verrassing levendig te houden.
Men krijgt tenslotte het gevoel, dat Ortega iets wil bewijzen, en zijn vondst is daarvoor
weer niet geniaal genoeg. Ik wil dus eigenlijk maar zeggen, dat men dit boekje met
gemengde gevoelens leest. Het zijn de gemengde gevoelens, die men meestal niet
kan onderdrukken ten overstaan van de z.g. cultuurphilosophen, wier élégance een
onmiskenbaar welbehagen in het floretschermen met begrippen schijnt te verraden.
Zij dartelen achter den katheder, zoodat de nadruk nu eens valt op het dartelen, dan
weer op den katheder.

Van ‘reliëf’ tot ‘holte’: de Copernicaansche omwenteling.
Eerst de vondst. Die vondst is, als zoovele vondsten, een ontdekkng vlak naast een
afgezaagde banaliteit; Ortega stelt nl. vast, dat de ontwikkeling der Europeesche
schilderkunst bepaald wordt door een verandering van het gezichtspunt van den
schilder, en aan de hand daarvan laat hij (dartelend) zien, hoe de schilderkunst zich
van een ‘reliefkunst’ (Giotto) ontwikkelt tot een ‘holte-kunst’ (Velasquez,
impressionisme, expressionisme). ‘In den loop van de Europeesche kunstgeschiedenis
is het gezichtspunt van den schilder langzaam-aan verschoven van de visie van
dichtbij naar de visie van veraf....’ In deze ontdekking zit iets, waarover zeker niet
alleen Ortega heeft nagedacht, maar de vondst zoeke men in de interpretatie van
‘dichtbij’ en ‘veraf’. Dit zijn ‘geen begrippen die voornamelijk afhankelijk zijn van
meetkundige factoren, maar het zijn veeleer twee verschillende manieren van kijken’.
‘Het zien op zeer korten afstand deelt het gezichtsveld in volgens een optische
hiërarchie: een bevoorrecht centraal punt verheft zich boven een omgeving. Het
voorwerp dat vlak onder het oog is, is een lichtheid, een protagonist, die afsteekt
tegen een “massa”, een visueel plebs, een cosmisch koor rondom’. Bij het zien op
verren afstand daarentegen ‘is het gezichtsveld homogeen, men ziet niet één ding
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het best en de rest vaag, maar alles vertoont zich gelijkelijk opgenomen in een optische
democratie’.
In zulke half-wetenschappelijke, half-artistieke beeldspraak (‘visueel plebs’, ‘optische
democratie’ etc.) vindt men den aard der cultuurphilosophen à la Ortega het duidelijkst
gegeven; het verschil tusschen ‘dichtbij’ en ‘veraf’ wordt er op origineele wijze door
gedramatiseerd, en deze originaliteit is inderdaad een vondst. Het van dichtbij-zien
is, volgens Ortega, nauw verwant aan het betasten, terwijl de blik, naarmate het
voorwerp verder af komt te staan, zijn tastvermogen verliest en louter visie wordt.
En, betoogt hij verder, omdat het geheel van ons gezichtsveld concaaf is, nemen wij
bij het veraf zien een holte waar. Aan die twee gezichtspunten beantwoorden twee
uitersten van schilderkunst; Giotto is de ‘betaster’, die ieder voorwerp afzonderlijk
verantwoordt, zoodat men, den stijl van zijn schilderwerk beoordeelend, niet van
een eenheid kan spreken, maar zooveel gezichtspunten erkennen moet als er
geschilderde voorwerpen zijn; via Rafael, Tintoretto en Greco, die overgangsfiguren
zijn tusschen deze ‘betastende’ kunst en een komende ‘holte’-kunst, belanden wij
dan bij Velazquez, dien Ortega ziet als den voorman van het impressionisme.
‘Velazquez volvoert met een ontzaglijke vermetelheid de groote daad van het
bijkomstige te veronachtzamen, waardoor een geheel nieuwe schilderkunst in het
leven geroepen werd: hij houdt den blik op één punt gevestigd. Meer niet. Hierin
bestaat de reusachtige omwenteling.’ Want van nu af is het voorwerp losgelaten;
men schildert gewaarwordingen, zooals de impressionisten, en met Cézanne begint
het schilderen van zuiver denkbeeldige volumina; de oogen worden nu ‘projectoren
van innerlijke landschappen en een innerlijke fauna’.
Ik moet erkennen, dat de vondst inspireerend kan werken. Het overgaan van
‘betastende’ kunst in ‘holte’-kunst is een verklaring van de ontwikkeling der
schilderkunst, die op elegante wijze gebruik maakt van wat iedereen half en half ook
al eens overwogen heeft, zonder het te kunnen formuleeren. Maar kenmerkend voor
deze soort briljante redeneering is, dat men er de.... verklaring eigenlijk in mist. Daar
is het Ortega ook niet om te doen, merkt men eindelijk. Het is er hem vooral om te
doen, een elegante parallel te trekken tusschen de ontwikkeling der schilderkunst en
de ontwikkeling der wijsbegeerte in West-Europa. De schilders van de soort Giotto
hebben op ptolemaeische wijze rondom ieder voorwerp gedraaid. Velazquez, die
besluit ‘naar eigen verkiezing zijn gezichtspunt vast te stellen’, brengt dus de
copernicaansche omwenteling tot stand; hij is derhalve de tweelingsbroeder van....
Descartes, zooals Giotto de tweelingbroeder van Dante was!

Schematische uitwerking van een goede vondst.
In dit trekken van paralellen nu lijkt mij de cultuurphilosoof Ortega y Gasset het
minst overtuigend. Zijn vondst loopt hier uit op 'n gewrongen betoog, dat ik niet kan
volgen. Ik geloof niet aan deze parallel: daarmee is eigenlijk het laatste gezegd, wat
men over een parallel zeggen kan. Ortega slaagt er niet in zijn vergelijking op te
voeren tot geloofwaardigheid, en dat is de keerzijde van de academische schittering.
Dat er een parallel te trekken is tusschen schilderkunst en philosophie, en verder
tusschen muziek en philosophie, architectuur en philosophie, wil ik direct aannemen;
het zou verbazingwekkend zijn, als verschillende cultuurverschijnselen van gelijke
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tijdperken niet gelijke of gelijksoortige kenmerken vertoonden. Wat men den
cultuurphilosoof vraagt, is echter niet, dit met nadruk vast te stellen, maar het
waarschijnlijk en ‘invoelbaar’ te maken. Spengler slaagde er, tot op zekere hoogte,
in, zijn cultuurparalellen aan zijn tijdgenooten te suggereeren, omdat hij er de
batterijen van zijn historisch geschut achter liet donderen; Ortega, minder gewelddadig
van aanleg, bereikt met zijn vernuft in dit boekje niet hetzelfde effect. Bovendien
beperkt hij zich heel willekeurig tot de Italiaansche en Spaansche schilderkunst, wat
de ontwikkeling van ‘betastende’ naar ‘holte’-kunst betreft, om dan plotseling op
Cézanne over te gaan. Men zou een étappe als de Nederlandsche schilderkunst van
de ‘gouden eeuw’ en een figuur als Rembrandt hier minstens ook verantwoord willen
zien, eer men precies geloofde, wat Ortega hier dartelend wil voortooveren. Tenslotte
loopt een vondst, die uitdijt tot een theorie, ieder oogenblik gevaar een steriel schema
te worden; en de vondst van Ortega is, naar het mij voorkomt, niet aan dit gevaar
ontsnapt. Als hij beweert, dat ‘de beweging van de schilderkunst, van Giotto af tot
heden ten dage toe, een enkelvoudig en simpel gebaar’ of de documentatie van een
‘eenvoudige wet’ is, dan zie ik alle afzonderlijke werken voor mijn geestesoog
opdoemen, die aan die enkelvoudigheid en simpelheid losbandig ontsnappen, en die
Ortega gemakshalve niet noemt. In die al te gemakkelijk aanvaarde ‘eenvoudige wet’
dreigt de heerschappij van het dorre schema over de weerbarstige stof.
Ook de terminologie van den Spaanschen schrijver doet hier en daar zonderling en
inconsequent aan. Ik kan niet uitmaken, in hoeverre de vertaling van dr Brouwer
daarvoor verantwoordelijk moet worden gesteld. Het resultaat van zijn
vernederlandsching is in ieder geval maar zeer matig; vooral de uiteenzetting over
de hoedanigheid der ‘holte’ is in deze versie moeilijk te volgen. Woorden als
‘concaviteit’ en ‘convexiteit’ lijken mij bv. slecht gekozen. Men kan niet duidelijk
en nauwkeurig genoeg zijn bij het weergeven van nuances eener vreemde taal; een
auteur als Ortega y Gasset mag zeker ook aan den vertaler de hoogste eischen stellen.
Menno ter Braak

Van de leestafel
aant.

Herman de Man, Marie of hoor ook de Wederpartij. (Nijgh en Van Ditmar,
R'dam 1937).
Aai Koot, een daglooner, analphabeet en weduwnaar, krijgt door middel van een
huwelijksadvertentie, die door een koopman voor hem wordt opgesteld, kennis aan
Marie, een hartelijke en loszinnige vrouw, met een ‘voorkind’. Zij spreken af, dat
zij Aai's huishoudster zal worden, en dat zij bij wederzijdsch goedvinden zullen
trouwen. De boeren in de buurt (de omgeving van IJsselstein) intrigeeren echter tegen
de nieuwe ontdekking, maar Aai, verblind door zijn liefde, stoort zich geenszins aan
hun geroddel. De spaarduitjes van Aai gaan op aan het gezin, en om in deze lacune
te voorzien, stelt Marie zich in verbinding met een koloniaal, met wien zij vroeger
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verkeering heeft gehad; zij doet het voorkomen, alsof het ‘voorkind’ van hem is, en
met het geld, dat de misleide zendt, weet zij de gaten te stoppen. Zij en Aai komen
nu in beteren doen; maar als Marie na een onderzoek door de mand valt en in de
gevangenis terecht komt, verliest Aai het geloof in zijn vrouw, maar krijgt dit, als
Marie uit de gevangenis wordt ontslagen, weer terug door bemiddeling van den
koopman. Kind op kind ziet nu het levenslicht, het gezin verpaupert, en Marie, voor
de zooveelste maal zwanger, raakt in de war en valt in haar Zondaagsche kleeren
van de vliering.
In het slothoofdstuk vertelt Marie haar levensgeschiedenis aan den zoon van den
koopman, die jaren later aan zijn geboortedorp een bezoek brengt (‘hoor ook de
wederpartij’). In dit hoofdstuk wordt de geheele stof nog eens geresumeerd, en
aangezien De Man reeds in het voorafgaande de sympathie voor Marie heeft weten
te wekken, doet deze afsluiting van den ramon als overbodig aan. Overigens is het
boek in De Mans bekenden stijl geschreven, en dus smakelijk verteld. Deze materie
is zijn specialiteit en de behandeling ervan is hem dus best toevertrouwd.
M.t.B.

Van de leestafel
aant.

Jo Otten, De Schat van de Lutine. (Brusse, Rotterdam 1936).
Het gebeurde met het verzonken schip, de Lutine, schijnt de verbeelding van Jo Otten
levendig te hebben geprikkeld: hij heeft er althans eerst in samenwerking van Maud
van Loon een (later min of meer gedesavoueerd) filmscenario uit getrokken, en er
nu achteraf nog een ‘fantasie van goud en crisis’ overheen geborduurd. Albert van
der Meer, even ‘ontwricht’ als de maatschappij, wordt door het goud van de Lutine
in de vereischte stemming gebracht, snelt naar Terschelling, weet een N.V. te
formeeren in nauw contact met een vrouwelijke dragonder, genaamd Broek en
tenslotte ook de millioenen boven water te tooveren. Daaromheen verschijnt iets,
dat men als een ‘sociale satyre’ zou kunnen betitelen, ware het niet, dat de ‘diepgang’
van deze satyre uitermate gering is. Het heele verhaal van Jo Otten is goedkoop, en
dus ook de maatschappelijke hekeling, die men op den achtergrond gaarne bereid is
te vermoeden. Zelfs het liefdesgeschiedenisje tusschen Albert en Tine, de ‘twee
koningskinderen’ op een versleten divan, is geheel volgens het recept bedacht en
eindigt in een meer dan banale apotheose met een visioen van eeuwige liefde: ‘een
nieuw leven begint!’ Misschien zal het den lezer echter vermaken, verschillende
ministersnamen verbasterd te vinden en zich daarmee te suggereeren, dat een
dergelijke episode ons werkelijk iederen dag in den schoot zou kunnen vallen..
Ik heb het talent van Jo Otten (als prozaïst althans) nooit hoog aangeslagen en
menigmaal zijn neiging tot het opeenhoopen van gemeenplaatsen moeten signaleeren.
Maar dat hij zich tot dit soort leukheid en vlotheid zou verstouten, had ik toch niet
van hem gedacht. Vooral de vrouwelijke dragonder Broek is de schepping van een
geest, die zich door de banaalste bizarrerie laat inpalmen, om er daarna de
goegemeente mee te overbluffen als een vondst.
Laat Otten hierop tenminste spoedig revanche nemen! Liever ‘Bed en Wereld’,
dat althans uit een echte obsessie is geboren, dan deze vreeselijke vlotheid, leukheid
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en ‘Oké’-letterkunde, waarvoor een auteur met een doctorstitel van een
Handelshoogeschool zich eigenlijk behoorde te gêneeren.
M.t.B.

De Litteraire Revue exit
aant.

Afscheidsrede bij het eigen graf.
Dit jaar begon een nieuw maandblad, De Litteraire Revue, onder leiding van J. van
Hattum, Jan H. Eekhout, Bert Nuver, Mees Valentijn en Dirk Verèl te verschijnen.
Het orgaan heeft geen succes gehad, want na zes nummers is het einde gekomen. De
redactie verantwoordt zich daarover in een voorwoord. ‘Men roemt allerwegen ons
streven.... maar men abonneert zich niet’: met die litanie zijn al meer tijdschriften
ten grave gedragen. ‘Wel is het feit, dat de Litteraire Revue in Nederland niet
“populair” is geworden, voor ons het overtuigend bewijs, dat wij met het blad op de
goede weg waren’, voegt de redactie er nog aan toe. ‘Litterair Nederland heeft zich
de kans op het bezit van een onafhankelijk, fris, actueel maandblad, zonder afbrekende
critiek, maar met waardevol werk, laten ontgaan. Wij hebben een eerlijke poging
gedaan om uit de tijdschriften-ruïne een glashelder, ruim nieuw gebouw op te trekken.
Men laat ons alleen. Het zij zo.’
De toon van dit afscheid lijkt mij al even overdreven als de inhoud van de
verschenen nummers der ‘Litteraire Revue’ teleurstellend is geweest. Het lijkt een
bewijs uit het ongerijmde om uit gebrek aan populariteit af te leiden, dat men op den
goeden weg is; en m.i. is deze revue nog nooit op een bepaalden weg, laat staan op
den goeden, geweest. Het geheele phaenomeen was een ietwat kinderlijke poging
om tijdschriftje te spelen; dat de redacteuren over een ‘tijdschriftenruïne’ spreken
om aldus als martelaren hun ‘glashelder gebouw’ aan den slooper te kunnen overlaten,
is rijkelijk belachelijk. ‘De Litteraire Revue’ heeft een paar behoorlijke gedichten
gepubliceerd, naast zeer veel slechte, en verder niets. Zij heeft inderdaad niets
afgebroken, maar zij heeft nog minder opgebouwd.
Die kans hebben wij ons nu laten ontgaan. De Litteraire Revue ruste in vrede.
M.t.B.

Over Franz Kafka
aant.

Een einde en een begin
De meester van den droom
Franz Kafka, Tagebücher und Briefe. Gesammelte Schriften, Band VI. (Heinr. Mercy Sohn, Prag, 1937).
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In het Zondagsblad van 23 Februari 1936 heb ik een eerste beschouwing gewijd aan
de verzamelde werken van Franz Kafka, waarvan toen de eerste vier deelen waren
verschenen bij Schocken Verlag te Berlijn. De twee deelen, die de editie moesten
completeeren en die toen werden aangekondigd, hebben betrekkelijk lang op zich
laten wachten, aangezien de verspreiding van deze geschriften door de autoriteiten
van het ‘nieuwe’ Duitschland even later prompt verboden werd; deze twee deelen
zijn nu in Praag, Kafka's geboortestad, verschenen, mede door de goede zorgen van
Max Brod. Het vijfde deel, Beschreibung eines Kampfes, kondigde ik destijds kort
aan; het zesde deel, dat de dagboeken en correspondentie van Kafka bevat, werpt
echter weer zooveel nieuw licht op deze boeiende persoonlijkheid, dat ik er weer
met grooten nadruk de aandacht voor moet vragen. Want hier komt de ‘subjectieve’
Kafka naar voren, zooals hij zichzelf begeleidde met korte aanteekeningen van
bespiegelenden aard; deze aanteekeningen vervolmaken het beeld, dat men zich had
gevormd uit den ‘objectieven’ Kafka van Der Prozess, Das Schloss, Amerika, Das
Urteil, Die Verwandlung en zooveel andere meesterlijke projecties van een mensch,
die op de grens van waken en droom leeft. Het is duidelijk genoeg, dat de
hoofdpersoon van Kafka's proza, die onder de letter K. of andere aanduidingen
verborgen optreedt, altijd min of meer autobiographisch is; maar omdat het
autobiographische evenzeer een verbergen als een onthullen symboliseert, en zeker
bij iemand als Kafka, die in zijn proza de herinnering vasthoudt aan een ‘tweede
wereld’, zijn deze directe notities als het ware een geheel nieuw drama: het drama
van den mensch, dien men in de romans en novellen als personage ziet handelen.
Dikwijls zijn het deze ‘subjectieve’ openbaringen, die veel illusies over het wezen
van het personage verstoren; niet aldus bij Kafka. Zijn dagboekbladen en brieven
kunnen slechts het tot zekerheid gestegen vermoeden bevestigen, dat deze mensch,
voor wien in het Derde Rijk geen plaats meer is, omdat hij Joodsch bloed in de aderen
had, behalve een der grootste Duitsche schrijvers een der zuiverste, onaantastbaarste
en edelste karakters is geweest. De gevolgtrekking ligt helaas voor de hand, dat
daarom zijn werken in het huidige Duitschland op den ‘index’ zijn gebracht.

Joodsch, Duitsch, Tsjechisch, Praagsch.
Men heeft er over gediscussieerd, of en in hoeverre Kafka's verbeeldingswereld
typisch Joodsch is. Dit laatste deel der verzamelde werken bewijst alleen al, hoe
primitief op die wijze de vraag gesteld wordt; zoo primitief zelfs, dat men er
onmogelijk op antwoorden kan. In de eerste plaats pleit hier het Joodsche niet tegen
het Duitsche, en het Duitsche niet tegen het Joodsche; de Jood Kafka is, hoe pijnlijk
het ook moge zijn voor de maniakken van het genre Hitler en Rosenberg, een schrijver,
die beter (d.w.z. doorvoelder en verantwoorder) Duitsch schrijft dan de arisch
afgestempelde leden van de Reichskulturkammer. Bovendien is deze Joodsche
Duitscher nog een Praagsche Tsjech; men ziet, hoe gecompliceerd de ‘afstamming’
wordt, wanneer men niet onder rassentheoretici verkeert. Jood, Duitscher, Tsjech,
inwoner van Praag: al deze elementen zou men in rekening moeten brengen, wanneer
men de voorgeschiedenis van Kafka's werken zou willen determineeren volgens de
tegenwoordig zoo populaire zede. Joodsche invloeden werken in Kafka na, maar zij
zijn niet beslissend voor den geest, waarvan zijn proza is doortrokken; onder een
bepaalden gezichtshoek komt hij in scherpe oppositie met het Jodendom, aangezien
de beperktheid en vooringenomenheid van de Joodsche leer en de Joodsche traditie
hem niet meer aankleven; reeds de doorzichtigheid van zijn taal wijst op een
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assimilatieproces tusschen Joodsche afstamming en Duitsche cultuur, dat al begonnen
moet zijn bij het voorgeslacht. ‘An dem geringen Positiven sowie an dem äussersten,
zum Positiven umkippenden Negativen, hatte ich keinen ererbten Anteil’, schrijft
Kafka in zijn dagboek. ‘Ich bin nicht von der allerdings schon schwer sinkenden
Hand des Christentums ins Leben geführt worden wie Kierkegaard und habe nicht
den letzten Zipfel des davonfliegenden jüdischen Gebetsmantels noch gefangen wie
die Zionisten. Ich bin Ende oder Anfang’.

‘Decadent zonder decadentie’.
Zoo kan alleen iemand spreken, die zich volledig bewust is van zijn eenzaamheid te
midden dergenen, die precies weten, waar zij vandaan komen en waar zij heen gaan.
Ten opzichte van het verleden een ‘eindpunt’, ten opzichte van de toekomst een
‘begin’; alle beperktheden van erfelijkheid en milieu zijn daarmee bij voorbaat erkend
en aanvaard, ieder schoolmeesterlijk voorschrift over wat komen gaat is daarmee,
als niet ter zake doend, afgewezen. En dit besef vloeit voort uit de eigenaardige
‘ligging’ van Kafka's persoonlijkheid. Hij is, eenerzijds, een decadent (‘Ende’); hij
is, anderzijds, en met niet minder kracht, de tegenstroom tegen de decadentie in
(‘Anfang’). Met de decadenten heeft Kafka gemeen, dat hij gevoelig, overgevoelig
is tot in zijn vingertoppen, en iedere sensatie met zijn gansche organisme registreert;
zijn dagboeken zijn, van dit standpunt bezien, een reeks trillingen, die door een uiterst
fijn afgestemd apparaat - het woordenapparaat - worden vastgelegd. Maar met de
anti-decadenten heeft dezelfde Kafka gemeen, dat hij geen moment dupe is (of wil
zijn) van deze gevoeligheid en overgevoeligheid; terwijl de decadentie uit
overgevoeligheid en vermoeidheid argumenten smeedt tegen het leven, om op die
wijze steun te zoeken bij het ‘interessante’ van zulk een houding, is Kafka op zijn
hoede tegen die verleiding; er straalt een groote, ‘gezonde’ eenvoud door zijn
gecompliceerdheid, die zich misschien het duidelijkst openbaart in zijn onnavolgbaren
en tot ernst veredelden humor. De echte decadent zonder den tegenstroom verliest
op een gegeven oogenblik zijn humor, omdat hij niet in staat is zijn laatste steunpunt,
de ‘interessantheid’, op te geven; de decadent Kafka, die behalve ‘Ende’ ook ‘Anfang’
is, bewijst zijn ernst anders: hij wordt door den humor langzamerhand rijp voor het
tragische, en die twee elementen zijn dus niet als tegenstellingen in zijn werk
aanwezig. Uit de korte biographische notities, die Max Brod aan dit laatste deel heeft
toegevoegd, kan men opmaken, dat Kafka's meest ‘humoristische’ roman Amerika
zijn eerste roman is geweest. Hij begon er in 1912 aan, terwijl hij in 1914 Der Prozess
concipieerde en pas in 1922 aan Das Schloss ging werken; ik moet echter erkennen,
dat ik bij de lectuur Amerika veeleer voelde als een ontspanning na de tragiek van
de beide andere romans. Want inderdaad: humor en tragiek zijn hier slechts
verschillende spanningsgraden, beantwoordend aan een wereldgevoel, dat de comedie
en de tragedie in een paradoxale eenheid verbindt. ‘Ich kann meiner Natur nach nur
ein Mandat übernehmen, das niemand mir gegeben had. In diesem Widerspruch,
immer nur in einem Widerspruch kann ich leben’, noteert Kafka, en men vindt in die
uitspraak de verrukkelijke overdaad der laatste bladzijden van Amerika naast de
hopeloosheid van Das Schloss terug. Het eene speelt steeds door het andere heen.
Ook in de dagboek-aanteekeningen zijn uitersten van humor (zooals bv. de sublieme
beschrijving van een soort ‘naaktcultuur’ in de inrichting Jungborn) en tragiek (vrijwel
alle bespiegelingen van den zieken Kafka, die aan longtuberculose is gestorven)
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vertegenwoordigd, zonder dat er van een geforceerde ‘bekeering’ van het eene stadium
tot het andere sprake kan zijn. Eerder zou men kunnen gewagen van een voorbereiding
door den volstrekten humor tot den volstrekten ernst...... waarbij het volstrekte van
den inzet beide, humor en ernst, gelijkelijk doortrekt en gelijkelijk adelt.

De droom.
Een analoge verhouding als tot den humor vindt men in Kafka's dagboeken t.o.v.
den droom. Zij leveren het exacte bewijsmateriaal (als dat nog noodig was) voor de
stelling, dat Kafka's romans en novellen een droomhallucinatorisch karakter hebben;
er komen beschrijvingen van droomen in voor, die zich meten kunnen met de
geniaalste stukken uit het ‘geobjectiveerde’ prozawerk. Maar Kafka verhoudt zich
tot den droom niet als de mensch, die er door uit zijn evenwicht wordt gebracht; de
droom is bij hem geen verwarring, maar een vertrouwd element. In een treffende
aanteekening over een slapeloozen nacht wordt het ontstaan van zulk een
vertrouwdheid prachtig aangegeven; ‘ich verbringe die ganze Nacht in dem Zustand,
in dem sich ein gesunder Mensch ein Weilchen lang vor dem eigentlichen Einschlafen
befindet’. De eigenaardige logica van Kafka's verteltrant,, die de zeldzaamste
phantasieën overlevert in de woorden van den nauwkeurigsten ambtenaar, laat zich
alleen herleiden uit dien overgangstoestand tusschen droom en waken, waarin men
de essentie van het eigenlijke droom beeld moet zoeken; want de droom an sich is
voor ons niet iets voorstelbaars. Bij Kafka nu vindt men evenzeer den dwang, die de
droomvoorstelling met zich meebrengt, als de ongelimiteerde vrijheid van tijd en
ruimte, het verheugende en vergoddelijkende van den droom; het eerste beantwoordt,
grosso modo, aan de decadentie, het laatste aan den tegenstroom. Men kan daarom
moeilijk zeggen, of de droom voor Kafka een obsessie dan wel een verlossing is;
ook deze twee elementen zijn hier onscheidbaar verbonden, zooals de ernst en de
humor.
Uit de dagboekbladen wordt duidelijk, dat Kafka zich bewust was de eenzaamheid,
die hem ten deel viel, te hebben gekozen; hij beschrijft ergens zijn leven als een
proces van langzame zelfvernietiging, en de aangrijpendste verlangens naar
familiegeluk, nakomelingschap, vereeuwiging komen boven. ‘Ohne Vorfahren, ohne
Ehe, ohne Nachkommen, mit wilder Vorfahrens-, Ehe- und Nachkommenslust. Alle
reichen mir die Hand: Vorfahren, Ehe und Nachkommen, aber zu fern für mich.’
Deze toon is nergens de toon van het zelfbeklag; te goed weet deze anti-decadente
decadent, dat men nergens recht op heeft. ‘Das Leben hat vor lauter
Ueberzeugungskraft keinen Platz in sich für Recht und Unrecht. So wie du in der
verzweifelten Sterbestunde nicht über Recht und Unrecht meditieren kannst, so nicht
in verzweifelten Leben. Es genügt, dass die Pfeile genau in die Wunden passen, die
sie geschlagen haben.’ Het is, alsof dit aanvaarden van het leven zich bij Kafka ook
manifesteert in het aanvaarden van den droom, als een element, dat weliswaar alle
verschrikkingen in zich draagt, maar tevens den droomer in staat stelt zich te bevrijden
van die verschrikkingen.

Kafka tegenover Freud.
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Iedere neiging om den droom aan te klagen ontbreekt, eveneens iedere neiging om
hem te ‘duiden’. Men leze in verband daarmee Kafka's aanteekeningen over de
psycho-analyse, die afdoend zijn in dit opzicht. ‘Du sagst dass du es nicht verstehst.
Such es zu verstehn, indem du es Krankheit nennst. Es ist eine der vielen
Krankheitserscheinungen, welche die Psychoanalyse aufgedeckt zu haben glaubt.
Ich nenne es nicht Krankheit und sehe in dem therapeutischen Teil der Psychoanalyse
einen hilflosen Irrtum.... Es ist keine Freude sich mit der Psychoanalyse abzugeben,
und ich halte mich von ihr möglichst fern, aber sie ist zumindest so existent wie diese
Generation. Das Judentum bringt seit jeher seine Leiden und Freuden fast gleichzeitig
mit den zugehörigen Raschi-Kommentar hervor, so auch hier’.
Kafka karakteriseert hier zichzelf als een meester van den droom, die met dien
anderen meester van den droom, Freud, niets van doen heeft. Het zijn twee houdingen
tegenover ziekte en gezondheid, die elkaar hier kruisen; Kafka aanvaardt den droom,
en met den droom de zg, ziekte, die Freud meent te kunnen analyseeren en daarmee,
tot op zekere hoogte, te kunnen opheffen. Zooals ernst en humor, droomobsessie en
droomverlossing in paradoxale eenheid elkaar ontmoeten, zoo zijn ook ziekte en
gezondheid voor Kafka geen tegenstellingen, maar accenten, die elkaar aanvullen,
en in den grooten humor der levenstragedie reeds bij voorbaat verantwoord zijn. De
decadent Kafka heeft de ziekte zoo intiem gekend, dat hij op bladzijde na bladzijde
van die intimiteit met hallucinatorische helderheid kan getuigen; al zijn wijsheid is
uit de aanraking met de ziekte geboren. Maar waarom wijsheid? Omdat het zelfbeklag
van den ‘interessanten’ zieke hier afwezig is, en de ziekte er niet in slaagt de
gezondheid te doen vergeten, waarvan zij een variant is. Dat is het geheim van Kafka's
‘geloof’, dat de erkenning beteekent van een onvernietigbare gezondheid, óók in den
zieke:
‘Glauben heisst: das Unzerstörbare in sich befrein, oder richtiger, sich befrein,
oder richtiger: unzerstörbar sein, oder richtiger: sein’.
Ik herinner mij niet een treffender formule voor het ‘gelooven’ te hebben gelezen;
in laatste instantie vallen ‘gelooven’ en ‘zijn’ samen, is gelooven slechts een andere
manier om te zeggen, dat men voor het zijn de volle verantwoordelijkheid aanvaardt.
De dagboeken van Kafka zijn één superieure bewijsvoering voor die
verantwoordelijkheid.
Menno ter Braak.

Maat en waarde
aant.

Nieuw tijdschrift onder leiding van Thomas Mann
Voor een conservatieve revolutie
VOOR MIJ LIGT het pas verschenen eerste nummer van het nieuwe tijdschrift Mass
und Wert, ‘Zweimonatschrift für freie deutsche Kultur’, dat onder leiding van Thomas
Mann en Konrad Falke voortaan bij Verlag Oprecht te Zürich zal uitkomen. Het
opent met een redactioneel voorwoord, waarin men gemakkelijk genoeg de hand
herkent van den man, die gedurende den oorlog de ‘Betrachtungen eines
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Unpolitischen’ schreef om zijn Duitscherschap te rechtvaardigen. Men moet dat boek
herlezen om volkomen te beseffen, hoe de posities veranderd zijn.... en hoe
desondanks Thomas Mann dezelfde is gebleven, al dwingt het leven hem zich tegen
andere vijanden te richten en andere vrienden te zoeken; want nog is Mann
‘unpolitisch’ in den besten zin van het woord, nog beschouwt hij het als zijn roeping
om de ‘cultuur’ te verdedigen tegen de ‘civilisatie’, haar caricatuur. Alleen is de
civilisatie thans anders vermomd dan twintig jaar geleden; hij, die de vrije Duitsche
cultuur wil verdedigen om haarszelfs wil, wordt genoodzaakt dat in den vreemde te
doen, omdat ‘das Unpolitische’ geen plaats meer kan vinden onder een dictatuur.
Het behoort daar tot de symptomen van ‘ontaarding’ onpolitiek te zijn, d.w.z.
boven-politiek. Daarom is het verschijnen van dit tijdschrift een gebeurtenis van
groote beteekenis. Althans: het kan de aankondiging zijn van iets, dat groote
beteekenis zal hebben. Dat iemand als Thomas Mann, die zoo weinig geschikt is om
luidruchtig den leider te spelen, op dit oogenblik die rol op zich neemt, op het gevaar
af, dat men hem met zijn tegendeel gaat verwisselen, is minstens symptomatisch.

Ontmoeting met Thomas Mann.
Nu ongeveer twee weken geleden ontmoette ik voor de eerste maal dezen ‘leider’
tegen wil en dank. Het was niet uit nieuwsgierigheid, dat ik hem opzocht in zijn
tegenwoordige woonplaats Küsnacht aan het Züricher meer; het is evenmin om aan
een banale neiging, tot het voorstellen van interessante wezens te gehoorzamen, dat
ik hier een enkelen indruk weergeef van dat bezoek. Thomas Mann was voor mij
reeds meer dan tien jaar geleden de schrijver van ‘Der Zauberberg’, een roman,
waarin hij zichzelf vermomde als den toeschouwer en luisteraar, die bescheiden zijn
amendementen indient, waar het gerucht van den dialoog der beginselen weerklinkt:
Hans Castorp. Hij bleef dat voor mij steeds in de eerste plaats, en de bijkans
goetheaansche positie, die hij in Duitschland innam, deed mij het profiel van Hans
Castorp niet vergeten. Deze Duitsche burger, wien de cultuur een noodlot wordt en
die zich juist daarom verzet tegen alles wat civilisatie heet, heeft een groote
bewondering voor Goethe, zooals hij, om andere redenen, zijn bewondering voor
Richard Wagner nooit verborg; maar hij sprak die gevoelens uit zonder de valsche
praal, die men zoo dikwijls in verband met Goethe en Wagner ziet mobiliseeren.
‘Einen kerndeutschen Unpatrioten’ noemde Mann Goethe eens, en onder deze
voortreffelijke karakteristiek zou men thans ook hemzelf kunnen vangen; om dezen
‘kerndeutschen Unpatrioten’ te verifieeren ging ik naar Küsnacht. Niemand, geloof
ik, is vrij van een zekere nieuwsgierigheid naar den eersten en oppervlakkigen indruk,
dien hij meeneemt van een eerste en oppervlakkig bezoek aan een schrijver, dien hij
uit zijn boeken reeds lang en vrij goed meent te kennen. Want men weet het vooruit:
de Olympiër is ‘durchaus kein Olympier’, zooals Nietzsche ergens over Goethe heeft
geschreven. Men heeft ten onrechte de groote objectieve geesten, waartoe zoowel
Goethe als Thomas Mann behoort, als Olympische verschijningen geïnterpreteerd;
zij zijn het evenmin als de subjectieve geesten (voorbeeld Heine), want het
Olympische is altijd een soort ‘perspectivisch’ gezichtsbedrog, dat ontstaat door de
illusie van onfeilbaarheid en rust, gevolg van het magisterschap. Veeleer is de
objectiviteit van Goethe (die in zijn jeugd trouwens allerminst zoo objectief was)
een snijpunt van geniale individualiteit en maatschappelijke ‘gewordenheid’; de
‘groote man’ ontstond, toen hij de autoriteit te dragen kreeg. Hij werd
verantwoordelijk voor zijn rol, en daaruit vloeien zekere consequenties voort. Het
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was trouwens dezelfde Heine, die het genie Goethe van de rol Goethe voortreffelijk
wist te onderscheiden, zonder daarom in de pedante overtuiging te vervallen, dat
men ze daarom kan scheiden.
Het is waar, dat een eerste indruk oppervlakkig is; wie er te veel conclusies uit
trekt, is een dwaas. Maar even waar is het, dat de eerste indruk een indruk is (letterlijk:
zooals me van 'n stempel in was).. of niets dan 'n teleurstelling, die zich kenbaar
maakt door den wensch om zoo spoedig mogelijk weg te komen van een slagveld,
waar niets meer te vechten is. De eerste indruk, dien ik van Thomas Mann kreeg,
kan ik achteraf aldus formuleeren: dit is de man van zijn boeken. Meer kan ik daarover
nauwelijks zeggen zonder dien indruk te vervalschen. Met andere woorden: deze
persoonlijkheid, die door niets het effect van den ‘leider’ wil maken, die veeleer een
welwillende en soepele hoffelijkheid van zich geeft om zich voor te doen, is niet de
mindere van zijn autoriteit, noch de tooneelspeler van zijn roem. Hij is een oudere
Hans Castorp, hij is de groote Lurger, die de cultuur van het humanistische Duitsche
stadspatriciaat als een critische zoon vertegenwoordigt en daarmede een tendentie,
die tegenwoordig, zonderling genoeg, in sommige streken ‘anti-Duitsch’ schijnt te
heeten.

Twee gezichten.
Zelden heb ik iemand ontmoet, die - op het eerste gezicht - zoo duidelijk twee
gezichten heeft als Thomas Mann. Het zijn de twee gezichten, die men ook in zijn
werken kan terugvinden; misschien kan men ze onderscheiden als den burger, die
burger is en blijft, door geboorte, door afstamming, door milieu, naast den burger,
die over zichzelf gericht houdt, omdat hij van zijn eigen grenzen weet. Deze twee
gezichten wisselen elkaar af, terwijl Mann spreekt; misschien spreekt hij alleen zoo
tegen een vrijwel onbekende, naar analogie wederom van Goethe, die in zijn dagboek
over het bezoek van Heine slechts noteerde: ‘Heine, de Göttingen’, maar dat doet
niets af aan de waarde van dien eersten indruk, waardoor een element van ‘innerlijke
dialoog’ in Mann's werken wordt bevestigd. Het harmonische en zelfs
conventioneel-wellevende (‘Mass’) voert in een gesprek als dit den boventoon, maar
het wordt telkens onderbroken door een zoo volstrekt persoonlijken oogopslag en
stemintonatie (‘Wert’), dat men in den titel van het tijdschrift, waarvan Mann de
leiding heeft, ook gaarne een bevestiging van een zeer persoonlijken wensch zou
willen ontdekken.
Deze verbinding van ‘Mass’ en ‘Wert’ te goetheaansch, en dat Goethe in het
voorwoord tot het eerste nummer tegenover het ‘Recht ist was dem Volke nützt’ naar
voren wordt gebracht met de uitspraak: ‘Ich ziehe die schädliche Wahrheit dem
nützlichen Irrtum vor’ is geenszins toevallig. Alleen op ‘ein souveränes Mass’ kan
de Duitsche cultuur gebaseerd zijn, zegt Mann; maar een souveraine maatstaf, een
conserveerende factor dus, kan niet bestaan zonder een voortdurende bewustheid
van de revolutionaire herschepping van het traditioneele. Hij formuleert de tendentie
van zijn tijdschrift dus als een poging tot ‘conservatieve revolutie’. ‘Sie ist konservativ
insofern sie etwas bewahren will, was bisher die Würde des Menschen ausgemacht
hat: die Idee eines überpersönlichen, überparteilichen, übervölkischen Masses und
Wertes; insofern sie die Geister, die Herzen, die Willen auf das Ziel einer solchen
überparteilichen, humanen Masses richten will. Sie ist aber revolutionnär, da sie
dieses Mass selbst aus keinerlei Vergangenheit ungeprüft übernehmen will, von dem
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es an den heutigen Bedingungen und Erfahrungen mit grösster Wahrhaftigkeit zu
erproben, aus der gegenwärtigen Situation neu zu gewinnen unternimmt.’
Deze gedachte van een ‘conservatieve revolutie’ is, zooals alle gedachten,
die stimuleerend werken, paradoxaal. Zoodra men den inhoud van zulk
een conservatisme en zulk een revolutie nauwkeurig zou willen
formuleeren, zou men zich op hetzij een humanistisch, hetzij een dynamisch
‘programma’ moeten vastleggen; men zou tusschen ‘conservatief’ en
‘revolutionair’ moeten kiezen. Het is echter overbodig naar zulk een
geformuleerd programma te zoeken; zoowel het conservatisme als de
revolutie zullen uit de jaargangen van het tijdschrift door de bijdragen
moeten blijken. Een ‘leiderschap’ als dat van den onvrijwilligen leider
Thomas Mann kan in omstandigheden als die, waaronder wij leven, een
voordeel zijn van niet te overschatten beteekenis, omdat dit ‘leiderschap’
evenmin iets programmatisch heeft, maar slechts voortkomt uit de moreele
waarde, die Mann sedert zijn ‘Briefwechsel’ in Europa vertegenwoordigt.
Die moreele waarde heeft inderdaad iets van de goetheaansche autoriteit en zij sluit
critiek op Mann als schrijver en theoreticus volstrekt niet uit; want als ‘Mass und
Wert’ critiekloos werd zou de valsche Goethe-vereering van den ‘Olympiër’ op
komst zijn. Men kan trouwens slechts wenschen, dat ‘Mass und Wert’ in ieder opzicht
de critiek aan het woord zal laten en b.v. een einde zal maken aan de dikwijls
weerzinwekkende wederzijdsche opkammerijen die onder geëmigreerde Duitsche
auteurs gewoonte zijn geworden; de leuze ‘Mass und Wert’ kan men in de practijk
niet beter beproeven dan door op dit gebied een energieke zuiveringsactie te
ondernemen.

De idee der vrijheid
Een der opstellen in deze eerste aflevering (van H. Steinhausen), handelt over ‘Die
Zukunft der Freiheit.’ Zij zal stellig ook een van de thema's zijn van dit tijdschrift in
het algemeen, deze idee der vrijheid, deze ‘conservatief-revolutionnaire’ idee, waarvan
Steinhausen zeer opmerkelijke en juiste dingen zegt. Met geen idee is meer koe- en
windhandel gedreven dan juist met de vrijheid, die zelfs door de dictatoren bij
feestelijke gelegenheden wordt aangeroepen. Voor een tijdschrift is zij allereerst een
practische idee, waarvan de consequenties wederom terugvallen op den ‘leider’ en
diens interpretatie van ‘vrije Duitsche cultuur.’ Op den redacteur van ‘Mass und
Wert’ rust dus een zware verantwoordelijkheid. Het is, zooals in het voorwoord
gezegd wordt: ‘Wir haben unsere Bundesgenossen und Gesinnungsverwandten in
allen Ländern und Erdteilen... Wenn wir unser Unternehmen von einer deutschen
Plattform aus anheben, so geschieht es, um dem deutschen Geist, dessen heute in
seiner Heimat von unberufenen Wortführern verleugnete Tradition eine
unveräusserlich europäische und humane ist, eine Stätte zu schaffen, wo er frei und
rückhaltlos dieser seiner wahrhaften Tradition nachleben und in Gemeinschaft mit
den Brüdern anderer Nationen zum wort und zum Werk gelangen mag.’ Een dergelijk
programma is een strijdbaar programma, maar het stelt de hoogste eischen. De
vereenzaming van Goethe, Nietzsche en George worden in het voorwoord niet ten
onrechte aangehaald als voorbeelden van ‘die tragische Fremdheit zwischen

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

deutschem Staat und deutscher Kultur’; dit als argument tegen de z.g. totaliteit van
het nationaal-socialisme. Het kan de taak van ‘Mass und Wert’ zijn de werkelijke
totaliteit, waarvan eveneens in het voorwoord gesproken wordt, te helpen
voorbereiden; dat zou de Europeesche beteekenis van het tijdschrift kunnen worden,
van een orgaan, dat in de persoonlijkheid Thomas Mann een waarborg geeft voor
het gehalte van zijn bedoelingen. Met spanning zullen degenen, die de verhouding
tusschen Duitschen en Europeeschen geest evenmin hopeloos bedorven achten als
Mann, de lotgevallen van ‘Mass und Wert’ volgen.
***
De eerste aflevering van ‘Mass und Wert’ brengt, behalve het uitstekende inleidende
woord, het eerste deel van Thomas Manns nieuwen roman ‘Lotte van Weimar’; Erich
Kahler, ‘Die Preussische Oekonomie’; H. Steinhausen, ‘Die Zukunft der Freiheit’;
Josef Breitbach, ‘Die Rucckkehr’; Karl Mannheim, ‘Zur Diagnose unserer Zeit’;
Konrad Falke, ‘Politische Aphorismen’; Gerhard Scholz, ‘Lichtenberg und Wir’;
Edmond Jaloux, ‘Der schöpferische Traum’; René Schickele, ‘August’; en critische
bijdragen.
M.t.B.

De dag des oordeels
aant.

De meening van het hoofd der politie
En de onmondig verklaring der publieke opinie
OVER HET VERBOD van het stuk van den Amerikaansche schrijven Elmer Rice,
‘De Dag des Oordeels’, heeft men in het Ochtendblad eenige bijzonderheden kunnen
lezen, samengevat volgens de meening van den heer Van der Lugt Melsert. De heer
Van der Lugt stelt zich op het standpunt, dat hij als kunstenaar met eventueele
politieke toespelingen niets te maken heeft en dat hij bovendien de analogie, die er
bestaat tusschen een der hoofdpersonen van het stuk en den heer Hermann Goering
niet als zoodanig heeft gevoeld.
Uit een onderhoud, dat ik heden met den burgemeester, den heer De Monchy, had,
is mij gebleken, dat deze van een andere meening is. De heer De Monchy gaf toe,
dat ‘De Dag des Oordeels’ een knap stuk is, maar hij achtte het tevens buiten twijfel,
dat hier het bekende Rijksdagbrandproces in den vorm van een analogie werd bedoeld.
Er zijn, aldus de burgemeester, talrijke toespelingen, die in die richting wijzen; zoo
wordt er over verdoovende middelen gesproken, die zouden zijn toegediend, en de
generaal, die bij Elmer Rice voor Goering staat, wordt door den schrijver in
verdenking gebracht, zelf de schuld van het gebeurde te dragen, (lees dus: den
Rijksdag in brand te hebben gestoken, M.t.B.). Er wordt dus een tendentieus en
ongunstig oordeel geveld over de Duitsche regeering en de Duitsche justitie, en dat,
aldus de heer De Monchy, ging mij te ver. Ik verbied niet graag; ik heb ‘Onschuldige
Meisjes’ en ‘De Witte Ziekte’ niet verboden; maar de opvoering van dit stuk zou als
een onvriendelijke daad jegens Duitschland kunnen worden uitgelegd en zelfs
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anti-Duitsche demonstraties in den Schouwburg of Duitsche represailles tegen
Nederlandsche onderdanen ten gevolge kunnen hebben.
***
De burgemeester is het hoofd der politie, en hij heeft zich, wil het mij voorkomen,
bij deze beslissing wel zeer speciaal door de verplichtingen van dat mandaat laten
leiden. Immers, er is nog een andere kant aan deze wederom weinig verkwikkelijke
zaak, die misschien het hoofd der politie niet interesseert, maar den bestuurder van
eenige honderdduizenden inwoners eener stad toch wel aangaat: de quaestie van het
vrije woord en de vrije oordeelvorming. Ik ken het stuk van Elmer Rice niet, maar
zal er na de lectuur spoedig op terugkomen; echter geeft de burgemeester zelf toe,
dat het een stuk van beteekenis is en dus geen onhandig gedramatiseerd pamflet als
‘De Beul’! Het verbod is dus (de heer De Monchy ontkent het zelf ook niet) een
verbod uit angst voor mogelijke (misschien denkbeeldige) gevolgen: demonstraties,
represailles.
Het moge nu de taak zijn van het hoofd der politie om zulke overwegingen
te laten gelden (ik begrijp het dilemma van den heer De Monchy
volkomen), zeker is dat niet de taak van de pers. Wij moeten het als een
zeer betreurenswaardig feit aanmerken, dat de onmondig-verklaring der
publieke opinie, op grond van angstvoorstellingen, door dit verbod weer
verder wordt doorgevoerd. In dictatoriaal geregeerde landen is die
onmondigheid één der geloofsartikelen van het regime; het is echter een
der voorrechten van de democratie, dat zij de onmondigheid niet als
maatstaf aanlegt. Het bewuste stuk heeft bovendien in Engeland al eenige
maanden zonder protest of demonstratie geloopen, en dit voorbeeld had
den burgemeester kunnen sterken in zijn anders zoo terecht geprezen
weerzin tegen het verbieden van waardevolle werken, alleen omdat zij
met toespelingen zijn voorzien.
Daar komt nog bij, dat immers niemand gelooft, dat de heer Goering, stichter van
een eigen schilderacademie en vriend van de dierenbescherming, den Rijksdag in
brand heeft gestoken, en dat de Duitsche regeering in het besef van haar onschuld
zulke toespelingen langs zich heen kan laten gaan. De heer Goering kan den Rijksdag
niet hebben aangestoken, omdat volgens diezelfde regeering de (helaas onvindbare)
communisten het gedaan hebben. En zoo zullen wij de vraag, wat waar is en wat
niet (een vraag, die de belangen van een bevriende regeering zelfs nog te boven gaat),
hier laten rusten. Misschien dat de lectuur van het stuk tot de beantwoording daarvan
een welkome aanleiding geeft.
M.t.B.

Gedichten van P. Verhoog
aant.

‘Welken en Water’ in de Vrije Bladen
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Schrift 8 van den veertienden jaargang der Vrije Bladen is gewild aan verzen van P.
Verhoog en getiteld Wolken en Water. Verhoog heeft bij mijn weten verhalen en
tooneelstukken gepubliceerd, maar nog geen poëzie gebundeld. Ten onrechte? Zijn
talent is zeker niet onbeduidend, maar voorshands overtuigt deze verzameling toch
nog niet. Ik zou niet willen beweren, dat Verhoog een epigoon is, want zijn
vormgeving is allesbehalve faciel; er spreekt een duidelijke behoefte aan persoonlijke,
beeldende (ik had haast gezegd asthmatische) expressie uit deze poëzie van de zee
en van het avontuur. Overvloed van woorden, die elkaar vaak verdringen en
verstikken, een enkele maal echter het doel treffen: dat is de indruk, dien men van
‘Wolken en Water’ meeneemt. Men moet constateeren, dat sommige verzen (het
sterkst wel een gedicht als ‘Nachtmerrie’) den invloed van Hendrik de Vries al
bijzonder duidelijk verraden, terwijl b.v. ‘Cosmogenesis’ veeleer aan de taalorgieën
van Der Mouw (Adwaita) doet denken. (Daarentegen is invloed van Slauerhoff,
onzen zeedichter par excellence, slechts een enkele maal, b.v. in het gedicht ‘Terra
Caliente’, aan te wijzen). Het feit, dat men bij Verhoog direct aan beïnvloeding denkt,
is in zekeren zin reeds een bewijs voor het gemis aan overtuigingskracht, dat zijn
werk kenmerkt; anders zou men in de eerste plaats aan Verhoog zelf denken. Met
dat al is het voor den epigoon zoo typeerende gemakkelijke naschrijven hier afwezig
en sommige gedichten hebben reeds iets van een eigen physiognomie. Ook de te
duidelijk beïnvloede zijn verre van slecht. Alleen ontbreekt datgene, waardoor poëzie
zich tot verrassing sublimeert.
M.t.B.

Kunst en letteren
Het verboden stuk
aant.

Verschillen en overeenkomsten tusschen fantasie en historie
De Haagsche burgemeester plus royaliste que le roi
JUDGMENT DAY van Elmer Rice heeft zich in enkele dagen in Nederland een
bekendheid weten te verwerven, die alleen maar door een verbod zoo snel kan worden
verkregen. Ik heb mij thans kunnen overtuigen van het feit, dat het stuk niet alleen
een verbods-legende is, maar wel degelijk bestaat; men vindt het in een bundel van
vier stukken, door Elmer Rice geschreven. Other Plays and not for Children (Londen,
Gollancz 1935). Wat leert nu de analyse van den tekst?
Vooreerst: ‘Judgment Day’ behoort tot het genre der z.g. speelstukken; d.w.z. stukken,
die hun waarde in de eerste plaats ontleenen aan een tekst, die de speelbaarheid op
een goed plan in de hand werkt. De twee eerste bedrijven, met name zijn uitstekend
gecomponeerd, zoodat de lezer zich gemakkelijk genoeg kan voorstellen, welk een
indruk een opvoering moet maken. Het derde bedrijf is een inzinking, een oplossing
voor de zaal, waarvan men alleen dit goeds kan zeggen, dat zij door een tooneel-effect
een eind maakt aan de tyrannie, waarover het stuk handelt. Men vindt dikwijls zulke
oplossingen bij tooneelschrijvers, die gedwongen worden door de formeele eischen
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van spanning en ontspanning, zekere concessies te doen; waarschijnlijk zal ook deze
derde acte wel in staat zijn effect te sorteeren, maar de intrige komt hier op veel lager
niveau, al zijn er gedeelten, die zich wat qualiteit betreft naast de twee eerste bedrijven
handhaven. Er kan echter geen twijfel mogelijk zijn: alleen al om die eerste bedrijven
is ‘Judgment Day’ een stuk, dat een opvoering ten volle waard is.

Geen brand, maar een aanslag
Wat nu de parallel met den Rijksdagbrand betreft: er is in het stuk van een brand of
van een Rijksdag geen sprake. Men behoort dit voorop te stellen, omdat daardoor
het verbod reeds zijn zin verliest, zelfs wanneer men wil aannemen, dat er ‘bevriende
mogendheden’ bestaan, die gemenageerd moeten worden door de Nederlandsche
autoriteiten. ‘Judgment Day’ heeft als gegeven een proces, dat gevoerd wordt tegen
eenige personen, die van een aanslag op den ‘leider’ worden beschuldigd. Het blijkt
uit het verloop van zaken, dat de beklaagden onschuldig zijn en slachtoffers van de
machinaties der dictatoriale regeering; het proces (het stuk speelt zich in de rechtzaal
af) is dus een moment in het streven dier regeering om het recht te vervangen door
het landsbelang, zooals onze Londensche correspondent reeds uiteengezet heeft.
Daarbij dient onmiddellijk te worden opgemerkt, dat, zelfs wanneer men in de rechters
de Duitsche justitie wil zien, deze justitie zich door de behandeling van Elmer Rice
geenszins beleedigd kan voelen. De schrijver demonstreert juist, hoe in dit college
alle nuancen zijn vertegenwoordigd; de rancuneuze dienaar van het nieuwe regime,
de zwakke man van den abstracten plicht, maar ook de eersterangspersoonlijkheid,
die zich niet wenscht in te laten met het door fraaie leuzen al dan niet gedekte geknoei
met de gerechtigheid. Van toespelingen gesproken: waarom zou de Duitsche justitie
zich dat laatste niet als compliment laten aanleunen? Men denke aan de vrijspraak
van dr Dibelius!
Van beleediging der Duitsche justitie, als geheel, als corps, kan dus evenmin sprake
zijn; en om het geheel, het corps, kan het toch alleen gaan, wanneer men een stuk
verbiedt. Bovendien is de psychologische motiveering van het karakter der rechters
geen historische toespeling, maar zij dient slechts om de verschillende mogelijke
verhoudingen tot het recht te verduidelijken.

Duidelijke toespelingen.
Terwijl ‘Judgment Day’ dus een vrije fantasie is, wat het schema betreft, zijn de
toespelingen inderdaad duidelijk genoeg. Men moet blind zijn om niet te zien, dat
Elmer Rice zich geïnspireerd heeft op het Rijksdagbrandproces. Er is overeenkomst
tusschen den beklaagde George Khitov en Dimitrof, er is overeenkomst tusschen
Kurt Schneider, die het schot op den ‘leider’ afvuurde, en Van der Lubbe, die
geattrapeerd werd als de brandstichter; er is, voorts, overeenkomst tusschen minister
Rakovski, die in het stuk de machinaties tegen de People's Party leidt en door een
vervalscht proces zijn plannen tracht door te zetten, en den heer Hermann Goering,
zooals hij door sommige menschen verdacht wordt de regie te hebben gehad van het
Rijksdagbrandproces; ook de jammerlijke getuigen, die door het Openbaar Ministerie
worden gedagvaard, zijn weliswaar geen copieën, maar toch analogieën van het
historisch gebeuren. Deze toespelingen zal niemand kunnen ontkennen; de
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beschrijving van Schneiders passieve houding in de rechtzaal is duidelijk genoeg,
en eveneens de dialoog tusschen Rakovski en Khitov, waarbij het ‘filthy swine’ van
den eerste het historische en onsterfelijke ‘Gauner’ van den heer Goering kan
vervangen. Daarnaast staan de verschillen, die aanzienlijk genoeg zijn. Met den
‘leider’ is hier stellig niet Hitler bedoeld; deze Vesnic lijkt meer op Pilsoedski, als
hij ergens op moet lijken. Schneider is in het stuk een ijdele erotomaan, en als
zoodanig de ‘concurrent’ van Rakovski. Khitov wordt door Elmer Rice niet als
communist geteekend, maar als de vertegenwoordiger van een nationale
vrijheidspartij; van communisme is bij hem trouwens nergens sprake, evenmin als
van den Rijksdagbrand zelf.
Conclusie: ‘Judgment Day’ is een vrije fantasie met een bepaalde strekking,
en wel deze: de verkrachting van het recht door de ‘Staatsraison’ te laten
zien in een proces tegen onschuldigen. Zooals onze Londensche
correspondent schreef: het tooneel zou evengoed Oostenrijk, Italië en
Rusland als Duitschland kunnen zijn. Geen sterveling kan dit stuk
verwarren met een documentair van het Rijksdagbrandproces; de
toespelingen kunnen dus alleen onaangenaam zijn voor personen, die bij
voorbaat bereid zijn de analogie tusschen dit gefingeerde proces van Elmer
Rice en het Rijksdagbrandproces te erkennen. Wij stuiten dus op deze
allermerkwaardigste ervaring: de burgemeester van Den Haag geeft, door
zijn verbod, opnieuw voedsel aan het geloof in een voorstelling van zaken
(dat de nationaal-socialisten zelf den Rijksdag aangestoken hebben), die
in het officieele Duitschland wordt geloochend als een belachelijk
verzinsel!
Is het duidelijk, waarom de Engelsche autoriteiten zich tegen de opvoering
van ‘Judgment Day’ niet hebben verzet? Is het duidelijk, waarom de
Duitsche regeering te Londen niet geprotesteerd heeft tegen die opvoering?
En is het niet een weinig vermakelijk, dat de burgemeester van een groote
stad in een vrij land, hoewel plus royaliste que le roi, door een (overigens
begrijpelijke en te verontschuldigen) angst voor represailles ontspoord,
tegen zijn eigen bedoelingen in datgene bedrijft wat men in Duitschland
als ‘gruwelpropaganda’ bestempelt? Wij hopen, dat de heer De Monchy,
wiens afkeer van dictatoriale inmenging op het gebied van de cultuur ons
bekend is, genoeg gevoel voor humor zal hebben om het vermakelijke van
deze situatie (waardoor het beschamende van het verbod allerminst wordt
te niet gedaan) met ons in te zien.
M.t.B.

Kunst en letteren
Brieven en hun belang
aant.

De Haagsche Post, likdoorns, moeders
Wat de ‘normaal denkende mensch’ er van zegt
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DE HAAGSCHE POST, die anders haar litteraire zoeklichten niet zoo ver laat
schijnen, heeft ontdekt, dat er ‘rumoer rondom Multatuli’ is. Aanleiding tot deze
ontdekking is mijn brievenpublicatie, die overigens prompt wordt verzwegen. Het
blad blijft meer in het abstracte.
‘Men gaat echter te ver’, zoo heet het, ,wanneer men, enkel om Multatuli in een zoo
gunstig mogelijk daglicht te stellen, de houding en de gedragingen van zijn kinderen,
in het bijzonder van den zoon Edu, critiseert. Er zijn pennevoerders, die Edu houden
voor een verdorven individu, gelijk de vader dat deed. Er zijn anderen, die zeggen,
dat juist het tegendeel het geval was. Belangrijke litteraire kwesties als daar zijn:
heeft Multatuli's zoon geld geleend en nooit teruggegeven; heeft Multatuli's zoon
een horloge gegapt; zou Multatuli's zoon tot een moord in staat geacht mogen worden?
- zij worden den laatsten tijd met hardnekkigen ijver en ernst onderzocht. Wij
vermoeden, dat het over eenigen tijd wel zóó ver zal zijn, dat de jeugdige drs in de
Nederlandsche letteren X. promoveert op een proefschrift, waarvan een der stellingen
luiden zal: ‘Het moet met de meeste stelligheid worden tegengesproken, dat de boeken papierhandelaar in de Kalverstraat, bij wien Multatuli zijn pennen kocht en met
wien hij wel eens een woord wisselde over het weer en zijn bestendigheid, een
likdoorn bezat op zijn linkerteen. Wel heeft de genoemde persoon gestotterd.’ - In
ernst, zou men nu maar niet eens ophouden met dit nuttelooze gedoe? Het laat een
ieder onverschillig en het heeft litterair-historisch in het geheel geen zin, of de lezer
in bijzonderheden wordt ingelicht over de faits et gestes van Edu Douwes Dekker,
Een normaal denkend mensch zal er den Max Havelaar en de Minnebrieven niet
meer en niet minder om lezen.’
***
Men lette op den royalen toon van dezen ‘normaal denkenden mensch’, die alleen
het Groote wil en daarvoor de likdoorns versmaadt (zoolang hij zelf niet op zijn
likdoorns wordt getrapt, natuurlijk); men zou hem overigens in het oor kunnen
fluisteren, dat het belang der bewuste correspondentie niet het gegapte horloge, maar
het dóór de brieven zich manifesteerende karakter van Multatuli is, zooals zich dat
laat kennen in zijn verhouding tot zijn zoon. Maar liever repliceer ik met het
overschrijven uit hetzelfde nummer van één der brieven van zoons over hun moeder,
in welker publicatie de Haagsche Post blijkbaar wèl een eminent belang ziet:
Lief moedertje. Heel blij ben ik, dat ik een ongezochte gelegenheid heb, je te
zeggen hoe ik over je denk en hoe dankbaar ik je ben voor den grooten steun, dien
je, naar ik hoop, nog lang voor me zult zijn. Je hebt een zonnig humeur Je bent een
voortreffelijke vrouw, moeder en huisvrouw. Bij mijn zwerftochten over de wereld
eet ik nergens zoo lekker als bij jou. Het leven is vaak moeilijk voor je. Vader houdt
veel van je, maar is moeilijk in den omgang. Hij meent het goed, maar zegt het vaak
verkeerd. Hoe hunker je soms naar een complimentje of woord van waardeering van
hem. Laat het jou een troost zijn: jij, middelpunt van onze familie en jeugdig uitziend
vrouwtje, hebt beide dubbel en dwars verdiend! Maar vader uit zich moeilijk. Niemand
geeft jou je 50 jaar. Je kunt mij positief gelooven: je ziet er veel te jong uit om al
grootmoeder te zijn! Wat weet jij altijd een sfeer in huis te scheppen! En wat is het
er leeg, als je op reis bent! Je hebt al heel wat kastanjes voor mij uit het vuur gehaald.
Ik dank je er hartelijk voor, moedertje. Jij weet, dat ik het niet makkelijk heb. ‘Und
ich möchte doch einmal richtig glücklich sein!’ Vaak zit ik heel diep in de put. Maar
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dan rijst jouw moedig voorbeeld voor mijn oog omhoog. En dat geeft mij weer moed.
Blijf nog heel lang het zonnetje in huis.
Je dankbare zoon.
***
Men weet het nu: dit is, wat de Haagsche Post van zooveel meer gewicht acht dan
de likdoorns van Multatuli.
M.t.B.

Doodendans
aant.

Dialoog op de brug
Leven en sterven
Het station te Luzern braakt dagelijks Nederlanders uit, die in groote gezelschappen
verscheept worden naar Weggis, Vitznau, Beckenried; Hopla-Nederlanders, wild
belust op Alpentoppen en bergbaantjes, die bezwijken onder den last van
menschenvleesch. Wat willen al deze Nederlanders? Zij willen van hun leven genieten,
d.w.z. leven; maar tegelijk willen zij geen genoegen nemen met huis en hof, zij willen
iets anders dan het eigene, en in zooverre als zij in dezen wil bevangen zijn, willen
zij sterven. Een groot woord, inderdaad, voor al deze luidruchtige en toch vreedzame
pensiongasten met hun karabiezen en hun eerbied voor Lindeman-Lissone: sterven;
immers aan niets denken zij minder op het oogenblik van hun afreis omdat het hen
droevig zou stemmen ten gronde te gaan op het tijdstip dat het Hopla-biljet een goede
kans biedt om billijk te genieten van het vreemde. En toch: wat anders is deze
zonderlinge reisdrang dan een vaag gevoel van verwantschap met den dood die het
geijkte vernietigt? En waarom zouden deze Nederlanders zooveel ‘aansluiting’
zoeken, zooveel Nederlandsche deuntjes uitgalmen en zooveel gesmokkelde
Nederlandsche sigaren rooken, als het niet was om deze nauwelijks besefte
verwantschap van reizen en dood zoo spoedig mogelijk weer te verloochenen? Men
wil het andere; maar men heeft het nog niet even onder oogen gezien, of reeds is het
een dreigement geworden, waartegen men verweer moet zoeken; men vindt het in
den mede-Hollander in het hotel, die ook verweer zoekt, en men ‘gaat er samen op
uit’; want samen is reeds iets beveiligends, is reeds een soort spel, is reeds.... Hopla,
wir leben!

De Spreuerbrücke.
Velen onder deze door het station te Luzern uitgebraakte Nederlanders ontdekken
op eenigen afstand, alvorens zij ingescheept worden naar Weggis, Vitznau en
Beckenried, de wonderlijke overdekte Kapellbrücke, die in het moderne stadsbeeld
van Luzern den indruk maakt van een Chineesche gril; zij wandelen er over, en
bekijken de driehoekige schilderingen, bij welke bezigheid men gemakkelijk zijn
nekspieren verrekt of tegen een anderen schouwenden Nederlander oploopt. Aangezien
men zich maar kort ophoudt in de overgangsstad, komt men niet verder dan deze
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Kapellbrücke, die architectonisch zeer merkwaardig is, maar door zijn schilderingen
niet veel merkwaardiger wordt; men vindt niet de meer stroomopwaarts gelegen
Spreuerbrücke, die volgens hetzelfde principe met driehoekige schilderingen is
versierd, maar niet met historische gebeurtenissen en ‘lustige Bilder’; zij draagt een
completen Doodendans, in het begin der zeventiende eeuw geschilderd door Kaspar
Meglinger en zijn medewerkers. Het is geenszins de oorspronkelijkste Doodendans,
en ook niet één van de vroegste; maar zijn aanwezigheid op deze brug, midden in
het hedendaagsche stadsleven, is verrassend, juist omdat de museum-atmosfeer hier
ontbreekt en nog dezelfde betrekkelijke menschen met dezelfde betrekkelijke
onverschilligheid voor het hier uitgebeelde thema onder de schilderingen doorloopen.
Er is geen paniekstemming in deze buurt; met dezen dood zijn de passeerende
Luzerners even vertrouwd als de Hagenaars met de Gevangenpoort, waar het
gruwelijke te bezichtigen is tegen entree en ook voór leergierige schoolkinderen.
Welke verhouding zouden de Luzerners van de zeventiende eeuw gehad hebben tot
dezen Doodendans waarin geheel hun dagelijksch leven, met zijn gansche hiërarchie
van geestelijke en wereldlijke waardigheidsbekleeders (al die ‘élitemenschen’, wien
de overtuiging van hun bijzondere élite nog op het gezicht te lezen staat!), bedreigd
wordt met ontbinding? Men kan er slechts naar gissen, en ik liep al gissende over de
Spreuerbrücke, toen van den anderen kant een gymnasiumvriend naderde dien ik
sedert het eindexamen niet meer ontmoet had. Ook hij liep met naar boven gespannen
nekspieren en zoo botsten wij bijna tegen elkaar op onder het tafereel behelzende
een welgedanen geestelijke, die door den dood met pijl en boog wordt aangevallen:
Vor war ich Prior im Convent
Jetzt Abt und Primus in das Endt,
Wann Ehr und Alter z'samen kumpt,
Ist nicht weit mehr die letzte Stund.

Wij herkenden elkaar en schudden aan elkaars handen, zooals men dat pleegt te doen,
wanneer men iemand tegenkomt, die door een zekere mate van ‘Ehr und Alter’ toch
niet zooveel veranderd is, of men vindt in hem den knaap nog ergens in een wangzak
terug. Overigens: hij wàs dik geworden, en zeer gangbaar, officieel om aan te zien,
‘Abt und Primus’ van een of andere groote meubelzaak, en verder natuurlijk op weg
naar Beckenried. Baedeker had hem naar deze plaats geleid, maar ik verdacht hem
ervan, dat hij geen café had kunnen vinden om tijdig zijn onderzoekingstocht te
onderbreken. Hij was echter op het gymnasium niet dom, en de toewijding aan het
vervaardigen van meubelen (waaronder tegenwoordig, naar hij mij meedeelde, ook
veel stalen, omdat deze zeer in trek zijn) had hem zeker niet dommer gemaakt, zoo
op het eerste gezicht. Zoodoende schuimde hij over van belangstelling voor den
Doodendans van Kaspar Meglinger, met een overschuimingsgraad zelfs, die den
gemankeerden kunsthistoricus duidelijk in hem verried; trouwens, het fabriceeren
van meubelen vereischt een zekere artisticiteit, wil men althans bij het moderne
publiek succes hebben met zijn koopwaar. Hij had zich (uit Baedeker?) lang niet
slecht georiënteerd over Kaspar Meglinger en den dertigjarigen oorlog, dat tijdperk
van moord en doodslag, dat misschien van invloed kan zijn geweest op het ontstaan
van dezen Doodendans. Voor ik mij verdedigend had kunnen opstellen, had hij mij
gewikkeld in een net van bijzaken, die hij mij, naast mij schrijdend over de
Spreuerbrücke, met gestrekten nek aanwees. ‘Daar is de keizer!’ ‘Daar heb je den
paus!’ ‘Alles is in 1925 grondig gerestaureerd!’ ‘Hans Holbein de Jongere’ ‘Let op
de nauwkeurigheid, waarmee die tafel geschilderd is!’ (Hij bleef tenslotte
meubelspecialist).
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***
Ik: Maar de hoofdzaak, Frits, de hoofdzaak!
Hij: (verbaasd, gestuit in de omvangrijke beschrijving van de tafel) Wat voor
hoofdzaak?
Ik: Wel, waarom hadden de Luzerners er pleizier in dezen Doodendans te laten
aanbrengen?
Hij: (alsof het de gewoonste zaak ter wereld geldt): Angst voor den dood, man,
angst voor den dood!
Ik: Dus omdat men angst voor den dood heeft, heeft men er pleizier in een groot
aantal schilderingen met griezelige voorstellingen te laten aanbrengen op een brug,
waar geregelde passage is?
Hij: De kerkelijke gedachte der late Middeleeuwen kent alleen de twee uitersten:
de klacht om de vergankelijkheid, om het einde van macht, eer en genot, om het
vergaan van schoonheid, en den jubel om de geredde ziel in haar zaligheid. Alles
wat daartusschen ligt, blijft onuitgesproken. In de doorgevoerde verbeelding van den
doodendans en het ijselijke rif versteent de levende aandoening. (Dit antwoord heeft
hij, naar mij later is gebleken, zonder bronvermelding geciteerd uit Huizinga, Herfsttij
der Middeleeuwen, vijfde hoofdstuk).
Ik: Goed, maar nu persisteer ik op te nauwkeurig geschilderde tafel, en op het woord
‘pleizier’, dat ik zooeven gebruikte. Waaruit vloeit de wellustige uitvoerigheid voort,
waarmee hier de bedreiging door den dood is uitgewerkt? En vanwaar de zakelijkheid
van de voorstelling, de volledigheid van de volgorde der ambten, van paus en keizer
af, tot de meubelfabrikanten toe? Waarom staan de donatoren met hun wapens netjes
onder iedere schildering vermeld? En is er, behalve angst voor den dood, niet een
zekere humoristische medeplichtigheid der schilders ààn den dood in deze
voorstellingen waar te nemen? Let op de onmiskenbare ondergrondsche pret om het
vergaan van zooveel deftigheid, waarvan deze schilderingen getuigen.
Hij: Men moest de gedachte aan den dood, die ieder oogenblik het leven kon
vernietigen, den burgers op het hart binden.
Ik: Verklaart dat den humor en de medeplichtigheid?
Hij: Volkomen. Iedere stand of bedrijf begrijpt de doodsgedachte pas, wanneer
die wordt gelocaliseerd in dien stand of dat bedrijf.
Ik: Dus ‘voor elck wat wils’, ook inzake den dood, die alles gelijk maakt.
Hij: Ik duld geen spot met dit onderwerp.
Ik: Je vergist je, ik spot niet, ik tracht alleen den humor en de medeplichtigheid te
begrijpen. Wat mij het eerst treft in dezen Doodendans is de wil om de Groote Reis
te vergeten door de veelheid van de voorstellingen, door het samenzijn in standen
en beroepen uit te beelden als weliswaar iets zeer vergankelijks, maar toch ook zeer
reëels. Wie den dood in beeld brengt, heeft hem daarmee in zekeren zin tot het leven
teruggebracht; hij is (tijdelijk, maar meer is voor velen ook niet noodig) getemd, hij
is een griezelige anecdote geworden. Vandaar, dat humor en nijd in deze schilderingen
zulk een belangrijke rol spelen: de schilders denken, terwijl zij den dood afbeelden
als een geraamte of een uitgemergeld lichaam, dat grapjes maakt met de levenden,
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meer aan het leven dan aan den dood. Hun manie om den dood te verveelvoudigen
is op zichzelf reeds een bewijs, dat zij, het sterven als een noodzaak en misschien
als de grootste ramp erkennend, voor alles zelf willen leven, tot lederen prijs. Officieel
is de Doodendans dus een vermaning om aan het einde te denken; officieus, het blijkt
uit de voorliefde voor het detail en uit de veelzijdige weergave van al het bestaande
in zijn ordening en afwisseling, is hij veeleer een poging om zelfs dit onverklaarbare
en raadselachtige te betrekken in het dagelijksche levensrhythme.
Hij: Je redeneert nog precies zoo als op het gymnasium. Altijd paradoxen. Ik weet
niet, wat ik aan je heb. Wat ik van je hooren wil, is dit: Is een Doodendans een
doodendans of een levensdans? Iets kan niet twee dingen tegelijk zijn.
Ik: Ook jij, Frits, bent sedert het gymnasium nog niets veranderd; je placht smadelijk
te lachen om de ‘eenheid der tegendeelen’, waarover ik destijds eenige eigenwijsheden
ten beste gaf. Toch is de Doodendans die eenheid van tegendeelen in schilderkunstige
practijk gebracht. Ik raad je aan - aangenomen dat het meubelvak je tijd laat, hetgeen
ik betwijfel, gezien de economische opleving - om het boek van Leo Sjestof te lezen,
dat in de Duitsche vertaling heet Dostojewski und Nietzsche, Philosophie der
Tragödie. Daarin geeft Sjestof te verstaan, dat zelfs deze beide waaghalzen des
geestes, die zoo bij uitstek vertrouwd waren met de afgronden en alle geijkte waarden,
oneerbiedig in hun tegendeel lieten verkeeren, zich uit angst voor hun eigen
waaghalzerij telkens bij hun auditorium aanpasten en zich voor ‘wereldverbeteraars’
uitgaven. Zij willen spreken over den dood van alles wat geijkt is, zij springen telkens
terug in de alledaagschheid, niet omdat zij alledaagsche menschen zijn, maar omdat
het alledaagsche, zooals Sjestof zegt, ‘hen hypnotiseert met zijn millioenen oogen’.
Breng deze zienswijze over op den Doodendans, en het ligt voor de hand, waarom
deze Kaspar Meglinger en zijn collega's, die den dood wilden schilderen (of misschien
alleen maar de opdracht kregen, zonder zelf behoefte te hebben aan waaghalzerij
met dat raadselachtige begrip), in de eerste plaats het leven schilderden, in zijn
veelheid van alledaagschheid! Zij waren geen Dostojefski's en Nietzsche's, die er
behoefte aan hebben, evenzeer als aan zon en lucht, om telkens weer tot het raadsel
terug te keeren; van den dood kenden zij waarschijnlijk den aanblik (bij anderen) en
de vrees voor het vergaan en voor de hel; maar als goede schilders kozen zij instinctief
partij voor de aanschouwelijkheid, voor het leven, voor het meubel om het meubel,
als je wilt. Daarom zijn deze schilderingen nergens tragisch, maar wel op veel plaatsen
anecdotisch, humoristisch, afgunstig, daarom zijn de doodjes, die hier rondspringen,
slechts kleine tirailleurs van den werkelijken Dood, dien men niet op schilderijen
afbeeldt. Daarom......’
Maar plotseling ontdekte ik, dat ik midden op de Spreuerbrücke tegen mijzelf
sprak, en ik had geen lust meer om het gesprek voort te zetten; daarom groette ik
mijzelf, die zich inscheepte naar Beckenried.
Menno ter Braak.

Van de leestafel
aant.
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Hoogere Kitsch
Louis de Bourbon, Vrouwen. (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1937).
Louis de Bourbon behoort tot die schrijvers, die het nooit verder brachten dan een
middelmatig debuut. Hij deed eenige jaren geleden van zich spreken door gedichten,
die niet bijzonder sterk waren, en het was (men mag dit De Bourbon niet kwalijk
nemen) zeker ook zijn naam, die hem een zekere bekendheid verschafte. Tot dusverre
hebben wij altijd nog vergeefs gewacht op de rechtvaardiging van dit debuut. Wel
is Louis de Bourbon redacteur van het katholieke tijdschrift ‘De Gemeenschap’
geworden, maar zijn getuigschriften bleven uit, al schreef hij veel.
En thans legt De Bourbon ons een bundel verhalen voor, die reeds door den titel
argwaan wekt, maar door den inhoud iedere illusie, die men nog omtrent De Bourbon
zou kunnen koesteren, vernietigt: ‘Vrouwen’. Men ziet hier den debutant van weleer
gearriveerd op het platform der hoogere kitsch, die niet minder kitsch is, omdat zij
in de regionen van het hoogere opereert; zij is eigenlijk erger dan het genre
Courths-Mahler, omdat zij een zekere litteraire scholing veronderstelt en dus
voortgekomen moet zijn uit een opzettelijke smaakvervalsching. De dichter Marsman
schreef vroeger van dit soort verhalen, maar dan altijd nog met een overtuigde
naïeveteit, die de hoop op een betere toekomst niet afsneed. De Bourbon heeft van
hem alleen het slechte overgenomen en zich koelbloedig ondergedompeld in die
zoogenaamde Malte Laurids Brigge-atmosfeer, waarvan een lezer met eenig gevoel
voor oorspronkelijkheid moet gruwen. Het is alles zoo ontzettend quasi, dat men het
doorzettingsvermogen, aan dit fabriekswerk besteed, achteraf bijna zou gaan
bewonderen. Quasi-romantiek, quasi-hartstocht, quasi-poëzie; en daarbij ook nog
quasi-subtiliteiten zooals deze: ‘Misschien is regen het onbegrepen teeken van Gods
verdriet, omdat de menschen elkander niet liefhebben’. Hé ja moe, maar dan heeft
God de parapluies zeker geschapen bij wijze van compensatie, om de booze menschen
genadig tegen de gevolgen van dat verdriet te beschermen. Tot zulke
veronderstellingen komt men, als men zich in het proza van Louis de Bourbon gaat
wentelen.
Overbodig te zeggen, dat de vrouwen, waarover De Bourbon schrijft, geen mindere
namen dragen dan in de operette; wij ontmoeten een Maritza, die minder aantrekkelijk
is dan de dito van Emmerich Kalman, en een Erna, een Helga, een Ellen. Er wordt
natuurlijk op de bekende wijze gereisd van de eene plaats met een romantischen
naam naar de andere met een niet minder romantischen naam, van Avignon naar
Helsingör en vice versa; dit is geheel in den stijl van Marsman op zijn allerslechtst,
het herinnert aan ‘De Dood van Angèle Degroux’, maar het is zeer veel banaler en
mechanischer gedaan. Men leze b.v. een paar zinnetjes als deze:
‘Grauw en triest zijn de straten van Parijs voor wie leeft zonder hoop, voor wien
de schoonste droom onherroepelijk verging. Misschien dat de zon scheen over de
Avenues, over het Louvre, over de Place de la Concorde, over de Champs Elysées,
doch ik herinner mij slechts te hebben geloopen in een motregen, een eeuwigen,
eentonigen motregen’.
Misschien scheen de zon ook over de Place de l'Etoile en het Luxembourg en het
Café de la Paix en de wereldtentoonstelling, maar wat doet het er toe, als het niet om
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een Baedeker van Parijs, doch om de vrouwen van Louis de Bourbon gaat? ‘Ellen,
Ellen, Ellen, zuchtte mijn stap op het asphalt, op de stoepen, op het plankier der cafés.
Ellén, Ellen, Ellen, dreunden de wielen van de métro. Ellen, gilde de sirene der
locomotief. Ellen, Ellen, Ellen’.
En zoo zou De Bourbon nog ellenlang kunnen doorgaan met zijn uitroepen, als hij
tenslotte niet reeds een kaartje naar Kopenhagen had genomen, waar wij bedroefd
afscheid van hem nemen op Kongens Nytorv, met het vaste voornemen hem tot den
Rhijnvis Feith van het hedendaagsche proza te benoemen, onder benefice van
inventaris.
M.t.B.

Toekomst-komkommers
aant.

Voorspellen van de toekomst voorziet in een behoefte aan orde
Een onbekend psychisch vermogen?
Henry James Forman, Groote Profetieën der Menschheid. Ned. bew. door
Foeke Sjoerds. (W. de Haan, Utrecht, z.j.)
De neiging om zich van de toekomst te verzekeren openbaart zich niet alleen in het
sluiten van assurantiepolissen. Er is een andere methode: zich de toekomst laten
voorspellen. Deze ongeneeslijke nieuwsgierigheid van het menschdom dienende om
de toekomst vast te leggen, eenerzijds, en zich te laten waarschuwen, anderzijds, is
psychologisch niet oninteressant; want wat wil men met een toekomst, die men toch
eigenlijk ook weer...... niet wil, omdat het weten van toekomstige feiten in laatste
consequentie zou moeten leiden tot een wanhopig fatalisme? Blijkbaar is hier de
eene behoefte met de andere in strijd; men wenscht de onzekerheid uit te roeien met
de zekerheid, maar zou tot geen prijs in het bezit willen zijn van een zekerheid, die
volkomen onafwendbaar en dus volkomen vrij van onzekerheid was! Zoo zijn het
dan ook de Delphische orakels in hun half- of onbegrijpelijkheid, die nog het best
voldoen aan die tweeledige behoefte, die zonderlinge ambivalentie ten opzichte van
de toekomst; men kon er alles uit lezen en er stond, letterlijk, niets bindends in, dan
dat Croesus over de Halys zou trekken en dat dan een groot rijk vernietigd zou
worden.
De nuchtere man, de positivist en rationalist, met een aangeboren afkeer van de
atmosfeer, waarin profetieën meestal worden verkondigd, stelt van zijn standpunt
terecht de vraag, waarom die profetieën dan vergezeld moeten gaan van allerlei
duisterheid en hocuspocus. Hij zou desnoods bereid zijn om aan geheimzinnige
capaciteiten op dit gebied te gelooven, wanneer men hem b.v. met de noodige
exactheid wist te vertellen, dat op 29 Februari 1940 te Blokzijl een zekere Jansen
zou worden vermoord, te 11 uur des avonds; men zou dan ook behoorlijke maatregelen
kunnen treffen om zulks te verhinderen en het noodlot tenminste regelrecht in het
gezicht te kijken. In plaats daarvan treedt de toekomst ons tegemoet uit de glibberige
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combinaties van het koffiedik of het ei, tenzij de astrologie er zich mee bemoeit en
het noodlot uit de sterren wordt afgelezen, waarmee ook de noodige esoterische
kabbalistiek gepaard gaat. Het merkwaardige van het geval is echter, dat dezelfde
nuchtere positivist en rationalist eventueel wèl bereid is om te gelooven aan de
wetmatigheid van het wereldgebeuren volgens de dialectiek van Marx, die voor een
niet onbelangrijk deel haar overtuigingskracht voor impressionabele lieden toch ook
te danken heeft aan 'n profetischen inslag! Ik wil daarmee niet zeggen, dat koffiedik
en dialectiek gelijkwaardige dingen zijn, maar alleen dit, dat het bannen van de
toekomst door magische middelen ook in de eeuw der wetenschap geenszins in
onbruik is geraakt; men wil het zekere en het onzekere gelijkelijk in boeien slaan,
men wil van de toekomst weten en tevens haar kunnen beinvloeden. Het heden is
kennelijk zulk een poover bezit, dat men het, als men het niet alleen uit de ‘lessen’
van het verleden kan rechtvaardigen, door de administratie van de toekomst dragelijk
wil maken. Het heden glipt tusschen de vingers door; het is een imaginaire grenslijn
tusschen een al ontsnapt verleden en een nog niet aangebroken toekomst, die telkens
opschuift en nooit te fixeeren is; daarom is het alleen te vangen onder de kategorieën
van wat geweest is (geschiedenis) en wat nog komen zal (profetie).

De behoefte aan verwachting.
Strikt genomen, is dus de behoefte om de toekomst te voorspellen niet zonderlinger
dan de behoefte aan een welgeordend verleden, zooals men dat in de gangbare
geschiedvoorstellingen ruimschoots bevredigd kan vinden; beide behoeften kan men
herleiden tot een behoefte aan orde, rust, veiligheid. Zoo hebben de befaamde ‘lessen’,
die men volgens sommigen uit de geschiedenis zou kunnen trekken, dan ook een
pendant in de waarschuwingen, die door de profetieën worden verstrekt. De Grieksche
orakels zijn niet voortgekomen uit wetenschappelijke behoefte aan ‘objectiviteit’,
maar uit de praktische behoefte aan een goddelijken voorlichtingsdienst; en waar
men de profetie ook volgt, zij wordt altijd begeleid door de verwachting, dat men
met de uit de voorspelling gewonnen feiten iets kan doen. De voorspelling van de
komst van den Antichrist en het einde der wereld, die in de middeleeuwen grooten
invloed heeft gehad op de vorming der ‘publieke opinie’, werd begeleid (kwam zelfs
voort) uit de bebehoefte om de Christenheid voor te bereiden op het Laatste Oordeel;
zij heeft een duidelijke moralistische strekking, en zij geeft in de praktijk dan ook
vaak een welkome aanleiding om medemenschen te verketteren, die men in de
klauwen van den Antichrist ziet, of graag zou willen zien. Het is bekend genoeg, dat
het uitblijven van den ondergang der wereld allerminst in staat is geweest het geloof
aan de telkens opnieuw gelanceerde profetieën te verzwakken; het is dus niet de
waarheid van het feit, maar de behoefte aan de verwachting, die hier den doorslag
geeft! Uit het slot van de Openbaring van Johannes kan men opmaken, dat de eerste
Christenen geloofd hebben, dat het einde ‘haastelijk’ zou komen; maar geen desillusie
heeft kunnen verhinderen, dat de duistere voorspellingen van dat boek voor iedere
Europeesche generatie weer een andere feitelijke beteekenis kregen. De elasticiteit
van de profetie is onbegrensd, aangenomen eenmaal, dat zij crediet heeft verworven;
apocalyptische voorstellingen vindt men tot op den dag van heden, zelfs in een zoo
fundamenteele antichristelijk gewaand boek als Der Mythus des 20. Jahrhunderts
van Alfred Rosenberg.
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Uit deze overeenkomst tusschen geschiedenis en profetie (de behoefte aan orde, rust,
veiligheid) kan men dan ook reeds opmaken, dat het verschil tusschen beide
‘richtingen’ aanvankelijk niet principieel is geweest. Zoo hangt b.v. de oude indeeling
van de geschiedenis in vier ‘wereldmonarchieën’ nauw samen met de voorspelling
van het einde der wereld, en men kan hier de geschiedenis onmogelijk van de
voorspelling losmaken. Mutatis mutandis neemt men bij Marx hetzelfde waar; de
geschiedenis, als wetmatige ontwikkeling, gaat over in voorspelling van de wetmatige
toekomst. Wordt de Christelijke geschied- en toekomstconceptie der middeleeuwen
bepaald door het geloof, die van Marx wordt bepaald door de wetenschap, waarin
de marxisten ook onverzettelijk gelooven. Er is dus eigenlijk geen reden om in
beginsel de strenge scheiding te maken tusschen wetenschappelijke
geschiedbeoefening en onwetenschappelijke toekomstvoorspelling, daar zelfs een
fanatiek-wetenschappelijk man als Marx zich aan toekomstvoorspelling ‘schuldig
maakte’. Het is, omgekeerd, zeer de vraag, of de geschiedbeschouwingen van Alfred
Rosenberg zich door een surplus aan wetenschappelijkheid onderscheiden van de
profetieën van wijlen Hanussen.

De waarschijnlijkheids-hypothese.
Men zou kort en goed, deze waarneming kunnen vastleggen: Terwijl in de negentiende
eeuw geschiedenis en profetie, die oorspronkelijk nauw met elkaar verwant zijn,
elkaar uit het oog verliezen, omdat de geschiedenis tot wetenschap en de profetie tot
kwakzalverij wordt verklaard, is er tegenwoordig een neiging merkbaar, om de
kwakzalverij tot geschiedenis en de wetenschap tot profetie te verklaren. Een zeer
zonderlinge ‘Umwertung aller Werte’, waaruit blijkt, dat men er zelfs de waarheid
en de wetenschap voor over heeft om de vroegere orde en veiligheid in verleden en
toekomst te herstellen; want wie bereid is aan de dolzinnigste
geschiedenis-interpretatie te gelooven, is ook gaarne bereid om in de wetenschap
niets anders te zien dan een aanloopje tot de profetie van het ‘duizendjarig rijk’. En
hoeveel profetieën zijn er niet, waarin men met veel genoegen kan gelooven! Het
boek Groote Profetieën der Menschheid geeft er een staalkaart van, die
indrukwekkend genoeg is, althans door de quantiteit; en het feit, dat de auteur ervan,
Henry James Forman, in niet geringe mate door die voorspellingen wordt
geïmponeerd, is het misschien een symptoom van de ‘Umwertung’, waarover ik
sprak. Forman behoort tot die vertegenwoordigers van het Angelsaksische ras, die,
hoewel met eerbied voor de natuurwetenschappen behept, toch voortdurend streven
naar gebieden, die volgens hun meening aan de natuurwetenschappen zijn ontsnapt.
Hij is geenszins een occultist, maar hij gelooft toch in voorspellingen.. zoo half en
half. ‘Met de profetieën, een hardnekkig menschelijk erfdeel’, zoo zegt hij in een
voorwoord, ‘schijnt het, in het kort, eenigszins te gaan als met de natuurwetten: tot
onberekenbare schade der menschheid woorden zij systematisch genegeerd tot het
kritieke oogenblik komt. Als de toekomst, zooals sommige meenen, de eenige
werkelijkheid is, moeten zij wel ons meest kostbaar bezit zijn.’ Deze vergelijking
van natuurwet en profetie is typeerend voor den man, die dit boek schreef. Hij
vermoedt geheimzinnige psychische vermogens, die ons nog weinig of niet bekend
zijn, maar waarmee wij al lang werken voor zoover wij profetische gaven hebben;
iets als de electriciteit dus en de cosmische stralen. Forman beroept zich daarbij op
het oordeel van dr Alexis Carrel, die ook al gerept heeft van een psychisch vermogen,
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‘dat in staat is zich in den tijd te bewegen.’ Met die hypothese gewapend, gaat hij
de beroemde profetieën der wereldgeschiedenis na, niet om ze te veroordeelen als
een vorm van bijgeloof, niet om ze te verklaren uit de behoefte aan het bannen van
de toekomst door magische middelen, maar om ze anecdotisch aan den man te brengen
als zijnde ‘zoo gek nog niet.’ Forman meent zulk een opmerkelijke overeenstemming
(op bepaalde punten) tusschen profetie en uitkomst der feiten te mogen constateeren,
dat hij het niet noodig acht naar een andere verklaring te zoeken dan die der
waarschijnlijkheid. Ook al moet men op zijn hoede zijn voor bedrog, er moet toch
wel iets van aan zijn: zoo kan men de conclusie van dezen auteur ongeveer
samenvatten.

Napoleon voorspeld?
Zijn de profetieën, die Forman hier populariseerend bijeen heeft gebracht, echter zoo
overtuigend, dat zij den lezer nopen een mysterieus ‘psychisch vermogen’ te hulp te
roepen? Geenszins; dit boek bewijst alleen, dat de behoefte aan een geformuleerde
verwachting van het toekomstige overal heeft bestaan en nog bestaat, niet het minst
bij den schrijver zelf. Ik wil niet beweren, dat er geen onverklaarbare feiten in zijn
overzicht worden vermeld, maar wat over minder onverklaarbare wordt gezegd, geeft
weinig vertrouwen in de critische vermogens van den heer Forman; hij is nl. bereid
aan te nemen, dat een of andere duistere voorspelling wel den zin zal hebben, die de
uitleggers er aan geven, zooals de middeleeuwers bij voorbaat bereid waren aan te
nemen, dat de ondergang der wereld hun geloof zou rechtvaardigen. Wanneer b.v.
een kwatrijn van den zestiende-eeuwschen geneesheer-profeet Nostradamus (één
der groote mannen van het ‘vak’) ter sprake komt, dat als volgt luidt:
Un Empereur naistra pres d'Italie,
Qui, à l'Empire, sera vendu bien cher;
Diront avec quels gens il se ralie;
Qu'on trouvera moins prince que boucher.
(Er zal in de buurt van Italië een keizer
geboren worden, dien het keizerrijk duur
te staan zal komen. De lieden, met wie hij
zich omringt, zullen zeggen, dat men hem
meer een slager dan een prins zal vinden).

dan neemt Forman voetstoots aan, dat het wel op Napoleon Bonaparte zal slaan.
‘Deze beschrijving, waaraan Nostradamus in andere kwatrijnen nog het adjectief
“rase-tête” toevoegt “de man met het kale hoofd”, geeft duidelijke aanwijzingen.
Alle vorige Fransche koningen droegen, zooals wij weten, lang haar of pruiken. Deze
Napoleon-voorspellingen van Nostradamus werden bijna driehonderd jaar vòòr de
gebeurtenis geschreven.’
Het lijkt mij duidelijk genoeg, dat ieder, die bij voorbaat bereid is, om Napoleon in
deze profetie te herkennen, hem er inderdaad onmiddellijk in zàl herkennen; maar
voorwaarde is die bereidheid, en anders bevat het kwatrijn in quaestie niets anders
dan één dier vele voorspellingen over keizers, die zullen verschijnen (evèntueel in
vermomming), waarvan de litteratuur overloopt. En zoo is het gesteld met vrijwel
al de kwatrijnen van Nostradamus, die Forman behandelt; zij zijn, zooals dat bij
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orakels past, duister, en zij zijn dat niet voor niets. Men kan de toekomst niet anders
bannen dan door hocuspocus: dat is een wijs inzicht der profeten à la Nostradamus,
tusschenfiguren tusschen wetenschap en bezwering. Wie er behoefte aan heeft hun
uitspraken toe te passen, passe ze toe: men behoeft hier werkelijk niet naar een nog
onbekend ‘psychisch vermogen’ te zoeken. En zooals het met Nostradamus gesteld
is, zoo is het ook gesteld met de bekende voorspellingen omtrent de pausen, waaruit
men alles kan lezen, wat men wil, en met de profetie van ‘Moeder Shipton’, die
eventjes de auto, de telegraaf, de radio, de spoorwegen en nog eenige technische
heerlijkheden honderden jaren geleden voorspelde.... natuurlijk in duistere
bewoordingen, en met de kleine vergissing eraan toegevoegd, dat de wereld in 1881
zou vergaan! Nooit is hier de exacte man of vrouw aan het woord, die op 29 Februari
1940 te Blokzijl den dood van Jan Jansen voorspelt; men moet houden van het
zwelgen in de duisternissen, om het treffende der profetieën in te zien.
Ik zou voor geen geld willen beweren, dat ik alle voorspellingen, die in het boek
van Forman worden beschreven, zou kunnen verklaren, Maar zoover komen wij hier
niet eens, want men moet in de eerste plaats vertrouwen hebben in de beschrijvingen
zelf! Een auteur als Forman, die er genoegen mee neemt als een profetie ‘als vrijwel
authentiek is bevestigd’ en die elders de historiciteit van den toovenaar Merlijn zonder
verdere bewijsvoering in eere wil herstellen, verdient dat vertrouwen niet. Wat rest,
is een boek vol amusante en als documentatie van de behoeften der menschheid
bovendien interessante komkommers, bij uitstek geschikt voor den komkommertijd.
Menno ter Braak.

Paula Wessely vereeuwigd
aant.

Een foto-album met een inleiding over haar leven en werken
Franz Horch, Paula Wessely, Weg einer Wienerin. (Wilhelm Frick Verlag,
Weenen 1937).
PAULA WESSELY, de bekende tooneel- en filmspeelster, heeft een merkwaardig
snelle carrière gemaakt, waarvan men de psychologische oorzaken gedeeltelijk in
haar talent, gedeeltelijk in den smaak van het publiek moet zoeken. De tijd van haar
Europeesche vermaardheid valt samen met de reactie op de gecompliceerdheid
(volgens tante Betje en Herr Piefke de ‘ontaarding’) in de kunst, die men ten onrechte
als een herleving van den eenvoud zou kenschetsen. Het is niet de eenvoud, die in
de kunst herleeft, maar de romantiek van het eenvoudige; dat is iets anders, iets
essentieels anders. Het groote publiek heeft zich tegoed gedaan aan het ‘abnormale’,
omdat het daarin het interessante zag; het wil nu dat ‘abnormale’ weer vergeten en
in het ‘normale’ het interessante zien, en het verwerpt daarom met den grootsten
ijver datgene, waarvoor het eenige jaren geleden nog snobistisch in adoratie verzonk.
Zoo verwerpt men in dameskringen de korte rokken, nu de lange weer in de mode
zijn gekomen.
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Paula Wessely heeft van dezen koers geprofiteerd, want zij is de incarnatie van
de romantiek van het eenvoudige. Zij staat den toeschouwer toe, het fin de
siècleraffinement van een Bergner en de fatale dames, door Marlene Dietrich
gecreëerd, spoorslags te vergeten; zij is bijna zoo beroemd als Shirley Temple, maar
met heel wat meer recht. Immers: Paula Wessely moge van de artistieke
beursnoteeringen geprofiteerd hebben, zij is zeker een kunstenares van beteekenis
en heeft haar vermogen aan roem niet met pure speculatie verdiend. Wat zij als
filmspeelster weet te suggereeren, is geen kitsch, omdat haar eenvoud niet met gelei
wordt opgediend Wat zij op het tooneel presteert, kan ik niet beoordeelen, aangezien
de eenigen tijd geleden aangekondigde tournee door Nederland niet is doorgegaan.
Maar afgaand op haar filmwerk mag men wel zeggen, dat zich hier een werkelijk
talent manifesteert, wat eenzijdig ongetwijfeld, en misschien ook wel voorbestemd
om eenzijdig te blijven, maar daardoor ook op een bepaalde manier overtuigend. Dat
zij een beetje loenscht is niet in haar nadeel.
Het boek, dat Franz Horch aan Paula Wessely gewijd heeft, is uiteraard meer een
bewonderende introductie voor een aantal zeer fraaie fotografieën dan een critische
studie. Wij vernemen, dat Paula Wessely uit degelijke burgerfamilie stamt (haar
vader was slager en alleen haar tante, Josephine Wessely, heeft voor haar lauweren
geplukt op het tooneel), dat zij op school bijzonder goed kon leeren, en wij krijgen
voorts een uitgebreid overzicht van haar carrière. Thans is Paula Wessely bovendien
mevrouw Attila Hörbiger, en de laatste bladzijde van het foto-album toont haar met
een aardige baby. Ook dit past bij de romantiek van den eenvoud, waaraan het publiek
gaarne de voorstelling verbindt van een particulier stralend geluk.
Echter: de 155 afbeeldingen geven meer dan alleen dit privé-geluk. De bekende
rollen van de actrice vindt men er vrijwel volledig vereeuwigd, en de loopbaan van
Paula Wessely spreekt hieruit veel levendiger dan uit den ietwat zoetelijken tekst.
Hoewel natuurlijk de filmrollen niet overgeslagen zijn, is belangrijk tooneelwerk
(b.v. Gretchen in ‘Faust’) hoofdzaak gebleven.
M.t.B.

Louis Davids' afscheid
aant.

De eerste ridder der kleinkunst gehuldigd
‘Kleinkunst’ is, als ik het wel heb, een germanisme; maar wat moet men er anders
voor zeggen? Kleine kunst, kunst in het klein? Het klopt niet, en wij behelpen ons
gaarne met ‘kleinkunst’, nu Louis Davids, de kleine man, onder het bewind van
Minister Slotemaker de Bruïne als eerste kleinkunstenaar onderscheiden is met de
orde van Oranje Nassau. Zelden kwam een onderscheiding zoo origineel aan; want
inderdaad, als iemand een officieele erkenning verdiende, dan was het Davids, die
de officieele taal en gebruiken van officieel Nederland er zoo voortreffelijk tusschen
weet te nemen. Men heeft door deze erkenning van verdiensten gelukkig afstand
gedaan van het geloof in de ‘hooge’ kunst naast een ‘lage’; men heeft simpelweg
gezegd, dat Louis Davids in talent en originaliteit, behalve een kleine man, ook een
‘homo pro se’ is, zij het dan in andere dimensies dan Erasmus. Dat verheugt ons
allen zeer, die tot zijn geregelde klanten en bewonderaars zijn gaan behooren, in den
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loop der tijden. En zoo verheugde het ook den talrijken, die hem gisteravond, bij zijn
laatste voorstelling in dit seizoen, met een langdurig en hartelijk applaus
verwelkomden.
Neen, wij zijn er niet bang voor, dat Davids nu, zooals zijn collega Kolisher
veronderstelde, met een helm en een zwaard zal komen opdagen. De ridders van den
humor hebben betere wapenen, en Davids kent er het geheim van. De kleine man
attaqueert met kleinkunst, en in dien vorm beïnvloedt hij de publieke opinie; een
steek van Davids kan doodelijk zijn, ook al vloeit er nooit bloed in de Kurhausbar.
Wij spreken den wensch uit, dat het nog in scherpte en kracht mag toenemen, dit
onbloedige wapen!
Namens de Mij. Zeebad heeft de cabaretier Max Peltini Davids voor de pauze met
bloemen en een hartelijke toespraak gehuldigd. In zijn antwoord herdacht de
geridderde zijn loopbaan, die hem naar het cabaret had gebracht. Hij sprak over zijn
populaire en zijn impopulaire neigingen: zijn liedjes voor de ‘massa’ en voor de
‘enkelingen’. Hij sprak over de vriendschappelijke zevenjarige samenwerking met
de Mij. Zeebad, met wie hij nog nooit een onaangenaam woord had gehad. En tenslotte
beklaagde hij de heeren van de pers, die zich tweemaal per maand de moeite
getroosten moeten om op te gaan naar de Kurhausbar, ook wanneer zij eens minder
lekker gegeten hebben.
Wij willen hier even persoonlijk op antwoorden, dat, als alle avonden voor ons
zoo geneeskrachtig en opwekkend waren als die in het gezelschap van Louis Davids,
onze taak een pure recreatie zou zijn. Dat hij dus nog lang van zijn ridderschap moge
profiteeren, ook in ons belang!
M.t.B.

De Frans Hals-tentoonstelling
aant.

Critiek in ‘De Gids’
‘Te groote deelneming van den kunsthandel’
Er komt veel critiek los op de Frans Halstentoonstelling te Haarlem. Ook in ‘De
Gids’ van deze maand vindt men van die gezindheid een weerklank in het artikel
van A. van der Boom, ‘Critische Confrontatie met Frans Hals.’
Na de qualiteiten van het museum als tentoonstellingsruimte te hebben geprezen,
komt de schrijver tot de expositie zelve. Hij zegt o.m.:
‘De tentoonstelling, waarvan de werken zonder chronologisch verband werden
opgehangen toont niet haar kracht in een van kunstwetenschappelijk gezichtspunt
uit geleid arrangement, waardoor b.v. die van Jeroen Bosch en de
Noord-Nederlandsche primitieven te Rotterdam in 1936 een zoozeer “gecomponeerd”
karakter droeg. Door afwezigheid van eenig belangrijk plan van groepeering, door
gemis aan het scheppen van bepaalde accenten uit Hals' productie, het inleiden en
verklaren dezer werken uit werken, die aan Hals' tijd voorafgaan, en met die van zijn
tijdgenooten, zal het gebodene dus vooral op de eigen kwaliteit dienen te worden
getoetst. Daarmede komt men op een plan van bespreking dat weer in ander opzicht
critisch zal moeten zijn, hoewel natuurlijk steeds met een ondergrond van waardeering,
omdat zooveel belangrijks wordt geboden, dat zoo goed als zeker nooit meer bijeen
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zal komen. Er zijn b.v. werken uit musea in Nieuw York, Cincinnati, Edinburg,
Dublin, Stockholm, Antwerpen, Kassel, Dresden, Praag, Amiens, verder uit bekende
collecties als die van den koning van Zweden, Rothschild te Parijs, Krupp von Bohlen,
Philips, Von Pannwitz, e.a. Tot zoover niets dan lof, zelfs al blijven er vele leemten
(Malle Babbe en Voedster met kind uit Berlijn, Zigeunerin en Van Beresteyn uit het
Louvre, de Officier uit de Wallace Collection, e.z.m.), waarvoor men echter de
inrichters niet verantwoordelijk kan stellen. Maar daarnaast vindt men nog al wat
“klein en groot goed”, dat voor een “groot” deel had kunnen worden geëlimineerd,
zonder het totaal-beeld van Hals' oeuvre ook maar eenigermate te schaden; integendeel
het had er pregnanter door kunnen worden. En juist in dit verband lijkt het noodig
op een ander bezwaar te wijzen, nl. de te groote deelneming van den kunsthandel,
welke bij een museum-tentoonstelling in het algemeen niet op haar plaats is. De
kunsthandel zocht in de eerste plaats - en van zijn standpunt terecht - te verkoopen.
Uitschakeling of althans beperking tot een heel enkele inzending zou deze
tentoonstelling hebben vrij gehouden van verschillende dubieuze nummers van
bovendien zeer ongelijke waarde, die men wel voor zoover het dan mogelijk bleek
netjes met literatuuropgaven heeft gecatalogiseerd, doch welke voor dengeen, die
een kunstwerk in de eerste plaats toetst op de kwaliteit en niet op aflaatbriefjes toch
wel erg beneden het pell van den kunstenaar Frans Hals blijven.’
Deze critiek, die men zeker niet zonder meer als ongegrond kan afwijzen en waarin
ieder bezoeker der tentoonstelling een element waarheid zal moeten erkennen, leze
men ter aanvulling van wat onze criticus van beeldende kunst reeds over dit onderwerp
schreef.
***
C.K. Elout geeft een politieke beschouwing over de verkiezingen van 26 Mei; mr J.
Reitsma karakteriseert de figuur van Mozes. Anton van Duinkerken werkt een reeks
Nederlandsche romans over dorpen, steden, rivieren en zee in snel tempo af.
M.t.B.

Gide's christendom
aant.

Zijn dorst naar gerechtigheid
Geloof in den vooruitgang
André Gide, De Nieuwe Spijzen. (Les Nouvelles Nourritures), Vertaald
door Jef Last. (Wereld-bibliotheek, Amsterdam 1937).
Er is zeker iets waar van wat Jef Last in zijn voorwoord tot de vertaling van Gide's
Nouvelles Nourritures schrijft: ‘Ware Gide niet, in taal en stijl de meest typische
Franschman onder de huidige Fransche schrijvers, dan zou men zeggen dat hij tot
Hollander voorbeschikt was’; de argumenten, die hij tot staving daarvan aanvoert
(waaronder de overeenkomst met Van Eeden en Henriëtte Roland Holst!), acht ik
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minder geslaagd, maar een feit is, dat de ‘moeizaamheid’ van Gide's verantwoording
die van een Hollander zou kunnen zijn. Hoe komt het dan, dat slechts enkele van zijn
boeken in het Nederlandsch zijn vertaald, en dat de representatiefste (Les Caves du
Vatican, Les Nourritures Terrestres, Les Faux Monnayeurs) daar niet bij zijn? In de
eerste plaats waarschijnlijk, omdat de Nederlander, die zich tot de problematiek van
Gide voelt aangetrokken, meestal Fransch leest; maar vermoedelijk toch ook, omdat
één slechte Nederlandsche eigenschap Gide volkomen vreemd is: de gewichtigheid,
die men als den pseudo-Smerdis der moeizaamheid zou kunnen qualificeeren.
Vergeefs zoekt men in de werken van Gide naar het zoozeer gewenschte ‘opbouwende
element’; wanneer hij al eens den schijn heeft van op te willen bouwen (zooals in de
episode van zijn kortstondige vereenzelviging met het regiem van Stalin), dan blijkt
al spoedig, dat die schijn van gevonden-te-hebben slechts een dialectisch moment is
geweest in den ontwikkelingsgang van dezen schrijver. Wie door Gide getroost of
bedwelmd wil worden komt bedrogen uit; hij eischt van zijn lezers de naakte
oprechtheid, die misschien niet naakt is in de paradijs-beteekenis, maar zeker geen
toga draagt. En daarom: Gide zou een echo kunnen vinden in zuiver-Nederlandsche
eigenschappen, als men er de door Du Perron in de figuur van Jan Lubbes
gepersonifieerde eigenschappen onherroepelijk aftrekt. Gide, méér nog dan kunstenaar
of philosoof een moralist, behoort tot het soort moralisten, dat in de moraal nooit
een voorwendsel zoekt om zich te verheffen op het gevondene; zijn moraal is dus
ook niet ‘na te vertellen’ (andere slechte Nederlandsche eigenschap volgens Willem
Paap) en nog minder na te volgen op grond van een voor het nut van 't algemeen
verstrekt recept. Desalniettemin is deze Gide noch een cynius noch een principieele
negativist; hij is veeleer een Christen van de protestantsche nuance, die, zooals van
iederen werkelijken protestant eigenlijk gevergd kan worden, de christelijke
overlevering (de kerkleer, de kerkvaders, de traditie, de leerstukken) telkens opnieuw
toetst aan de Evangeliën; men vergelijke hem slechts met den typisch-katholieken
Barrès, in vrijwel alles zijn tegenvoeter. Vooral in zijn laatste geschriften heeft Gide
zich ontpopt als een evangelisch Christen, die het evangelische zoo consequent wil,
dat hij zelfs een oogenblik aan de evangelische strekking van het stalinisme heeft
kunnen gelooven; een stout stukje voorwaar, dat hem een grondige ontnuchtering
heeft gekost.
Men noemt dit ook zijn naïeveteit; welnu, laten wij God danken, dat er nog zulke
naïeven zijn in de wereld der kranige Real-politiker met onderkaak à la Mussolini,
die van ieder gebaar onmiddellijk de ‘practische beteekenis’ weten te onderkennen......
tot zij, mèt de naïeven, door den dood in één graf worden weggeveegd. Voor dit
‘laatste oordeel’ hebben de naïeven dan althans het winstpunt, dat zij van hun leven
iets meer hebben gemaakt dan alleen maar een carrière; zij hebben de aarde en de
‘aardsche spijzen’ niet versmaad voor een of andere fictie, met een daaraan verbonden
eere-ambt; zij hebben hun jeugd niet verraden, ook al werden zij meer dan zestig
jaren oud, en als zij hopeloos naïef zijn gebleven, dan was het slechts, omdat zij te
weinig naïef waren, om hun naïeveteit te verliezen.

Geen bekeering.
Ook van dit boekje uit Gides laatsten tijd, Les Nouvelles Nourritures, dat Jef Last
(onder invloed van Gide onverwacht bekeerd van zijn stalinistische geloof, zooals
uit eenige steken aan het adres van de ‘kelder van het Kremlin’ blijkt) thans heeft
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vertaald, is een der opvallendste kenmerken de evolutie van den schrijver naar het
Christendom. ‘Ik keer terug tot U, Christus mijn Heiland, als tot God, waarvan Gij
de levende vorm zijt. Ik ben het moe mijn hart voor te liegen. Gij zijt het, vriend van
mijn jeugd, dien ik overal weervind, juist waar ik meende U te ontvluchten. Ik zie
wel dat mijn veeleischend hart zich met niemand minder tevreden zal stellen. Slechts
de demon in mij ontkent dat Uw leer volmaakt is, en dat ik van alles behalve van U
afstand doen kan, daar ik immers juist in de afstand van alles U terug vind.’
Zoo iets zou kunnen klinken als een complete bekeering, waarop zelfs een katholiek
apologeet niets aan te merken kon hebben, ware het niet, dat Gide zichzelf, zooals
hij altijd doet, zich in één en hetzelfde geschrift aanvult en tegenspreekt; hij wil niet
met een bekeerling verwisseld worden, hij is, zelfs waar hij aan de termen der
mystieke overgave de voorkeur geeft boven het verstandelijk, redeneerend betoog,
het tegendeel van een mysticus. Men zou dit als het typisch-protestantsche,
typisch-calvinistische in Gide kunnen beschouwen, dat hij zich de mystiek alleen
laat afdwingen en er allerminst behoefte aan heeft zich in de mystiek wellustig te
wentelen. ‘Het is heel wat moeilijker dan men gelooft om niet aan God te gelooven’,
zegt hij verderop in dit boek. ‘Daarvoor zou men nooit de natuur bestudeerd moeten
hebben. De minste beweging van de stof...... Wat doet haar bewegen? En waarheen?
Maar dit onderzoek verwijdert mij even ver van Uw credo als van het atheïsme.’
Gides evolutie naar het Christendom komt - men kan het ook opmaken uit zijn
scherpe critiek op de Sowjet-Unie - niet voort uit een behoefte aan vastheid in het
geloof, maar uit de behoefte aan rechtvaardigheid en gelijkheid. Rechtvaardigheid
weer niet als een abstract mechanisme van wetten, gelijkheid niet als ziellooze
‘gelijkschakeling’; maar rechtvaardigheid en gelijkheid als verzet tegen valsche
verhoovaardiging en pedante óngelijkheid. Een van de bitterste verwijten, die hij het
Russisch regiem doet, is, dat er van de communistische gelijkheid niets terecht is
gekomen. Zulk een behoefte is uiterst merkwaardig in een man, die niets heeft van
den democratischen auteur à la Bernard Shaw en die ook geen pogingen heeft gedaan
om zich te vereenzelvigen met matrozen of mijnwerkers.
Deze dorst naar gerechtigheid is inderdaad niet anders te verklaren dan uit een sterke
gebondenheid aan het Evangelie, d.w.z. aan het Christendom, dat nog niet door de
wereld van het compromis is heengegaan; een dergelijke gebondenheid neemt men
ook waar in een Nederlandsch schrijver, die, hoewel op totaal andere manier, eveneens
na zijn zestigste jaar de evangelische problemen tot inzet van zijn werk maakt: Arthur
van Schendel. Men zou het leven van Gide het leven van den ‘rijken man’ kunnen
noemen; want men kan er de materieele welgesteldheid niet los van denken, zonder
dat die welgesteldheid ook maar in het minst heeft geleid tot de vorming van de
vetknobbels der zelfvoldaanheid. ‘Er bestaan op aarde zulke onpeilbaarheden van
ellende, nood, ontbering en verschrikking, dat een gelukkig mensch er niet aan denken
kan zonder zich over zijn geluk te schamen. En toch kan niemand een ander geluk
brengen, die niet zelf gelukkig te zijn weet. Ik voel in mij de dwingende verplichting
om gelukkig te zijn. Maar hatelijk schijnt mij ieder geluk toe dat slechts op kosten
van anderen wordt verkregen en door bezit dat men een ander onthoudt.... Mijn geluk
bestaat er in dat van anderen te verhoogen. Ik heb het geluk van allen noodig om mij
gelukkig te voelen’.
Hier heeft men den schakel tusschen Gide's protestantsch Christendom en zijn
communisme, het evangelische. Alles welbeschouwd is het het geluk van de eerste
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Christelijke gemeente, dat hij wil herstellen. ‘De naïeve man!’ zegt medelijdend de
praktische politicus, die zich meer interesseert voor pacten met den paus. De naïeve
man, inderdaad; maar als er nog problemen bestaan, die den naam christelijk
verdienen, dan zijn het deze problemen van André Gide!, en als de praktische politicus
meent, dat hij deze paradox der gerechtigheid in de menschen overwonnen heeft
door de formule van de macht (lees: van de officieele struikrooverij) tot norm van
het handelen te verklaren, dan vergist hij zich! Men kan de gerechtigheid in haar
schematische vormen uitroeien; de dorst naar gerechtigheid is iets heel anders. Deze
is in de eerste plaats een quaestie van qualiteit, en mischien ook een uiterst nuttig
herkenningsteeken voor wezens, wier monden gesnoerd en wier handen geboeid zijn
door de dictatuur; zonder te spreken en zonder boeken te drukken kan men zulke
teekenen doorgeven; in bepaalde omstandigheden behooren zij direct tot het gebied
der tactiek.... maar een andere tactiek dan die er een eer in stelt de voetzolen van
Stalin te kussen of de jaspanden van Goering af te stoffen! De behoefte aan
rechtvaardigheid, die allesbehalve ascetisch is, omdat zij met de verwerkelijking van
het eigen geluk ten nauwste samenhangt (zie het citaat hierboven), wordt niet
veroordeeld door haar z.g. naïeveteit of de onmogelijkheid van de doelstelling; zij
is het elite-kenmerk van menschen, die er geen prijs op stellen, zich door
elite-kemerken boven het medemenschen te verheffen.

Herontdekking van een banaliteit.
Even christelijk als de dorst naar gerechtigheid en gelijkheid is bij Gide ongetwijfeld
het geloof (een beter woord kan ik er niet voor vinden) in den vooruitgang. Men
begrijpt, wanneer men zijn uitlatingen in dit boekje over dat onderwerp leest, waarom
hij in zijn Pages de Journal Nietzsche's ‘Ewige Wiederkehr’ verwierp (‘Son Retour
Eternel.... mon esprit s'y achoppe et n'en peut tirer rien de bon. Le mystique y montre
un bout d'oreille. Incontrôlable hypothèse où le besoin de survie et d'éternité se
refugie’.) Zoo schrijft hij hier:
‘De angst om belachelijk te zijn brengt ons tot de ergste lafheden. Hoe menigeen,
die zich vol moed waande, heeft zijn zwakken wil zien leegloopen wanneer men het
woord “utopie” in zjjn overtuigingen prikte, omdat hij bang was in de oogen der
verstandigen door te gaan voor iemand vol hersenschimmen. Alsof niet iedere groote
vooruitgang der menschheid aan een gerealiseerde utopie was te danken! ....Niets
zou eerder in staat zijn mij iedere vreugde van te leven te vergallen dan wanneer de
toekomst werkelijk slechts een herhaling ware van het verleden. Ja, zonder de gedachte
aan een vooruitgang heeft het leven voor mij verder niet de minste waarde.’ En
verder: ‘Vooruitgang van handel en industrie en van de kunst nog wel, welk een
dwaasheid! Maar wat voor mij beteekenis heeft is de vooruitgang van den Mensch
zelf. Dat de mensch niet altijd geweest is wat hij nu is; dat hij zichzelf langzamerhand
gevormd heeft, dat schijnt mij thans, in weerwil van alle mythologieën,
onbetwistbaar.’
Men zou dit heele vertrouwen op den vooruitgang banaal kunnen noemen, als ook
hier niet weer het accent der naïveteit de bekentenis adelde. Op een gegeven moment
ontdekt men zijn banaliteiten weer; iets dergelijks was in het leven van Gide geen
zeldzaamheid, en de durf om in het banale zichzelf te her-ontdekken heeft hij voor
op vele vernuftige essayisten van naam. En wat christelijk is in dit geloof aan den
vooruitgang, zegt hij ook: ‘Dat de mensch noodzakelijk boven zijn tegenwoordigen
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staat moet uitgaan, is een dragende en verheffende gedachte, welke onmiddellijk de
haat inhoudt tegen alles wat dezen vooruitgang zou kunnen belemmeren (een haat
dien men vergelijken kan met den haat van den christen tegen het kwade).’ Men zou
verder kunnen gaan: zonder het Christendom met zijn geloof aan de volmaakbaarheid
van den mensch, zij het dan ook door de ‘verlossing’, zou ons het criterium voor het
bepalen van een vooruit gang te eenenmale ontbreken! Vooruitgang van handel en
industrie, het is alles nog slechts complicatie door de techniek, ter vereenvoudiging
van bepaalde levensprocessen; zij zouden het bewijs kunnen zijn van een
verschrikkelijke degeneratie en een afschuwelijke verschrompeling van de
persoonlijkheid tot radioluisteraar, wanneer men er het geloof aan de volmaakbaarheid
aftrok. Het is de haat jegens dit kwade, die Gide aan den vooruitgang doet gelooven;
niet de ‘Fortschritt’, maar de ‘kerstening’ geeft hier den doorslag.

De ‘naïeve’ afrekening.
Het is een boeiend schouwspel, Gide, zeker den oprechtsten en verantwoordelijksten
schrijver van Frankrijk, aan een ‘naïeve’ afrekening met het Christendom bezig te
zien. Waar wordt zijn eerlijkheid toch weer zelfbedwelming, waar zijn gebrek aan
pose toch weer een houding, die zich van andere mogelijke houdingen laat
onderscheiden? Het is moeilijk uit te maken, zoolang deze ‘groote oude’ niet oud
genoeg geworden is om de tegenspraak in zichzelf te dooven met een dooddoener;
zelden zag men iemand eerlijker oud worden, omdat hij minder zijn jeugd verried.
De vertaling van Jef Last is in het algemeen zeer goed; men voelt zoo nu en dan
een bedenking opkomen, maar het begrip van den tekst, hoofdvoorwaarde voor iedere
goede vertaling, is aanwezig. Het voorwoord is als korte karakteristiek van Gide niet
slecht, al doen de prikken aan het adres van Moskou nog wat onwennig aan in den
mond van iemand, die nog niet lang geleden bereid was alle ‘burgerlijke’ bezwaren
tegen dat soort dictatuur belachelijk te vinden.
Menno ter Braak

Problemen der ontaarding
aant.

Christoph Voll met den Januskop
Wij hebben gisteren bij het artikel van onzen medewerker Jos, de Gruyter over de
tentoonstelling van ‘ontaarde’ kunst te München als voorbeeld van dergelijke
‘ontaarding’ een aldaar geëxposeerde plastiek afgebeeld van Christoph Voll,
‘Vrouwenaakt’.
In de ‘Münchener Neueste Nachrichten’ van 7 Sept. lezen wij nu, dat de
beeldhouwer prof. Christoph Voll in opdracht van het Badensche ministerie van
onderwijs en eeredienst een bronzen buste vervaardigde heeft van den Münchener
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dichter Wilhelm Weigand, bestemd voor het Oberrheinische Dichterarchiv te
Karlsruhe.
Weshalve zich nu de volgende vragen voordoen:
1e. Is prof. Christoph Voll van boven ‘ontaard’ en van onderen ‘gezond’? of is
2e. prof. Christoph Voll tot 1933 ‘ontaard’ geweest, en na 1933 met bekwamen
spoed tot de ‘gezondheid teruggekeerd? of weet
3e. het desbetreffende ministerie niet, wie er op de tentoonstelling van ‘ontaarde’
kunst alzoo aan den schandpaal zijn genageld? of is
4e. in Baden niet ‘ontaard’ wat in München wel ‘ontaard’ wordt genoemd? of is
5e. het berichtje in de ‘Münchener Neueste Nachrichten’ een vergissing? of is
6e. de tentoonstelling van ‘ontaarde’ kunst een vergissing?
Dit zijn de problemen der ‘ontaarding’.
M.t.B.

De brieven van Multatuli
aant.

Dupliek van de Haagsche Post
De doodgewone vaderlandsche vrijer protesteert
De Haagsche Post komt terug op de brieven van Multatuli en het ‘geharrewar’
daarover. Zij schrijft onder het opschrift ‘De Pée in’:
‘Men zal zich herinneren, dat wij in de ‘H.P.’ van 14 Augustus j.l. een
Kantteekening plaatsten, waarin ietwat ironisch gewezen werd op het litterair
geharrewar ontstaan rondom de figuur van Multatuli, een Kantteekening die den
nutteloozen ijver hekelde, waarmee sommige schrijvers de gedragingen van Multatuli's
zoon critiseeren. Dit stukje wekte de verontwaardiging op van Menno ter Braak, die
in ‘Het Vaderland’ opkwam tegen ons standpunt. De wijze, waarop Ter Braak
polemiseerde, was een scherpzinnig en begaafd polemist als hem onwaardig. Hij
schreef ongeveer: de H.P. vindt de brieven niet belangrijk; ziehier wat de H.P. wel
belangrijk acht. Waarna hij een epistel citeerde uit een der andere rubrieken van ons
blad. Een nogal kinderachtig trucje. Wij kunnen zonder moeite den lust bedwingen
Ter Braak aan de hand van een exemplaar van ‘Het Vaderland’ op dezelfde wijze te
tracteeren. Maar nu komt Jan Greshoff in het ‘Hollandsch Weekblad van 28 Augustus
j.l. ook nog een duit in het zakje doen. Hij beschuldigt ons van het kweeken van
kwaadaardige misverstanden. Hij acht den schrijver van bedoelde Kantteekening
een eigenwijzen buitenstaander en een volslagen leek. Moeten wij er waarlijk nog
op wijzen, dat wij ondanks dit volslagen leekendom wel degelijk de waarde inzien
van biografisch materiaal? Het aardige van de artikelen van Ter Braak en Greshoff
ligt echter in de inconsequentie der auteurs. Ziehier twee collega's, die voortdurend
de heilige huisjes van anderen ondermijnen. Ternauwernood echter waagt een
“volslagen leek” het, te raken aan een hùnner tempeltjes, of zij slingeren den stakker
de banbliksems hunner litteraire deskundigheid toe. Dan spreekt Greshoff met
sentimenteele verteedering over dr Pée, wiens boek aanleiding werd tot dezen twist,
waar een “doodgewone vaderlandsche vrijer” zich buiten heeft te houden. Greshoff
sentimenteel - Ter Braak heeft veel op z'n geweten!’
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De Haagsche Post is slim, maar het is toch niet mooi van haar, dat zij bij deze
gelegenheid die gezellige brieven van zoons over hun moeder stilletjes torpedeert,
zonder er zelfs een woord van verdediging voor over te hebben, want ik vind hier
geen enkel argument, alleen maar een poging om mij met gelijke munt te betalen.
De Haagsche Post gelieft daarbij over het hoofd te zien, dat ik mijn artikelen
onderteeken, en dat het haar dus niet vrijstaat mijn meeningen over Multatuli of over
andere zaken te bestrijden met laat ons zeggen de rubrieken over landsverdediging
of mode. Het moraliseerende stukje van de H.P. over de quaestie der Multatuli-brieven
was echter even anoniem als de publicatie der brieven van zoons, en ik heb derhalve
het volste recht om te veronderstellen, dat in de kolommen der H.P. de moraliseerende
instantie dezelfde is als de instantie van de zoons-aan-moeders. Het is dus, de vloek
der al te ver doorgedreven anonymiteit, die zich hier wreekt.. tenminste als de H.P.
verantwoordelijkheid zoowel voor haar ééne als voor haar andere kolom wil dragen!
En wat den door Greshoff buiten de deur gezetten ‘doodgewonen vaderlandschen
vrijer’ aangaat: de qualificatie ‘volslagen leekschap’ van de H.P. is in dezen niet een
aanmatiging van een ‘beroeps letterkundige’, maar een doodgewoon vaderlandsch
verzoek aan de H.P. om zich vooraf op de hoogte te stellen van de zaken, waarover
zij schrijft. De bewuste brieven van Multatuli zijn nl. zeer belangrijk voor de kennis
van zijn karakter, dus ook voor de kennis van den auteur van ‘Max Havelaar’ en de
‘minnebrieven’, en de publicatie voor te stellen als niets dan ‘literair geharrewar’
over zoon Edu bewees de onkunde van de H.P. inzake het onderwerp, waarover zij
schreef. De H.P. raakte niet aan een ‘tempeltje’, maar gaf eenvoudig een verkeerde
boedelbeschrijving.
M.t.B.

Een man van smaak
aant.

En de grenzen van zijn talent
Zes jongere novellisten
F.V. Toussaint van Boelaere, De Doode die zich niet Verhing. (Ursa Minor
'37).
Vertellen. Verhalen van R. Brulez, M. Matthys, F. de Pillecijn, W. Putman,
M. Roelants en L. Zielens. (Onze Tijd-Wereldbibliotheek, Brussel-A'dam
z.j.)
De psychologie van den zelfmoordenaar is geen gemakkelijk object voor een auteur,
die een artistiek geweten heeft. Hij zal er zich op een zeker moment rekenschap van
moeten geven, dat hij voor een raadsel staat, waartegen zelfs de levendigste
verbeeldingskracht het moet afleggen: het moment, waarin de wil tot voortbestaan
de nederlaag lijdt tegen den wil tot vergaan. Dat moment moet van zulk een
beslissende beteekenis zijn, dat alles wat er aan voorafgaat (en wat krachtens de gave
der fantasie voor den auteur tot op zekere hoogte ‘invoelbaar’ moet kunnen zijn): de
melancholie, de maatschappelijke ontreddering, de schande etc. etc., vergeleken
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daarbij in het niet verdwijnt. Iedereen kan bij zichzelf constateeren, hoe sterk de
drang tot voortbestaan is. De Griek achtte het ellendigste leven op aarde verkieselijk
boven het ‘bestaan’ der schimmen; en in den zelfmoordenaar moet, op het oogenblik
dat den doorslag geeft, de schim een hoogere waarde krijgen dan dat ellendige leven
op aarde. Of anders gezegd: de schim is dan voor hem geen schim meer. De wellust
van het Niets moet zich van hem hebben meester gemaakt; en juist dit is het
‘oninvoelbare’ moment. De schrijver, die er desondanks iets van weet te suggereeren,
moet zelf aan den afgrond hebben gestaan, anders blijft zijn fantasie van den
zelfmoord pure (misschien slechte, misschien goede) literatuur.
Er is een andere mogelijkheid om den zelfmoord te beschrijven: de methode van den
buitenkant. Men kan het proces als toeschouwer gadeslaan en door nauwkeurige
waarneming van de gedragingen der zelfmoordenaars of van hen, die er moeite voor
doen het te worden, trachten het ‘geval’ zelfmoord te construeeren. Maar de meeste
schrijvers hebben de eerzucht zich in hun personages te willen verplaatsen, en dus,
op papier, zelf de fatale grens te overschrijden. Zij maken dan gebruik van vage
analogie-gevoelens, die zij zelf gehad hebben en die inderdaad tot de grensgebieden
van den zelfmoord kunnen behooren; zij zijn dan ook soms bij machte die
grensgebieden aanvaardbaar te maken, maar.... op het moment van de
grensoverschrijding faalt onherroepelijk hun talent. De lezer beseft plotseling
(misschien banale, maar toch waardevolle ervaring!), dat de auteur dit verhaal alleen
kon opschrijven, omdat hij zelf nooit zelfmoord gepleegd heeft! dat hij, integendeel,
zich een andere satisfactie schonk, n.l. die van een boek te schrijven!

Zelfmoord als daad en als boekenfeit.
Hoe enorm is de afstand van het boek over den zelfmoord naar den zelfmoord als
daad, als niet meer ongedaan te maken overgave aan het Niets! Ik wil hier nog niet
eens denken aan den ‘philosophischen’ zelfmoord, die (als hij werkelijk bestaat) een
walging van het mensch-zijn en een consequent doorvoeren van het theoretisch
pessimisme veronderstelt, waaraan de stoutmoedigste fantasie niet toekomt; ik houd
mij in dit verband alleen aan den ‘pathologischen’ zelfmoord, die uit een toestand
van physieke of psychische demoralisatie voortkomt. Wat ‘weet’ men daarvan? Wat
‘weet’ zelfs de psychiater, die het ‘geval’ behandelt? Wat ‘weet’ de schrijver, die
zich aan bepaalde ervaringsfeiten vastklampt, en juist datgene, wat hem zelf ontgaat
en moet ontgaan, omdat hij leven wij, toevoegt?
Men vergeet overigens die vraag te stellen, wanneer men Dostojefski leest; want
Dostojefski was, door zijn epilepsie, verwant aan de ziekte in het bestaan en de
omkeerbaarheid van alle ‘gezonde’ normen der conventionele menschheid; maar
men denkt er geen oogenblik aan dat te vergeten, wanneer een schrijver van verdienste
als F.V. Toussaint van Boelaere het ‘geval’ van den zelfmoordenaar tot thema van
een novelle kiest. Toussaint van Boelaere is in de Vlaamsche letterkundige wereld,
die veel van banketten en toespraken houdt, een groot man; hij is verder een prozaïst,
die weet wat schrijven is, en die werkelijk cultuur heeft; maar het wil er bij mij niet
in, dat hij zelf ooit aan de grensoverschrijding gèdacht heeft als een werkelijkheid,
die een volslagen omkeer der gangbare waarden tot voorwaarde heeft. Ik stel dit
voorop, omdat ik in De Doode die zich niet verhing qualiteiten genoeg kan ontdekken,
die het mij gemakkelijk maken den auteur Toussaint van Boelaere met eere te
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vermelden. Hij is een man van fijnen smaak, hetgeen vooral blijkt uit de distinctie,
waarmee hij weet te verzwijgen, wat een schrijver van minder beteekenis met veel
misbaar naar voren zou brengen. Hij is bovendien genoeg psycholoog om den
zelfmoordenaar Maurisken (die ten slotte den voorgenomen zelfmoord niet uitvoert,
maar drie dagen later in een vijver verdronken wordt gevonden) in zijn voorbeschikte
zieligheid aanvaardbaar te maken. Maar dit alles is nog niet voldoende om de
psychologie van den zelfmoordenaar aanvaardbaar te maken. Men kan in Toussaint
van Boelaeres novelle het geheele verloop van zaken aannemelijk achten: Mauriskens
minderwaardigheidsgevoelens, veroorzaakt door zijn waterhoofd, Mauriskens
ontmoeting met de vrouw Emerence (het is een van de beste gedeelten van het verhaal,
waarin de schrijver over die ontmoeting handelt). Mauriskens falen als
maatschappelijk wezen en dientengevolge zijn losraken van het maatschappelijk
bestel. Men kan verder in deze novelle de zuiverheid van het beschrijvende proza
bewonderen en met groote voldoening het ontbreken van valsche effecten en dikke
uitvoerigheid signaleeren. Wat dan overblijft, is tòch, ondanks alles, een licht gevoel
van teleurstelling, omdat men in de zelfmoordplannen van Maurisken eigenlijk geen
seconde geloofd heeft.
Het literaire talent van Toussaint van Boelaere speelt hier met een inzet, die het
niet vermag te verantwoorden; deze man van smaak blijft op het beslissende oogenblik
een stylist, die volstaan moet met literaire verzekeringen, waar alleen een meesterhand
de zekerheid zou hebben kunnen suggereeren. Men oordeele b.v. over dit fragment;
de zelfmoordenaar geeft zijn plan op:
‘Maurisken buigt over den grond; geen enkel leedgevoel in hem, geen wrok werkt
in zijn hart na, alleen de diepe rust, die nakend is en die hem reeds tot zachte overgave
heeft gestemd - en hij grijpt naar de opgehoopte blâren, die eerst krissen, maar dan
verder vochtig-malsch zijn onder zijn hand. Hij grisselt ze met de vingers saêm tot
een vasten tas. Maaar plots merkt hij die vuiligheid, plat, geel, daar tusschen 't droge
geblaêrte, van iemand die, misschien was 't zelfs gisteren, hier op deze plek vóór
hem heeft vertoefd. Een onzinnige walg stijgt plots uit de diepte van zijn wezen op,
en grijpt hem als met zenuwige hand vast. Maurisken recht dan ook zijn lichaam,
van over den blârenhoop; zijn handen leêg; zijn hoofd komt hoog-op in de frissche
lucht. Juist onder den gereeden strop. Even dubt hij - of is 't dat hij dubde? Zijn
gemoed is bitter, zijn gedachten spelemeien; hij gnuift, hij grinnikt, hij schiet tenslotte
in een onbedaarlijken lach. ‘Ik - juist boven dàt!....’

De beschrijvende kunstenaar.
Men merke op, hoe hier, op het critiek moment van de ‘bekeering’, Toussaint van
Boelaere zijn lezer tracht te overtuigen met bezwerende omschrijvingen van
Mauriskens gedub, bitterheid, gnuiven, grinneken etc. (de abstracte nietszeggendheid
van dat ‘als met zenuwige hand’ moge als voorbeeld gelden!), terwijl de werkelijke
plastiek van dit moment alleen mogelijk zou zijn door een ontzettenden eenvoud,
een meesterlijke soberheid. Het is juist deze eenvoud en soberheid, die den overigens
zoo knappen en inderdaad aristocratischen prozaïst Toussaint van Boelaere ontbreken.
Hij droeg De Doode die zich niet Verhing op aan Arthur van Schendel; welnu, Van
Schendel zou in staat geweest zijn (gesteld hij had het onderwerp eenmaal aangedurfd)
om deze tragedie te realiseeren, zooals hij Een Hollandsch Drama liet eindigen met
een brand van enkele woorden en De Rijke Man besloot met een accoord van
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regendroppels op de straat. Zoowel Toussaint van Boelaere als Van Schendel
onderscheiden zich door een zekere voornaamheid en distinctie van veel andere
schrijvers; maar in wezen bestaat er nauwelijks verband tusschen hun werk. Toussaint
blijft een beschrijver, een zeer verfijnd literator, die zich met belangstelling over een
‘geval’ heenbuigt; Van Schendel heeft zich sedert zijn Drogon geleidelijk ontwikkeld
tot een auteur van gansch ander formaat, dank zij een onuitputtelijke schatkamer van
ervaringen, die hem de grootst mogelijke soberheid als vorm voor den grootst
mogelijken ‘inhoud’ toestaat. Men zou dan ook niet aan een vergelijking denken,
ware het niet, dat Toussaints opdracht daartoe aanleiding gaf. Immers in haar soort
is deze novelle een zeer geslaagd specimen van voorname beschrijvingskunst, waaraan
men zeer ten onrechte bijzondere stylistische qualiteiten zou ontzeggen. Is Toussaint
van aanleg impressionist, hij is dat niet op de overdadige en zinnelooze manier der
woordenmaniakken.
Ik noemde al de episode in Mauriskens bestaan, die beheerscht wordt door zijn
samenleven met Emerence. Die confrontatie van twee menschen heeft Toussaint van
Boelaere zeer knap gesuggereerd, en met geen woord te veel; zijn stijl wint steeds,
naarmate hij zich met minder woorden tevreden stelt.

Haastig verzamelwerk.
Aangezien alles een quaestie van verhouding is, kan men Toussaint van Boelaere
zoowel met Van Schendel als met de jongere generatie van Vlaamsche novellisten
vergelijken, die in het verzamelwerk Vertellen aan bod komt; en in die relatie wordt
Toussaint plotseling een zeer superieur schrijver, aan wiens stijlmiddelen die
‘jongeren’ (afgezien van Maurice Roelants) niet kunnen tippen. En het zijn waarlijk
niet de mindere goden, die in dezen bundel vertegenwoordigd zijn, maar de
representatieve geesten dezer prozaïsten-generatie: Raymond Brulez, Marcel Matthys,
F. de Pillecijn, W. Putman, Lode Zielens en de reeds genoemde Roelants. Het
gemiddelde nu van deze collectie is bitter teleurstellend. Er heeft zich in Vlaanderen
een soort vlot neo-realisme ontwikkeld, dat dreigt te ontaarden (en deels al ontaard
is) in een goedkoope vertel-maar-raakwoede, waaraan iedere subtiliteit vreemd is.
Is het succes te gemakkelijk? Heeft de invloed van Elsschot verkeerde gevolgen? In
ieder geval wordt de bloemlezing in quaestie gekenmerkt door een soort groezeligen
tusschentoon, varieerend overigens tusschen humor en drama; geen van de opgenomen
verhalen springt uit het geheel naar voren, alles is wel een beetje aardig en toch net
niet goed. Zoo is vooral het eerste van de twee verhalen van Raymond Brulez (Een
Mei) beneden het niveau van dezen auteur, die aan een faciel cynisme en al ten vlotten
magazinestijl zijn bebetere qualiteiten schijnt te willen offeren. Zoo is Marcel Matthijs
in drie bijdragen een zeer verslapte en vergroofde leerling van Elsschot, die met een
gemak schrijft, dat bepaald hinderlijk aandoet. De Pillecijn is een zwak romanticus
met mystieke neigingen, die in het verhaal De Aanwezigheid niet boven een zekere
twijfelachtige sfeer uit weet te komen, al is hij een van de sympathiekste leden van
het gezelschap. Willem Putman vertelt een chantagehistorie, die op het leuke af is;
Lode Zielens heeft geen gelukkig oogenblik. Alleen de twee verhalen van Maurice
Roelants (Een Episode en Het Negerbeeld) zijn belangrijk beter dan de rest, maar
ook van dezen schrijver kennen wij werk van meer beteekenis. Evenementen zijn
althans ook zijn bijdragen niet.
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Men legge naast dit haastige verzamelwerk, waaraan ook nog ieder spoor van
inleiding, inhoud of verdere motiveering ontbreekt, het boekje van Toussaint van
Boelaere! Hij treedt in het licht als een meester, zij het dan ook als een aestheet, en
dat alleen al door zijn toewijding aan het ‘werkstuk’! De typografisch zorgvuldig
verzorgde uitgave in de reeks Ursa Minor accentueert die eigenschap zeer terecht.
In Vlaanderen is de reactie op dit aesthetisme blijkbaar voorloopig slechts de
vergroving; tot nader order kan men dus den aestheet hier gerust als voorbeeld stellen,
want in grofheid, vlotheid en sentimentaliteit zal men zeker niet het tegenwicht
vinden, dat hem overbodig zal maken.
Menno ter Braak

Vooroorlogsch
aant.

De ‘dwaas’ als individualist Neoplatonische duiding der schuwheid
Nine van der Schaaf, De Liefde van een Dwaas. (Salamander-reeks. Em.
Querido's Uitg. Mij, Amsterdam 1937) Houdt men het boek van Nine van der Schaaf tegen een achtergrond van
Neurenbergsche paradecultuur, Spaansche non-interventie-oorlog en
Chineesch-Japanschen massamoord, dan voelt men onmiddellijk, dat de mentaliteit
van deze schrijfster (die, zooals men weet, aan De Beweging van Albert Verwey
heeft meegewerkt) gekarakteriseerd kan worden als vooroorlogsch. Met dit woord
‘vooroorlogsch’ geeft men, merkwaardig genoeg, nog altijd aan de periode voor den
oorlog van 1914 tot 1918; de non-interventie-oorlog en de officieele zeerooverij zijn
er nog niet in verdisconteerd; en het is ontegenzeggelijk waar, dat het begrip iets
uitdrukt, een aantal stijl-kenmerken in zich vereenigt. Welke? Dat is minder
gemakkelijk uit te maken. In geen geval heeft het begrip ‘voor-oorlogsch’ iets
uitstaande met de tegenstelling individualistisch-collectivistisch; want die tegenstelling
bestond voor den wereldoorlog evengoed als er na. Misschien zou men het typisch
voor-oorlogsche individualisme kunnen onderscheiden van het na-oorlogsche door
zijn werkelijke afzijdigheid van politieke problemen, zooals men het vooroorlogsche
collectivisme tegenover het na-oorlogsche zou kunnen herkennen aan een zeker
respect voor de resultaten der civilisatie, dat nu totaal verdwenen is. Maar in ieder
geval roept de qualificatie ‘voor-oorlogsch’ een bepaalde sfeer voor ons op, en deze
sfeer vindt men op iedere bladzijde van De liefde van een Dwaas, den roman van
Nine van der Schaaf.

Tusschen Van Genderen Stort en Van Schendel.
Nu is dat geen wonder, want Nine van der Schaaf is geboren in 1882 en haar eerste
werk, Santos en Lypra, verscheen, als ik mij niet vergis, in 1906. Sedert dien heeft
deze schrijfster, die zeer teruggetrokken leeft, nog veel gepubliceerd (proza en poëzie),
maar zij is gebleven wat zij was: een voor-oorlogsche vrouw. Daarmee is op zichzelf
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nog niets ten goede of ten kwade gezegd; het is slechts een bepaling van de sfeer,
die voor haar werken kenmerkend is. In een boek als De liefde van een Dwaas is het
individualisme (want het is een door en door individualistisch boek) nergens als
programmapunt of als strijdbare gezindheid aanwezig; het is er eenvoudig, er bestaat
in deze wereld niets buiten de individualistische geestesgesteldheid om. Volstrekte
verhoudingloosheid tot het maatschappelijke, economische, politieke is een der
kenmerken van dit werk, en dit valt des te meer op, omdat er hier en daar van
revolutionnaire idealen en arbeidersbeweging wordt gerept; het is dus niet de
afwezigheid van belangstelling voor maatschappelijke problemen, maar de
individualistische sfeer, waarin al het sociale en collectieve vanzelf wordt opgezogen,
die hier beslissend is.
De ‘dwaas’, d.i. de voorbeschikt eenzame, de individualist par droit de naissance, is
in meer voor-oorlogsche boeken het ‘leitmotiv’; men zou Siebold, de hoofdpersoon
van Nine van der Schaafs roman, b.v. kunnen vergelijken met Peter uit Kleine Inez
van R. van Genderen Stort: ook een typisch-vooroorlogsch auteur, al verscheen
Kleine Inez pas in 1925. De voorbeschikte eenzaamheid in dezen vorm is romantisch;
Van Genderen Stort heeft er zelf de onbedoelde parodie op geschreven in zijn lateren
roman Hinne Rode, als wilde hij bewijzen, hoe gemakkelijk men van het romantische
in het potsierlijke terecht kan komen. Het proza van Nine van der Schaaf nu ligt
ongeveer tusschen dat van Stort en Van Schendel in. Haar materiaal (de neo-platonisch
‘empfundene’ Hollandsche menschen) doet het meest denken aan Kleine Inez, maar
de ongelukkige neiging tot archaïseeren en over-styleeren, die in het werk van Stort
zooveel bederft, ontbreekt bij haar vrijwel geheel. Aan den anderen kant heeft zij
het meesterschap van Van Schendel niet kunnen bereiken, noch ook de ontwikkeling
van Van Schendel kunnen meemaken of evenaren; De Liefde van een Dwaas is
verwant aan Van Schendels romantische periode (Een Zwerver Verliefd), maar de
oplossing van het gegeven is bij Nine van der Schaaf onbeholpener, de verhouding
tot het onderwerp tweeslachtiger.
Met dat al heeft zij zeker een ‘eigen gezicht’, het zou onbillijk zijn haar uitsluitend
te beoordeelen op grond van de eigenschappen van anderen, daar zij nergens imiteert
en in hooge mate zichzelf weet te blijven. Bovendien: Nine van der Schaaf staat
geheel vrij van den Hollandschen damesroman, met den ‘gezelligen’ toon en de
laatste echtscheidingsproblemen. Zij is zeer Hollandsch, zij is zelfs beperkt
Hollandsch, wat haar horizon betreft, maar zij is een schrijfster, geen roddelaarster;
men kan daarom haar werk toch weer gerust vergelijken met dat van Van Schendel,
ook al valt het er bij af, omdat het in zijn bedoelingen niet minder is. Men kan zich
daarom ook wel begrijpen, dat mevr. Romein-Verschoor, in haar Vrouwenspiegel,
zich heeft vastgeklampt aan Nine van der Schaaf, toen zij stuk voor stuk onze
damesauteurs onder zich zag wegzinken; een weinig overschatting was hier nog niet
het slechts geplaatst. Er staan in De Liefde van een Dwaas uitstekende stukken, die
getuigen van een zeer persoonlijk en onafhankelijk talent, niet geneigd om zich door
anderen de wet te laten voorschrijven. Aan zulke fragmenten herkent men een
schrijfster van een zeker niveau; en ook als men ten slotte geneigd is dezer roman
als geheel een mislukking te noemen, blijft men zich over deze herkenn[ingste]kenen
verheugen.
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Episoden, geen geheel.
Want als geheel mislukt lijkt mij De Liefde van een Dwaas zeker. Gemeten niet aan
een roman van mevr. Székely-Lulofs natuurlijk, want mevr. Székely heeft nog niet
eens geprobeerd, wat Nine van den Schaaf tenminste ten deele wist te realiseeren;
maar gemeten aan wat het boek, te oordeelen naar zijn beste stukken, had kunnen
worden, wanneer de schrijfster minder bevangen was gebleven, en zich vrijer had
bewogen ten opzichte van haar onderwerp. Men krijgt telkens den indruk, dat Nine
van der Schaaf diep ademhaalt voor een groote episode; die episode wordt dan zeer
veelbelovend voorbereid, en met 'n climax opgevoerd.. om dan plotseling weer
losgelaten te worden en zonder opgelost te zijn te verdwijnen, ten einde opgevolgd
te worden door een nieuwe episode. Zoo is dit boek eigenlijk gecomponeerd uit een
groot aantal ‘aanloopjes’, die niet volledig worden afgereageerd; losse episodes
worden tot een geheel vereenigd, zonder dat de noodzakelijkheid van die eenheid
den lezer blijkt. Daardoor is de compositie hier tevens een element van verveling
geworden; want een compositie, die zich als compositie aandient en het toch niet is,
stelt teleur; beter is het, het componeeren dan maar geheel en al te verloochenen.
Nine van der Schaaf echter schrijft een roman, met alle allures van een zich van
stadium tot stadium ontwikkelend verhaal.. waaraan echter de ontwikkeling ontbreekt!
Zij dwingt dus haar lezer te gelooven in den groei van haar held Siebold; maar Siebold
is eigenlijk al bij voorbaat geheel gegeven (als de voorbeschikte eenzame), en dus
groeit hij niet.
Ik zou dit gemis aan ontwikkeling willen qualificeeren als de ‘neoplatonische
steriliteit’ van Nine van der Schaaf. Haar Siebold heeft een vegetarischen inslag,
omdat zijn aanwezigheid op aarde hem verplicht tot gevoelsrelaties, die zich niet
kunnen verwerkelijken tot daden; de voorbeschiktheid tot eenzaamheid weerhoudt
hem daarvan, maar het conflict tusschen droom en daad speelt ook nauwelijks een
rol, zoozeer is Siebold doordrenkt van zijn afwezige aanwezigheid. Hij is een ‘dwaas’,
want hij heeft nooit in de verstandigheden der menschen gedeeld; hij is in zijn liefde
dus op betrekkelijke onvruchtbaarheid aangewezen, want hij doet nauwelijks pogingen
om zijn droom in daad om te zetten. Nine van der Schaaf onthult dat al door het
verhaal van Siebolds eerste liefdesepisode, die hem met Elsa Frank in aanraking
brengt. Deze Elsa is iemand, die zich voor zichzelf verbergt, hoogmoedig, omdat zij
behoort ‘tot een geslacht van fijne en voor een deel artistieke intellectueelen’, maar
naïef genoeg om dezen hoogmoed aan Siebold te belijden. Siebold begint echter te
stotteren, als hij haar zijn liefde verklaren wil; van dat oogenblik af is de lezer
vertrouwd met zijn voorbeschikte eenzaamheid. ‘Ver van hem af ergens was het
heldere geluk; hij noch Elsa leefden er in, en zoozeer verbond hij in gedachte haar
lot met het zijne dat hij meende: àls het mogelijk was dat die helderheid eenmaal
brak door haar eigenwaan, dán zou ook hij “Veranderen” en heel natuurlijk haar
minnaar zijn’.
Men vindt hier de schuwheid van Siebold neoplatonisch (d.w.z. als een soort
zondeval uit het ‘heldere geluk’) geduid; en zoo zou men den geheelen roman een
neoplatonische duiding van de menschelijke schuwheid kunnen noemen. Immers,
de andere ontmoetingen van Siebold veranderen in wezen niets meer aan zijn leven.
Hij is geen man van de aardsche werkelijkheid en zal het nooit worden. Na Elsa, de
vrouw van artistieke en intellectueele familie (scherp geteekend op sommige
bladzijden, al moet ik telkens aan landhuisjesstof denken bij zulke pretenties van
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artisticiteit en intellect), ontmoet Siebold ‘vrouw Marg’, de moeder van Jelle, een
zijner studievrienden, een vrouw uit het volk, die zelf aan het stuur zit van de auto,
waarmee zij haar waschinrichting bedient. Zij had in haar jeugd een liefdesverhouding
met een man boven haar stand (waaruit Jelle geboren werd) en trouwde later met
een man, die te zwak was om den kost te verdienen. Een vrouw dus, die midden in
het maatschappelijk leven staat en een tegenpool voor den vegetarischen Siebold
had moeten worden. Op de verhouding Siebold - vrouw Marg nu lijkt mij de roman
van Nine van der Schaaf te stranden. Het is haar niet gelukt de ontwikkeling der
gevoelens tusschen deze twee menschen te realiseeren; het verhaal valt in tamelijk
onsamenhangende, op zichzelf dikwijls scherp geobjectiveerde episodes uiteen. De
schrijfster tracht vrouw Marg te omschrijven door een samenstel van benaderende
karakteristieken, maar men gelooft niet in het bestaan van deze persoonlijkheid, al
zijn bepaalde kanten van haar wezen wel duidelijk. Zij is niet de vrouw uit het volk,
die zij toch zijn moet, en zij is ook niet het tegendeel.
De voornaamste qualiteiten van den roman moet men dus niet zoeken in de
compositie, maar in de fragmenten, die vrijwel losse ‘schetsen’ zijn gebleven in een
niet aanvaardbaar gemaakt verband. De episode van Siebolds jeugd, van zijn
verhouding tot zijn vader en moeder, zou men als een voorbeeld kunnen noemen van
Nine van der Schaafs mogelijkheden; was het geheele boek de vervulling geworden
van de hier gegeven belofte, dan had het in geen enkel opzicht teleur behoeven te
stellen. Nine van der Schaaf heeft de gave om de psychologische beschrijving op te
vangen in enkele sprekende details, zooals zij ook de gave heeft om de sfeer van
toevalligheid, verlatenheid en onzekerheid met een paar regels aan te geven; zelfs
heeft zij hier en daar een eigenaardige en persoonlijke ironie, die haar niet slecht
staat. Het compositorische is helaas haar zwakke punt, want alles wat steriel en
vegetarisch is in haar stijl wordt nu langademig en ongeproportioneerd. Ik hoop, dat
zulks den goeden lezer niet beletten zal het werk van Nine van der Schaaf toch op
zijn qualiteiten te toetsen.
Menno ter Braak.

Van de leestafel
aant.

Uit den tijd van ‘Mossel wint.’
Th. Wauters, Lief Vaderland Houzee. (Nieuw Europa, A'dam 1937).
Aan een bij het recensie-exemplaar gevoegd verzoek om den roman van Th Wauters
spoedig te bespreken, aangezien 't ‘aan de verkiezingen een bijzonder actualiteit
ontleent’, heb ik voor 26 Mei door omstandigheden niet kunnen voldoen; maar wat
te zeggen van een werk, dat zoozeer op de feiten van den dag is ingeschoten, dat de
recensenten ook al tot een recordprestatie moeten worden opgestoomd? Het is n.l.
een feit, dat ‘Lief Vaderland Houzee’ enkele maanden n de verkiezingen al weer
verouderd is. Het is een als document misschien niet onaardige herinnering geworden
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aan een tijdperk, dat gekenmerkt werd door den druk van Mussert en zijn aanhang,
waarvan niemand den omvang kende; in doorzichtige roman-namen wordt een beeld
opgeroepen van ons politieke bedrijf, en een fantastische prognose van den gang van
zaken wordt de hoofdzaak van wat Th. Wauters een roman noemde, Mussert heet
Mossel, Colijn heet de Geus, de Vlugt de Vletter, etc.; maar houzee blijft houzee.
Dit alles is niet boven een grove soort letterkundige journalistiek uitgekomen, en
met het werkelijke drama van nationaal socialisme en democratie heeft het weinig
uitstaande, al doet de schrijver zich voor als politiek kenner bij uitnemendheid.
Misschien behoort deze grofheid (vol goede bedoelingen overigens) tot de befaamde
reactie op het ‘al te ver doorgevoerde psychologiseeren’ of zooiets. Dan heeft het
kind tenminste een kwieken naam.
Schrijver dezes behoort niet tot degenen, die het fascistische gevaar geweken achten
met den val van Mussert of het drossen van dominee van Duyl; maar hij acht den
roman van Th. Wauters evenmin zeer dienstig om de bestrijding van dit gevaar
krachtiger te organiseeren. En als pamflet beschouwd is een roman toch maar een
afleggertje. Daarom zit Th. Wauters tusschen twee stoelen, en het maakt den indruk,
dat het half jaar, dat tusschen de verkiezingen ligt en nu, hem in die positie reeds
historisch heeft laten worden.
M.t.B.

Van de leestafel
aant.

C. Baardman, Het Défilé der Overbodigen (D.A. Daamen, Den Haag z.j.)
Ook deze roman is een document uit den tijd der werkeloosheid, die tevens de tijd
was (gedeeltelijk nog is) van het nationaal-socialisme; maar de auteur, C. Baardman,
behoort tot de christelijke kringen, die door de crisis evenzeer getroffen zijn als
andere lagen der bevolking. Hij geeft op eenvoudige wijze de stempelgeschiedenis
van timmerman Gert Timmer, die door de werkeloosheid wordt opgenomen in het
‘défilé der overbodigen’. Deze schrijver is geen genie, maar hij is een oprecht verteller,
en zoo is zijn boek een oprecht getuigenis geworden van de christelijke verhouding
tot het alles doortrekkende werkeloosheidsprobleem. ‘Hieraan zullen zij allen
bekennen dat gij mijne discipelen zijt, zoo gij liefde hebt onder elkander.’
De gereformeerde atmosfeer in het plaatsje Peulendam heeft C. Baardman zonder
eenigen ophef weten vast te houden in zijn boek. Dat Gert Timmer door het
revolutionair verzet geplaagd wordt, dat er schijnheilige vromen en waarlijk goede
christenen zijn, dat de oplossing, die alles op de goddelijke voorzienigheid afwentelt,
ons weinig kan bevredigen, omdat het probleem in deze kringen anders gesteld
wordt.... dat alles spreekt vanzelf. Maar omdat de auteur van ‘Het Défilé der
Overbodigen’ zich niet geforceerd heeft tot grooter allures dan hij kan verantwoorden,
leest men zijn boek met gevoelens van sympathie.
M.t.B.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

De profeet in zijn eigen land
aant.

Campert krijgt een standje uit Westkappel.
In het Septembernummer van ‘Elckerlyc’ (waarin verder o.m. opstellen over v.
Schendel en den beeldhouwer Albert Termote) heeft de redacteur de meening van
verschillende lezers gevraagd over den roman ‘Wier’ van Jan Campert, die in Zeeland
speelt en daar veel tegenstand bij de bevolking schijnt te ondervinden. Een
Westkappelsche boerenvrouw geeft in de volgende bewoordingen haar opinie ten
beste:
‘'t Is zonde wat een raor boek. Als ik Wanne Cysouw was, gloof ik nie dat ik 't er
bie zou laten.
Ik hebbe m'n best edaê in dat boek ies echt Weschappelsch te vinden, maer dát is
niks.
Dat boereôf van Cysouw is 't er, naest den toren, maer ik begriepe nie, dat z'n
begraefenisse dan deur 't dorp moet, z'n uus is dichtebie 't kerkôf. Het durp leit onder
den diek en nie achter de dunen.
Van Eben-Haëzer en Nooit Gedacht ebbe ik nooit èhôore, die hoven bin nooit op
Weschappel êwist.
Dat joengers van ons durp in verdachte kroegen loope is ook gin waer.
Geen èen Weschappelaer loopt mee een burger meisse, kal je begriepe en zeker
nie uut stad. Dan is z'n zelf geen echte Westchappelaer mê.
Die Jan van den dokter (Jan Campert) ad 't beter moete doe. Ie ei ook nog
geprobeerd net zoo te schrieven as ons praote, maer dat is cêlemaele niks.
In 't begin docht ik dat 't wé mooi zou zien. Die Gabe die z'n leste stikje land
verspeelt, “'t is zonde die joén”, dat begon nie sicht mae dan ôort het mis.
Een lichtwachters uus ble Weschappel in de dune is nooit ewist. En een soort
vrommes as Tanne Ingelse is ook nooit op Weschappel ékomme en dan toch zeker
nie vôo 't licht, dat doet altied een manspersoon.
D'r is van aolles bie mekaore ésleept om een boek te kriege of 't waer of nie waer
was doet 't er nie toe. 't Za wé nie makkelijk zien om een boek te schrieven, mae doet
't dan liever nie.’
Een andere Westkappelaar vindt ‘Wier’ ronduit ‘een lillijk boek’. Het is te hopen,
dat Campert deze slagen zal overleven. En in het vervolg moet ‘Jan van den dokter’
liever zijn licht opsteken bij de babbelkousen van zijn land, die tegenwoordig hun
invloed tot in de litteraire tijdschriften doen gelden.
M.t.B.

Ortega als Erasmus
aant.

Voorbericht voor Franschen in de nieuwe uitgave van ‘De Opstand der
Horden’
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De historische rede contra de cartesiaansche
DE OMSTANDIGHEID, dat van Ortega y Gassets Opstand der Horden een vierde
(Nederlandsche) uitgave1) verschenen is, zou op zichzelf waard zijn om vermeld te
worden. Het opmerkelijke succes, dat dit boek ten onzent geoogst heeft, den
aanzienlijken invloed, dien het op de Nederlandsche intellectueelen heeft gehad, kan
men onder de oogen zien als een curieus tijdverschijnsel. ‘La Rebelion de las Masas’
ontstond in 1926; nu, elf jaar later, hebben de gebeurtenissen in Europa de
scherpzinnigheid van den schrijver alle eer bewezen; de triomftocht van den
‘massamensch’ schijnt niet meer te stuiten, zijn ‘opstand’ is op zijn minst een
voldongen feit geworden. Zoo snel is het verloop van zaken geweest, dat het boek
van Ortega al een minder prophetischen indruk maakt dan enkele jaren geleden. De
gebeurtenissen hebben het hier en daar zelfs achterhaald; waarmee geenszins gezegd
wil zijn, dat het verouderd is.
De vierde Nederlandsche uitgave (die door den auteur is opgedragen aan een
Nederlander, J.J. Kamp te Rotterdam), is echter in het bijzonder belangwekkend door
een toegevoegde inleiding. Deze inleiding, getiteld Voorbericht voor Franschen, is
door Ortega geschreven voor de onlangs verschenen Fransche vertaling van ‘La
Rebelion de las Masas’, en door dr J. Brouwer voor de Nederlandsche uitgave bewerkt.
Zij is in het ‘Witte Huis’ te Oegstgeest ontstaan in Mei van dit jaar; Ortega keek uit
op Endegeest, de plaats waar in 1642 Descartes woonde, thans een
krankzinnigengesticht; dat waarschuwende panorama geeft hem aanleiding tot een
meditatie over de grenzen van de cartesiaansche ‘rede’. ‘Die rede’, zegt Ortega, ‘is
slechts wiskunde, natuurkunde en biologie. Haar fabelachtige triomfen over de natuur,
die alles hebben overtroffen wat men zich had kunnen droomen, doen nog sterker
haar mislukking uitkomen betreffende de waarlijk menschelijke aangelegenheden
en brengen ons er toe haar in te deelen bij een andere, dieper doordringende rede,
namelijk de “historische rede”.’

Politici en intellectueelen hebben een verschillende taak.
Men kan zeggen, dat hiermee het eigenlijke thema van het ‘Voorbericht voor
Franschen’ gegeven is. Het stuk is naar den vorm een soort rechtvaardiging van het
boek dat volgt, en reeds daarom mocht men er nieuwsgierig naar zijn; want na het
uitbreken van den Spaanschen burgeroorlog heeft Ortega gezwegen en geen kleur
bekend, hij week uit naar Parijs, en later naar ons land; in de academische sfeer van
de universiteitsstad Leiden scheen hij voorloopig in anonymiteit verloren te zijn
gegaan. Het ‘Voorbericht voor Franschen’ nu maakt (in zekeren zin) een eind aan
dit zwijgen. Wie tusschen de regels door kan lezen, raadt achter dit betoog, waarin
met geen woord over den Spaanschen toestand gerept wordt, een apologie van des
schrijvers houding. Hij verklaart ergens geen politicus te zijn, en dat alleen zou al
aan duidelijkheid niets te wenschen laten. ‘Het integrale politicisme, de opslorping
van alle dingen en van den geheelen mensch door de politiek, is volkomen hetzelfde
als de opstand van de massa's welke hier wordt beschreven.’ Ortega is een vijand
van den verpolitiekten Europeaan van tegenwoordig, zooals Erasmus een vijand was
van de ‘verpolitiekte’ reformatorische en contrareformatorische stroomingen van
1) José Ortega y Gasset, De Opstand der Horden. Vert. dr J. Brouwer. 4e herziene druk. (H.P.
Leopold's Uitg. Mij., Den Haag 1937).
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zijn tijd; de Erasmiaansche geesteshouding komt bij Ortega niet zoozeer uit liefde
voor het traditioneele humanisme voort (gelijk bij vele andere intellectueelen) als
wel uit verzet tegen de grove politieke indeelingen ‘links’ en ‘rechts’. Deze ‘neutralist’
is niet neutraal uit gebrek aan polemische instincten (‘ik heb steeds op de bres
gestaan’, verklaart hij), maar uit gebrek aan geestdrift voor de ‘daverende dingen
dezer dagen’, tenminste zooals zij voorgedragen worden door de politieke geesten.
‘De taak van den zoogenaamden “intellectueel” is in zekeren zin tegenovergesteld
aan die van den politicus. Het werk van den intellectueel beoogt, dikwijls vergeefs,
de dingen een weinig toe te lichten, terwijl het werk van den politicus gewoonlijk
bestaat in het de dingen nog verwarder maken dan zij reeds waren.’ Van de
intellectueelen is dit zeker te veel goeds gezegd, voor de politici van thans klopt deze
uitspraak vrij aardig....
Stylistisch gesproken behoort het ‘Voorbericht voor Franschen’ zeker tot Orteiga's
beste voortbrengselen. Het mist de precieuse langademigheid van het boekje over
het gezichtspunt in de kunsten, dat ik hier onlangs besprak; het is met vaart
geschreven, vol levendige wendingen en verrassende paradoxen; blijkbaar moest zij
Ortega van het hart, deze erasmiaansche apologie van de historische rede contra de
cartesiaansche rede; zij is, naar men uit zekere toezeggingen kan opmaken, een
prélude op een nieuw boek ‘El Hombre y la Gente’, dat spoedig ter perse zal gaan
(in Spanje? en zoo ja, voor de helft in Valencia en voor de andere helft in Burgos?).
Men kan uit het voorspel echter al gedeeltelijk opmaken, hoe de eigenlijke compositie
zal klinken.

De Vereenigde Staten van Europa zijn geen utopie.
De verdediging van de historische rede, de continuïteit, tegenover de
natuurwetenschappelijke rede, het analyseerend vermogen, is bij Ortega als gegeven
niet nieuw; zij behoort tot de themata der Duitsche philosophie, die deze Spanjaard
trouwens ook aan de bron heeft bestudeerd; maar de wijze, waarop Ortega het
gangbare thema verwerkt, is origineel en voor de zooveelste maal een bewijs voor
het levende denken van dezen man. Hij denkt niet, omdat hij philosoof is, maar hij
is philosoof, omdat hij denkt; hij heeft een stijl, die zijn denken kenmerkt als een
persoonlijke verovering en hem het recht geeft uit zijn veroveringen het profijt te
trekken, dat zij verdienen. Ortega is tot een eigen ontdekking van de historische rede
gekomen, omdat het abstracte en schematiseerende der natuurwetenschappelijke rede
hem overal als een hatelijke uitdaging tegemoetkwam; zoo b.v. in het snobisme van
den massamensch, en in de pretentie der politiek, die de abstracte leuze verheft boven
het concrete en persoonlijke. Duidelijk komt dat aanstonds uit in het begin van het
‘Voorbericht voor Franschen’, waarin Ortega waarschuwt tegen het quasi-algemeene
karakter der taal en wijst op den geringen werkelijken invloed van het woord, die
volkomen in strijd is met de illusie der algemeene begrijpelijkheid in een wereld
vrijwel zonder analphabeten. Het blijkt verder uit Ortega's verdediging van den
Europeeschen ‘superstaat’, dien hij niet wenscht verward te zien met de idealistische
(en dus abstracte, onhistorische) denkbeelden der Paneuropa-fantasten. ‘Ik ontken
niet’, zegt hij, ‘dat het denkbeeld van de Vereenigde Staten van Europa een van de
goedkoopste fantasieën is die er zijn.... Maar anderdeels is het hoogst onwaarschijnlijk,
dat een maatschappij, een gemeenschap welke al tot zulk een rijpheid is gekomen
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als die welke de Europeesche volken vormen, er niet na aan toe zou zijn haar
staatkundig bestel te krijgen, waardoor zij de uitoefening der reeds bestaande openbare
macht in vaste vormen zou gieten.’ De waarschijnlijkheid van een Europeeschen
staat is hier dus geen utopie; volgens Ortega bestaat Europa al, en is elke willekeurige
gebeurtenis (b.v. een schok in de doode, logge massa van den Islam) bij machte aan
dat bestaan den staatsvorm te geven.

Rehabilitatie van Guizot; onze ‘nurse’ Engeland.
Overspringend op den inwendigen toestand der Europeesche landen komt Ortega tot
een zeer boeiende verdediging van den altijd gesmaden conservatieven liberaal
Guizot, die volgens hem veel meer was dan alleen maar een conservatief; hij ontdekte,
volgens Ortega, in onderscheid met het bleekzuchtige rationalisme van
encyclopaedisten en revolutionairen, ‘het historische als het waarlijk volstrekte; hij
erkende geen abstracte ‘rechten van den mensch’, maar alleen die rechten, die in de
geschiedenis zijn ontstaan en bestendigd. Het prototype van een historisch denkend
volk is voor Ortega, zoo blijkt verderop, Engeland, en men begrijpt gemakkelijk
waarom. Engeland vertegenwoordigt een historisch georiënteerd liberalisme (subs.
conservatisme), dat altijd meer beteekenis heeft gehecht aan de continuïteit der
historische werkelijkheid dan aan abstracte leuzen van snel opvlammende revoluties.
Frankrijk, betoogt Ortega, is zoogenaamd het land der groote revoluties, maar in
werkelijkheid stond het gedurende de negentiende eeuw daarom juist op enkele
dagen of weken na altijd onder autoritaire, reactionnaire staatsvormen! Vol vernuft
maar zonder bezadigdheid des geestes, brillant in de regionen der
natuurwetenschappelijke rede, maar als een kind tegenover de problemen der
historische rede: zoo was Frankrijk, zoo was, grosso modo, Europa, dat Engeland
als ‘nurse’ hard noodig heeft. Niet de abstracte ‘sociale rechtvaardigheid’, maar een
tot dusverre theoretisch nog ononderzocht gebleven ‘grootmoedig
saamhoorigheidsbesef’ is voor Ortega het richtsnoer van een mogelijke Europeesche
orde, kennelijk naar Engelsch model gedacht. Hoe hij zich voorstelt de macht te
krijgen voor dit ‘grootmoedig saamhoorigheidsbesef’ tegenover de ambities van den
tegenwoordigen massamensch, die precies in de omgekeerde richting gaan, blijkt uit
dit ‘voorbericht’ niet; wellicht zal er in het beloofde boek meer van verluiden.

De ‘imbecilen’ van links en rechts.
Ik schreef al: dit boeiende opstel is een officieuze verdediging van Ortega's houding
in het conflict, dat zijn land heeft verscheurd. De Erasmus der historische rede kan
zich niet mengen in de abstracte tegenstellingen der sectariërs; ‘links of rechts zijn
is een van de ontelbare wijzen van zijn die de mensch kan uitkiezen om een imbeciel
te wezen’. In deze hautain klinkende uitspraak hoor ik het geluid der
zelfrechtvaardiging van iemand, die Oegstgeest verkoos boven de frontlijn, en zich
nu met iets te veel gemak veroorlooft een Unamuno, die (ook uit weerzin tegen links
en rechts beide!) voor rechts, en een Bergamin, die voor links voteerde, zonder
onderscheid des persoons in één zak te doen met allerhande politieke kletsmajoors
en baantjesjagers. Op dit punt verschil ik van meening met Ortega, en ik zou hem
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hier willen wijzen op de houding van Thomas Mann, een figuur van gelijke
Europeesche beteekenis met minstens evenveel respect voor de historische rede....
die desondanks zoo ‘imbeciel’ geweest is om wèl te kiezen. Men mag het Ortega
niet kwalijk nemen dat hij zich niet wenscht te laten doodschieten voor een ideaal,
dat hij doorziet als abstract en revolutionnair in den cartesiaanschen zin; maar hij
schijnt vergeten te heben dat er situaties zijn, waarin men wordt gekozen, en dat men
nog niet imbeciel behoeft te zijn om de consequenties te trekken van een dergelijke
situatie. Reeds door het simpele feit dat men leeft kiest men ieder oogenblik partij,
is men, met andere woorden, van oogenblik tot oogenblik politicus; ook de ‘neutralist’,
die in de historische rede het argument vindt voor zijn onthouding van keuze, deelt
in die imbecilliteit des levens, en is dus, om zijn eigen term te gebruiken, imbeciel
tot in zijn middenpositie. ‘Links’ en ‘rechts’ zijn, inderdaad, ‘onbeschaamde’ definities
van dezen verpolitiekten tijd, en wie zich op hen verlaat als op waarheden is dupe
van den ‘opstand der horden’; maar zij zijn met dat al onvermijdelijke etiketten,
waaraan men niet ontsnapt, voor zoover men een maatschappelijk wezen is.
Voor Hitler of Franco is Ortega, of hij wil of niet, ‘linksch’, en voor een
doorgewinterden marxist is hij ‘rechtsch’; het hangt alles van het perspectief af;
evenzoo voelt men, als historisch-redelijk intellectueel, in een bepaalde situatie
‘linksch’ en in een andere ‘rechtsch’, en handelt men dus, alsof men de abstracte
leuzen der partijgangers met volle overtuiging deelde. Men deelt ze trouwens in het
gegeven moment met volle overtuiging: ook dat behoort tot de wonderen van het
kiezen zonder de politieke verdwazing van de partijkeuze!
Men had, om het anders te zeggen, van Ortega even goed een votum voor
of tegen één der in Spanje strijdende partijen kunnen verwachten.. wanneer
zijn temperament hem tot de keuze had gedwongen; hij had daarbij
allerminst zijn scherpzinnige inzichten over de historische rede behoeven
prijs te geven. Uit de ‘historische’ levenshouding de neutraliteit afleiden
is immers het verloop van zaken op den kop zetten: want eerst is men
neutraal, en vervolgens motiveert men de neutraliteit met zijn ‘historische’
levensbeschouwing. Zoo wil het bovendien ook Ortega's eigen leer van
de historische rede, die den geworden toestand vooraf laat gaan aan het
abstracte praedicaat.
Blijkbaar hàd Ortega in Spanje op dit gegeven oogenblik niets te kiezen. Wij danken
aan zijn meditatieve neutraliteit een boeiend opstel, en zijn zelfs verlangend naar het
boek, dat de vervulling van daarin vervatte beloften zal brengen; maar wij
protesteeren, met Unamuno, Bergamin en Mann voor oogen, tegen de veralgemeening
tot imbecilliteit van een houding, die op zijn minst genomen evenveel waard kan
zijn als de erasmiaansche onthouding.
M.t.B.

Gorter en Marsman
aant.
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Strijd tusschen Gorter-partijen beslist
De honger naar metaphysica
H. Marsman, Herman Gorter (Em. Querido's Uitg. Mij, A'dam 1937).
Het werd tijd, dat aan de werkzaamheid, die men het best kan betitelen als het
‘touwtrekken aan Gorter’, eens een eind werd gemaakt door een samenvatting van
het probleem Gorter, die men als (voorloopig) definitief zou kunnen beschouwen.
Het is geen geringe lof, wanneer ik het boekje van den dichter H. Marsman noem
als die definitieve samenvatting; want om boven de zoo gezegde touwtrekkers te
kunnen staan, moest hij zelf veel opgeven van wat eens zijn voornaamste glorie
uitmaakte (vooral bij het lezend publiek): zijn al te fanatieke en onpsychologische
voorkeur voor de poëzie. De strijd gaat immers tusschen de ‘individualisten’ en de
‘collectivisten’, om het met een grove onderscheiding toch wel duidelijk uit te
drukken. De ‘individualisten’ wenschen Gorter te reserveeren als den dichter van
Mei en de sensitivistische verzen, om hem vervolgens, in zijn socialistische periode,
dood te verklaren; de ‘collectivisten’ zien in den ‘burgerlijken’ Gorter van Tachtig
slechts de aanloop tot de maatschappelijke bekeering, den tijd van Pan, de aera van
de volstrekte onderwerping aan de idee van het proletariaat en de wereldrevolutie.
Die tegenstelling vloeit voort uit het oeuvre van Gorter zelf, maar de strijdtactiek
vloeit daar geenszins uit voort. De nonchalante en bij een litteratuur-historicus
volkomen ongemotiveerde voorkeur van den ‘individualist’ prof. dr J. Prinsen wordt,
n.l. beantwoord met een contra-bombardement in dissertatievorm, zooals dat van dr
J.C. Brandt Corstius, zonder dat men met deze wederzijdsche annexatiepogingen
veel verder komt. Het geforceerde ‘collectivisme’ is niet minder onvruchtbaar dan
het kortzichtige ‘individualisme’, getuige al de bewoordingen, waarin Brandt Corstius
zijn partij begint te blazen: ‘(Er) moet een poging worden gewaagd, uitgaande van
een grotere waardering voor Gorters opvattingen, zijn literaire werk omvattender te
beoordeelen, en daarbij zal men zoveel waarachtige poëzie vinden, dat dit streven
dubbel en dwars wordt beloond.’ Als premie voor ‘het omvattender beoordeelen’
wordt dus nog een dosis ‘waarachtige poëzie’ toegezegd; de ‘individualisten’’ en
‘collectivisten’ ontmoeten elkaar in het streven om Gorter op peil te houden, desnoods
ten koste van elkaars principes, maar met hetzelfde heilige vuur.
Marsman, die veel minder bladzijden heeft gevuld dan Brandt Corstius, heeft beter
begrepen, waarom het bij dit geding gaat: niet om de acrobatiek van het ‘omvatten’,
maar om nauwkeurig luisteren naar nuances, dat den zwijmel der linksche en rechtsche
touwtrekkers overbodig maakt. Waarom zou men Gorter geen recht kunnen doen,
zonder in die grove en au fond ietwat belachelijke controverse te vervallen, die door
de aestheten en de ‘sociale werkers’ is uitgevonden? Het spreekt vanzelf, dat de
opvatting van prof. Prinsen, gegeven alleen al het beschikbare materiaal, kant noch
wal raakt; maar het kritiekloos ophemelen van Pan van socialistische zijde, alleen
om de denkbeelden die erin verkondigd worden en de groote voorbeelden die aan
de wieg hebben gestaan, is minstens even absurd. Marsman, die in een noot zijn
standpunt tegenover de ‘collectivisten’ met enkele woorden zeer juist bepaalt, zegt:
‘Ik aanvaard zelfs niet dat Pan realiteit werd voor de menschen die het vereeren. Zij
verbeelden het zich. Bovendien zijn lezers als Van Ravesteyn en Brandt Corstius,
ondanks hun belangwekkende beschouwingen over Gorter, arm aan aesthetische
ontvankelijkheid en als poëzie-critici onbevoegd. (De onbevoegdheid lijkt mij minder
erg dan de onontvankelijkheid, want er is geen instantie, die bevoegdheid verleent,
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M.t.B.) Zij kunnen er blijkbaar niet in berusten, dat Gorter juist als socialist zijn
zwakste poëzie heeft geschreven, ondanks zijn, menschelijk gesproken, enorme
bezieling in dien tijd’.

Marsmans ontwikkeling als essayist.
Met deze bepaling lijkt mij het heele probleem van den ‘individualistischen’ en den
‘collectivistischen’ Gorter definitief tot zijn juiste proporties teruggebracht. De
aesthetische opvatting wilde in den lateren Gorter geen dichter meer zien, de
maatschappelijke opvatting wilde het groote formaat van zijn latere persoonlijkheid
klakkeloos omzetten in een dichterschap van even groot formaat, omdat een weinig
genuanceerde critiek altijd in één klap de prestige-quaestie wil stellen. Het boekje
van Marsman nu (naast het menschelijk-sympathieke geschrift van Henriette Roland
Holst en enkele verspreide opstellen het eenige werk, dat de persoonlijkheid Gorter
ten volle en zonder programmatische betoogingen recht doet wedervaren) is één
getuigenis van liefde en bewondering voor den dichter zoowel van Mei als van Pan.
Maar liefde en bewondering gaan hier nergens over in critiekloos bazuingeschal,
noch zelfs in de lyrische kreten, die men in critieken van den jongen Marsman zoo
dikwijls vernam; niet zonder instemming, maar toch met een bijgevoel ook van
wrevel over zooveel ‘lucht en wolken’. Niet slechts voor de kennis van Herman
Gorter, maar ook voor registreering van de langzame, maar gestadige ontwikkeling
van den criticus Marsman is dit essay zeer belangrijk. De vuurvreter en
slangenbezweerder, die in 1925 optrad als de voortvarende gangmaker van De Vrije
Bladen, is bezonkener geworden, zonder dat zijn vermogen om zich met de dichters
van zijn keus te vereenzelvigen is afgenomen. Nergens meer dat gebriesch en gehinnik
van weleer; een zekere ‘objectiviteit’ (maar een objectiviteit, die de keerzijde is van
een steeds waakzame subjectiviteit en zichzelf niet met philosophische fictie voor
den gek houdt!) heeft de plaats van de oude partijdigheid ingenomen. Des te
klemmender wordt Marsmans betoog; zijn essayistisch proza heeft nu de
geserreerdheid van het meesterschap. Ergens verontschuldigt de schrijver zich, omdat
hij zich tot Gorters poëzie heeft beperkt en zijn boekje voortkwam uit een omgewerkte
lezing. De vermelding van een en ander was overbodig; van een lezing heeft deze
even klere als geïnspireerde beschouwing niets meer, en dat wij niet onthaald worden
op uitvoerige schoolmeesterijen over het historisch-materialisme kan in dit verband
aan de compleetheid van het geheel niets afdoen.
Eenmaal aangenomen, dat het historisch-materialisme een belangrijke
levensbeschouwing is, waartoe men zich al dan niet aangetrokken kan gevoelen, is
er geen enkele reden om de onfeilbaarheid van het systeem ten overstaan van Gorter
nog eens te gaan aanprijzen of betwijfelen. Het gaat hier om Gorters verhouding tot
dat systeem, over de motieven van zijn volstrekte onderwerping aan die ‘leer’; en
daarover zegt Mansman uitstekende, wederom definitief te noemen dingen, die
verhandelingen kunnen uitsparen. Juist in dit gedeelte van het boekje blijkt, hoezeer
Marsman geleerd heeft zich te betoomen en afstand te nemen. Voor een meesterlijk
essay als dit is behalve de spontane vereenzelviging met het object (waaraan het
Marsman nooit ontbrak) ook het waakzame wantrouwen tegen eigen primaire
impulsen noodzakelijk; men moet zichzelf, maar ook een vreemde in den ander
kunnen ontdekken, men moet steeds weer zichzelf aan dien vreemde toetsen; daarin
bestaat het wezen van geïnspireerde en tegelijk scherpe critiek. Marsman had nu het
voordeel, dat hij in Gorter veel van zichzelf kon terugvinden, maar overal op
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elementen moest stuiten, die hem essentieel vreemd waren; vroeger zou hij die
misschien òf snel verworpen òf door zijn élan meegesleept hebben; thans dwingen
zij hem tot een langzamer reactie, een bezonnener nieuwsgierigheid. En deze
ontwikkeling heeft zich voltrokken, zonder dat de verlangzaming traagheid ten
gevolge had, of welwillende vriendelijkheid-voor-alles-en-allen (het geval Anthonie
Donker); de vurigheid en de (in laatste instantie absolute) overgave, die altijd de
bekoring van Marsmans stijl uitmaakten, zijn niet verloren gegaan. Dit essay besluit
met een betuiging van bewondering en persoonlijke waardebepaling:
‘Tien jaar geleden is Gorter gestorven. De wereld is in een snel cataclysme in den
afgrond gerend. De chaos is een lawine geworden, de planeet een vulkaan. Van het
communisme, zooals Gorter het zag, is ook in het Stalinisme weinig meer over, en
ons tijdperk vertoont het grootsche barbaarsche gezicht, dat ons aan het einde der
vorige eeuw door mannen als Burckhardt, Le Bon en Nietzsche tot in onderdeelen
nauwkeurig werd voorzegd. Een periode van wezenlijke vernieuwing en opgang
zullen ook wij, menschen van nog geen veertig, zeker niet meer beleven. Maar voor
zoover de hoop in ons brandend blijft, is zij, hoe wij dan ook de verhoudingen van
een betere toekomst mogen zien, gericht op een regeneratie die de cultuur wil zien
als expressie en bodem van den totalen mensch. Ik voor mij zie haar, over enkele
eeuwen, komen in een zin als door Nietzsche voorspeld. Voor zoover wij omziende
steun zoeken in het verleden, is de eerste Hollander dien wij ontdekken boven het
gekrioel van den minderen rang, Gorter, de eenige tachtiger, dien een tegenwoordig
geslacht als figuur nog ten volle aanvaardt, ook al verwerpt het zijn denkbeeld. Want
- vriend of vijand - alleen mannen als hij kunnen een land, een tijd en een menschheid
er voor behoeden onder te gaan en verdoemd met het kleine te zijn.’

Letterlijk: honger.
In dit door en door persoonlijke proza is de oude (jonge) Marsman van de
‘kruistochten en kathedralen’ nog volkomen, maar met veel minder grootspraak dan
vroeger, aanwezig, als een schrijver die, evenals Gorter, door een ‘honger’ wordt
gedreven. Als diepste alles-overheerschende trek in Gorters natuur noemt Marsman
‘den honger, letterlijk, naar geluk’. De toevoeging ‘letterlijk’ is hier van het grootste
belang, want zij wascht al het gemeenplaatsige van de uitspraak af; voor romanlezers,
die eens per dag hongeren naar liefde of hongeren naar wat anders, is juist dit
letterlijke onbegrijpelijk, aangezien de metaphoor het beeld al lang heeft uitgezogen.
De letterlijke honger echter, waarom het hier gaat, is een onweerstaanbare gezel; hij
is een centrale hartstocht, die alle andere hartstochten uit het veld kan slaan, wanneer
hij niet bevredigd wordt. Zoowel in Gorter als in Marsman is de honger naar een
‘jenseits’, waaraan echter geen ‘kruistochten en kathedralen’ meer kunnen voldoen,
omdat een contramelodie van het intellect zich tegen een zoo gemakkelijke
bevrediging verzet. De christelijke verwachting van het duizendjarig rijk vindt men
- Marsman constateert het terecht - in de schijnbaar zoo heidensche en dialectisch
gefundeerde toekomstverwachtingen van Gorter terug. ‘In hoeverre heeft hij, de
moderne heiden, beseft dat het communisme als heilsleer niets anders is dan een
vorm van het christendom, een als maatschappijleer toegepaste ethiek, waartoe een
religie verbleekt?’ Het is niet met zekerheid te zeggen; als zoovele geesten van groot
formaat, die door de historisch-materialistische wereldconceptie werden gegrepen,
voelde waarschijnlijk ook Gorter zich te zeer verlost van het oude, het
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‘burgerlijk-democratische’, om zijn ‘Gouden Tijd’ te identificeeren met de nóg oudere
christelijke voorstellingen.
Uit het essay van Marsman blijkt echter duidelijk genoeg, dat de verwantschap
tusschen deze beide dichters berust op denzelfden ‘honger’, die hen in staat stelt de
psychologie voor het visioen te versmaden: den honger naar metaphysica. Niet
toevallig ziet Marsman in den ‘honger naar geluk’ Gorters sterkste instinct; want
hier raakt zijn wereld die van Gorter. Van dit punt uit kan hij nu alle verschillen met
een zekere koelheid onder oogen zien; Gorters weg is niet de zijne, in het hem zoo
vertrouwde herkent hij nu overal het vreemde. Uit dat samenspel van eigen en vreemd
is zijn Gorter-studie geboren en tot een definitieve waardebepaling gegroeid.

‘Pan’.
Ik zal dit boekje niet ‘op den voet volgen’; het verdient gelezen te worden. Slechts
een paar punten nog wil ik aanstippen, want vrijwel op iedere bladzijde vindt men
iets, dat de moeite waard is en dat nieuw, verrassend vaak, werd geformuleerd.
Uitstekend is b.v., wat Marsman zegt over Gorters erotische verbeeldingswereld,
waarvan hij de betrekkelijke ongeschakeerdheid betoogt; niet minder belangrijk de
passage over Gorters ontdekking van Spinoza; beter misschien nog de karakteristiek
van Gorters ontwikkeling naar het radicale socialisme (communisme) toe; een
onderwerp, waarover veel gemeenplaatsen gedebiteerd zijn. De bladzijden over het
‘tegelijk grootsche en monsterlijke gedicht’ Pan maken een eind aan den onwezenlijk
geworden sectariërsstrijd over dit thema. Marsman qualificeert het als een uiterlijk
grootsche conceptie, die een geweldig ideologisch, dynamisch plan omvat, en waarin
men goede stukken kan vinden; maar ‘het geheel doet voortdurend denken aan een
massaspel, aan de beschrijving van een leeg, vaag-allegorisch, chaotisch massaspel
zonder realiteit’; de figuren in Pan ‘doen aan als gigantische schimmen en tegelijk
als monsterlijke afgodsbeelden, zwaar behangen met edelgesteente, kristal en goud’.
Wat hier tegen den socialistischen Gorter als dichter wordt aangevoerd, verkleint het
formaat van zijn persoonlijkheid niet, zooals trouwens nooit ofte nimmer scherpe
critiek het formaat kan verkleinen, wanneer dat positief en negatief stralend
overheerscht.
Menno ter Braak

Candida
aant.

Tooneelspel van Bernard Shaw
Hofstad-Tooneel
De beide stukken van Bernard Shaw, die wij binnen verloop van een week op de
Haagsche planken hebben gezien, zijn wel uitersten van zijn kunnen. ‘Back to
Methuselah’ is volkomen de theoretische, theoretiseerende Shaw, die door een
bepaalde probleemstelling wordt geinteresseerd en daaraan zijn personages
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ondergeschikt maakt; het stuk is als het ware een uitvoerige ‘naproloog’ bij het
theoretische voorwoord, dat de boekuitgave voor 'n groot deel vult, ‘Candida’
daarentegen (uit 1895) is zeker een van Shaws meest ontheoretische stukken, zooniet
het meest ontheoretische, dat hij ooit geschreven heeft. Het is niet te verwonderen,
dat Shaws ‘unauthorized biographer’, Frank Harris, die overigens zeer critisch staat
tegenover zijn ‘onmogelijken’ Ier, ten opzichte van ‘Candida’ een uitzondering maakt
en het ronduit geniaal noemt: ‘a vital, powerful, humane, and perfectly charming
play’. Dat zijn geen geringe loftuitingen in den mond van iemand als Harris, die
Shakespeare vereert; heeft ‘Candida’ soms iets van den shakespeareaanschen geest?
Het lijkt mij niet mogelijk welk stuk van Shaw ook naast ‘Hamlet’, ‘Macbeth’ of
‘Lear’ te houden, maar zeker is toch, dat Shaw zichzelf in de uitbeelding van de
vrouwenfiguur Candida op zijn shakespeareaansch overtreft; d.w.z. hij bereikt een
maximum van on-theoretische menschenkennis, hij geeft een wezen, dat zijn altijd
theoretische mentaliteit ‘overstemt’ door een zoo spontaan en mild ‘geluid’, dat men
wel eens vergeet bij Shaw te gast te zijn. En meet men dus de beteekenis van Shaw
aan die van Shakespeare, dan mag men met Harris wel zeggen: ‘Candida’ is Shaws
beste stuk, het zal Shaw overleven.
De qualiteit van ‘Candida’ is zeker niet in het minst de voor Shaw ongewoon sterke
compositie (vergelijk daarbij de latere ‘tooneel-lyriek’ van ‘Back to Methuselah’,
waarvan men zoo maar één of twee acten kan weglaten!), die geen ruimte laat voor
het babbelen, waarin deze auteur zoo graag vervalt en waarvan hier eigenlijk alleen
Candida's vader Burgess nog een weinigje de sporen draagt. Een ongewoon sterke
compositie, die alleen hierin al uitkomt, dat Shaw het probleem, de volwassenwording
van den jongen Eugene Marchbanks, ditmaal verbergt achter een andere figuur, naar
wie hij het stuk genoemd heeft: Candida. Candida, de vrouw op weg naar de matrone,
die nog charme en bewegelijkheid genoeg heeft om tegelijk de muze te zijn van een
achttienjarigen schuwen droomer en dichter, is theoretisch niet de heldin van Shaw,
zooals bv. blijkt uit het slot, dat den band tusschen haar en haar man, dominee James
Morell in 'n happy ending opnieuw bevestigt; daar teekent Shaw in den tekst aan,
dat niet de beide echtgenooten, maar Marchbanks de overwinnaar is; want Candida
en Morell ‘do not know the secret in the poet's heart’. Candida is het ‘doorgangshuis’
voor Marchbanks, die van haar, of liever: dóór haar, leert, dat leven meer is dan
geluk. Hij had die les noodig om volwassen te worden; hij moest zijn zelfstandigheid
vinden door zich in de erotische verabsoluteering van de vrouw te verliezen; en als
die vrouw ‘biologisch’ wijzer blijkt dan hij, heeft hij zijn inwijding doorgemaakt.
Hij kan Candida overlaten aan den rhetorischen ‘sterken’ man, die zonder haar niet
kan leven; hij heeft het geheim geraden, dat Morell nooit zal kunnen begrijpen, ook
al wordt hij aartsbisschop van Canterbury.
De theoretische held van het stuk is dus Marchbanks; maar Shaw heeft zich zoozeer
vergeten, dat Candida de on-theoretische heldin wordt. In haar heeft hij zoowel de
superioriteit als de beperktheid van de ‘echte’ vrouw met meesterschap vereenigd
tot een zoo levend schepsel, als men in Shaws werk maar hoogst zelden tegenkomt.
Tusschen de twee ‘concurreerende’ mannen is zij een oase van vrouwelijkheid; men
vindt in haar de animale onschuld, die tevens een vorm van wijsheid is, en de
onbewuste goedheid en wreedheid van het wezen, dat zijn maatstaven nu juist niet
aan die der strijdende man-partijen ontleent. Met Marchbanks verbindt haar de intuïtie,
met Morell de moederlijkheid; het is de matrone in haar, die wint, omdat zij geen

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

hysterische gans is en dus ook geen poging zal doen om met den jongeling van
achttien jaar in den nacht te vluchten; daarom blijft zij in de burgerlijkheid van
Morells leven, want aan hem, den zwakkere, is zij als vrouw het sterkst gebonden.
Shaw heeft Candida zoozeer de volle maat gegeven, dat zij het stuk inderdaad
domineert, ook wanneer zij niet aanwezig is. Maar ook den woordenman Morell,
den socialen werker, geeft hij de volle maat; hij laat hem zoo loyaal mogelijk zijn,
om Marchbanks des te minder valsch-romantische kansen te geven; deze dominee
is geen caricatuur van een mensch, maar een sociale werker, die zich tot het uiterste
inspant om ook nog aan Marchbanks toe te komen.... van wien hij overigens niets
begrijpt en nooit begrijpen zal. Want tegenover Morell laat Shaw op een zeker
oogenblik Marchbanks onvrijwillig op één front staan met den vulgairen ondernemer
Burgess; zij zijn, op dat oogenblik althans, bondgenooten tegenover het rhetorische
idealisme van Morell, die ook de vulgariteit, waarvan hij de aanwezigheid best kent,
nooit aan den lijve zal voelen als een noodzakelijk bad. Geen van deze personages
is caricaturaal verkleind; daaruit blijkt de beteekenis van het stuk.
***
Het Hofstadtooneel speelt ‘Candida’ in een historischen stijl; ik bedoel in
pluche-meubelen en matigd-negentiendeeeuwsche costumes. Hoewel dit niet schaadt,
lijkt het mij toch niet noodig; want de drieheid Morell-Candida-Marchbanks is
volstrekt niet historisch en zelfs nauwelijks (zooals het programma wil suggereeren)
gebonden aan het conflict der generaties omstreeks 1895. Als men de lamp, die
bijgevuld moet worden, schrapt, is ‘Candida’ vrijwel niet door den tijd aangetast en
‘in modern costuum’ te spelen. Dat heeft dan nog het voordeel, dat de toeschouwer
niet van de hoofdzaak wordt afgeleid door een aantal decoratieve bijzaken.
Van de historische aankleeding (decor van Karel Brückman), verder geen woord
kwaad; zij was zeer sober en doeltreffend, en dus ook niet erg afleidend. Wat de
regie van Bets Ranucci-Beckman betreft: zij was aan het stuk gewaagd, zoodat de
opvoering den tekst alle recht laat wedervaren; alleen kan inspelen hier en daar nog
enkele kleine wrijvingen wegnemen.
De Candida van Vera Bondam accentueert minder de matrone dan de jonge vrouw,
die zij óók is. Ik geloof, dat dit de geloofwaardigheid van de verhouding
Marchbanks-Candida zeer ten goede komt; want in deze Candida is het element
speelschheid en amoreele vrouwelijkheid het best verantwoord. Vera Bondam speelt
de rol uitstekend, in ieder detail overtuigend. Naast haar is hier Paul Steenbergen als
Marchbanks werkelijk verrassend scherp genuanceerd; door het schuwe en volwassene
zeer sterk te laten uitkomen, bracht deze acteur volkomen den climax, dien de drie
bedrijven van hem eischen. Een superieure rol, waarbij vergeleken de ook zeer goede
Morell van Dirk Verbeek haast wat moet afvallen, door de ‘contrastmontage’. Henk
van Buuren gaf een knappe typeering van den ouden schurk Burgess; wanneer hij
zijn uitspraak nog wat verduidelijkt, is hij geheel op de hoogte van de overige
medespelenden. Joekie Broedelet en Piet Rienks voldeden beiden als de snibbige
secretaresse en de hulpprediker.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

De première, op een fraaien Zondagmiddag, had niet veel bezoek getrokken; dat is
het risico van September en waarschijnlijk toch wel geen slecht voorteeken voor de
opvoering, die hartelijke aanbeveling verdient. Het applaus was trouwens warm en
langdurig.
M.t.B.

Multatuli en zijn zoon
aant.

Nog een opheldering.
Uit Chicago bereikt mij een brief van Frank J. van der Hoeven, den oudsten zoon
van J. van der Hoeven, den vriend van Multatuli, aan wien deze de brieven gericht
heeft, waarover eenigen tijd geleden eenige opschudding is geweest. Het bestaan
van drie zoons van van der Hoeven, uit zijn eerste huwelijk, was mij bekend; over
hun verblijfplaats wist ik echter niets. Het blijkt uit dezen brief, dat Frank J. van der
Hoeven sedert 50 jaar in Amerika woont.
Ik neem hier nota van dit schrijven, omdat deze zoon van van der Hoeven kennis
heeft genomen van de discussie in Het Vaderland tusschen mr S. Tromp Meesters
en mij. De heer Tromp Meesters voerde daarbij als bewijs voor de onbetrouwbaarheid
van Multatuli's brieven aan, dat de f 500, die ‘Edu’ volgens de correspondentie
ontvreemdde, nooit door de erfgenamen waren opgeëischt. Hoewel dit op zichzelf
nog niets tegen het feit zou bewijzen, is een passage uit den brief van Frank J. van
der Hoeven voldoende om het argument van mr Tromp Meesters te ontkrachten. Hij
schrijft letterlijk:
‘As a matter of fact, I knew that Edu owed my father 500 gulden or even a little
better. But as I stated, that I did not have proof (het bestaan der correspondentie was
dezen zoon onbekend, zooals uit de rest van zijn brief blijkt), and as Edu had not yet
returned to Holland, before we left, we were not in a position to press our claim.’
M.t.B.

Van de leestafel
aant.

Van de Kitschtafel
J.A. van der Made, Tweehonderd Gulden voor Darja Wiedinskaja. (Van
Holkema en Warendorf, Amsterdam, 1937).
Max Kijzer, De Verborgen Dissonant. (A.W. Bruna. Utrecht, 1937).
Als men even bedenkt, dat er in Nederland auteurs zijn van beteekenis (ik zal geen
namen noemen), die hun werk niet of met moeite uitgegegeven kunnen krijgen,
omdat de uitgevers er geen commercieel object in zien, dan wrijft men toch zijn
oogen nog even uit bij het aanschouwen van werken, die blijkbaar wel gedrukt en
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verkocht kunnen worden. Zoo is b.v. de auteur J.A. van der Made iemand, waaraan
niemand iets gemist zou hebben, als hij voortgegaan was in het verborgene te bloeien.
Hij is een kitsch-auteur van de meesterlijke soort, die zich bezig houdt met alle
gegevens, die voor kitsch als geknipt zijn, zooals b.v.: de prostituée met een betere
ziel, de romantische zeeman, de zangeres van het verbeten levenslied etc. etc. Men
zou er een verrukkelijke slechte film van kunnen maken, met Charles Boyer als
zeeman en Greta Garbo als Darja Wiedinskaja; misschien is de bedoeling van den
schrijver trouwens de verfilming; en in dat geval is hij misschien wel een aankomend
talent. Voor de literatuur echter lijkt J.A. van der Made mij geen aanwinst, tenzij als
gemoderniseerd opvolger van Courths Mahler. Men voelt het: dit geheele verhaal
moet door groote acteurs gespeeld worden, wil het ons den adem benemen. Nu, in
den nuchteren druk, werkt het hoofdzakelijk op den lachlust, vooral door zijn
quasi-mystiek en quasi-diepte.
Dirk Coster heeft er, volgens den omslag, heel anders over gedacht; het zij hier
vanwege de onpartijdigheid even vermeld.
‘Hier is dan eindelijk weer eens een nieuw talent,’ zegt hij, ‘een man, die iets heeft
te zeggen. Schijnbaar beschrijft hij een overbekend gebied: de zelfkant des levens,
“verloren vrouwen”, passagierende zeelieden, enz. Maar hij doet het anders dan
anders. Zwoele beschrijvingen, epische vechtpartijen in matrozenkroegen behoeft
men bij hem niet te zoeken. Wij zijn hier mijlenver van elk gemakkelijk naturalisme.
Want het is dezen jongen schrijver enkel te doen om wat deze menschenlevens aan
vreemden droom en waardigheid in hun verworpen levens bewaard hebben. En dat
blijkt veel. Zóóveel, dat het ons het woord naar de lippen brengt van Verhaeren:
Admirezvous les uns les autres. Daarom hoop ik, dat geen verkeerde preutschheid
het Nederlandsche publiek van dit nieuwe werk zal afschrikken. Dit boek van
“vrouwen en zeelui” is een boek van verlangen en geluk en lijden, als alle werkelijk
goede boeken zijn.’’
Men moet nu zelf maar uitmaken, wie gelijk heeft. Dirk Coster of ik. Het woord
van Verhaeren komt misschien ook anderen naar de lippen.
***
J.A. van der Made is echter een meester, vergeleken bij Max Kijzer, die nog steeds
voortgaat te schrijven en uitgegeven te worden. Den vorigen roman van dezen auteur
karakteriseerde een criticus als te behooren tot het genre ‘prullen voor prollen’; maar
voor dezen nieuwen roman. ‘De Verborgen Dissonant’, is zulk een qualificatie zeker
te zwak. De heer Kijzer is geen geval meer voor de literaire critiek, maar zijn
vuilschrijverij valt onder geheel andere competentie. Omdat het vuilschrijven hier
kennelijk als een roeping van verheven aard wordt gezien, blijkens hoog-literaire
intermezzi, en Max Kijzer dus geen pornograaf is, maar een vuilschrijvend idealist,
treft hier alle schuld den uitgever, die dit werk ter publicatie accepteerde; hij had
moeten zien, dat men zooiets niet uitgeven kan, zonder zich belachelijk te maken,
hij had Max Kijzer den dienst moeten bewijzen, dien deze zichzelf niet bewijzen
kon, n.l. het boek weigeren. Wat hier gedrukt staat, is ongelooflijk, niet zoozeer door
zijn inhoud als wel door zijn vorm, zijn woordenkeuze; het is een tragisch voorbeeld
van een boek, dat door woorden de auteur een bevrediging tracht te verschaffen, die
hij langs den gewonen weg niet vinden kan. De zieligheid van een en ander is zoo
manifest, dat men over de literaire waarde niet verder behoeft te spreken; des te
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zonderlinger, dat de uitgever, blijkbaar speculeerende op zekere instincten, zich niet
gecompromitteerd voelt door dit nummer in zijn fonds.
M.t.B.

Politiek in Mexico
aant.

Strijd om het presidentschap
Politieke roman van een individualist
Martin Luis Guzman, In de schaduw van den Leider. (La Sombro del
Caudillo). Vert. door J. Slauerhoff en dr G.J. Geers. (Boucher, Den Haag,
z.j.)
IN NEDERLAND is het aantal romans, dat zich met de politiek bezighoudt, zeer
gering; en er bestaan allerlei misverstanden omtrent de geaardheid van zulk een
politieken roman. Men zie bv. de karig toegemeten exemplaren van den laatsten tijd:
Partij Remise van Jef Last, en Lief Nederland Houzee van Th. Wauters (onlangs door
mij in dit blad besproken). Deze boeken zijn ontstaan uit het misverstand, dat een
politieke roman iets anders is dan een ‘gewone’ psychologische roman. Wie zich
met een zoo ‘groot’ onder werp als de politiek bezig houdt, aldus ongeveer de fictie,
moet ook op ‘groote’ manier met de collectieve factoren omspringen; hij moet toonen
een politiek realist te zijn, zich niet door den schijn te laten bedriegen en vooral: veel
dagbladen en brochures te hebben gelezen. Aldus ontstaat een gewrocht, dat noch
vleesch noch visch is: half reportage, half verzinsel, maar tot iederen prijs goedkoop.
En dat noemt men dan een politieken roman.
In werkelijkheid is de politicus, die een mensch is als andere menschen en de
politiek, die een bedrijf is als alle bedrijven, in den romanvorm alleen te benaderen
door precies dezelfde intuïtieve bevattingsvermogens, die ook andere levensgebieden
voor den roman plegen te annexeeren. Er is veel bluf in de politiek, en ontzaglijk
veel misleidende voorgrond; er is een mechanisme ontstaan, dat op eigen kracht
schijnt te loopen, het politieke ‘raderwerk’, en het is niet geraden (althans niet voor
den romancier) om zich daardoor te laten verblinden; want wie achter de schermen
kijkt, ontdekt gemakkelijk genoeg, dat de drijfveeren van het politieke handelen maar
weinig uitstaande hebben met de politieke leuzen. Dat onderscheid van werkelijk
motief en fictieve leuze is echter hetzelfde, dat overal te constateeren is, waar de
civilisatie voorgronden en schijnbare mechanismen heeft doen ontstaan, die
achtergronden en gecompliceerde drijfveeren moeten verbergen, of styleeren, als
men wil. Om den politicus te leeren kennen, moet men hem dus voorzichtig lospellen
uit zijn politieke gewichtigheid: zijn Zondagsche paradebroek, zijn rhetoriek, zijn
op het mechanisme gebaseerd overwicht; precies wat de romanschrijver altijd doet.
Maar de romanschrijvers, die voor het politieke mechanisme simpelweg een ander
in de plaats willen stellen (bv. het historisch-materialistische, of het
goedkoop-cynische van ‘dat is allemaal toch maar bedrog’) schieten hun doel voorbij;
zij zijn eenvoudig slechte romanschrijvers, hoe hun nieuwe leuzen ook mogen luiden.
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De intellectueel als deelnemer en toeschouwer.
Wat wèl een politieke roman is, in den besten zin van het woord, zouden de heeren
Last en Wauters kunnen leeren uit La Sombra del Caudillo van den Mexicaanschen
schrijver Martin Luis Guzman. Er werd tot dusverre van Guzman nog niets in het
Nederlandsch vertaald; de eerste vertaling, die nu voor mij ligt, is afkomstig van
wijlen J. Slauerhoff, en na diens dood definitief geredigeerd door dr G.J. Geers.
Guzman is echter al veel eerder in het Fransch en Duitsch vertaald. Ik herinner mij
jaren geleden La Sombra del Caudillo, waarvan de Nederlandsche titel is In de
schaduw van den Leider, reeds in een Fransche bewerking met groote bewondering
te hebben gelezen. Een merkwaardige sensatie overigens, het herlezen nu, in den
tijd na 1933! Wat mij destijds betrekkelijk veraf leek, en bloedig spel van
Mexicaansche politieke struikrooversambities, lijkt nu, in 1937, dichtbij gekomen;
Europa is ‘gemexicaniseerd’, de abstracte, diplomatieke allure der politiek is voor
een deel verdwenen, en heeft plaats gemaakt voor een veel duidelijker rivaliteit, die
nauwelijks meer achter de schermen blijft. Een stille, maar verbitterde
concurrentiestrijd als Guzman beschrijft tusschen de beide ‘troonpretendenten’
Aguirre en Jiménez, die zich beide gereed maken om het presidentschap van Mexico
over te nemen, laat zich vergelijken met den wedijver tusschen Goering en Goebbels,
waarover in het openbaar niet gesproken wordt, maar in het geheim des te meer
gefluisterd. Dit herleven van ‘Mexicaansche’ toestanden in Europa maakt den roman
van Guzman op een bijzondere wijze actueel, ook al is dit bijzaak ten opzichte van
de hoofdzaak: Guzmans eersterangs-schrijverschap, waarin grondige kennis van de
politiek vereenigd is met een scherpe psychologische intuïtie. Guzman (geb. 1887)
is zelf betrokken geweest bij de gebeurtenissen, die hij min of meer als model heeft
gekozen voor zijn overigens niet in strikten zin historischen roman; waarschijnlijk
hebben wij in de karakteristiek van den ‘intellectueel’ (tevens afgevaardige) Axkaná
'n soort zelfportret van den schrijver te zien, die in 1915 en later weer in 1924 (na
den val van Huerta, wiens partij hij als afgevaardigde van het Congres voorstond)
in ballingschap moest gaan; zijn eerste roman, El Aguila y la Serpiente (Duitsch:
Adler und Schlange, Stuttgart 1932), verscheen in 1928 te Madrid. Waar Guzman
tegenwoordig verblijf houdt, is mij onbekend.
In Axkaná teekent Guzman den mensch, die actief deelneemt aan de politiek, en
tegelijk als toeschouwer observeert. ‘Deze, zoowel deelnemend als toeschouwend,
trachtte het essentieele van de emoties vast te houden die hem zelf ook meesleepten.’
Met die woorden typeert de schrijver den adviseur van generaal Aguirre, die het
tegendeel is van den studeerkamer-intellectueel. Axkaná is in de actie betrokken,
waarin zijn vriendschap voor Aguirre hem automatisch doet deelen, en hij wordt
zelfs door de aanhangers van Hilario Jiménez ontvoerd en met een flesch ‘tequila’
bewusteloos gevoerd: één der aangrijpendste en toch soberst gehouden scènes in het
boek, dat van pathos overigens niet gespeend is. Maar omdat dezelfde Axkaná het
spel van politieke ambitie en exhibitie doorziet, terwijl Aguirre, de intelligente, maar
romantische en ijdele militair, dupe is van de situatie, ontbreekt in den roman het
sceptische, ironische en psychologiseerende element nergens; de ijverzucht der
militaire en parlementaire klieken wordt eigenlijk voortdurend onder den gezichtshoek
van Axkaná-Guzman gezien. Tegelijk deelnemend en toeschouwend: dat geeft aan
dezen roman zijn bijzonder cachet; zijn romantische, blikkerende, barbaarsche kleur,
maar ook zijn intelligenten, ironischen ondertoon.
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De mensch als individu in het centrum.
De stof is hier iets voor Den Doolaard, maar Den Doolaard had dit boek nooit kunnen
schrijven, omdat hem de menschenkennis ontbreekt, die Guzman tot een zoo boeiend
psycholoog der politiek maakt. Men zou geneigd zijn Guzman te vergelijken met
Ernst von Salomon, den auteur van Die Geächteten en Die Stadt, met dien verstande,
dat den Mexicaan de nationale mystiek van den Duitscher geheel vreemd is. De
politiek is voor Guzman zuiver een spel van nauwelijks gestyleerde barbaarsche
hartstochten, dat gespeeld wordt op den rug van het Mexicaansche volk. De arme
Indianen krijgen de restjes van wat de volbloedige generaals en parlementariërs
overlaten. De leuzen worden hun ingestampt en voorgebruld tot het zweet er afdruipt,
maar de politieke machinaties, waaraan van vitaliteit overschuimende parvenu's zich
een roes trachten te drinken, geven den doorslag. Een heerlijk voorbeeld van zulke
machinaties vindt men in Guzmans beschrijving van het congres der progressieve
radicalen, dat eerst bewerkt is voor Jiménez, maar (om politieke redenen) later moet
worden ‘overbewerkt’ om voor de candidatuur van Aguirre te stemmen. De verwarring
is groot, maar de energie van den leider Olivier, politicus en kamer-redenaar tot in
zijn drinkgelagen, is niet minder groot. Bloediger is het verloop van de
parlementszitting, waarvan Guzman een groot, woelig panorama ontwerpt; de politiek
van het pathetische, gezwollen woord ontaardt hier in de revolverpolitiek, de
parlementaire veldslag in de woeste deining van den echten veldslag. De middelen,
waarmee Guzman het langzaam groeien van de spanning, gedurende het oplezen van
de namen der afgevaardigden, aangeeft, is een staaltje van meesterlijke roman-‘regie’,
die niets kunstmatigs heeft en alles, wat er aan ‘kunst’ werd ingelegd, prachtig
verbergt.
Maar centraal blijft hier (en daarop komt het tenslotte aan) de politicus als mensch;
het ‘collectief’, waarmee de Sowjetliteratuur en haar filialen in Europa zooveel
domme geestesproducten in romanstijl hebben gemotiveerd, is geen bot masker
geworden om gebrek aan psychologische intuïtie achter te verstoppen. Guzman, de
kenner van het politieke leven, is door en door individualist; d.w.z. hij individualiseert
iedere figuur, die hij inzet, en duldt geen ledepoppen in zijn ensemble. De kern van
de tragedie, die zich hier afspeelt, is eigenlijk het psychisch drama van Aguirre, die
tusschen oprechtheid en onoprechtheid geen weg meer kan vinden. Hij waant zich
trouw aan den ‘caudillo’, door een gemeenschappelijk verleden van politieke
avonturen; maar de ‘caudillo’ steunt de candidatuur van zijn vijand Jiménez, zijn
vrienden pressen hem om de tegencandidatuur te aanvaarden; hij is in zijn betuigingen
van trouw al ontrouw, maar zonder het zelf te weten; de eene ijdelheid kruist de
andere. Axkaná ziet die tragiek van Aguirres situatie als ‘die van den politicus, die
in den greep komt van de sfeer van immoraliteit en leugen door hem zelf geschapen,
en die voor eenmaal volkomen oprecht, in goede trouw verzekerend dat hij de aspiratie
die anderen hem toeschrijven niet koestert, nog blind is voor de omstandigheden die
hem spoedig zullen noodzaken op leven en dood datgene te verdedigen wat hij nu
nog verwerpt.’
De pretendent Aguirre is in deze merkwaardige positie, dat hij zichzelf niet kent
en door anderen al meent gekend te zijn, eer hij een formule voor zijn handelen heeft
gevonden. Zijn betuigingen van loyauteit worden dus als listen opgevat, ook door
den ‘Caudillo’, den zittenden president, aan wien hij trouw is; en Aguirre wordt zoo
fataal in de rol geschoven, waartegen hij zich verzet. De pirandelleske verschuivingen,
die deze tragiek meebrengt, heeft Guzman nergens te zwaar aangedikt; in de
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karakteristiek van den ijdelen, maar niet gemeenen Aguirre is hij uitstekend geslaagd.
Deze loopt, alweer spelenderwijs, zijn noodlot in de armen; een revolutie meer in
Mexico is onderdrukt, een nieuwe speler schaakmat gezet; met de bankbiljetten van
den verslagene betaalt de kapitein van het executiepeloton de oorringen van zijn
maitresse.
Ook de omgeving van den ambitieuzen generaal heeft al het concrete en werkelijk
geziene, dat alleen een schrijver van groote qualiteiten zoo kan suggereeren. Een
wereld van eerzucht, sluwheid, domheid, gekonkel, analphabetisme, barbaarsche
banketten en gezwollen welsprekendheid gaat open; daarachter nog een vergezicht
op een volk, dat zich laat oplichten door de parvenu's, die ten deele uit zijn eigen
midden zijn voortgekomen; en dat half en half nog met medeplichtig
Zondags-enthousiasme. Een nazi-wereld zonder de organisatorische en
propagandistische volmaaktheid, die de echte nazi-wereld kenmerkt, maar met
schilderachtiger en afwisselender décors, met romantischer en ‘sportiever’ leiders,
en met minstens evenveel leuzen voor de politieke massa-bijeenkomsten. De roman
van Guzman is echter geen tendensroman, en de analogieën, die men erin kan vinden,
zijn zuiver toevallig. Niet Mexico was een voorstadium voor Europa, maar Europa
is ‘gemexicanizeerd’, zooals ik al zei....
De vertaling van Slauerhoff en Geers laat zich zeer goed lezen, al wordt men zoo
nu en dan door een slordigheid even gehinderd.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
Op generaal Aguirre, minuter van oorlog, wordt door zijn vrienden van de
progresstef-radicale partij aandrang uitgeoefend om zich candidaat te stellen voor
het presidentschap van Mexico tegenover Hilario Jiménez, die door den ‘Caudillo’,
den zittenden president, wordt gesteund. Hij aarzelt, want hij heeft verplichtingen
aan den ‘Caudillo’ en wil zich niet aan ondankbaarheid schuldig maken. Als de
spanning echter toeneemt, de leider der progressief-radicalen Olivier Fernández
‘een blok van afgevaardigden en senatoren voor Aguirre’ organiseert, en een aanslag
gepleegd wordt op Axkaná, een van zijn beste vrienden, moet Aguirre kleur bekennen.
De strijd tusschen ‘Aguirristen’ en ‘Hilaristen’ ontbrandt; in de Kamer wordt een
formeele veldslag geleverd. Door snel ingrijpen en verraad wordt Aguirre echter in
de stad Toluca, waarheen hij zich met zijn aanhangers heeft begeven, gevangen
genomen en met hen doodgeschoten. Alleen Axkaná weet te ontsnappen.

Wie was Boender?
aant.

Boender was Boender
Mystificatie, die geen mystificatie was
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In het Octobernummer van Groot-Nederland doet G.H. 's-Gravesande eenige
mededeelingen over den onlangs overleden J.L. Boender; een geheimzinnige figuur
in de Nederlandsche letterwereld, die de herinnering wakker roept aan het tijdvak
van de almachtige heerschappij van Is. Querido; een auteur, die na zijn dood zeer
spoedig werd vergeten, en volgens onze meening met recht. Zelden werd een reputatie
met meer kunsten vliegwerk opgeblazen en in stad gehouden.
Het was nu de mysterieuze Boender, die, na lange voorstudie van 's heeren Querido
werken, in 1927 een boek liet verschijnen ‘Is. Querido en het begrip Literatuur’?
Over Querido werd hier ongenadig de staf gebroken, maar omdat Querido almachtig
troonde, werd Boender verdonkeremaand. Van deze historie vertelt 's-Gravesande
het volgende:
‘Toen het boek verscheen was Querido een zeer bewonderd schrijver. Wel had in
1921 Frits Hopman in De Gids een ongenadige critiek geleverd op Querido's
Koningen, maar over het algemeen werd hij bewonderd en zijn werk hemelhoog
geprezen. Querido zelf was even opgeblazen als zijn portret, dat men overal voor de
ramen zag. Behoorde er dus voor Boender eenige moed toe om tegen de strooming
in te roeien, de critici, die Querido geroemd hadden, konden toch niet opeens een
boek, waarin hun held op de snijtafel werd gelegd, prijzen? En bovendien: wie was
Boender? Men kende geen schrijver van dien naam, had nooit eenig werk van hem
gelezen. Dus moest Boender een pseudoniem zijn en daar Greshoff in zijn
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde en in een gedicht zich scherpcritisch
over Querido had uitgelaten was het dus een der vele schuilnamen van dien auteur.
Men onderzocht niet, men nam voor waar aan, wat men graag wilde dat waar was.
De waarheid had men met weinig moeite te weten kunnen komen. En in Elsevier
schreef de ethische en religieuze Roel Houwink: “Het is een onvergeeflijke lafheid
van den schrijver van dit pamflettistisch geschrift, dat hij zich verscholen heeft achter
een pseudoniem.”
Wel erkent deze criticus, dat het boek van Boender “feiten bevat,
plagiaat-voorbeelden, die van den beschuldigde openlijke weerlegging vorderen”,
maar noch Houwink heeft aan den eerlijken strijder Boender zijn verontschuldigingen
aangeboden over zijn verwijt van “onvergeeflijke lafheid” noch Querido of een van
zijn aanhangers heeft de plagiaatvoorbeelden ook maar gepoogd te weerleggen. Wat
trouwens ook niet gelukt zou zijn, want Boenders voorbeelden waren fnuikend-juist.
Ik heb thans, na den dood van Boender, zijn boek en alle geschriften, die de familie
mij, op mijn verzoek, ter hand heeft gesteld met de grootste aandacht gelezen. Het
verwijt, dat het werk “Is. Querido en het begrip literatuur” slecht geschreven is, wijs
ik terug. Na zijn “Oorlogsbespiegelingen” (een vroeger werk van Boender) is het
een groote vooruitgang van stijl en woordkeuze. Zijn studie verraadt groote en
nauwkeurige belezenheid. Boender heeft het werk van Querido uiteengerafeld en
zoowel op het slechte als het sporadisch goede gewezen. Zijn bewijzen zijn
overtuigend, maar het overtuigendst zijn de bewijzen van plagiaat.
Naast elkaar legt Boender wat Gautier en Querido geschreven hebben over
Baudelaire en het is even frappant als hetgeen Herreman deed ten opzichte van Urbain
van de Voorde. Maar het groote lezerspubliek werd niet van deze feiten doordrongen,
integendeel, ze werden voor dat publiek vrijwel verzwegen. Het boek van Boender,
dat door zijn documentatie éclat had moeten maken, had nauwelijks een succès
d'estime.’
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Een merkwaardig staaltje van de macht, die een naam kan uitoefenen! Wellicht zal
het geval Boender in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde nog een rol
spelen, die tevens de rechtvaardiging van den onafhankelijken criticus zal beteekenen.
***
In dezelfde aflevering o.m. novellen van Marsman en S. Vestdijk. G. Stuiveling
draagt lezenswaardige aanteekeningen over Albert Verwey bij, Johannes Tielrooy
herdenkt Herman Robbers. Jan Romein behandelt de Palestijnsche quaestie; E. du
Perron geeft blocnotecommentaren.
M.t.B.

Merijntje Gijzens Odyssee
aant.

A.M. de Jong, Merijntje Gijzens Jonge Jaren. Het Boze Gerucht. (Em.
Querido's Uitg. Mij., A'dam 1937).
Merijntje, die door A.M. de Jong met de grootste zorg in leven werd gehouden tot
hij de puberteitsjaren doorloopen had, zet in dit nieuwe deel van den tweeden cyclus
zijn Odyssee voort. Hij is nog vol van zijn avontuur met Marjan, de eerste echte
vrouw in zijn bestaan en van Flierefluiters heengaan; maar reeds ligt een nieuwe
Circe op de loer in haar Brabantsche grot om onzen held van de wijs te brengen. Het
is ditmaal Blozekriekske, allen lezers van A.M. de Jong welbekend, die Merijntje in
de verleiding brengt van de verboden vrucht te snoepen; zij heet nu Nelleke en het
scheelt niet veel, of Merijntje verandert onder haar invloed, gelijk de makkers van
Odysseus, in een zwijn. Gelukkig echter is het betere ik van den knaap voortdurend
paraat, zoodat de lokkende vrouw hem tenslotte moet loslaten; zij verraadt zichzelf
als zijnde een hetaere in den dop, en Merijntje hervindt, ondersteund door het
‘daimonion’, alias het stemmetje van binnen, zijn houvast.
Met deze erotische ervaringen van den jongen man gaat parallel zijn omgang met
pastoor Ramakers; samen met dezen goeden, in de leer bijna al te toegeeflijken
geestelijke herdenkt hij den gestorven Flierefluiter. Deze Ramakers wekt door zijn
zeer actieve Christendom de woede van een deel der dorpelingen, die hem nu gaan
belasteren: tenslotte weet men het ‘booze gerucht’ te verspreiden, dat de pastoor
omgang heeft met zijn huishoudster Nele. Ook Merijntje, door een schijnbaar bewijs
misizid, gelooft een oogenblik in dien laster; maar op de laatste bladzijden van den
roman, die de slechtste niet zijn, weet hij zich van deze nachtmerrie eveneens te
bevrijden. Tegen de sneeuw inloopend, worstelend met den ijskouden wind, gaat hij
weer een nieuw deel van den cyclus tegemoet. Tenminste.. als hij niet dood is! Want
de laatste zin luidt als volgt:
‘Met een zware slag viel hij tegen de deur.. de muziek nam hem op en droeg hem
zachtjes de verstilde lucht in, waaruit het stormgeweld als bij tooverslag was
weggevaagd....’
Hoe hebben wij dit te verstaan? Is Merijntje in den bloei van zijn jaren omgekomen?
En moet A.M. de Jong hem, gelijk destijds Conan Doyle Sherlock Holmes, op
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algemeen en dringend verzoek weer laten herleven? Of heeft hij slechts in beelden
gesproken en zullen wij Merijntje herfst 1938 op pag. 1 zuchtend zien ontwaken,
bijgebracht door 'n Brabantschen boer, in wiens donkere schuur opnieuw een
verleidster wacht?
Hoe het ook moge zijn, op A.M. de Jong rust de moreele plicht den ‘Thiss’-cyclus
van Jaarsma te overtreffen en Nederland niet van zijn Merijntje te berooven, alvorens
deze als een zeer oude Marinus en verzadigd van alle beproevingen boven en beneden
den Moerdijk waardig van het leven afscheid kan nemen.
M.t.B.

R. Herreman, Het Helder Gelaat. (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam
1937).
aant.

De poëzie van den Vlaming Herreman, die in dezen kleinen bundel bijeen is gebracht,
behoort tot de poëzie van het behoorlijke gemiddelde. D.w.z.: men raadt overal sterke
invloeden, maar deze zijn toch in zooverre verwerkt, dat zij den dichter niet tot
epigonisme verdoemen; men vindt telkens een vers, dat een persoonlijk element heeft
en een treffenden regel, maar het is toch niet overrompelend, het laat hoogstens een
vagen, zuiveren indruk achter. Herreman houdt van aanduidingen als ‘het helder
gelaat’, ‘het stomme verlangen’, ‘de onverhoedsche luister’: beelden gemengd met
een dosis abstract begrip, die ook het wezen van zijn poëzie zeer goed karakteriseeren.
Soms wordt het beeld concreter, een andere maal krijgt de abstractie de overhand.
Hoe Herreman uit dit geding te voorschijn zal komen, en of hij 't überhaupt tot een
sterker, persoonlijker vormgeving zal brengen, waag ik op grond van dit bundeltje
niet te beslissen; daarvoor is het gemiddelde te weinig positief. In ieder geval is
Herreman een dichter, wien het niet aan talent ontbreekt.
M.t.B.

Humor, humor, humor!
aant.

Een speciaal nummer van de ‘Groene’
Voor goedige menschen....
De Groene Amsterdammer wijdt een speciaal nummer aan den humor. Stoutmoedige
onderneming in dit tijdsgewricht! Maar het geheel maakt een zeer aangenamen indruk.
Natuurlijk is Anton van Duinkerken ook van deze markt thuis, om met zijn
welbekende vlotheid de zaak even philosophisch te stellen:
‘Het doodgewone feit, dat een volwassen man kan uitschuiven over een banenschil,
bevat humor. Heeft de volwassen man een hoogen hoed op, dan vinden de omstanders
zijn val des te leuker. Blijkt hij echter bij den val zijn nek te hebben gebroken, dan
is de aardigheid er ineens af. De beste oplossing vond de volwassen man, die over
een doodgewone bananenschil uitschoof en op straat bleef liggen. De omstanders
kwamen nu zenuwachtig toesnellen, richtten hem voorzichtig op en vroegen of hij
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zich geblesseerd had. “Neen”, zeide de volwassen man, “maar wanneer ik ineens
was opgestaan, zoudt gij gelachen hebben, en nu lach ik”.
Wil men dit incident ontleden, dan komt men er achter, wat humor is. Maar vindt
u het incident belangrijk genoeg? Tenslotte mankeerde den man niets!
Hiermede zijn wij genaderd tot de kern van de ingewikkelde kwestie. Humor is
niet belangrijk. Alle humor is zonder belang. Zoodra er belangen op het spel staan,
houdt de humor op. Hetzelfde, wat humoristisch kan zijn, wordt dan tragisch. Zoodat
men den humor kan definieeren als de belanglooze tragiek in de schepping.
Zoolang een mensch geen pleizier heeft, wordt hij geplaagd door belangzucht.
Honger is onpleizierig. Dorst is onpleizierig. Geldzorg is onpleizierig. Enz. Enz.
Maar pleizierig is het belanglooze. Dezelfde man, die de heele week tot zijn smart
op de tram staat, maakt 's Zondags met zijn kinderen, dus onder dubbel moeilijke
omstandigheden, een pleizierritje met lijn 3 en neemt glunderend een overstap.
Omdat wij menschen belangeloos kunnen zijn, hoewel wij het zelden zijn, blijven
wij zulke goedige wezens. En omdat wij zulke goedige wezens zijn, bestaat de humor.
Werden wij waarlijk zoo kwaadaardig als onze belangen ons voorschrijven te worden,
we zouden leven te midden van allerhande uitbarstingen van de somberste tragiek.
Hieruit blijkt, dat de humor, hoewel een wraakmiddel van de wereldorde tegen onze
gedurige schennis dier orde in woord en daad, tevens een belooning is namens die
zelfde wereldorde, ons gegeven, omdat wij zoo goedig zijn.
Dieper op het wezen van den humor in te gaan, lijkt mij strafbaar’.
Strafbaar: tenminste voor Anton van Duinkerken, die zich zijn belooning niet wil
zien ontgaan.
Verder schrijft L.J. Jordaan over de politieke caricatuur, A.B. Kleerekoper over
Humor in de politiek, J.H. Huizinga over Punchhumor, Cornelis Veth over Humor
in de Parodie, H.B. Fortuin (als wij ons niet vergissen de hoofdconducteur van ‘De
kleine Krant’ en dus de zedelijke patroon van dit nummer) over ‘De Humorist’
Merkwaardigerwijze is hij hier minder humoristisch dan in zijn humor.
Er zijn nog meer bijdragen, waarvan ik die van prof. L.J. van Holk over Humor
en Godsdienst even wil noemen om de combinatie der onderwerpen. De kleine krant
heeft verschillende autoriteiten gevraagd, wat wij van den humor denken, mevr. A.
Guichelaar-Janssen, echtgenoote van het Kamerlid Chr K. Guichelaar Jr. heeft daarop
geantwoord: ‘Aangezien mijn man het te druk heeft met zijn Kamerwerk, antwoord
ik UEd. even uit zijn naam, dat mijn man niet geheel begrijpt wat u met uw vraag
bedoelt.’
Ook dit brengt ons midden in de ‘belanglooze tragiek der schepping’, waar Van
Duinkerken van repte!
M.t.B.

De Vrije Bladen
aant.

Jan Kempe, Een Hollandsch Binnenhuisje.
Schrift IX van den 14den jaargang der Vrije Bladen is gewijd aan een novelle, of
beter gezegd prozafragment van Jan Kempe, Een Hollandsch Binnenhuisje. Ik wil
er daarom het woord novelle niet voor gebruiken, omdat het fragment kop noch staart
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heeft.... hetgeen één der charmes is van dit merkwaardige geestesproduct. De naam
Jan Kempe zegt ons niets, maar daarin moet de onbevooroordeelde (d.i. niet door
reputaties bevooroordeelde) lezer zeker geen aanleiding vinden het cahier
onopgemerkt aan zijn aandacht te laten voorbijgaan! Deze schrijver heeft een zeer
concreet waarnemingsvermogen niet alleen, maar ook een zeer bijzonderen humor;
voor beide pleit, dat men er niet dadelijk een formule voor zou kunnen vinden. Het
lijkt haast wel zeker, dat Jan Kempe de werken van Vestdijk goed gelezen heeft en
er den invloed in sterke mate van ondergaan; met name aan zekere scènes uit ‘Else
Böhler’, waarin de burgerlijkheid met zooveel ijzige en toch amusante bitterheid
wordt bespuwd, doet ‘Een Hollandsch Binnenhuisje’ denken.
Jan Kempe echter arrangeert zijn verhaal anders; hij brengt den zonderlingen held
van zijn fragment, Carel Willing, met een soort opzettelijken galgenhumor naar voren
als slachtoffer van een gehoorige villa, een machtsbegeerige vrouw, Fifi genaamd,
en een eruditie, die hem niet goed ‘zit’. Het is niet na te vertellen, want in het
arrangement ligt de bekoring.
Een zeker schuldgevoel spreekt uit het betrekken van dit huishouden op ‘den
bezoeker’, die zich een weg moet banen door de inrichting van de villa en het
kindergeschreeuw. ‘De bezoeker’ is een vorm van hoogere gerechtigheid; men zou
zelfs even willen denken aan een personage van Kafka, bij het waarnemen van dien
‘bezoeker’ in deze grillige wereld. En Jan Kempe zou zich tot een nieuw wezen
kunnen ontwikkelen, ontstaan uit een amphibie, levend in Vestdijk- en
Kafka-elementen.
Ik hoop Jan Kempe terug te zien. De Vrije Bladen hebben er goed aan gedaan hem
te introduceeren.
M.t.B.

Terug tot El Greco
aant.

Roman der Spaansche inquisitie
Hoe een persoonlijkheid in zijn tijd herleeft
S. Vestdijk, Het Vijfde Zegel. (Nijgh & v. Ditmar, R'dam 1937).
DOMENICO THEOTOCOPULI, genaamd El Greco (1545-1610), is een van die
schilders, die evenzeer buiten als in hun tijd staan. Met andere woorden: de
romanticus, die hem zonder omslag uit zijn tijd wil lichten om hem als een boven
tijdelijk mirakel den volke aan te prijzen, komt even weinig met zijn stof uit als de
nuchtere rationalist, die hem als product van zijn tijd geheel en al dóór dien tijd
verklaard acht. Dat is eigenlijk het groote mysterie, zoowel om Rembrandt als om
El Greco: zij zijn meteoren (om een afgezaagd beeld even in eere te herstellen),
vreemd aan de natuur van den dampkring, waar zij schurend en gloeiend mee in
aanraking komen, maar zij hebben ook de eigenschappen van den dampkring zelf,
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die hen immers pas tot zichtbare verschijnselen maakt. Deze tweeledigheid maakt
hun werk zoo boeiend; zij dagen ons uit hen als tijdgenooten te beschouwen en in
hetzelfde oogenblik weigeren zij al onze tijdgenooten te zijn. Zoo springt El Greco
uit de lijst en roept den naam Cézanne op, om aanstonds weer terug te treden in zijn
kader en in al zijn gesloten tijdelijkheid, weer even verrukkelijk raadselachtig en
veraf te zijn als voorheen. Byzantium, Venetië en Toledo geven elkaar rendez-vous
in zijn oeuvre; van zijn leven weet men weinig (hij werd op Kreta geboren, blijft ook
in Grieksche letters signeeren, ondergaat den invloed van de Italianen en wordt in
het Spanje van Philips II en de Inquisitie een beroemd en tevens verdacht schilder),
men moet hem leeren kennen uit zijn merkwaardige doeken en voorts uit anecdoten
en inventarissen. Het Spaansche katholicisme met zijn scholastische begripsverfijning
en mystieke geloofsverdieping (twee verschijnselen, die overigens telkens door elkaar
loopen) bepaalt het karakter van zijn schilderijen even zeer als de ‘burgerlijk’
geinterpreteerde Bijbel het werk van Rembrandt; maar er is, evenals bij Rembrandt,
een element, dat zich aan het streng hiërarchisch geordende systeem onttrekt en
aandoet als een dionysisch protest tegen eigen vrijwillig aanvaarde grenzen. Daarmee
is de geheimzinnige, even uitdagende als in laatste instantie ondoorgrondelijke
tweeledigheid van den Griek gegeven. Helaas kan men het geheim El Greco zelf
minder gemakkelijk uitdagen dan het geheim Rembrandt, om de eenvoudige,
practische reden, dat een groot deel van zijn schilderijen in Spanje is gebleven, in
het algemeen dus reeds moeilijk toegankelijk en tegenwoordig volkomen
ontoegankelijk is; de tentoonstelling, die thans te Parijs te bezichtigen is, kan, hoe
interessant zij ook moge zijn, slechts een gedeeltelijk beeld geven van de geheele
figuur Greco en voor de rest moet men zich dus met het altijd twijfelachtig effect
van reproducties vergenoegen.

Het geheim van El Greco
Eén ding staat echter vast: wie El Greco uitdaagt, zijn geheim prijs te geven, daagt
ook zijn tijd uit. Om den schilder als persoonlijkheid te ontdekken, moet men hem
eerst aan alle kanten insluiten, hem in zijn bepaaldheid door de toenmalige
collectiviteit individueel tot nul degradeeren, ras, milieu en moment in volle strengheid
laten gelden; pas daarna komt het geheim van de persoonlijkheid Greco weer aan
de orde. Dan wordt het ook pas met recht een geheim, waartoe men een sleutel kan
vinden, zonder daarmee het raadsel op te lossen; het is immers al veel één sleutel te
vinden, die op de mysterieuze tweeledigheid past, iets aannemelijk te kunnen maken
van het naast-en-door-elkander van vormelijke gemaniëreerdheid en blinde drift,
waarin de stijl van El Greco zich schijnt uit te putten. Dient hij den ritus van een tot
de waanzinnigste consequentie doorgevoerde eeredienst, waarin ieder symbool
onherroepelijk bepaald is door het voorafgaande en volgende? Of wil hij juist, langs
een onafzienbaren weg van door den tijd gegeven symbolen, zich losmaken van al
dat bepalende en een schilderkunstige vrijheid erlangen, die in ‘De Opening van het
Vijfde Zegel’ de gestelde grenzen geheel dreigt te verbreken? Wat beteekenen die
wonderlijke vervormingen der anatomische verhoudingen, die ons nu eens een soort
tot het uiterste doorgevoerde gehoorzaamheid aan een mystiek beginsel en dan weer
een hartstochtelijk protest tegen het beginsel der zwaartekracht toeschijnen? Hoe
komt het, dat de schilderkunstige wereld van El Greco, hemel en hel inbegrepen, ‘in
den buik van een walvisch’ schijnt te zijn opgesloten, zooals Aldous Huxley in een
merkwaardige meditatie over den Griek heeft gezegd? Men kan (en moet) voor deze
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geheimen eerst den tijd verantwoordelijk stelten, b.v. de eigenaardige ruimteopvatting
bij El Greco uit zijn Grieksche afkomst, uit de kunst van Byzantium, zijn wonderlijk
licht uit de mystieke opvattingen over de relatie tusschen God en schepping trachten
te ‘verklaren’; men kan zelfs de ‘verklaring’, die El Greco's beweerde astigmatisme
te hulp roept om zijn afwijken van de anatomie aannemelijk te maken, niet zonder
meer verwerpen, zooals men Dostojefski's epilepsie niet verwerpen kan als element,
dat ook zijn werken mede bepaalt; want pas na deze poging tot
verantwoordelijkstelling blijkt, dat de factoren van den tijd en de oogafwijking het
geheim der persoonlijkheid niet oplossen, maar slechts boeiender, uitdagender,
verleidelijker maken. Degene, die het geheim het minste terrein laat winnen op de
vele mogelijkheden van ‘verklaring’, zal het geheim het dichtst benaderen; hij alleen
krijgt de kans zelf door al die bepaaldheden in het nauw te worden gebracht, en dus
ook iets van het individueel protest te vermoeden, dat El Greco in conflict bracht
met de conventies van domheeren en Inquisitie. De onafzienbare speelruimte voor
de individuelle fantasie van den hedendaagschen romanschrijver begint daar, waar
hij zich compleet in de walvischbuik dier conventies heeft begraven; en zoo begroef
de romanschrijver S. Vestdijk zich in de scholastische en mystieke bepaaldheden
van El Greco's tijd om zijn held te kunnen zien als ‘vrij man binnen de grenzen die
het geloof hem liet, van niemand de mindere, misschien.... met zijn hoofd tegen den
hemel groeiend, maar er zeker niet doorheen’.
Vestdijks conceptie van El Greco is, als alle roman-concepties, een verbeelding;
maar wat deze verbeelding doet verschillen van andere, goedkoopere historische
verbeeldingen is het best te qualificeeren als: nuchter-wetenschappelijke
waakzaamheid tegen den romantischen schijn. Juist de omstandigheid, dat men over
El Greco's leven weinig met volkomen zekerheid weet, zou den romanschrijver van
den tweeden tot tienden rang aanleiding gegeven hebben zijn sprong in voorbarig
enthousiasme te kort te nemen; hij zou op den schilder zijn afgegaan, zooals mevr.
Boudier - Bakker afging op Jacoba van Beieren en Maurits Dekker op Oranje. Ik
noem met opzet deze namen, omdat zij zoo compleet de mislukking symboliseeren
van het genre historische roman. Het toeval wil, dat ook Dekker over de Inquisitie
schreef, en bij die gelegenheid den inquisiteur woorden in den mond legde als
‘eventjes opfrisschen’ en ‘stook het vuurtje nog maar eens aan’, als ware de Inquisitie
een soort religieuze roosterbeweging geweest. Deze romanciers begrijpen niets van
den factor tijd, omdat zij onmiddellijk beginnen met alle tijden in wezen identiek te
stellen met de toevallige maatstaven van hun eigen tijd; hun historie is de historie
van den costumier, van den historischen optocht met feestelijk versierde praalwagens.
Stel tegenover deze soort dwaze voorbarigheid het romanmassief van Vestdijk.... en
men behoeft over het verschil eigenlijk al niet eens meer te praten. Dáár een
kinderachtig vereenvoudigd verhaaltje, gebaseerd op wat populaire en desnoods ook
wetenschappelijke lectuur; hièr een misschien wat omslachtig, maar door en door
intelligent contact zoeken, via duizend voorzichtig afgetaste wrijfpunten, met de
‘historische werkelijkheid’; dáár de goedkoope illusie, dat het
‘algemeen-menschelijke’ de zaken vanzelf wel zal opknappen, hièr het besef van
alle barrières, die tusschen 1600 en 1937 liggen opgeworpen. Vergelijkt men den
Rembrandtroman van Theun de Vries, die toch werkelijk veel beter geschreven en
met meer smaak gecomponeerd is dan de producten van mevr. Boudier en Maurits
Dekker, met Het Vijfde Zegel van Vestdijk, dan moet men vaststellen, dat ook dit
experiment met de historie van een schilder naast Vestdijks experiment naar een
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lager plan verdwijnt; want bij De Vries ontbreekt eveneens het besef van den afstand
en ontbreekt tevens de behoefte om zich, alvorens de ontmoeting met het individu
te wagen, compleet te laten insluiten door de collectieve bepaaldheid van den tijd.
Men kan op het boek van Vestdijk het een en ander aanmerken, dat men op zijn
Terug tot Ina Damman, Else Böhler of Meneer Vissers Hellevaart m.i. niet aanmerken
kon; men kan hem hier en daar betrappen op een overmatig gebruik van details, op
een te groote, remmende uitvoerigheid, veroorzaakt door een eruditie, waarvan men
de gelijke in Nederland vergeefs zoekt; maar het heeft geen zin deze critiek te gaan
uitoefenen, eer het niveau van Het Vijfde Zegel is vastgesteld als een niveau, dat geen
schrijver van Vestdijks generatie in een historische verbeelding ooit heeft kunnen
bereiken.

De omgang met het verleden
Drie dingen waren daarvoor noodig, die anderen ontbraken: ten eerste intieme
verwantschap tusschen den schrijver en zijn onderwerp, ten tweede de bestudeering
van ontzaglijk veel materiaal om deze apriori aanwezige verwantschap te toetsen
aan de historische stof, ten derde het magische vermogen om ‘de dooden te kunnen
opwekken’. Isoleert men deze drie voorwaarden even van elkaar (in werkelijkheid
zijn het natuurlijk niet anders dan gezichtspunten van één en dezelfde geestelijke
werkzaamheid!), dan vindt men, dat de eerste en derde factor (verwantschap en
magie) bij Vestdijk in volmaakte harmonie samengaan, terwijl de tweede factor (het
bestudeerde materiaal) plaatselijke disproporties teweeg brengt. Gezwellen van
eruditie, die op zichzelf steeds belangwekkend genoeg zijn, aangezien Vestdijk juist
bij de abstractste onderwerpen de grootste concreetheid weet te bereiken, geven aan
Het Vijfde Zegel een ietwat onregelmatig voorkomen; het is soms, alsof de auteur
bang is, dat men aan zijn kennis zal twijfelen en daarom het rhythme van zijn
spijsvertering (prachtig geslaagd b.v. in het Voorspel!) opzettelijk prijsgeeft voor
tijdelijke verstoppingen. Hij wordt bezeten door vlagen van een volledigheidsmanie,
die de breedheid van het panorama zoo ver mogelijk wil opvoeren, om het centrale
punt, El Greco, des te duidelijker te laten uitkomen als een product van zijn tijd en
een uitzondering op zijn tijd beide. Den lezer wordt vooraf een lijst van personen
meegegeven, die hij wel even uit het hoofd mag leeren; en achterin het boek vindt
hij nog een uitvoerige verklarende lijst van Spaansche en Latijnsche termen; teekenen
van een eruditie, die minder den eenvoud der tragedie (Van Schendel!) dan de
samengesteldheid van de historieschildering heeft gezocht. Men heeft er bovendien
veel aan, als men over goede reproducties van ‘De Begrafenis van Graat Orgaz’, ‘De
ontkleeding van Christus’ en ‘De Heilige Mauritius’ beschikt; werken van Greco,
die Vestdijk min of meer bekend veronderstelt, en die een belangrijke visueele rol
spelen in zijn roman.1)
Dat men door den schrijver naar hulpmiddelen verwezen wordt (personenlijst, lijst
van verklaringen) of zelf verwijst (reproducties), is stellig een aanduiding van één
der ‘défauts’ van Vestdijks enorme ‘qualités’. Het is echter evenzeer waar, dat die
hulpmiddelen niet van essentieel belang zijn voor het wezen van den roman; de
fabelachtige eruditie van den wetenschappelijken Vestdijk is bijzaak, niet essentieel;
1) Een schat van reproducties vindt men, behalve in het bekende standaardwerk van August L.
Mayer, in een onlangs verschenen boek van M. Legendre en L. Hartmann over El Greco
(Editions Hyperion, Parijs 1937).
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want essentieel blijft zijn gerichtheid op de levende menschen achter de scholastische
en politieke verbijzonderingen van den tijd en het land, essentieel blijft vooral ook
de gerichtheid op het geheim van El Greco. Het scholastische denken en de daaraan,
hoe paradoxaal het ‘modernen’ godsdienstigen ook moge klinken, nauw verwante
mystieke overgave aan het irrationeele - factoren, waaruit geleidelijk de
persoonlijkheid El Greco wordt afgeleid - hebben bij Vestdijk niets meer van de
‘drogredenen’ of de ‘spitsvondigheid’, die een afzijdige twintigste-eeuwsche
toeschouwer er in ziet; zij leven als concrete manifestaties dier inquisitoren,
ordebroeders en schilders, zij hebben alle tastbare, proefbare en ruikbare realiteit
van werkelijke conflicten, zij zijn waargenomen als de gevarieerde rimpels van een
beweeglijke opperhuid, die stuk voor stuk symbool zijn van een hartstocht,
gesublimeerd of niet-gesublimeerd.
Deze schrijver is daarbij op een zeer merkwaardige manier antipapist: nl. door de
technische complicaties van het katholieke denken te deelen, alsof hij er geheel in
opging...... terwijl hij tegelijkertijd die scholastische denktechniek met onnavolgbare
aardsche preciesheid en ironie herleidt tot verborgener driften! Zoo wordt de Inquisitie
hier een door en door levende werkelijkheid van menschen, die tot ‘de onzen’ zouden
kunnen behooren, juist omdat zij zoo ver van ons afstaan; zoo ziet men de disputen
over de baarmoeder der Heilige Maagd en de wrijvingen tusschen Dominicanen,
Franciscanen en Jezuïeten in het proza van Vestdijk als een strijd van formules, die
zeer werkelijke menschelijke belangen en behoeften tot theologie moeten herleiden.

Voor alles schilder
Aan deze wereld beantwoordt nu geheel Vestdijks boeiende Greco-conceptie. Hij
gaat uit van de weinig talrijke feiten, die samen voor de officieele historie ‘het leven’
van El Greco uitmaken, en van de schilderijen, waaruit de boven besproken
tweeledigheid blijkt; daarop baseert hij zijn leven van El Greco, als een weerbarstig,
maar niet principieel kettersch element in de Toledaansche samenleving. Men ziet
den schilder, die door Philips II afgewezen wordt als hofschilder, omdat zijn
‘Mauritius’ niet met de theologische eischen overeenkomt, verstrikt raken in een
wraakneming, die zich, ook voor hemzelf, vermomt als een artistiek protest tegen
eigen vormelijkheid; de psychoanalytische parallellen doemen als altijd bij Vestdijk,
langzaam (en hier zonder eenige opzettelijke theorie) uit dit gebeuren op. El Greco
gaat, zijn eigen opstandigheid toetsend aan de mystieke opvattingen van den
Franciscaan Esquerrer, in zijn ‘Kelderschilderijen’, waarvan ‘De Opening van het
Vijfde Zegel’ (geïnspireerd op een wraakmotief uit de Openbaring van Johannes)
het hoogtepunt wordt, in oppositie tegen de schilderijen van zijn officieele atelier,
die nochtans deze ontwikkeling hebben voorbereid; tot hij, door een onvoorzichtige
uitlating over zijn ‘Heiligen Mauritius’ en de persoonlijke vijandschap van den
inquisiteur Pedro Moya de Contreras betrokken wordt in een schijnproces der
Inquisitie en terugkomt op zijn verregaande stoutmoedigheid; hij legt zich neer bij
‘de heilzame regelmaat van het normale en gesanctionneerde, waarvan men de
eeuwige macht nog erkende door er zich van te verwijderen’. ‘Een goed
handwerksman te zijn’: dat is voor den aan den greep der Inquisitie ternauwernood
ontsnapten Greco de troost en de rechtvaardiging van het leven. Tenslotte is de
schilder voor alles schilder, welke gedachten, kettersch of orthodox, hem ook mogen
lastigvallen. In dit onafwijsbare feit laat Vestdijk de tweeledigheid van Greco's werk
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weer één worden; en dat hij er in geslaagd is, deze conceptie waar te maken, is wel
één van de sterkste getuigenissen voor zijn schrijverschap, waarvan Het Vijfde Zegel
één der vele ‘afsplitsingen’ is.
Menno ter Braak.

De dag des oordeels
aant.

De heer De Visser contra den heer De Monchy
Onderscheidingen in den Haagschen Gemeenteraad
HET WAS ZEKER een historisch schouwspel, gisteren in den Haagschen
Gemeenteraad, waar de heeren De Visser en De Monchy de degens kruisten over de
dramatische kunst en meer speciaal over het verboden stuk van Elmer Ryce. Men
kan zich de partijen niet beter verdeeld voorstellen. Hier de politicus van het nieuwe
slag, de man der algemeene ontwikkeling, met een welsprekendheid geladen, die
culmineert in een donderend ‘Meneer de Vóórzitter!’; een welsprekendheid, die nu
eens hartelijk is, dan weer grof, en altijd driemaal te lang. Daar de correcte en
fijnbeschaafde politicus van den ouden stempel, vóór alles een gentleman, zelfs op
een zoo hachelijk gebied als dat der kunst, met dezelfde hoffelijkheid bezield jegens
den heer De Visser als jegens de heeren Van Haeften en Vondel. Denk daarbij als
trait d'union den heer Vliegen, die geen gevat spreker is, maar noch het pittoreske
van den Stalin-profeet, noch de volmaakte afronding van den burgemeester bezit, en
men heeft een klein overzicht van het slagveld. De dramatische kunst zelf had geen
vertegenwoordiger gezonden; alles bleef in de sfeer der politiek, d.w.z. van het
standpunt der kunst bezien, in een sfeer van betrekkelijk grove en onpsychologische
onderscheidingen.
De heer De Visser, omslopen door den heer Westerman, die als een hyena op de
reeds in staat van ontbinding verkeerende interpellatie scheen te loeren, heeft ‘meneer
den Vòòrzitter’ tweemaal trachten te verpletteren met grootheid: de eerste maal met
de grootheid van Dimitrof, de tweede maal met de grootheid van Vondel. Dimitrof
en Vondel (‘onze groote Vondel’) springen met hetzelfde geluid van triomfantelijke
ontploffing uit den mond van den heer De Visser; het is hem te doen om machtige
bondgenooten, en om indruk te maken; waar de bondgenooten vandaan komen, is
een tweede. Wel maakt de heer De Visser een curieus onderscheid tusschen ‘stukken
uit het verleden’ en ‘tijdstukken’: tot het eerste genre behoort voor hem ‘Maria Stuart’
van genoemden Vondel, naar welks schoone verzen hij zeide bijzonder aandachtig
geluisterd te hebben; tot de tweede kategorie de stukken, ‘die het publiek meer
pakken’, zooals ‘De Dag des Oordeels’. Men kan aan het stemgeluid van den heer
De Visser hooren, dat hij, hoezeer ook bekoord door ‘Maria Stuart’, in het binnenste
van zijn hart dat ‘stuk uit het verleden’ heel wat lager aansloeg dan het ‘tijdstuk’,
waarmee men op de publieke opinie vat kan krijgen. ‘Stukken uit het verleden’
moeten al heel geniaal zijn, willen zij stof opleveren voor de politieke propaganda
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van den heer De Visser. Eigenlijk wilde hij zeggen (maar hij zei het niet, omdat hij
eerbied voor de cultuur heeft, zooals het een goed Moskoviet past), dat Vondel al
lang dood is, en Elmer Ryce, om even zuiver biologische redenen, nog springlevend.
Dus is ‘Maria Stuart’ ook dood; want de polemiek, die, zooals prof. Gerard Brom
terecht opmerkt, uit de reien van het stuk barst, hoort de heer De Visser niet meer.
Hij hooft alleen de schoone verzen, tenminste volgens zijn mededeeling gisteren in
den Raad. Daarom komt hij ook tot een zoo grove en nietszeggende onderscheiding
als die tusschen ‘stukken uit het verleden’ en ‘tijdstukken’.
***
Daartegenover stelde de heer De Monchy weer iets anders; hij onderscheidde n.l.
tijdstukken, die men wel, en tijdstukken, die men niet verbieden moet. De heer De
Monchy behoort, blijkens zijn betoog, tot die beschaafde, maar zuiver receptieve
geesten, die ook van den kunstenaar in de eerste plaats eerbied voor de
beleefdheidsvormen eischen; al het vulgaire, hartstochtelijke en onverzettelijke in
de kunst ontgaat hen, omdat zij bij de beoordeeling van dat phaenomeen uitgaan van
den toeschouwer; den schepper van het kunstwerk interpreteeren zij achteraf met de
maatstaven van dien toeschouwer. Dat is typeerend voor het geheele betoog van den
heer De Monchy. Hij is voor vrijheid om der wille van de verdraagzaamheid; en
verdraagzaamheid beteekent voor hem, dat men de goede vormen respecteert, de
dingen niet cru zegt, geen overduidelijke toespelingen maakt. De schrijver moet, wil
men den heer De Monchy gelooven, in staat zijn om zich van al die tijdelijke polemiek
te ontdoen. Wanneer Elmer Ryce den op Goering gelijkenden generaal Rahovsky
b.v. door een langen, mageren, beschaafden en op niemand gelijkenden maarschalk
zou hebben vervangen, zou de heer De Monchy dat als een aanwinst voor de
dramatische kunst hebben beschouwd; alle actualiteit is voor hem bedenkelijk verwant
aan ‘armoede van geest’. Men moet hierbij alweer niet denken aan ‘onzen grooten
Vondel’, die in talrijke stukken, het duidelijkst in zijn ‘Palamedes’, bewijzen van
zulk een armoede van geest herhaaldelijk aan den dag legt; ja, de heele Vondel, die
voor het door den heer De Visser in poëtische extase aanschouwde ‘Maria Stuart’
280 gulden boete moest betalen, is ondenkbaar zonder felle actualiteit en, ergo, een
koor van verbiedende autoriteiten! Maar Vondel behoort tot de ‘stukkenschrijvers
uit het verleden’, en vermoedelijk zal ook de heer De Monchy straks ergens opgaan
(wellicht verzelschapt door den heer De Visser), om Vondels geboortefeest mede te
vieren. Moge dan de geest van ‘Palamedes’ den burgemeester niet in zijn droomen
verontrusten!
De heer De Monchy wil geen tijdstukken verbieden, volgens zijn zeggen; maar
wel tijdstukken, waarin al te veel tijd voorkomt. Het moet niet ergens op lijken, om
het populair uit te drukken. M.a.w.: gecastreerde tijdstukken zullen den burgemeester
te allen tijde welkom zijn. Een dictator, zooals die in ‘De Witte Ziekte’ van Capek
ten tooneele wordt gevoerd, en die inderdaad naar niet veel lijkt, omdat hij nergens
op lijkt, mag gerust worden vertoond, maar men wage het niet, het publiek iets voor
te houden, dat werkelijk actueel is, omdat het voortkomt uit de aanschouwing van
het brieschende wonderdier zelf; men wage het niet, wezens van vleesch en bloed
te demonstreeren, ademende, levende wezens, die immers altijd op iets lijken! Dan
zou het tooneel immers zijn karakter van onschuldig amusement verliezen; het zou
gevaarlijk kunnen worden voor de rust, die heerscht op de kerkhoven van den geest;
het zou die vulgaire en hartstochtelijke actualiteit kunnen krijgen, die zelfs den heer
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De Visser zou kunnen herinneren aan de Moskovitische processen, waarover hij zoo
tactvol gezwegen heeft, toen hij voor de onafhankelijke rechtspraak opkwam. Houden
wij ons dus aan de indeeling van de kunst, die de heer De Visser heeft voorgeschreven
en die de burgemeester op zijn manier heeft overgenomen; dan zal er niets gebeuren,
noch ten kwade, noch ook ten goede, en de Dag des Oordeels zal per
politieverordening tot nader bericht worden opgeschort.
M.t.B.

Negentiende-eeuwsch Amsterdam.
aant.

Marianne Philips, Henri van den Overkant (C.A.J. van Dishoeck),
Bussum).
Deze roman van de vruchtbare schrijfster Marianne Philips, die zeer vruchtbaar is
in haar productie, onderscheidt zich aanzienlijk van haar mindere boeken. Hoezeer
haar stijl ook bepaald moge blijven door realistische uitvoerigheid, er is in ‘Henri
van den Overkant’ iets zeer levends en boeiends, dat dadelijk de aandacht trekt. Het
is een sociale roman, zonder de grofheid en psychologische onwaarachtigheid van
sommige opzettelijk-collectivistische voortbrengselen; in het middelpunt staat een
zeer concrete persoonlijkheid, die zich tot volwassenheid ontwikkelt, en het sociale
milieu (de Joodsche middenstand van Amsterdam in den tijd van de opkomst der
socialistische gedachte) is om dezen Henri met zorg gegroepeerd. De schrijfster heeft
zich zeer goed gedocumenteerd, zonder daarom in een uitstalling van documenten
te vervallen; dat geeft aan het boek zeker sfeer. Alleen de realistische uitvoerigheid
is hier en daar storend; altijd moet de Nederlandsche romanschrijfster weer laten
merken, dat zij voor de ‘erge dingen’ niet bang is, en in zulke gevallen offert ook
Marianne Philips aan het groot vertoon. Zij weet echter doorgaans de klippen der
smakeloosheid te omzeilen; toch karakteriseeren dergelijke passages het boek met
al zijn onmiskenbare qualiteiten nog als een overgangsproduct. Ook de
kunstenaarsfiguur Henri heeft onder dien toestand wel eens te lijden.
De hoofdverdienste van dezen roman blijf: echter de zuiverheid van de waarneming,
vooral van de Joodsche wereld en de sociale roerigheid in het negentiende-eeuwsche
Amsterdam; en dat is een verdienste, waaraan men niet voorbij mag gaan.
M.t.B.

Onze ‘volksdichter’.
aant.

J. Greshoff, Gedichten. Derde druk. (A.A.M. Stols, Maastricht).
Van Greshoffs complete gedichten (die overigens bij iederen druk weer completer
worden) is thans, betrekkelijk kort na de tweede, reeds de derde uitgave verschenen.
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Een verheugend teeken van een groeiende belangstelling in het oeuvre van iemand,
die enkele jaren geleden nog ‘in den ban was bij het modern-georiënteerd publiek’,
zooals hij het zelf uitdrukte. De leuze: ‘Geen orgeltoon, maar uw persoon’, die
Greshoff aan Beets ontleende, schijnt dan toch eindelijk weerklank te vinden; en hoe
verstokt zou dit volk trouwens moeten zijn, wanneer het niet naar de stem van dit
geweten wilde luisteren! De eigenaardige en zoo bijzonder persoonlijke mengeling
van volkschheid in den goeden zin en individualistisch protest die het dichtwerk van
Greshoff kenmerkt, heeft een accent van verteedering en verontwaardiging, waaraan
geen mensch ontkomen kan; de lyricus Greshoff is diegene onder onze dichters, die,
zonder iets van zijn standpunt op te offeren aan den publieken smaak (zooals
Werumeus Buning), de trait d'union kon worden tusschen de ‘happy few’ van zijn
generatie en de befaamde ‘breede lagen’: maar zijn populariteit is toch een andere
dan die van Beets en De Genestet (met welken laatste hij overigens eenige
verwantschap heeft, zeer in de verte).
De tijden zijn veranderd, de rol van het intellect en van den poëet is anders dan
vroeger; daarom is ook de verhouding van Greshoff tot zijn volk anders dan die van
den negentiende-eeuwschen poëtischen moralist-dominee. Er is minder
gemoedelijkheid, er is een apocalyptischer toon, er is een permanente
waarschuwingsdienst noodig; het volk moet zich verdedigen tegen zijn eigen
caricatuur, die Volk met een hoofdletter heet; Greshoff staat in dien strijd vooraan,
en blijkens weer een nieuwen druk wordt er naar hem geluisterd.
Deze nieuwe uitgave is royaler dan de vorige; de afzonderlijke verzen staan op
afzonderlijke bladzijden, hetgeen de lectuur veraangenaamt. De inleiding van S.
Vestdijk is vervallen; een nieuw slotgedicht (‘Le Radeau de la Méduse’) is
toegevoegd, een nieuw portret van den dichter opgenomen.
M.t.B.

Uit den voortijd
aant.

Het dichterlijk wereldbeeld van A. Roland Holst
Ontmenschelijking en visioen
A. Roland Holst, Een Winter aan Zee. (A.A.M. Stols, Maastricht)
Hendrik de Vries, Atlantische Balladen (Ursa Minor 1937)
IN DE ONTWIKKELING van den nu bijna vijftigjarigen dichter A. Roland Holst
staat het boek Een Winter aan Zee het allerverst af van zijn eersten bundel Verzen,
waarmee hij in 1911 nog aarzelend debuteerde. Het element ontmenschelijking, dat
Holsts poëzie steeds sterker ging bepalen, heeft thans zoozeer de overhand gekregen,
dat alle andere elementen er door verdrongen zijn; Een Winter aan Zee is, in zijn
gansche architectuur, een streng getuigenis van iemand, die zich terugtrok op de
grootst mogelijke soberheid. Tien afdeelingen achtregelige strophen zijn op zichzelf
al een bewijs, dat de dichter alle variatie in den zin van vormenrijkdom is gaan
versmaden; hij koos den vorm, die in de grootste monotonie de zuiverste expressie
van zijn dichterlijke intenties kon brengen. Roland Holst streeft hier naar den eenvoud
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van het kristal, die niet gevonden kan worden in veelheid van motieven of originaliteit
van vinding, maar slechts in de verscheidenheid der facetten van één onverbiddelijken
grondvorm; zijn wereldbeeld, dat zich niet meer gewijzigd heeft sedert hij Voorbij
de Wegen en De Wilde Kim schreef, wordt in Een Winter aan Zee op die manier
telkens weer samengevat, om telkens weer losgelaten te worden en in een ander
aspect terug te keeren.
bleek, met oogen leeg, in dit
vreemde spiegelbeeld geboren
van een rijk, dat wij verloren
achter den tijd.

Zoo projecteerde reeds in Voorbij de Wegen Roland Holst zijn menschelijke gestalte
tegen een metaphysischen, legendarischen, ‘voortijdelijken’ achtergrond; deze
projectie herhaalt hij hier thans in de aristocratische veelvoudige soberheid van korte
gedichten, waarin hij nog meer met de persoonlijke aanleiding tot die gedichten heeft
afgerekend. De ontmenschelijking heeft zich voor Roland Holst echter voltrokken
zonder eenige opzettelijke oppositie tegen het psychologische wezen mensch als
zoodanig en eveneens zonder eenig philosophisch betoog; van den beginne af heeft
hij geteerd op het heimwee naar ‘een rijk, dat wij verloren achter den tijd’, en het
komt zelfs niet bij den aandachtigen lezer van deze poëzie op om te gaan informeeren
naar de philosophische fundeering van dat dualisme. Wanneer men de wortels van
Holsts dualisme wil opsporen, kan men de philosophie buiten beschouwing laten;
want zijn wereldbeeld is ontstaan uit de levenservaring van een gespleten natuur, die
tevens een door en door dichterlijke natuur is. De dichter staat hier altijd voor den
philosoof en den psycholoog; daarom is Holst zelfs als prozaïst dichter, want ook in
zijn proza neemt de wereld dadelijk de gedaante aan van een visionnaire ‘tweede
wereld’, waarachter het bestaan van een eerste, verloren wereld al stilzwijgend is
verondersteld (hij schreef eens een essay over bommenwerpers, waarbij men het
gevoel had, dat zij aanstonds een noodlanding zouden maken op de Elyseesche
velden!).
Het dualistisch wereldbeeld vertolkt dus de diepe gespletenheid in het leven van
dezen dichter, maar het is er tegelijk de sublimeering van; want in deze wereld van
Holsts poëzie is toch een eenheid en geslotenheid gekomen, die o.a. blijkt uit de
volkomen afwezigheid van philosophische en psychologische problemen in zijn werk.
Ziedaar ook het kenmerk van de groote romantische poëzie: zij roept een wereld op
en bezweert den twijfel van het intellect in het visioen. Zoolang zij zich nu aan de
rechtvaardiging door het visioen houdt, en niet probeert zich achteraf door theorieën
van bedenkelijken aard ook nog eens voor het verstand te rechtvaardigen als een
soort levensleer, is zij zuiver in haar element, en de verhouding, die een lezer tot
deze poëzie vindt, zal uitsluitend bepaald worden door zijn eigen mogelijkheden tot
contact met 't visioen. Om de afwezigheid van philosophische en psychologische
problemen, d.w.z. de ontmenschelijking van de wereld, voorzoover die door
verstandelijk redeneeren en menschenkennis wordt beheerscht, naar waarde te kunnen
schatten, moet men zelf de sublimeering, in het romantische dichterschap voltrokken,
tot op zekere hoogte als vanzelfsprekend kunnen ervaren. Er zijn geesten, die ik
volstrekt niet apriori als botterikken zou willen verwerpen, aan wie de poëzie van
Een Winter aan Zee volkomen voorbij moet gaan, eenvoudig omdat zij deze
sublimeering in het visioen volstrekt niet kunnen deelen; de ontmenschelijking die
uit de romantische wereld van Roland Holst zoo duidelijk spreekt, kan voor hen niet
anders zijn dan een romantische zinsbegoocheling zonder humor, die zich verwart
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in priesterlijk voorgedragen woorden. Hun fout, als ik het zoo noemen mag, is in dit
geval echter hun gebrek aan gevoel voor de grootheid en volmaakte zuiverheid van
deze poging tot ontmenschelijking; de priesterlijke toon is hier n.l. niet onecht, zooals
bij de valsche mystici, maar een gevolg van de concentratie op het dichterschap,
zoodat men het geheele wereldbeeld van Roland Holst met zijn vorstand kan afwijzen
en er toch de visionnaire kracht van ondergaan.

Tusschen het puin van sagen.
Ont menschelijking: vergelijk slechts de menschelijkheid van Holsts leeftijdgenoot
Bloem op zijn vijftigste jaar. Men wandelt, in Een Winter aan Zee, tusschen het puin
van sagen, waaruit de dichter zijn eigen sage opbouwt. Een mytholoog zonder
mythologie zou men Roland Holst hier kunnen noemen; want de herinnering aan de
Keltische en Grieksche ‘voortijden’, die dezen bundel doorspookt, neemt nergens
de vaste vormen aan van een nieuw sagencomplex; Holst bouwt met herinneringen
en namen, deze vlagen van verleden zijn zijn ware element. Men kan ook het
duinlandschap van des dichters woonplaats Bergen terugvinden, maar evenmin als
naturalistisch of arcadisch gezien tafereel; Holst ziet, mutatis mutandis, Bergen,
zooals El Greco Toledo: ontmenschelijkt, in een visioen. En al de woorden, die tot
de Holstiaansche liturgie behooren, zooals daar zijn: koude, oud verwilderd zonlicht,
sneeuw, zwermen, wind, brand, oorlogen, eeuwen, ramen, kimwolken, maan,
voortijden.... zij zijn ontmenschelijkt, bestanddeelen geworden van het sagenpuin.
Er is bij Holst eigenlijk maar één sage (die men misschien altijd het best uit puin
opbouwt): de sage der ontmenschelijking zelf. De mensch heeft zijn ware wereld
verloren, en daarom is hij verstooten en veroordeeld tot de gespletenheid, met als
hoogste genade het visioen van het ‘overzeesche’.
Vergaan zijn de droomschepen
der wereld. Ver zonvuur
en leege zee verdwenen
aan kimwolken een grootsch
weleer nog, maar naar hier
daalt vaal en allerwegen
uit den omtrek des doods
van ander vuur de aschregen.

Of, duidelijker metaphysisch nog:
Wat riep uit welke gouden
kelen weleer? Welk heil
daagde, maar bleek onthouden
- door welke schuld? - aan 't eerst
plan der planeet? Somwijl
gaan, maar uit stiller kelen,
wind en licht om het zeerst
er tergend op zinspelen.

Dit is de leer van Roland Holst, die gelukkig geen leer (philosophisch en
psychologisch) wordt, maar een visioen blijft.... dat echter zijn leven meer en meer
bepaalt. Zelfs ontdekte ik in Een Winter aan Zee iets, dat lijkt op.... visionnaire
polemiek!, een hartstocht, die overigens wel allerminst tot de Holstiaansche behoort:
Zij voorspelden mijn lied

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

ijl einde in leegte en koude Maar zij begrepen niet
wat heimwee kan: tot wonden
verhevigt het verouden
oog en oor, en brandschat
de taal, om te doorgronden
wat de wereld vergat.

Dit is een duidelijke ‘defence of poetry’, gericht tegen de ‘zij’, die van Holsts
taalmystiek niet willen weten; een verdediging van het heimwee naar de ‘voortijden’
en van de taal als macht ‘om te doorgronden wat de wereld vergat’. Een bewijs, deze
‘polemiek’, hoezeer Roland Holst zich met zijn sage heeft vereenzelvigd; hij wil
haar zelfs verdedigen! Daarvoor moet hij zich afwenden van de hedendaagsche
pygmeeën, wier taal handelswaar is, afgesleten door de circulatie; zijn
ontmenschelijkingsstreven is tevens een mystieke duik naar de bronnen der taal,
waarvan de romantici den adeldom steeds meenden te vinden in een beteren
‘voortijd’....
De ontmenschelijkte wereld van Roland Holst heeft in Een Winter aan Zee haar
soberste en meesterlijkste, misschien ook haar laatste samenvatting gevonden. Want
het valt moeilijk in te zien, hoe de dichter nog verder zou willen doordringen in dit
rijk, dat hij niet bereiken mag.

Overeenkomst tusschen twee verschillenden.
Over het verzamelde werk van Hendrik de Vries (Nergal) heb ik in Het Vaderland
van 27 Juni j.l. uitvoerig geschreven. Ik zal mij daarom, nu zijn Atlantische Balladen
in boekvorm verschenen zijn, bepalen tot een korte aankondiging van deze
merkwaardige poëzie. De reden, dat ik zulks in dit verband doe, is de gedeeltelijke
overeenkomst tusschen het werk van Roland Holst en dat van De Vries, dat overigens
toch maar weinig innerlijke verwantschap vertoont. In de Atlantische Balladen ziet
men nl. ook de ontmenschelijkingstendens samengaan met een mythologie zonder
mythologie, die het visioen van den dichter draagt. De sage van het verzonken Atlantis
krijgt bij Hendrik de Vries evenmin vasten vorm als het ‘voortijdelijk’ gebeuren bij
Roland Holst; zij dient slechts als benaming van De Vries' eigen verbeeldingswereld.
Er bestaat ongetwijfeld verband tusschen deze twee factoren: ontmenschelijking en
‘sagenpuin’; beide getuigen van 'n anti-psychologische en visionnaire verhouding
tot de wereld. Zoowel Roland Holst als De Vries hebben in deze verhouding de
verwerkelijking van hun dichterschap gevonden.
Gij wreevlen en slaafsgedweeën,
Gaat heen, verwischt op uw kaarten
De grenzen om ons gebied;
Want hier, waar gegier van stormen
En dreuning van regenzwaarten
Weerkaatst in 't Atlantisch lied,
Hier, waar de dierlijke vormen
Der vliegende wolkgevaarten
Gebeeldhouwd staan in graniet,
Hier zijn de heerschers der zeeën.

Menno ter Braak
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Grazige weiden
aant.

Eerste vertooning in Den Haag
De anthropomorphe Godsvoorstelling
HEDENMORGEN heeft in het Apollo-theater voor genoodigden een eerste vertooning
plaatsgehad van de negerfilm ‘Green Pastures’, die, na aanvankelijk door de
keuringscommissie te zijn verboden, bij herkeuring voor openbare vertooning is
toegelaten. Er was een zeer talrijk publiek opgekomen, waaronder verschillende
protestantsche en katholieke geestelijken. De vertooning werd met groote aandacht
gevolgd.
Met bijzondere voldoening kunnen wij constateeren, dat door de herroeping van dit
ongemotiveerde verbod, waarop wij in ons avondblad van 7 Mei hebben
aangedrongen, eerherstel is verschaft aan een film, die alleszins de aandacht van het
Nederlandsche publiek verdient. Ik schreef naar aanleiding van de vertooning te
Brussel over het karakter van deze anthropromorphe Godsvoorstelling o.a. het
volgende:
In de negerfilm ‘Green Pastures’, door den schrijver van het gelijknamige tooneelstuk,
Marc Connelly, in samenwerking met William Keighley gemaakt, die men ook als
een documentair van de negerpsychologie zou kunnen beschouwen (al blijft het de
vraag of men de anthropomorphe Godsvoorstelling van negers in het filmbeeld
werkelijk kan vangen), heeft men een voorbeeld van een primitief Christendom,
zooals dat ook uit de negrospirituals naar voren komt. Inderdaad; maar sedert wanneer
is de primitieve Godsvoorstelling oneerbiedig? Wie heeft het recht ons de
kennismaking te ontzeggen met een conceptie van het Oude Testament, zooals die
uit de fantasie der Zondagsschool (al dan niet van negers) wordt geboren?
Het Oude Testament is nu eenmaal rijk aan tafereelen, die de kinderziel bezig
houden om het tafereel zelve; het is een van die heilige boeken, die overloopen van
driftige vitaliteit, en het ligt daarom voor de hand, dat het kind en de neger, die niet
in historische kategorieën denken, maar de gegeven materie allereerst gebruiken als
stof voor de nabije verbeelding, uit de gestalten van het Oude Testament niet in de
eerste plaats godgeleerde conclusies trekken. Zij aanvaarden zelfs de Godsvoorstelling
en het mysterie van de schepping met alle contradicties, die daarin liggen opgesloten;
alles is voor hen waarheid en plastiek in eenen. Het interessante van zulk een conceptie
is, dat de twijfel er nog geen rol in speelt hoegenaamd; ook datgene, wat wij
vergeestelijking noemen ontbreekt, want de primitieve behoeften houden met een
‘geestelijken achtergrond geen rekening. Daarom is God in de film “Green Pastures”
een eerwaardig mensch (wij zouden zeggen: iemand met de stralende autoriteit van
een zéér deftigen mensch, onaantastbaar door zijn gekleede jas, almachtig doordat
hij de beschikking heeft over een onbeperkt aantal “trucs”, alziend door een
wonderbaarlijk snelle verplaatsbaarheid); daarom is de engel Gabriël hier een ietwat
sloome manager in een wit gewaad; daarom is het drama van het Uitverkoren Volk
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hier een gevolg van een mislukte “truc” van God, die ten slotte moet worden geboet
door het lijden van Christus. Er is in dit alles niets oneerbiedigs, want het kinderlijke
kan niet oneerbiedig zijn voor wie het begrijpt; een hemel, waarin visch gebakken
wordt, en engelen met hoezen om de vleugels loopen, is in deze conceptie normaal;
hij is een teeken van kinderlijken eerbied voor het Allerhoogste, dat niet te verheven
is voor goed gebakken visch en in het beschermen van vleugels tegen stof een bewijs
van goed gedrag zal ontdekken. De primitieve voorstelling van het neger-Christendom
wortelt in de moraal van goed en kwaad, die elkaar op zeer menschelijke wijze
bestrijden; en “Green Pastures” is meer dan wat ook een film over hardnekkige
moralisten, die de overal op de loer liggende immoraliteit met hùn middelen trachten
te verdrijven.
Primitief en kinderlijk is het ontbreken van een bewust gedacht verleden; alles
geschiedt in een onmiddellijk nabij heden, zooals men dat ook in de middeleeuwsche
schilderkunst kan zien (zonder dat het tot dusverre in een vrij land verboden werd
daarnaar te kijken). De historie van Noach (een van de voortreffelijkste stukken uit
deze film, vooral ook door het prachtige spel van den neger-Noach!) wordt dus een
historie van ons; daarom is de humor, die ten opzichte van het verleden zoo dikwijls
wordt stopgezet, een zeer essentieel bestanddeel van dit gedeelte. Noach, met God
discussieerend over de hoeveelheid whisky, die hij mee aan boord van de Arke mag
nemen, is aandoenlijk in zijn allermenschelijkste vroomheid, die van de zwakheid
des vleesches niet verstoken is. De vroomheid wordt hier niet gezocht in een
uitgestreken gezicht en een rapport met louter tienen, maar in een bizondere toewijding
aan de zaak des Heeren; men denkt bij het bezoek van God aan den negerpredikant
Noach (de superpredikant bezoekt den onderpredikant!) onwillekeurig aan het bezoek
van de goden aan Philemon en Baucis, die voor hun goed gedrag en smakelijk souper
in boomen werden veranderd; God schenkt, na Zich tegenover Noach met een kleine
“donder- en bliksemtruc” te hebben gelegitimeerd, aan dezen braven sterveling inzicht
in zijn groot regenplan. Dat is naïef, zooals hier de heele schepping een naïeve
aangelegenheid is; maar aangenomen, dat de anthropomorphe Godsvoorstelling zulke
naïeveteiten accepteert, omdat zij aan de vergeestelijking en den twijfel geen behoefte
heeft, dan is er in deze regeling van zaken een diep respect te ontdekken voor den
wil des Heeren’.
***
Ook de Hagenaars zullen nu van a.s. Vrijdag af in de gelegenheid zijn met hun eigen
gezond verstand de al-dan-niet-juistheid van die opvatting te beoordeelen. Laten de
aanstootzoekers rustig thuisblijven; niemand zal hen dwingen zich te ergeren, als zij
meenen, dat de anthropomorphe Godsvoorstelling der negers ergernis geeft.
Onze filmcriticus komt op de film als kunstuiting a.s. Zaterdag terug.
M.t.B.

Nietzsche en zijn moeder
aant.

Een ontroerende correspondentie over den zieke
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‘Mass und Wert’, Nov.-Dec.
Binnenkort zal Erich F. Podach in een boek ‘Der Kranke Nietzsche’ een volledige
publicatie brengen van de brieven van Nietzsches moeder aan Franz von Overbeck,
die zij tusschen 1889 en 1897 (het jaar van haar dood) geschreven heeft.
Mass und Wert, het nieuwe tijdschrift voor vrije Duitsche cultuur onder leiding
van Thomas Mann, brengt nu in de tweede aflevering een selectie uit deze
correspondentie, die een bizonder ontroerend beeld geeft van de sympathieke
moederfiguur in haar verhouding tot den gevallen titaan. Reeds op deze enkele brieven
afgaande, mag men wel constateeren, dat de moeder een veel spontaner, natuurlijker
gevoel beeft gehad jegens Nietzsche dan de pretentieuze Elisabeth Förster - Nietzsche
met haar eerzucht om den broeder te annexeeren voor haar moraalprincipes en
rancunes. De brieven van de moeder zijn daarom zoo ontroerend, omdat zij een
voorbeeld geven van werkelijke (zeldzame) zelfverloochening; deze vrouw heeft
geen ander levensdoel meer dan haar ‘Herzenskind’ te verzorgen, ook als
langzamerhand de hoop op herstel verdwijnt en de trieste werkelijkheid van de
absolute ongeneeslijkheid tot haar doordringt.
Eerst is zij vol hoop; ieder teeken van beterschap vervult haar met vreugde; zooals
dat meer gaat is zij een weinig in oppositie tegen de wreede doktoren; een simpel
Godsgeloof (hetzelfde, dat Nietzsche, met den hamer philosopheerend, vernietigde),
helpt haar om aan het herstel te blijven gelooven. Zij is een beetje boos op prof.
Binswanger, die de geschriften van Nietzsche qualificeert als ‘Schöngeisterschriften’
en geen tijd heeft om die te lezen. Zij verheugt zich erover, dat de symptomen van
hoogmoedswaanzin langzamerhand afnemen en dat Nietzsche zich in gezelschap
soms zoo goed gedraagt. Aanvankelijk heeft Nietzsche nl. zijn geheugen nog voor
een deel tot zijn beschikking; ‘er erinnert sich an alles, was er erlebt hat oder gelesen,
und geht mit viel Verstand und Urteil auf jede Einwendung und Bemerkung
meinerseits ein.’ Hij phantaseert nog op de piano en weet nog over Italiaansche
muziekprogramma's te vertellen; zelfs de ‘Meistersinger’ speelt hij; ‘da heisst es
schliessen und auf die Veranda und vorlesen, denn Wagnersche Sachen lass ich ihn
gleich gar nicht spielen.’
Maar langzamerhand, in 1892, verdwijnen ook deze laatste opflikkeringen van
Europa's grootste intelligentie. Nietzsche speelt met vijf portemonnaies; als hij op
de wandeling iemand ontmoet, moet zijn moeder hem vermanen ‘sein hübsches
ernstes Professorengesicht zu machen’; hij herhaalt stereotiepe zinnen: ‘Ich bin tot
weil ich dumm bin’. En de schrijfster van deze brieven moet bekennen, dat de wreede
artsen gelijk hadden; haar eenige troost is nog het kind, dat weer kind geworden is,
en zegt: ‘Meine Mutter. Du hast einde gute Sache in Deinen Augen’.
***
Het interessante nummer opent met een belangrijke studie van Oskar Goldberg over
de Grieksche mythologie. Thomas Mann geeft opnieuw een fragment uit ‘Lotte in
Weimar’. Ernst Krenek beantwoordt in een boeiend artikel de vraag ‘Ist Oper heute
noch möglich?’ Heinz Politzer heeft poëzie, Oskar Maria Graf proza bijgedragen.
Konrad Falke maakt kantteekeningen bij de ‘Hakenkreuzigung der Kunst’, Ernst
Weiss schrijft over Kafka's dagboeken en brieven.
M.t.B.
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Van de leestafel
aant.

Taï Agen Moro, Levend Speelgoed. (Van Holkema & Warendorf,
Amsterdam, 1937.)
Mevrouw Taï Agen Moro heeft al meer boeken geschreven, met de niet weinig
belovende namen ‘Kleine Vrouw’ en ‘Onmondig Genie’. Zij bewoog zich daarin in
het lichtelijk gedurfde erotische genre: cabaretsterren en onbevredigde vrouwen
waren haar geliefkoosde personages. Thans overrompelt zij ons met een soort sprookje
van levend speelgoed: een Aapje en een Kikker, die wegloopen van het bureau,
waarop zij hun standplaats hebben, en via de Leidsche straat in het circus terecht
komen, waar zij een nummer maken. Het nogal zotte verhaaltje is doorspekt met een
aantal philosophische opmerkingen en moralisaties en, hoewel ditmaal in het geheel
niet gedurfd, evenmin een overtuigend bewijs van het talent dezer schrijfster als de
voorgaande werkzaamheden. Bedenken van vreemde dingen is nog iets anders dan
fantasie. Aapje en Kikker behooren tot een qualiteit speelgoed, die kinderlijke charme
mist.... en daarop komt het bij speelgoed nu eenmaal aan.
M.t.B.

Van de leestafel
aant.

Dr M. Wagenaar, Isaac Hollandus. De Alchimist van Stolwijk. (De
Torentrans, Zeist, 1937.)
Deze roman berust, naar de schrijver meedeelt, op historische gegevens. De
alchimisten Isaac Hollandus en Johannes Isaacsz Hollandus hebben in den tijd van
Prins Maurits te Stolwijk in de buurt van Gouda hun tenten opgeslagen om hun
experimenten daar voort te zetten. Dr Wagenaar geeft nu een zeer levendige
beschrijving van hun doen en laten, van de dorpsche atmosfeer dier dagen om deze
vreemde eenden in de bijt, en vooral ook van de alchemie, zooals die door de twee
meesters werd beoefend. Zij schijnen door Hugo de Groot nog boven Paracelsus te
zijn gesteld; dus van hun bekwaamheid behoeft men geen geringe verwachtingen te
hebben. Dr Wagenaar heeft zich, dit moet gezegd worden, zeer goed op de hoogte
gesteld van zijn omvangrijke stof; de beschrijving van de alchemistische
gedachtenwereld, met haar merkwaardige symboliek en mystiek, gaat hem dan ook
vlot af.
Iets anders is de roman-psychologie. Die blijft conventioneel en dus geheel
bevangen in het vertelschema, dat bij historische verhalen gebruikelijk is. Niet, zooals
b.v. in ‘Het Vijfde Zegel’ (een boek dat zich vanwege het gegeven een oogenblik
met deze geschiedenis laat vergelijken). Is de groote kennis van den auteur
doorgedrongen tot in de karakterteekening. Een boeiend relaas weet dr Wagenaar
echter zeer zeker te geven, terwijl liefhebbers in de mysteriën der geheimzinnigste
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aller wetenschappen aan der schrijvers klaarblijkelijke belezenheid hun hart kunnen
ophalen.
M.t.B.

Op reis voor Europa
aant.

Een journaal van menschen en landschappen
Three men in a boat, en hun bewonderaar
Anthonie Donker, Penibel Journaal. (W. de Haan, Utrecht z.j.)
De ontwikkeling van den jongen dichter Anthonie Donker tot den gezeten
letterkundige Anthonie Donker, tevens prof. dr N.A. Donkersloot, is een onderwerp
op zichzelf. Wij hebben hier te doen met een werkelijk zeer begaafde poëtische
natuur, die de grootste verwachtingen wekte.... en zich bij die verwachtingen al te
spoedig heeft neergelegd, als waren zij een wezenlijk resultaat. Want de publieke
opinie heeft Anthonie Donker met hulde overstelpt; hij werd met (zeer verdiende)
prijzen gekroond tot een soort Petrarca van het Nederlandsche Capitool, en men was
algemeen verlangend naar de verdere loopbaan van den jongen gelauwerde. Toen,
langzamerhand, kwam men hier en daar tot de ontdekking, dat Anthonie Donker zich
niet verder ontwikkelde;
ANTHONIE DONKER.
--> men wachtte op zijn daden, maar zij kwamen niet. Dat wil geenszins zeggen, dat
hij jaren lang ging zwijgen, integendeel; Anthonie Donker werd een populair publicist,
een vlot en smakelijk schrijvend criticus van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en
van het Critisch Bulletin, dat hij oprichtte om de critiek te ‘saneeren’. Daardoor
vervreemdde hij, naarmate hij populairder werd, van zijn vroegere medestanders,
die ± 1925 in de Vrije Bladen hun eerste orgaan vonden; die vervreemding zal
menigeen, die dit conformisme vorderingen zag maken gespeten hebben, maar zij
voltrok zich daarom niet minder onverbiddelijk. Anthonie Donker werd meer en
meer de spreektrompet van een vaag, hoewel altijd opgewekt humanisme, en het was
daarom ook niets meer dan natuurlijk, dat hij aansluiting zocht bij den meer tot
grübeln geneigden, maar ook in denzelfden trant humanistischen Dirk Coster; het
Critisch Bulletin vond bij De Stem onderdak, en meer en meer werden deze twee
namen in één adem genoemd. Of dit Critisch Bulletin er in geslaagd is het
voorgenomen saneeringsplan uit te voeren, moge de lezer zelf beoordeelen; wat mij
in dit verband interesseert, is voornamelijk de onherroepelijkheid van zulk een
ontwikkelingsgang. Een talent legt zich te vroeg neer bij zijn roem: dat is geen
quaestie van opzet, maar een fataliteit, die dat talent zelf overigens niet zoo kan zien
en dus als een dwaze legende beschouwt; maar voor den toeschouwer maakt dat geen
verschil. ‘Het gevaar is in dezen niet de domheid en de bekrompenheid’, schreef ik
in 1931 in een opstel getiteld Anthonie Donker, Administrateur, ‘maar het geleidelijk
aan opgaan in die processen (de ups and downs der Nederlandsche letterkunde),
zoodat men er niet meer bovenuit kan kijken. Op zichzelf is het al een eenigszins
hachelijk teeken, dat iemand als Donker met dezelfde intelligentie en ruimheid kan
schrijven over Bierens de Haan, Houwink, Boudier-Bakker, Slauerhoff; met dezelfde

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

intelligentie, met dezelfde onpartijdigheid en vriendelijkheid dus, alsof hij door deze
verschillende phaenomenen alleen maar vriendelijk geboeid en niet hartstochtelijk
geintrigeerd ware’. Ik meen, dat ik mij niet vergiste, toen ik in dat jaar het eklekticisme
van dezen auteur zag als een voorteeken voor een administrateursfunctie in de
Nederlandsche letterwereld.

De dichterlijke impressionist.
Het gevaar is niet de domheid en bekrompenheid, maar juist de vriendelijke
intelligentie en ruimheid: deze diagnose past m.i. namelijk geheel en al op het Penibel
Journaal, waarin Anthonie Donker verslag uitbrengt van een reis naar het congres
van de P.E.N.-club te Buenos Ayres. Het is een buitengewoon leesbaar boekje
geworden, dat zal niemand ontkennen; men leest het voor zijn pleizier en zeer snel
uit; men wordt voortdurend getroffen door den smakelijken schrijftrant van Anthonie
Donker, die altijd een dichter is gebleven, ook al beoefende hij het essay of den
roman (zijn Schaduw der Bergen qualificeerde ik destijds in deze courant als den
roman van een uitgedijden dichter, en het was typeerend voor dit boek, dat het niet
dunner werd bij den tweeden druk, hoewel de schrijver er een tweehonderd pagina's
uit had verwijderd). Maar in Penibel Journaal openbaart zich de dichter in de gedaante
van den superieuren journalist; het proza van Donker heeft hier al de charmes van
een uitnemend ‘gezien’ reisverhaal, waarbij het vooral aankomt op den pittoresken
toets, het veegje kleur, de verdeeling van licht en donker; altemaal kenteekenen van
een poëtische natuur, die zich manifesteert op een gebied, dat door poëtische arabesken
kan worden opgefleurd, zonder dat het daarom poëzie wordt. De essayistische
qualiteiten van Anthonie Donker worden ten zeerste bepaald door dit aangeboren,
in de super-journalistiek op een bijzondere wijze gemetamorphoseerd dichterschap;
zijn critiek op menschen en dingen is impressionistisch, snel bevredigd, dus
schilderachtig en tevens ondiep. Zoo komt het dan ook, dat de landschappen en
stemmingen in Penibel Journaal vaak uitstekend zijn getroffen, terwijl de menschen
gezien worden door den bril van een geimponeerd letterkundige, die het heerlijk
vindt groote mannen van nabij te kunnen bekijken en geniet van de intimiteit der
P.E.N.-clubgoden. Zeldzaam goed verstaat Anthonie Donker de kunst met een paar
‘vegen’ van zijn dichterpenseel een beeld op te roepen:
‘De kerk van St. Jerôme in Lissabon is als een grot uit een wonderlijke grijze,
harde en korrelige steen; het teveel aan ornament vervalt als men het meer van verre
beziet en in die grijs doorlichte spelonk kijkt, op grooten afstand van het gouden
altaar.’ Bosch bij Rio de Janeiro: ‘Een ontzaglijke groene overvloed, een onafzienbare
weelde, mango en banaan, rubber en bamboe. De bananenplanten in het wild veel
hooger dan op de aanplantingen, waar ze lang en leelijk zijn als vogelverschrikkers,
rafelig en verfomfaaid als geplukhaarde vogels. De groene dichte trossen hangen
zwaar en vol omlaag, onderaan de groote violette stamper. Opzij doode blaren, hard
en droog als zeer oud papyrus. In de ontzaglijke groene glooiing schemert onwezenlijk
hier en daar, als vlierbloesem, de witte boom, de imbauba. Het wemelt in die
ondoordringbare dichtheid van kleine, in elkaar vervloeiende geluiden. Het bosch
trilt ervan. Wij zouden al die gonzende en ruischende geluiden willen onderscheiden
om werkelijk in dit ongemeene leven, dat we met zoo ongeoefende en verbaasde
zintuigen waarnemen, door te dringen’. Enz. enz.
Van zulke levende impressies wemelt het boekje. Men vindt er veel aardige en
vaak treffende karakteristieken, van Boulogne, van Buenos Ayres, van de
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Congres-drukte, van de Zuid-Amerikaansche prostitutiewijk, van de groote slachterijen
(zeer knap deze laatste, en niet ten onrechte vergeleken met een soortgelijke
beschrijving in Döblins Berlin Alexanderplatz). Het gaat nergens diep, maar het is
in het genre volstrekt geslaagd werk. Had dit geheele Penibel Journaal uit niets
anders dan zulke impressies bestaan, het zou mij enkel aanleiding hebben gegeven
tot de vriendelijkste qualificaties.

Duhamel, Ludwig, Zweig
Maar helaas, Anthonie Donker zou Anthonie Donker niet zijn, als zijn ambitie niet
hooger ging. Hij is per slot van rekening niet uitgegaan om landschappen te
beschrijven, maar hij was in de eerste plaats deputé op het P.E.N.-Congres. Het was
‘om der wille van Europa’. dat deze trip plaats had; ‘met weinig verwachting en
groot geloof, zonder illusie over eenigen werkelijken invloed op 's werelds loop,
maar toch geroepen en er niet van af te brengen te trachten met elkander enkele van
die woorden te vinden, waarnaar de wereld dan wel niet luisteren zal, doch die zij
zich misschien eenmaal zal herinneren’: met die letterkundige gerichtheid en
bescheidenheid beladen stak de P.E.N.-stoomer in zee. En zoodra wij nu onder dit
gezelschap litteratoren verzeild raken, wordt dezelfde smaakvolle impressionist
Anthonie Donker van straks een man van de administreerende gezelligheid en de
daarbij behoorende overschatting van congresdeelnemers. ‘Adieu Europa!’ heet het
hoofdstuk, waarin de heeren Georges Duhamel en Emil Ludwig aan boord klimmen;
en wij hooren zonder blikken of blozen in één trek Spenglers Untergang des
Abendlandes noemen; een boek, dat, wat voor goeds of kwaads men er ook van moge
zeggen, tienmaal te geniaal is om in de nabijheid van de biografieënfabriek Ludwig
zonder duidelijke niveau-bepaling genoemd te worden! Maar Spengler wàs nu eenmaal
niet aan boord en dus sloot Anthonie Donker innige vriendschap met Duhamel (aan
wien het Penibel Journaal is opgedragen) en dezen Ludwig; Stefan Zweig, de derde
groote man op de boot, schijnt minder genaakbaar te zijn geweest, want hij wordt
minder uitvoerig bedacht. Wat over Duhamel en Ludwig te lezen valt, is echter
voldoende de moeite waard; het geeft ons de gewichtige commentaren van iemand,
die op romantische allures afgaat en zich door de conversatie met vermaarde namen
zeer gevleid voelt. Wij vernemen van Duhamel, dat hij een dier menschen is, ‘dien
men, naar gelang men hem nader leert kennen, meer bewonderen gaat. Hij is een
geïnspireerde. Voortdurend. Een geïnspireerd schrijver niet alleen, een geïnspireerd
mensch. Deze laatsten zijn nog zeldzamer dan de eersten. Men ziet hem nooit de
hooge gespannenheid van geest en ziel (sic. M.t.B.) laten varen om naar een lager
niveau af te dalen’. Dit ‘nooit’ moet toch rhetorische overdrijving zijn. want ik had
eens het genoegen, den heer Duhamel te interviewen, en hij dronk toen een gezellig
kopje Haagsche thee onder allervriendelijkst gebabbel op heel gewoon niveau met
eenige dames; trouwens, wij geneerden ons toen geen van allen voor ons laag niveau,
en de ‘voortdurende geïnspireerdheid’ van Duhamel bestond voornamelijk in een
zeer groote beleefdheid en spraakzaamheid. Het kan zijn, dat Anthonie Donker
‘beleefd en spraakzaam’ bedoelt, wanneer hij ‘voortdurend geïnspireerd’ schrijft;
zoo neen, dan moet ik zijn mededeeling ten stelligste naar het rijk der fabelen
verwijzen. De vele visites, die dezelfde Duhamel heeft afgelegd om lid van de
Académie Française te worden, glorifieert Anthonie Donker verder als ‘een besef
van ridderplicht’ (ridderplicht? lid te zijn van één der sterielste litteraire klieken ter
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wereld?). ‘Zijn (Duhamels) eerbied voor dit instituut is niet conventioneel, maar een
nationaal en moreel verantwoordelijkheidsbesef’. Bravo, zoo kweekt men leeuwen
in den dierentuin! Het ongeluk is alleen, dat zulke critieklooze adoratie ons noopt
tot een polemiek tegen den goeden Duhamel, dien niemand iets kwaads toewenscht,
ook al heeft hij zich door zijn taaie ambitie voor de Académie van een minder fraaien
kant laten kennen.
Nog geïmponeerder staat Donker tegenover Emil Ludwig, dien hij zoo nu en dan
wel aardig teekent als een poseur, maar zonder daardoor ook maar iets van zijn
eerbied voor den grooten Ludwig te verliezen. Zoo krijgen wij de volgende
verbluffende mededeeling te hooren: ‘Hij (Ludwig) lijkt een beetje op Napoleon,
een wat weeke, nerveuse, bijziende Napoleon. Hij heeft een Napoleonscostuum bij
zich, voor maskerades’. Ik had ook het voorrecht dezen zelfden Ludwig in Hotel
Vieux Doelen te interviewen, en ik moet zeggen, dat alleen de gedachte aan Talma
(niet den minister, maar den acteur) bij mij zou kunnen zijn opgekomen. Misschien
kwam dit doordat Napoleon mij niet in zijn maskeradepak, maar in een slaaprok en
nog wat geeuwerig van den middagdut ontving? Het eenige Napoleontische gebaar,
dat ik van Ludwig te zien kreeg, was, dat hij een liftjongen, die een fotograaf kwam
aandienen, als een hond wegjoeg. Zoo zijn de groote mannen voor wie ‘de wereld
een obsedeerend probleem is’, wanneer zij niet op het bal-masqué verschijnen. Maar
hoor Anthonie Donker: ‘Hij wuift naar het publiek (zeer goed geobserveerd, M.t.B.),
hij wuift naar de sterren, hij breidt zijn armen uit over zee. Hij bekijkt de menschen
niet met terloopsche aandacht als Zweig. Hij staat voor hen en schetst hun figuur
met de handen, hij herboetseert de vrouwen in Grieksche gewaden, hij beschrijft de
lijn van een voorhoofd en neus. Vrouwen worden verlegen in zijn nabijheid. (Ik kan
het me voorstellen, gegeven die herboetseerende handen, M.t.B.). Hij is een vreemde
voor hen, een bezetene; een zij het wat theatraal visionair’. Zweig echter is meer de
nauwgezette damestailleur; hij ‘merkt stil elk detail van vrouwenkleeding op,
misschien zegt hij er dagen later iets van. De vrouwen zijn dol op hem. Hij glimlacht
vergoelijkend.’ Hij heeft het dan druk gehad met het vergoelijken, want op pag. 98
deelt Donker ons mee, dat op het congres de ‘elegante vrouwen tot op de treden der
trappen’ zaten, en zelfs ‘naast het podium, bijna tot aan de voeten van den president’!
Geen wonder, dat in dit milieu Marinetti zijn uiterste best heeft gedaan om al zijn
cabotinage te ontplooien, en dat tenslotte (p. 112) een algemeene kuspartij plaats
greep tusschen Jules Romains en de Italianen.
Ik wil niet al te critisch zijn ten overstaan van een reisbeschrijving, maar heusch,
deze bladzijden over de groote letterkundigen en het letterkundige
wereldreddingswezen, maken het Penibel Journaal een weinig penibel. Men herleze
dus liever het beschrijvende gedeelte, dat niet over menschen handelt; daaraan zal
men een ongedwongen pleizier beleven, en soms zelfs nog wel iets meer.
Menno ter Braak.

School en literatuur
aant.
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Moet de moderne letterkunde meer naar voren worden gebracht?
Theorie der algemeene ontwikkeling
In ‘Schoevers Koerier’ van deze maand vindt men een beschouwing, gebaseerd op
een gesprek op een zomeravond, waarin critiek wordt geleverd op het onderwijs in
de letterkunde, zooals dat tegenwoordig op de H.B.S. pleegt te worden gegeven.
Omdat de beschouwing karakteristiek is voor een bepaalde mentaliteit en dus niet
alleen van belang voor tachotype-bespelers, ontleenen wij er hier eenige passages
aan, die speciaal het onderwijs in de Nederlandsche literatuur betreffen.
‘Op de meeste H.B.S.-en, aldus het artikel, begint het literatuur-onderwijs in alle
moderne talen reeds in de vierde klas. Dáár reeds wordt de Nederlandse letterkunde,
dagtekenend uit het begin der 13e eeuw, zijnde de oudste letterkundige
voortbrengselen van onze literatuur, in extenso onderwezen. Daar leest men van
Ridderromans, van geestelijke kunst en van de kunst der burgerij. Daar maakt men
kennis met het middeleeuwse lied, het drama en met de Rederijkers. Daar hoort men
ook reeds spreken over Vondel. Hooft, Bredero (Staring werd reeds in de derde klas
behandeld) en over Bellamy, Wolff en Deken, van Alphen en Bilderdijk. Terwijl
tenslotte in de vijfde klasse de romantiek, de historische roman, de Gids-richting en
de Vlaamse letteren aan de beurt komen. Is dit een afgerond geheel of niet? Wat wil
men dan eigenlijk nog meer?’

Vormen en vullen.
‘Het is nog altijd hetzelfde principe waarin men is vastgeroest: de jeugdige geest
moet in vijf jaar gevuld worden. En wij hebben op die wonder-mooie zomeravond
werkelijk aandrang ondervonden om daar heftig tegenop te komen. Want dat principe
is hopeloos verouderd!
Men moet de jeugdige geest vormen en niet vullen. Het laat ons ijskoud, dat de
Antwerpenaar Jan van Boendale, die in zijn groot leer-dicht “Der Leken Spieghel”
de burgers in het begin der veertiende eeuw onderwijst in zedeleer en godsdienst, de
grootste onder de volgelingen van Jacob van Maerlant is geweest.
Wat kan het ons toch schelen, dat Elisabeth Bekker evenals Bellamy uit Vlissingen
geboortig is en dat zij op ruim twintig-jarige leeftijd den dertig jaar ouderen predikant
Wolff uit de Beemster huwde, die in 1777 stierf? Of dat Justus van Effen een
Utrechtenaar was en als gouverneur en secretaris van gezantschappen veel
mensenkennis heeft opgedaan?! Toch vermelden alle beknopte leerboeken der
nederlandse letterkunde - o.a. het bekende werkje van dr E. Rijpma: Kort overzicht
der Nederlandse letteren - deze bijzonderheden en toute lettre.
Op deze manier blijft er van dat “afgerond geheel” bitter weinig over. Integendeel,
de opsomming van dergelijke futiliteiten maakt het geheel dor en remt het onderwijs
in de letterkunde. Juist daar, waar “afgerond” wordt, begint bij het merendeel der
leerlingen pas de wezenlijke belangstelling voor de literatuur. Zij stellen er zeker
belang in te weten wie Marsman is, wat Slauerhoff geschreven heeft, hoe Ter Braak
tegenover Theun de Vries staat, waarom men van mening is, dat Scharten Antink
géén literatuur schrijft en Anthonie Donker wel. Zij hopen nog altijd, dat men hun
eindelijk eens iets meer zal vertellen over naturalisme, moderne tendenz-werken,
symbolisme en nieuwe romantiek; en dan in 's hemelsnaam maar iets minder over
de mystieke gedichten van de vrome Hadewych.... Waarom blijft de term “moderne
zakelijkheid” voor zovelen onder hen een vaag, onwezenlijk begrip, terwijl zij geacht
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worden precies te weten, dat de Amsterdamse Rederijkerskamer Eglantier het devies
“In Liefde Bloeiende” voerde....
Wanneer in de derde klas Staring op de lessenaar komt en de literair-anatomische
lessen een aanvang nemen, is het slechts de enkeling wiens belangstelling wakker
gehouden kan worden. Waarom probeert de docent het dan niet eens met Werumeus
Buning of met Ary Prins; of wellicht met een enkel gedicht van Boutens of van
Roland Holst? Hun taal, minder dan bij de “klassieken” gericht op het schone en
gestyleerde, doch soberder en directer, moet toch veel meer tot de jonge geesten
spreken dan Staring dit vermag. Want evenals ook onze moderne dichters voelen de
jongeren, zij het wellicht onbewust, dat de Kunst maar één wet erkent: dat is het
Leven. Maar de docent in kwestie is natuurlijk reeds twee, wellicht al drie decennia
“bij het onderwijs” en heeft gedurende al die tijd in de derde klasse Staring behandeld
en zijn voorganger heeft dit óók z'n hele leven gedaan en beiden hebben zich er wel
bij bevonden, zodat dus....’
De schrijver van dit artikel gaat vervolgens over op de buitenlandsche letterkunde
(waarbij hij maar even gewag makt van een meesterwerk als Körmendi's ‘Carrière’!),
en verduidelijkt zijn betoog nog door deze nadere bepaling:
‘Het onderricht in de “klassieken”, zoals dit in de lagere klassen plaats vindt, is
er uiteraard op berekend om de leerlingen een juist inzicht te verschaffen in de daaruit
gegroeide latere literatuur. Het behoeft dan ook geen nader betoog, dat als zodanig
dit onderricht onmisbaar is voor de vorming van literair- ontwikkelde mensen. Doch
men diende er zich dan ook van bewust te zijn, dat alle literatuur-onderricht in de
lagere klassen er als einddoel op gericht moet zijn, om als grondslag te strekken voor
het onderwijs in de moderne literatuur, zoals dit in de hogere klassen behoorde te
worden gegeven.’

De moderne literatuur als dogma.
Het standpunt, dat hier ingenomen wordt, is het standpunt der algemeene ontwikkeling.
De schrijver gaat vrijwel dogmatisch uit van het axioma, dat de ‘klassieken’ zelf
geen waarde meer hebben, en alleen dienst moeten doen als basis voor de ‘moderne
literatuur’; zij zijn als het ware de mest, waarmee men den bodem geschikt maakt
voor de beplanting met Slauerhoffs, Marsmans, De Vriezen en Boutensen. De
algemeene ontwikkeling, samengaand met de verbreiding der beschaving over een
veel grooter aantal menschen dan vroeger tot de ‘cultuurconsumenten’ kon worden
gerekend, lapt nl. ‘de mystieke gedichten van de vrome Hadewych’ aan haar laars,
evenals ‘Der Leken Spieghel’ van Jan van Boendale, en stevent recht of op de Kunst
en het Leven (met hoofdletters). Deze weg is het minst tijdroovend en het meest
geschikt voor den modernen jongen man en het dito meisje.
Zulk een redeneering lijkt bijzonder eenvoudig, maar men vergeet, behalve vele
andere dingen, één ding: dat de leeraar, die letterkunde moet onderwijzen, slechts
bij hooge uitzondering te maken krijgt met leerlingen, die geestelijk zoo volwassen
zijn, dat zij litteraire waarden (hetzij van klassieken, hetzij van modernen) überhaupt
kunnen beoordeelen. Waarom zou hij dan a priori een ‘klassiek’ meesterwerk als
b.v. de ‘Reinaert’ bij de behandeling in de klas moeten versmaden voor een ‘modern’
middelmatigheidje, dat iedere leerling thuis ook wel kan lezen? Ligt het niet veeleer
op den weg van den leeraar om de ‘klassieken’ zoo te behandelen, dat de leerling
iets van hun beteekenis voelt in het geheel van het cultuurproces, waarin zijn eigen

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

tijd slechts een schakel is, meer niet? Immers, als men menschen wil kweeken, wier
persoonlijkheid door de literatuur mede wordt bepaald, dan zal men geen
mode-stroomingen moeten propageeren, maar discipline moeten bijbrengen. Discipline
in den zin van: voorbereiding tot zelfstandig denken en reageeren; meer dan
voorbereiden kan het litteratuuronderwijs nooit doen. De leeraren, die te veel illusies
hebben op dit gebied, komen bedrogen uit; het eenige onderwijs, dat vruchtbaar is,
is het onderwijs, dat niet van illusies uitgaat en zich van de beperkte mogelijkheden
der schoolopvoeding bewust blijft.

Tegenstelling klassiek - modern onjuist.
Het valt natuurlijk niet te ontkennen, dat er veel overbodige dorheid is in het
literatuuronderwijs, en dat er dikwijls mechanisch feiten worden ingestampt, die
door geen enkele interpretatie worden gerechtvaardigd. Maar die misstanden hebben
niets te maken met de tegenstelling klassiek - modern. Evenmin zal men het een
leeraar kwalijk nemen (integendeel!), als hij zijn leerlingen op de voortbrengselen
der moderne letterkunde wijst en zelfs tracht een behoorlijke hoeveelheid tijd vrij te
maken voor de behandeling van die moderne literatuur.
Echter: wie de leuze verkondigt, dat men den jeugdigen geest moet vormen
en niet vullen, heeft er zich rekenschap van te geven, dat vullen met
moderne letterkunde evenmin vormen beteekent als welke andere vulling
ook! Het criterium van het vormen zoeke men veeleer in de wijze, waarop
de stof (klassiek of modern) wordt voorgedragen. Door de moderne
literatuur daarbij een wanstaltig overwicht te geven, bereikt men niets dan
een tijdelijk leessnobisme, en daarvoor hoeft men werkelijk geen
literatuuronderwijs te geven....
M.t.B.

Van de leestafel
aant.

Irma Meyer, Vijf rondom Moeder (Het Spectrum. Utrecht z.j.).
Een dirigent. Van Haaften, verliest zijn gehoor; hij wordt bedreigd door de wanhoop,
want van dit kostbare orgaan hangt zijn geheele bestaan af. Gelukkig heeft hij een
vrouw, die op het juiste oogenblik begrijpt, in welke richting de zaken geleid moeten
worden. Het echtpaar opent den boekhandel ‘Mozart’, en Gerald van Haaften leert
zich langzamerhand schikken in den nieuwen toestand.
De figuur van deze vrouw, die als reddende engel optreedt, komt ook den kinderen
van het gezin ten goede, die allen hun eigen moeilijkheden hebben, maar door de
moeder en het door haar gegeven voorbeeld worden beïnvloed. Zoodat na veel
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wederwaardigheden het laatste woord positief kan zijn en de Avondster, die aan den
hemel verschijnt, symbool wordt van dankbaarheid.
Deze roman heeft een katholiek tintje, maar verschilt verder niet belangrijk van
soortgelijke romans uit niet-christelijk milieu, zoodat hij voor alle leesgezelschappen
even bruikbaar is. Dat is de hoogste lof, dien men de schrijfster zou kunnen
toezwaaien, want voor de rest is haar werk zonder eenig belang.
M.t.B.

A.J.D. van Oosten, Elsje Katrina (Uitg. Het Poirterstonds, Eindhoven
1937).
aant.

‘Men moet’, aldus wordt door den uitgever van ‘Elsje Katrina’ meegedeeld, ‘in het
boek minder een poging tot behandeling der moderne problemen zien, dan wel tot
het schrijven van een goed, leesbaar verhaal voor de lezersklasse, die daaraan het
meest behoefte heeft’. Het zijn raadselachtige woorden, maar ze zijn ook vol
onbedoelden humor; want met den besten wil van de wereld zou men in dit verhaaltje
van A.J.D. van Oosten geen ‘poging tot behandeling van moderne problemen’ kunnen
zien, ook al was men als een maniak op zoek naar moderne problemen. Want het
boekje, bij voorbaat gestempeld voor een bepaalde ‘lezersklasse’, waarmee
waarschijnlijk noch de hoogleeraren onzer Hoogescholen, noch ook andere
intellectueelen of soortgelijke ontaarde wezens zijn bedoeld, is een heel gewoon
geschiedenisje van een jeugdliefde in een dorp. De schrijver Van Oosten heeft het
waarschijnlijk met grooten spoed voor die bepaalde ‘lezersklasse’ geschreven, want
het is in een vrij slordig taaltje afgeleverd en getuigt van een weinig conscientieus
werkmanschap, om van het talent maar te zwijgen. De concurrentie van Gerritjan en
Pauwe, twee jongelieden uit het dorp, om Elsje Katrina, een meisje met een winkel
als erfenis in het verschiet, is door Van Oosten met de noodige vlotheid en
sentimentaliteit in een loopend romannetje verweven. Als uitspanningslectuur zal
het werkje waarschijnlijk goede diensten kunnen doen. Voor het schrijverschap van
A.J.D. van Oosten is het intusschen geen compliment Wanneer ons dus (alweer door
den uitgever) verzekerd wordt, dat het boek ‘door zijn suggestieven verhaaltrant
vanzelf het verlangen doet ontstaan om er een vervolg op te zien verschijnen’, dan
moet men ook dat verlangen noodzakelijk beperken tot de lezersklasse voornoemd.
Gerritjan, die het oogenschijnlijk tegen den gefortuneerden Pauwe moet afleggen,
belooft tot Elsje Katrina terug te zullen keeren, en die belofte zal dan zeker in het
vervolg verwezenlijkt worden.
M.t.B.

Gelegenheidspoëzie om Vondel
aant.

Garmt Stuiveling op Vondels feest
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Jan Engelman in de ‘Groene’
Ook de dichters gaan thans hun steentje bijdragen tot de algemeene
Vondel-herdenking. Zoo heeft de dichter Garmt Stuiveling zich door het jubileum
laten inspireeren tot een kleinen verzencyclus, getiteld Bij Vondels Feest (De
Arbeiderspers, Amsterdam 1937).
Ik lees den heer Stuiveling liever in essayistisch proza, want deze mengeling van
geluiden, verdeeld over ‘stemmen’ en ‘reien’, varieerend tusschen reminiscenties
aan Henriette Roland Holst en Vondel zelf, geeft nogmaals aan de veronderstelling
voedsel, dat Stuiveling veeleer een knap literatuur-historicus dan een oorspronkelijk
poëet is. Hij beheerscht de techniek der versvormen met bijzonder gemak, maar de
sterke persoonlijkheid, die zulk een gelegenheidsinspiratie zou kunnen rechtvaardigen,
ontbreekt. Men kan hier niet van rhetoriek spreken, omdat daarvoor de taal te plastisch
is; maar toch staat er een rhetorische geest op den achtergrond, die zich van deze
plastiek op geraffineerde wijze bedient, zonder van de noodzakelijkheid zijner poëzie
volkomen te overtuigen.
***
Veel meer voel ik voor het groote gelegenheidsgedicht Vondel, dat Jan Engelman
in het speciale Vondelnummer van de ‘Groene Amsterdammer’ publiceert. Het komt
mij voor, dat de ‘sierpoëzie’ van Engelman juist dat barokke accent weet te treffen,
waardoor de geest van Vondel wordt opgeroepen; men kan uit het welslagen van
deze poging opmaken, dat het ‘versieren’ een religieuzen ondergrond kan hebben,
zooals ook de barok versiering en godsdienst in eenen was, en zelfs een gevoel van
verwantschap tusschen eeuwen kan wakker roepen.
Ziehier de eerste, krachtige strophen, waarmee het gedicht opent:
Soms denk ik dat zijn hart nog slaat
in schemer van de Warmoesstraat
of dat hij peinzend wandlen kwam
door d'open klaarte van den Dam.
Hier zag hij hoe 't paleis verscheen
uit ranke lijnen in den steen.
Het beeldwerk, in tympaan gevat,
vertelt de fabel van zijn stad
die stroomt uit alle einders vol
met rijkdom van den wereldbol,
door Atlas trillende getorst:
een stad die naar de Schoonheid dorst.
En ginds vocht Gijsbrecht, streng en kuisch,
voor Badeloch en voor zijn huis hij vond een regel van 't gedicht
dat 's avonds kwam, bij kaarsenlicht.
Hij aarzelt aan den wallekant, 't is of de puriteinsche hand,
naijvrig om zijn beeld van God,
weer toegreep naar dien dichterstrot,
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omdat rechtschapenheid hem dreef
toen hij zijn Palamedes schreef
en met een onverholen zin
het lot van Scotland's koningin.
Schuim was hem schuim, en goed was goed:
hij waagde, en hij zou zijn bloed
- bekend met staatszucht en met moord gegeven hebben voor zijn woord.

M.t.B.

Overvloed en gebrek
aant.

Slauerhoff, schrijver uit overvloed
Roman van den schijn-verlosser
J. Slauerhoff, De opstand van Guadalajara. (Nijgh & Van Ditmar,
Rotterdam, 1937).
Het twistgesprek tusschen de aestheten en de anti-aestheten heeft altijd tallooze
verwarringen opgeleverd. De aestheten meenden, dat de anti-aestheten hen bestreden,
omdat zij gebruik maakten van alle verfijningen, waarover zij als kunstenaars
beschikten; zij hielden de bestrijders van de puur-aesthetische levenshouding voor
verdedigers van het grove, populaire en onkunstzinnige. Die verwarring is misschien
ten deele wel de schuld der anti-aestheten, die, in hun afkeer van de
porceleinbehandeling der kunst door de aestheten, niet voldoende lieten uitkomen,
hoezeer ook zij op hun tijd gevoelig waren voor de aandoeningen der schoonheid.
De polemiek bracht hen in de onaangename positie van menschen, die zich
onverfijnder moeten voordoen dan zij in werkelijkheid zijn, omdat zij bepaalde
caricaturen van verfijndheid niet willen aanvaarden als het hoogste geestelijk bezit
(Hoogste Geestelijk Bezit). De aestheten dachten daarom, dat zij het kind met het
badwater weggooiden, en zoo ontstond in de annalen der Nederlandsche letterkunde
een aardig sprookje van Schoonheid en schoonheid, van badwater en kind en derzelver
verwarringen.
Misschien is het dus duidelijker de termen der verwarring eens door andere te
vervangen. Ik maak n.l. een onderscheid tusschen boeken, die uit overvloed, en
boeken, die uit gebrek ontstaan; de eerste zijn dan de boeken, die de anti-aestheten
verdedigen tegenover de tweede kategorie, die der aestheten. Het aesthetisme, zooals
ik het bestrijd, is een verschijnsel, dat nauw samenhangt met gebrek aan stof, aan
‘levensinhoud’; daarom doet de aestheet ontzaglijk veel moeite om zijn vorm te
cultiveeren, de formaliteiten van zijn stijl naar voren te dringen om het gemis aan
spontaan stijlgevoel te verbloemen; ik heb zooiets altijd gevoeld in de prozawerken
van Arij Prins, dien ik beschouw (terecht of ten onrechte, dat laat ik ditmaal in het
midden) als een schrijver, die schreef volgens de psychologie van het gebrek. Ten
opzichte van Arij Prins is b.v. Arthur van Schendel een schrijver van den
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overstelpenden overvloed, en derhalve, hoezeer ook aandacht schenkend aan den
schoonen vorm en de cultiveering van het ambachtelijke in de kunst, geen aestheet.
De schoone vorm ontstaat hier niet uit de behoefte aan precieuze versiering van een
zeer armelijke stof, maar uit het zelfbedwang van een geest, die den overvloed telkens
en telkens weer nieuwe schoone vormen wil geven; uit het genieten van zichzelf als
machthebber over de oneindige mogelijkheden der stof, met andere woorden. Ziedaar
het type van den grooten apollinischen kunstenaar, waarop n.b. de armelijke aestheet
zich beroept, als hij de schoonheid wil verdedigen! Kolossaal misverstand, ontstaan
uit de verwarring van overvloed en gebrek door het gedachteloos gebruiken van het
woord ‘schoonheid’, dat wel zoo bereidwillig is twee uitersten te dekken!

Slauerhoffs wereld.
Nu Slauerhoff gestorven is en men het er dus wel voor houden mag, dat zijn
persoonlijkheid niet door een of andere ‘partij’ kan worden geannexeerd, kan men,
zijn werk herlezend, niet anders dan telkens weer verbaasd slaan over den ontzaglijken
overvloed, waaruit deze auteur geschreven heeft. Zijn befaamde slordigheid, waarover
hier al eens eerder gesproken is, was een symptoom van schrijven uit overvloed; hij
had de slordigheid van degenen, die den boel laten slingeren, omdat zij morgen weer
nieuwe vondsten doen en zich de luxe kunnen permitteeren het pas gemaakte weer
te vergeten.
Zijn beide romans, Het Verboden Rijk en Het Leven op Aarde, werden door vrienden
voor den definitieven druk ‘bewerkt’, d.w.z. van die oneffenheden gereinigd, die een
geniale geest achteloos liet zitten; zij bleven met dat al toch nog oneffen, en wij zijn
daar achteraf ook niet rouwig om. Iemand als Slauerhoff, ook al verstond hij de kunst
om op een schrijfmachine onleesbare brieven te schrijven en allerlei versies van
gedichten in een kist stopte, was toch op zijn manier een echte aestheet, en zelfs met
verschillende onaangename kanten van dien; maar hij was een aestheet uit overvloed,
en daarom kwam hij meermalen in scherpe oppositie tegen de aestheten uit gebrek.
Deze verweten hem zijn slordigheid, en hij antwoordde daarop met zijn bekende
wreveligen, zuren, onafhankelijken toon, dat hij van visschen hield, maar zich daarom
nog niet verplicht voelde de reglementen van een hengelaarscollege te gehoorzamen.
Er was ongetwijfeld een element van moedwilligheid in Slauerhoffs ‘slordigen’ stijl,
maar daarin stak veel verstoordheid en protest tegen de weldenkende netheid, die
men zoo dikwijls met nauwgezetheid à la Van Schendel verwart. Dat baldadige is
voor mijn gevoel zoo onverbrekelijk aan zijn persoonlijkheid verbonden, dat ik het
er niet graag in zou hebben gemist, ook al kon het in de practijk dikwijls verduiveld
irritant zijn; het was in laatste instantie toch altijd weer de overvloed, dien wij in
deze houding als het essentieele terugvonden, en dat imponeert des te meer, omdat
de denk- en gevoelswereld van Slauerhoff volstrekt niet zeer breed of zeer veelzijdig
kan heeten. Het is, zoowel in zijn poëzie als in zijn verhalen en romans, altijd weer
de wrevelige avonturier, outcast en desperado, die in tallooze vermommingen voor
het voetlicht komt; de autobiografie van Slauerhoff ligt verborgen in vele romantische
en tegelijk van alle voorbarige romantiek afkeerige personages: Camoes, Cameron,
Pizarro, en zoovele anderen. Nergens een poging om deze eenzijdigheid te
camoufleeren door een quasi-breedheid; de overvloed, waaruit Slauerhoff schreef,
openbaart zich in de op onverschilligheid lijkende nonchalance, waarmee hij zich
zelf altijd weer in andere gedaanten herkende. Daarom hebben zijn personages ook
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de concreetheid van het werkelijk geziene en ervarene; zij zijn steeds gevormd uit
hun verhouding tot den eeuwig onbevredigde, maar zich ook apriori als
onbevredigbaar erkennende, die met andere menschen in contact komt om hen met
een gevoel van korzeligheid en wrok weer van zich af te schudden. En om dezelfde
reden zijn ook de landschappen van Slauerhoffs verbeelding, die gevoed werd uit
zijn reiservaringen, zoo prachtig concreet en nooit opdringerig door
beschrijvingswoede uit gebrek; het zijn landschappen van den overvloed, waarachter
men nog allerlei andere, verzwegen landschappen raadt, nieuwe visioenen van een
reiziger vol onlust, maar ook vol doellooze begeerte om steeds nieuwe bergen en
steden te zien opdoemen. China was hem daarom een obsessie; het land zonder
grenzen, met een cultuur, wier oorsprongen zich in de verten verliezen, met als mieren
door elkaar krioelende menschen, wier individualiteit niets beteekent tegenover
hongersnooden en overstroomingen, was het domein, waar zijn geest zich.... neen,
thuis voelde kan men niet zeggen, want daardoor zou men den wrok, dien hij China
toedroeg evengoed als welk ander land ook, hebben uitgeschakeld. Bij Slauerhoff
zal men geen spoor vinden van de blijmoedige observatie van Gervais, op wiens
Aesculape en Chine hij overigens hier het eerst de aandacht heeft gevestigd; zijn
humor was galliger, zijn visie op het land en de bewoners, bij eenzelfde fond van
waarnemingsvermogen, anders, al bij voorbaat afwijzend. Wat Slauerhoff in China
aantrok, was de doelloosheid, die het leven er heeft voor den met evolutie-theorieën
en gewichtige ‘Kleinstaaterei’ opgevoeden Europeaan; dat er vele andere
landschappen der doelloosheid voor hem zouden bestaan, blijkt wel uit zijn nagelaten,
eerst in Elsevier en thans in boekvorm gepubliceerden roman De Opstand van
Guadalajara, waarin een vergeten, willekeurig Mexicaansch stadje het tafereel wordt
van een grotesk drama der schijnverlossing uit eeuwige ellende.
Als ik mij niet vergis, zond Slauerhoff het manuscript van dit posthume werk zelf
nog kort voor zijn dood aan de redactie van Elsevier; of hij de proeven ervan nog
gecorrigeerd heeft, is mij niet bekend. In ieder geval (het kan van belang zijn voor
de bestudeering van Slauerhoffs oeuvre dit vast te leggen) is de tekst ditmaal niet
‘geëffend’ door de bevriende hand, die zijn vorige romans ‘bijvijlde’; daaruit zijn
vermoedelijk een aantal ‘slordigheden’ te verklaren, die den authentieken Slauerhoff
in al zijn schilderachtige nonchalance laten zien. Het is waarschijnlijk, dat er een en
ander weggevijld had kunnen worden, waardoor het boek als geheel een gaver
voorkomen zou hebben gekregen; maar eerlijk gezegd, de gaafheid is voor mij ditmaal
van veel minder belang dan de overvloed, waaruit ook De Opstand van Guadalajara
weer geschreven is. Die overvloed kenmerkt het boek in al zijn qualiteiten en in ‘les
défauts de ses qualité's’; er zijn tien andere mogelijke romans achter dezen helaas
laatsten roman te denken, zoo achteloos in het besef van zijn rijkdom aan visioenen
lijkt Slauerhoff De Opstand van Guadalajara te hebben geconcipieerd en
neergeschreven. Welk een fantasie! Welk een onderwerp! En welk een concreetheid,
onverschillig of de schrijver een apocalyptische grootschheid bereikt dan wel (zoo
nu en dan) in complete draakachtigheid terecht dreigt te komen! Men krijgt den
indruk, als heeft hij zich absoluut niet bekommerd om het resultaat, omdat zijn
overvloed hem vanzelf den weg opdwong, dien hij, tot het einde toe ‘slordig’,
bewandeld heeft.

De ‘held’ en de schare.
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Dit landschap van Guadalajara is evenals China een ‘landschap der ziel’; d.w.z. het
is een landschap, dat Slauerhoff zich heeft toegeeigend, omdat hij het doelloos vond,
rijp voor een apocalyptische deining om een Verlosser, die geen Verlosser is, maar
een soortgenoot van de andere doellooze avonturiers en desperado's, die in Slauerhoffs
werken voorkomen. In een zwervenden glazenmaker (‘El Vidriero’) neemt één
oogenblik de bijna vergeten verlossingsdroom van duizenden gedomesticeerde
Indianen gestalte aan; maar van den beginne af is de illusie gebaseerd op de exploitatie
van den zwerver, die zich tegen de verlokkingen van de verlossersrol niet voldoende
kan verzetten, door een rancuneuzen priester, Tarabana, die zich op zijn bisschop
wil wreken, en een grootgrondbezitter, Escuatla, die in ‘el Vidriero’ een kans ziet
om zijn wenschdroom van een particulier legertje in vervulling te doen gaan. De
verlossing wordt werkelijkheid in een sfeer van eerzucht en suggestie; de opstand
van Guadalajara heeft dan ook niets van heroïsme, het is veeleer een treurige klucht,
die zich hier afspeelt in een stadje, dat slechts uit zijn doelloos bestaan wordt gewekt
om na de groteske deining weer terug te zinken in de doelloosheid. Het is een
misverstand tusschen stad en zwerver, van wien het volk verwacht, dat hij den omkeer
zal brengen, terwijl hij zelf juist rust zoekt.
‘Hoe komt een man van dusdanige gedaante, dat hij al in de verste verte voor den
Messias wordt gehouden, in de binnenlanden van Mexico terecht? En, is het zijn
opzet een Messias te zijn of te schijnen?
Er zijn menschen die genoeg hebben van hun eigen land en van vele andere; die toch
altijd weer een ander land zoeken, hopend daar te vinden wat zij steeds ontbeerden.
Zij hebben ook genoeg van de menschensoort waaruit zij zijn voortgekomen en die
zij ook in andere landen steeds weer terugvinden. Eerst komen zij aan den overkant
terecht tusschen de misdadigers, dan bij de vagebonden, maar daar hooren zij niet;
dat denken ze tenminste, zij zoeken het volk.
Er zijn Godzoekers, er zijn volkzoekers, meestal zoeken beiden levenslang
vergeefs’.
Dit is onmiskenbaar het signalement van Slauerhoffs desperado, die hier met glas
op zijn rug door Mexico trekt om ruiten te herstellen, een soort vereering geniet om
zijn kundigheid, maar na het keeren van de fortuin gehoond wordt als ‘el Enganador’
(de bedrieger), en aldus murw gemaakt voor de verleiding van het ‘hosanna’, waarmee
de bijgeloovige Indianen van Guadalajara hem onder aanvoering van den
berekenenden Tarabana zullen begroeten als den lang verwachten Verlosser,
mengfiguur van oude Maya-cultuur en christelijke import-religie. Hij laat zich de
vereering aanleunen, hij houdt toespraken, hij imiteert het wonder, tot zijn exploitant
Tarabana hem half (dat is typisch Slauerhoff!) laat kruisigen en hij, na losgemaakt
te zijn, zijn leven in een toestand van verdooving als toeristenobject eindigt. Er is in
dezen pseudo-Heiland, wiens geheimzinnige komst Slauerhoff even visionnair
beschrijft als hij zijn aftakeling onbarmhartig bespot, veel zelfbespotting van den
schrijver zelf; zijn andere helft is belichaamd in den wrokkenden priester Tarabana,
die het blasphemische wonder op touw zet. De eene helft van Slauerhoff solt met
zijn andere helft; de antipapist solt met den doelloozen avonturier, en dat alles speelt
zich af tegen een achtergrond van een groote, snel aanzwellende, maar even
jammerlijk verloopende beweging der ‘armen van geest’, een opstand van onwetenden
en vaag heilsbegeerigen, die meer weg heeft van een ordelooze paniek.
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Meer nog dan Het Leven op Aarde heeft deze posthume roman de ongelijkheid van
Slauerhoffs ‘slordig’ genie; ik schreef al, dat het boek varieert tusschen woeste
grootschheid en een grootsche drakigheid, die echter toch altijd verbonden blijven
in den onverschilligen, door en door aardschen, soms in bitter sarcasme en fel
anticlericalisme overslaanden humor van den schrijver, die niets ‘hemelsch’ aan zich
had, maar het ook niet veinsde.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
In het Mexicaansche stadje Guadalajara landt de zwerver ‘El Vidriero’ aan; hij
wordt door den priester Tarabana ‘herkend’ als de lang verwachte Verlosser, die
den verdrukten Indianen gerechtigheid zal brengen. Tarabana weet een grooten
aanhang voor zijn valschen Messias te verzamelen, o.a. door den steun van den rijken
Escuatla, een groot grondbezitter, die in oppositie is tegen de politie. Nadat de
beweging zich eerst in de dorpen heeft geconcentreerd, dringen de Indianen eindelijk
Guadalajara binnen, waar zij de voornaamste gebouwen bezetten en den gouverneur
verjagen. Maar het élan verslapt, omdat ‘el Vidriero’ slechts een ontwortelde is, die
zijn rol meer en meer onwillig speelt en zich eindelijk aan den invloed van Tarabana
en Escuatla tracht te onttrekken; de beweging verloopt, en de pseudo-verlosser
eindigt zijn leven in dienst van Escuatla.
‘Wachten de Indianen nog op een nieuwen, sterkeren verlosser? Bij elke nieuwe
presidentskeuze roepen zij nog vivo en krijgen een maaltijd en een kruik chica, en
dat is toch ook niet te versmaden.’

Van de leestafel
aant.

Van Indië naar Boedapest Een pijnlijk laatste bedrijf
M.H. Székely-Lulofs, Het Laatste Bedrijf. (Elsevier, Amsterdam 1937).
Mevrouw Székely-Lulofs heeft in den nieuwen roman, dien zij op de markt werpt,
Indië verlaten om haar personages huisvesting te verleenen te Boedapest. Het
stadsbeeld zou weliswaar iedere willekeurige Europeesche plaats met een paar
honderdduizend inwoners kunnen weergeven, zoo onpersoonlijk en neutraal is het
uitgevallen; maar aangezien er geen guldens maar pengö bij te pas komen, is de
Hongaarsche sfeer formeel althans gewaarborgd. Dat is dan ook alles; het boek is
een zeer middelmatig product van een schrijfster, die om haar Indische onderwerpen
steeds werd overschat, en die nu, losgeraakt van die onderwerpen, nog een stuk
omlaag tuimelt. ‘Het Laatste Bedrijf’ verschilt niet noemenswaard van welk
middelmatig seizoenboek ook; het bevat het gebruikelijke liefdesgeschiedenisje, dat
zeer lang wordt uitgesponnen om het gebrek aan wezenlijke substantie te verbergen,
en is, ondanks de lengte der beschrijving, toch nog schetsmatig gebleven. Men ziet
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den schilder George in het geheel niet, en zijn door het leven gedupeerden broer Ferri
alleen uitwendig voor zich; men krijgt een vaag vermoeden van wat de schrijfster
met de centrale vrouwelijke figuur Bella bedoeld heeft, maar zij is er niet in geslaagd
aan die bedoelingen vorm te geven. Deze Bella, met wie Ferri samenleeft na den
dood van zijn verafgode jonge echtgenoote, is de vrouw van veertig, die haar laatste
liefdeskans aangrijpt, als George uit Parijs naar Boedapest terugkeert; zij is tevens
de vrouw van het practische leven, die, na het failliet van een drogisterij, een
kunsthandel begint met George als voornaamste attractie. Een opzet die echter mislukt,
ook al omdat George, de begenadigde artiest, geen zin heeft om schilder op bestelling
te worden; de Hooge Kunst zit hem dwars. Toch schijnt het laatste woord aan Bella
te blijven, want de beide broers keeren, hoewel weerbarstig weggeloopen,
schoorvoetend terug naar de vrouw, die hen wacht met wijn en gebraden ganzenlever.
Een nederlaag alzoo, maar één, die geheel in de lijn van den roman ligt; het geheele
conflict immers blijft het bedenksel van een vrouw, die de mannelijke psyche alleen
weet te waardeeren als een variant op de vrouwelijke... voorzoover zij die tenminste
kent! Want het vrouwelijke element blijft hier evenzeer onduidelijk; mevr. Székely
weet niet recht, wat zij met die overrijpe Bella moet beginnen, want zij laat in deze
persoon nu eens de energieke ‘zakenvrouw’, dan weer de kijvende feeks overwegen,
zonder dat die twee aspecten in elkaar overgaan.
***
‘Het Laatste Bedrijf’ is voorts geschreven in een slordig, cliché-achtig, ondoorleefd
en onbezield idioom, dat wijst op een feuilletonistische werkmethode. Hoe weinig
de schrijfster in staat is het denken van b.v. den schilder George weer te geven, blijkt
al dadelijk uit de machtelooze pogingen om de gewaarwordingen van dezen man bij
zijn aankomst te Boedapest (na een periode van schilderen en ruzie met een
vriendinnetje te Parijs) aannemelijk te maken. Wij krijgen van die nietszeggende en
door hun flodderigheid nog extra onnoozele quasi-psychologie te slikken als deze
innerlijke bewegingen: ‘Er stak iets kil door hem heen’ (p. 9); ‘een oude minachting,
waaraan hij zich gewend had, kwam in hem op’ (p. 11; ‘de nervositeit, die hij
voortdurend onder in zijn maag had voelen krimpen, werd hier met een sprong erger’
(p. 13); ‘hij knauwde (excusez du peul M.t.B.) op zijn onderlip en keek rond en toen,
met een vlijmenden steek in zijn hart, met een kouden, snerpenden schok ontdekte
hij etc.’ (p. 13). Later, als George na veel telefoneeren Ferri en Bella heeft opgespoord,
komt mevr. Székely er ten minste een beetje in, en wordt de beschrijving meer gewoon
romannetjesachtig onbeduidend; de lezer raadt onmiddellijk, dat George en Bella
met elkaar Ferri zullen gaan bedriegen, maar het duurt lang, voor mevr. Székely ook
definitief zoo ver is; de eenige verrassing is dan nog, dat Ferri, nog altijd vervuld
van de herinnering aan de gestorven Lill, zich van dat vurig liefdesbetoon niets
aantrekt. Inmiddels wordt de nogal louche kunsthandel geopend, en met zeer louche
middelen wordt de klant gelokt. Er komt eindelijk ook een kunsthandelaar van de
Groote Kunst ten tooneele, zekere Lehel, die Bella kent (zij het platonisch, want voor
zijn liefdesverhoudingen ‘had zijn hyper-aesthetische natuur fijnere vrouwen
uitgekozen’) en nu ‘nog altijd wel een idealist (is), maar één met ervaring’. ‘Hij had
de eenvoudige overtuiging, dat de Kunst in het alledaagsche leven en onder de gewone
menschen thuishoort en dat de kunsthandelaar de taak heeft haar daar te brengen als
een schooner en gelukkiger-makend element’. ‘Hij hoorde tot die weinige menschen
voor wie de Venus van Milo (zeker de Venus van den heer Milo, waarover een krant
dezer dagen schreef?, M.t.B.) of de plafondschildering in de Sixtijnsche kapel van
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even integraal belang is als een malsche roastbeef en een smaakvolle das en de eenige
scheiding, die hij tusschen hen maakte, was een tijdsscheiding, waarin (sic!) hij hen
genoot’. Dat is de heer Lehel, die George van zijn bestellingswerk tracht af te halen
met de mededeeling, dat ‘Kunst is een mysterie, dat de mensch alleen met eerbied
mag naderen. Kunst is iets eeuwigs, iets onsterfelijks....’ En de roastbeef en de dassen
dan?
Mevr. Székely benadert, men ziet het, in deze en dergelijke passages het ideaal
van de Hoogere Kitsch. Maar erger nog is, dat zij haar Nederlandsch begint te
verleeren. Zoo schrijft zij op p. 223 zonder gewetensbezwaar: ‘En in die
nevenverschijning had hij zich nu verliefd’ (vrij uit het Duitsche ‘Nebenerscheinung’
en ‘sich verileben in jemand’); op p. 281: ‘Georges gezicht verfde zich rood en nog
rooder’ (‘färbte sich rot und immer röter’): op p. 258: ‘Hij scheelde er zelfs een beetje
van in zijn poging om haar te blijven aankijken en toch de kern van haar blik (?) te
ontgaan.’ Het scheelde maar een beetje, of mevr. Székely was hier zelfs over haar
eigen germanisme gestruikeld..
Deze kleine bloemlezing is niet tendentieus, maar moge slechts dienen om te
bewijzen, dat de lezer (om een woord van mevr. Székely zelf te gebruiken) onder de
lectuur van haar boek steeds meer ‘het prikkelende, doove gevoel (krijgt) als van
een slapende voet, in zijn heele lichaam en ook in zijn geest’. ‘Over dat gevoel’,
voegt mevr. Székely er nog aan toe, ‘kreeg alleen een bij elke halte meer
toeschroevende beklemming de overhand’; en zoo vergaat het ook ons, die bij elk
romanstation meer toegeschroefd beklemd zijn geraakt om de toekomst van deze
schrijfster, die, waarschijnlijk met de beste bedoelingen bezield, maar over het paard
getijd door het publiek der ‘Indische toestanden’, in haar laatste bedrijf te Boedapest
een zoo bedroevend niveau bereikte.
M.t.B.

J.K. van Eerbeek †
aant.

Een der belangrijkste ‘Jongprotestanten’
Het overlijden van den romanschrijver J.K. van Eerbeek, waarvan hier gisteren onder
Laatste Berichten melding werd gemaakt, is inderdaad een slag voor de
jong-protestantsche litteratuur in Nederland. Van Eerbeek behoorde stellig tot de
zeldzame talentvolle vertegenwoordigers van die richting, zooals mij eigenlijk voor
het eerst bleek uit de lectuur van zijn roman ‘Gesloten Grenzen’ (minder bekend
geworden dan ‘Lichting '18’ en ‘Strooschippers’). waarover ik in deze courant destijds
uitvoerig heb geschreven. In dit boek, aldus mijn conclusie, is iemand aan het woord,
die ondanks en misschien wel dóór zijn zwakheden weet te boeien, die door den toon
van zijn werk overtuigt en die ook niet grijpt naar een van die halfslachtige
quasi-oplossingen, waaraan de jong-protestantsche litteratuur zoo bizonder rijk is.
Het drama, dat zich in ‘Gesloten Grenzen’ (de geschiedenis van een verduistering
en een verloving) afspeelt, ontwikkelt zich tot het einde toe uit zichzelf; het is een
zuiver immanent drama, verantwoord uit de psychologie der personages. Van Eerbeek
schrijft een stijl, die moeizaam is, die overal nog schijnt te grenzen aan een wereld
van deftige, aarzelende burgerlijkheid; maar dit stroeve, verzwijgende, soms
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strompelende, maar nooit gelikte heeft iets, dat den lezer voor dezen auteur inneemt.
De dialoog is sober, maar in soberheid veelzeggend; het onbenullige gepraat ter
vulling ontbreekt hier, volkomen. Deze stijl is de stijl van een mensch, niet van een
talent, dat den mensch vervangt. Er leeft in dit boek een sterke genegenheid voor het
wezen, dat zich langzaam bevrijdt van onzuiverheden en daarom op zijwegen moet
gaan, eer het den hoofdweg ontdekt.
Niet alle boeken van Van Eerbeek staan op hetzelfde peil als dit ‘Gesloten
Grenzen’; hij was zelf dikwijls op zijwegen. Maar met dat al was Van Eerbeek de
meest belovende kracht in het protestantsche kamp; hij was werkelijk een
romanschrijver, en niet alleen een decoratief frontstrijder van het z.g. ‘Derde Réveil’,
dat zijn bestaan nog zal dienen te bewijzen. Zijn dood zal zoowel onder zijn
geestverwanten als elders als een ernstig verlies worden beseft.
M.t.B.

Job zonder geloof
aant.

Een trilogie afgesloten?
Lach- en tranenspel van het leven
Arthur van Schendel, De Grauwe Vogels. - (J.M. Meulenhoff, A'dam z.j.)
Het zou mij niet verbazen, wanneer uit het verloop der dingen bleek, dat Arthur van
Schendel met dezen nieuwen roman, De Grauwe Vogels een trilogie had afgesloten.
Want dit boek draagt in de eerste plaats het karakter van een afsluiting. Motieven uit
de beide vorige tragedies, Een Hollandsch Drama en De Rijke Man, keeren hier
terug, zij het in een geheel zelfstandig verband; men wordt vooral telkens herinnerd
aan het conflict Gerbrand Werendonk - Floris Berkenrode, maar ook speelt het thema
van den rijken ‘verkwister’ Kompaan door deze nieuwe noodlotsconceptie heen; en
tenslotte (dat is hoofdzaak) vindt men hier die noodlotsconceptie tot de laatste
consequentie, het ongeloof, doorgetrokken. Er is, zoo komt het mij voor, geen verdere
ontwikkeling, in deze lijn meer mogelijk; de trilogie van het Nederlandsche
protestantisme is voltooid, en Van Schendel heeft een werk bestaan, dat tien jaar
geleden nog geen sterveling had kunnen verwachten, (ook niet van hem). Het is een
van de zeer zeldzame wonderen, die de Nederlandsche litteratuur van onzen tijd te
aanschouwen geeft: de ontwikkeling van den apollinischen kunstenaar tot het formaat
van den tragediedichter.
Dat men De Grauwe Vogels als een afsluiting en de drie romans van de laatste
jaren als een trilogie ervaart, is geen gevolg van een opzettelijke bedoeling. Er bestaat
geen directe samenhang tusschen de deelen dezer trilogie, het eene verhaal grijpt
niet op het andere terug, het andere zet het eene niet voort; en ook zou men zich nog
meer verhalen kunnen denken nà dit laatste. Mijn veronderstelling, dat Van Schendel
in deze richting niet verder zal gaan, komt alleen voort uit het besef van een
‘ondergrondsch’, immanent verband, dat sterker is dan uitwendige constructies. Er
was immers, na Een Hollandsch Drama, de tragedie van het sparen, en De Rijke
Man, de tragedie van het geven, nog één stap te doen: te erkennen, dat de krachten,
waardoor de personen dier beide boeken worden gedreven, niet voortkomen uit
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geloof, maar uit een levensgevoel, waarvoor de woorden ‘geloof’ en ‘ongeloof’ veel
te zwakke benamingen zijn. Dien stap doet Van Schendel in De Grauwe Vogels; zijn
held, Kaspar Valk, is een ongeloovige, van jongs af, en hoezeer hij ook beproefd
wordt, hij keert niet tot het geloof terug. Hij is een ongeloovige, d.w.z. hij schuift
zijn gevoel van kleinheid en afhankelijkheid niet af op een God, een Albestuurder;
hij legt zich neer bij het feit, dat wij niets weten van den ‘wil’, die deze wereld regeert,
hij erkent het geloof als een kracht.. voor anderen, die niet berusten kunnen zonder
die berusting door een hoogere autoriteit gewaarborgd te weten. Deze Kasper is dus
ook geenszins het type van den ‘modernen’ ongeloovige (subs. vrijdenker), die in
het ongeloof een nieuwe rechtvaardiging zoekt; een dergelijk type moet (men zou
dat uit de geaardheid van Van Schendels oeuvre trouwens wel op kunnen maken)
voor den tragicus al heel weinig aantrekkingskracht hebben. Het is hem er niet om
te doen het geloof omver te werpen door een reeks van protesten, ideologische,
philosophische, psychologische, historische protesten; want al die protesten onderstelt
hij bij voorbaat als gegeven.... en als een andere spelvariant van het Noodlot. Kasper
Valk is een ongeloovige om deze simpele reden: hij heeft geen behoefte aan het
geloof om te kunnen zijn, wie hij is; hij is een even plichtsgetrouw man als Gerbrand
Werendonk, wiens heele bestaan gewijd wordt aan de afbetaling van een schuld, die
als een vloek op het geslacht der menschen ligt, maar hij is dat zonder gebed, zonder
overgave aan de hoogere instantie.

Geloof en ongeloof als spelvarianten.
‘Toen hij nog klein was, alleen in den tuin of langs de wegen, had hij gevoeld dat er
met hem gedaan werd wat hij niet wilde’. Met dezen eersten zin van De Grauwe
Vogels is het probleem van geloof en ongeloof, zooals Van Schendel het stelt, reeds
gegeven. De privé-wil van Kasper bestaat slechts in de schaduw van het Noodlot, of
Toeval, of hoe men het noemen wil; het is hier niet om een naam te doen, maar om
een houding tegenover het onbegrijpelijke. Zooals de goden van den Olympus
afhankelijk waren van de Moira, de geheimzinnige macht, die nu eens met hen schijnt
samen te werken, dan weer met hen schijnt te spelen, zoo is ook de God der Christenen
in Van Schendels tragische levensconceptie afhankelijk van een diepere,
ondoorgrondelijke kracht, waaraan men geen naam kan geven zonder hem te
vermenschelijken. Wil dat zeggen, dat Van Schendel tegen den christelijken God in
opstand komt? Neen; maar hij maakt Hem, mutatis mutandis, tot een Olympiër. Van
Schendel is geen theoretische natuur, ook geen rebel; het probleem van het geloof
boeit hem niet om het ongeloof, dat er op volgen kan, wanneer men ontgoocheld is,
maar om de ‘blinde’ macht, die in geloof en ongeloof beide werkt. Daarom is Heiltje,
Kaspers vrouw, een door en door geloovige persoonlijkheid, zooals Kasper zelf een
door en door ongeloovige persoonlijkheid is; en hun lotsverbondenheid spreekt het
duidelijkst daar, waar zij elkaar naderen in de beproevingen, die de ‘blinde’ macht
hun oplegt. ‘Waar ik aan geloof is iets, dat niet wreekt en niet straft’, zegt Kasper,
‘dat blind en doof is, den mensch niet hoort en niet telt.... Het is me soms of ik een
orde zie in het toeval. Ik noem het maar toeval omdat ik niet weet waar het vandaan
komt.’ Gelooven aan iets, dat blind en doof is, heet bij vele menschen al ongeloof;
maar waarom zijn Kasper en Heiltje, die door slag op slag getroffen worden en den
vloek van een stompzinnig toeval (een geweer dat bij ongeluk afging) achter zich
aan sleepen, verbonden door hetzelfde lot? Omdat het ontkennen bij den één en het
aanvaarden bij den ander van geen belang zijn in de groote slagschaduw van de
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Moira, die goden en menschen gelijkelijk volgens geheimzinnige wetten drijft. Iemand
verwerpt het Godsvertrouwen: en hij blijft in de macht van de Moira. Een ander
aanvaardt het Godsvertrouwen: en hij blijft in de macht van de Moira. Het beslissende
is de Moira, die met geloof en ongeloof speelt....
Tot deze erkenning moest Van Schendel komen, dat kon men uit Een Hollandsch
Drama en De Rijke Man al concludeeren; want de tragedie van Gerbrand Werendonk
was niet zijn geloof, maar zijn plichtsbesef in dienst van een schuldeischer, waaraan
hij volgens menschelijke begrippen geen schuld had, en de tragedie van Kompaan
was evenmin zijn geloof, maar zijn verkwisting in het belang van menschen, aan wie
hij volgens dezelfde menschelijke begrippen niets behoefde te geven. Hun geloof
was voor alles gehoorzaamheid aan het Noodlot, en daarom kwamen zij ook in
conflict met het koor der geloovigen, dat het gedrag van den ‘held’ kan bejubelen of
critiseeren, maar van hun diepste motieven niets begrijpt. De ‘held’ nu van De Grauwe
Vogels, Kasper Valk, is een ongeloovige; dat wil eigenlijk niets anders zeggen, dan
dat Van Schendel nu ook het laatste voorwendsel versmaadt, waarmee hij Gerbrand
en Kompaan nog als ‘sociale wezens’ zou kunnen verontschuldigen. De grootheid,
waar Kasper voor buigt, is niet de grootheid van God, ook al wil hij bij tijd en wijle
in dien naam communiceeren met de anderen:
‘Hetzij lot, hetzij bestuur, het ligt eender verborgen voor mijn kennis. Als het God
is, ik heb hem niet gekend, dat is waar, ik heb niet geweten wie hij is en van zijn
recht of onrecht kan ik niet spreken, want is ben klein in mijn onwetendheid. Groot
is hij, wie hij ook zijn mag, ja, groot. Geen mensch die voor die grootheid niet buigen
moet. Als het God is, hij heeft een macht die de menschen en de wormen maakt, die
ze vertrapt of verheft en dan weer nieuwe maakt, die den goddelooze slaat en vernedert
of hem geluk en rijkdom geeft, al naar het hem invalt. Als het God is, hij laat den
een met rust door het heele leven, hij vervolgt den ander met slag op slag, gebrek bij
het begin, gebrek bij het eind. Waarom? dat zal niemand zeggen, jullie (het “koor”
der protestanten, M.t.B.) zoo min als ik. Mag het verstand ons verlicht worden, daar
willen wij op hopen. Maar ik denk dat het om niet zal zijn en dat nooit een mensch
zal begrijpen waarom in de wereld de dingen loopen zooals ze doen. Waarom voor
den een het leven een lachspel is, voor den ander een tranenspel (ik spatieer hier
tweemaal het woord “spel”, M.t.B.), waarom de een alle dagen zit waar gelachen,
de ander waar gehuild wordt. Mogen jullie het weten, mij blijft het verborgen waarom
bij mij in huis altijd de slagen vielen. Daar zal ik ook niet naar vragen, het is toch
niets dan tasten langs wanden zonder deur of venster. Aan mij is het alleen om te
werken, niet om te spreken of naar raadsels te zoeken. Ik zal mijn plichten doen
zooveel ik kan en zoolang ik kan, en dan voorbij gaan. Al is het laat, ik heb nog te
werken, voor mijn dochter.’

Het protestantisme ‘pur.’
Terwijl ik deze prachtige regels afschrijf, dringt het nog sterker tot mij door, hoezeer
Van Schendel in deze laatste biecht van zijn ‘held’ met die woorden zijn driedeelige
tragedie afsluit. Er is geen soberder slot denkbaar; in een ‘lach- en tranenspel’ zijn
geloof en ongeloof opgeheven, goedgemaakt beide, alsof er geen godsdienstoorlogen
en ketterverbrandingen hadden bestaan. Dit is de afsluiting ook van het protestantisme,
dat zijn ‘protest’ eindelijk verwezenlijkt in de aanvaarding van het geloof als een
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kleine, toevallige variant van het meest volstrekte niet-weten; dit is het protestantisme
‘pur’, los van de toevalligheden van Luther en Calvijn, aan zijn veelgesmade
verdeeldheid ontstegen tot een grootschheid, waarbij vergeleken de historische
eenheid van het katholicisme kinder....spel wordt. In de sfeer van het protestantisme
de Hollandsche tragedie te hebben geschapen; dat is de grootheid van Arthur van
Schendel, die het protestantisme tegelijk vertegenwoordigt en overwint. Op dit punt
raakt hij dien anderen protestant, die verder in niets op hem lijkt: André Gide.
En nu zal het koor weer vragen, waarom deze ongeloovige Kasper, die geen God
meer had, niet liever aan den boemel ging dan ‘zooveel hij kon en zoolang hij kon
zijn plichten te doen’. Die vraag zal bewijzen, dat het koor geschapen is om te
bejubelen en te critiseeren, maar niet om te begrijpen. Want voor Kasper doet zich
dat probleem niet voor; hij is niet ongeloovig om aan de plak te kunnen ontsnappen:
hij is wie hij is.... en daarom is hij de ‘held’ dezer tragedie. Er zijn echter andere
spel-mogelijkheden onder de ‘grauwe vogels’ van het Noodlot: Van Schendel
belichaamt ze in Kaspers halfbroer Thomas, zoon van denzelfden goddeloozen vader,
maar van een andere moeder, in alles aan hem verwant, maar tevens zijn ‘aap’, zijn
parodie; het is dezelfde tegenstelling, die in Een Hollandsch Drama op naam staat
van Gerbrand Werendonk en Floris Berkenrode, alleen zijn de factoren verschillend.
Thomas wordt door Kasper bij ongeluk in het gezicht getroffen, als hij hem het
geladen geweer wil afnemen, dat Thomas spelenderwijs op Heiltje had gericht. De
getroffene wordt blind, en Kasper neemt hem in huis, om den vloek met menschelijke
middelen te deigen. Maar de vloek is sterker dan menschelijke middelen; ook Thomas,
de kankeraar en drinker, wordt gedreven door het Noodlot, dat hem tegen zichzelf
in opstand brengt, zijn hand richt, als hij een van Heiltjes kinderen in het water stoot
(of niet stoot, wie weet het?), hem eindelijk brengt tot den moord op Heiltje, die ‘op
hem had laten schieten’. Hij kan niet ontkomen aan de wrok, d.i. het omzetten in
oorzaak en schuld van wat niets anders was dan de ‘blinde’ kracht Toeval; tegenover
de van nature geloovige Heiltje is deze Thomas de ‘omgekeerd-geloovige’, de
godslasteraar, die verteerd wordt door de behoefte aan ‘omgekeerde gerechtigheid’,
waarvoor hij zelf geen formule zou kunnen vinden, wier ware karakter hij onder
allerlei gemopper en kwade buien verbergt, tot de verstandsverbijstering hem rijp
maakt om met de verroeste bijl die ‘omgekeerde gerechtigheid’ aan Heiltje te
voltrekken.
Zoo blijft Kasper, de man die in zijn jeugd de planten zocht om de planten, maar
door een zijsprong van de Moira een kweeker werd met kwetsbare kassen en een
gezinshoofd met een kwetsbaar, door een toeval steeds met den vloek belast
familieleven, alleen achter met een dochter, die hem ook ontvallen zal. Gingen mijn
gedachten onder het lezen van De Rijke Man onwillekeurig naar Don Quichote, thans
dwaalden zij even toevallig en dus noodzakelijk naar de geschiedenis van Job op
den mesthoop. Hier staat een Job zonder God en zonder geloof, maar met dezelfde
weldenkende vrienden en dezelfde levenstragedie.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
Kasper Valk, opgevoed door twee juffrouwen, die zich den ouderloozen jongen
aantrekken, voelt zich door toedoen van een leeraar aangetrokken tot de plantkunde.
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Hij zal voor dat vak academisch worden opgeleid, maar door het overlijden der
dames wordt hij aangewezen om zijn eigen brood te verdienen. Hij kiest het beroep
van kweeker, omdat de voorliefde voor de planten hem bijblijft. Hij vertooft zich met
Heiltje, een meisje van een boerderij waar hij werkt; bij een stoeipartij tusschen
haar en Kaspers halfbroer Thomas gebeurt dan het ongeluk, dat het gansche verdere
leven dier drie menschen zal bepalen; een geweer gaat bij ongeluk af, Thomas wordt
in het gezicht getroffen en komt spoedig grootendeels blind uit Indië terug. Kasper
neemt hem bij zich in huis, hoewel Heiltje zich instinctief daartegen verzet.
Langzamerhand voltrekt zich de vloek, die over Kaspers leven ligt; tot eindelijk
Thomas, krankzinnig geworden, Heiltje met zijns veders bijl vermoordt. Kasper blijft
alleen achter met de eenige dochter, die hem is overgebleven.

Huizinga's nieuwe boek
aant.

J. Huizinga, De Wetenschap der Geschiedenis (H.D. Tjeenk Willink en
Zoon, Haarlem 1937).
De voordracht, die prof. Huizinga in dit boekje gebundeld heeft, zijn, blijkens het
voorbericht, lezingen, die hij in 1934 aan de Universiteit van Santander heeft gehouden
(hoe lang lijkt het al geleden, dat men Santander met lezingen in één adem kon
noemen!); zij zijn ook reeds eerder in het Spaansch verschenen en hier nu uitgegeven,
‘omdat er herhaaldelijk naar gevraagd werd’. Verder is het artikel ‘Geschiedenis’
uit de encyclopaedie van Winkler Prins aan den bundel toegevoegd.
Zooals de schrijver zelf zegt, raakt de stof op menig punt de reeds in 1929 verschenen
‘Cultuurhistorische Verkenningen’, dat maakt het ook overbodig, om nogmaals de
principieele bezwaren uiteen te zetten, die door schrijver dezes in zijn opstel ‘Huizinga
voor den Afgrond’ (en door verschillende anderen) naar aanleiding van de
‘Verkenningen’ naar voren zijn gebracht; zij gelden immers evenzeer, alleen in nog
sterkere mate, voor dit nieuwe boek. Huizinga geeft de veiligheid der geschiedenis
prijs, om daarna op alle mogelijke manieren te trachten haar te herwinnen, teneinde
het dreigende spook van het historisch scepticisme (anders gezegd de tragedie der
historische wetenschap) buiten de deur te houden, wat Benjamin Fondane, een leerling
van Sjestof, in een zeer belangwekkend en in Nederland helaas geheel onbekend
gebleven boek, ‘La Conscience Malheureuse’ (Parijs 1936), zegt over de wijze,
waarop de Duitsche philosoof Heidegger den ‘afgrond’ van Kierkegaard tracht te
ontloopen, zou men ook kunnen laten gelden voor Huizinga: ‘Il n'a voulu nous
montrer ces animaux si féroces que pour mieux nous faire voir leur docilité à sa
cravache’, maar, zooals reeds gezegd: er is geen aanleiding om de strijdbijl weer op
te graven, omdat prof. Huizinga niet van inzicht is veranderd, en zijn bestrijders dus
hun argumenten ook niet behoeven te herzien. De belangstellende lezer kent zoowel
de documentatie der bestrijders als het Gids-artikel, waarin Huizinga zich heeft
verdedigd, en kan daarin de controverse bestudeeren.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

Dat de hoogleeraar ook ditmaal in de vier hoofdstukken ‘Groei van de historische
wetenschap’ ‘Het proces der historische kennisvorming’, ‘De historische idee’ De
[...] der historie’ en het Winkler Prins-artikel met de hem eigen duidelijkheid veel
belangwekkende dingen weet te vertellen over den stand van de wetenschap, waarvan
hij een der belangrijkste vertegenwoordigers is, behoeft wel geen nader betoog.
M.t.B.

De Bundel
aant.

Het orgaan der jonge en flinke mannen.
Het Octobernummer van ‘De Bundel’, het ‘nationaal cultureel maandblad’, waarvan
wij destijds het eerste nummer hebben aangekondigd, bereikt ons weer tijdig, zoodat
wij gaarne nota nemen van de frissche geluiden, die in deze bladzijden verneembaar
zijn, ‘Nationaal cultureel’ wil zeggen ‘fascistisch’, en ‘fascistisch’ wil zeggen jong
en flink. De kracht, die b.v. van den eeuwig jongen en flinken Henk Kuitenbrouwer
en zijn volksch levensideaal uitstraalt (keep that schoolboy complexion), is
verrukkelijk; hij kent de terminologie der nazi's op zijn duimpje en zou gaarne ook
bij ons iets van die volksche mentaliteit invoeren; men leze slechts zijn van geestdrift
overloopende artikel ‘Volk en kunst’, waarin het ideaal van de Liparische eilanden
en de concentratiekampen ons met de heerlijkste kleuren wordt geschilderd.
Veel jonger en flinker nog is echter Paul Vlemminx, die voor deze gelegenheid de
poëzie heeft verlaten om een aantal kernachtige ‘Aanmerkingen’ te formuleeren. Hij
is tegen ‘Gallië’, d.i. Frankrijk (men moet de taal der bloed-en-bodem-enthousiasten
met eeuwen vermenigvuldigen om hun ware bedoelingen te onderkennen), en
natuurlijk voor het Duitsche broedervolk, dat volgens hem in de pers, die de Joden
protegeert, schandelijk belasterd wordt. Edoch onze jonge flinkheid laat zich niet
ontmoedigen: ‘Het journalisme is een echte kultuurpest. Maar de dietse jeugd gebruikt
haar eigen hersens.’ Goddank. Het einde van de ‘Aanmerkingen’ is tevens de
apotheose der jonge flinkheid:
‘Uit mijn eenzaamheid van landelik dichter schrijf ik dit. Vanuit de hei kan men
Europa beter overzien dan vanuit de sensationele grootstad. O, ja, ik ben maar een
dichter. Maar dichten betekent oorspronkelik niet: verdichten, kondenseren, maar:
dikteren. De dichter is dus een diktatora. (Een vrouwelijke dictator of een drukfout?
M.t.B.) Daarom heb ik nou eens efkens gezeld wat ik mèèn, Gegroet.’
Dit is de stijl van den man, die zijn pruim even verschuift om een definitie te geven.
Men zal hem niets meer wijsmaken, waarlijk niet. Hij is jong en flink, ‘en dat is fijn’,
zong reeds de A.J.C., lang voor de Dietsche fascisten waren uitgevonden.
Ook Albert Kuyle is in deze aflevering weer present, zoodat de lezer, die de
‘Nieuwe Gemeenschap’ mist, gerust kan zijn. En hij schrijft, na Erich Wichmann,
toch nog het minst onverteerbaar van al deze lieden, waarvan overigens het eenige
sympathieke is, dat zij in de minderheid zijn. Maar dat wordt weer verzwakt door
hun geeuwhonger om naar boven te komen en de dictatuur der ratés in te voeren.
M.t.B.
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Kunst en Letteren
Clotilde en Alexandre Sakharoff
aant.

Dansavond
Koninklijke Schouwburg.
Het optreden der Sakharoffs geeft ditmaal geen reden tot uitvoerige beschouwingen,
aangezien hun dansen vrijwel alle uit vorige programma's bekend waren. En ook de
indruk van dit dansen is telkens ongeveer dezelfde: men gaat met gemengde gevoelens
naar huis. Men: d.w.z. ik, want niet iedereen denkt er zoo over. Er zijn menschen,
die niet gehinderd schijnen te worden door de nadrukkelijke litteraire associaties,
waarvan de mindere dansen dezer kunstenaars zoo vol zijn. Bij associaties is het
trouwens altijd een quaestie van subjectieven smaak, of men er al dan niet de
nadrukkelijkheid in proeft.
Om met het nadrukkelijkste te beginnen: de verbrokkelde ‘Danse du Destin’ is
voor mij ongeveer het slechtste wat Alexandre Sakharoff presteert. Deze symboliek
doodt alle dansillusie. Zijn ‘Martyr de Saint Sébastien’ daarentegen, hoewel ook zeer
litterair angehaubt, is veel overtuigender, en men zou er zelfs ronduit bewondering
voor kunnen hebben, wanneer ons niet zoo nadrukkelijk verzocht werd aan een
martelscène te denken. Waarom noemt men deze dansen niet eenvoudig Opus
zooveel? Het is toch niet strikt noodig de litteraire associaties in den titel uit te
drukken; die navolging van Debussy verdient stellig geen aanbeveling, omdat men
bij den dans de literatuur niet vergeten kan, zooals bij de muziek. Het best is
Alexandre Sakharoff in zijn statige en toch humoristische ‘Pavane Royale’ en in de
humoreske ‘Bourrée Fantasque’, waarin hij een charmante mengeling van
vogelbekdier en harlekijn suggereert. Vrijwel zonder literatuur, en met maximaal
effect.
Clotilde Sakharoff heeft in dit programma haar reputatie door bekende dansen
gehandhaafd. Haar gracie bewondert men in de eenvoudige, maar geraffineerde
‘Valse’, haar ‘Jeune Fille au Jardin’ en ‘Poème Printanier’ zijn voorbeelden van een
niet naïeve naïveteit; de sensueele ‘Prélude à l'Après-midi d'un Faune’ (met veel
litterair impressionisme en, als men het programma mag gelooven, een heele
lijdensgeschiedenis, die aan de conceptie voorafging) kan mij, hoewel er veel
technisch kunnen in is verwerkt, nog altijd niet sterk bekoren. Maar Clotilde Sakharoff
heeft een natuurlijker danstalent dan haar echtgenoot, en in den gemeenschappelijken
dans tot slot komt toch hun beider samenwerking steeds weer uitstekend tot haar
recht: Bach ‘va à travers le tempérament de Debussy....’
Een volle schouwburg, bloemen, en natuurlijk eenige herhalingen na warm applaus.
Carmen Guilbert heeft de begeleiding met tact verzorgd en zelf ook eenige soli
gespeeld.
M.t.B.

Bloed en bodem
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aant.

Het programma.. en de practijk avant la lettre
Jean Giono als Pan
Jean Giono, Weer een Lente (Regain). Vert. door Antoon Coolen.
(Boucher, Den Haag 1937).
HIER EN DAAR zet zich de legende vast, als zou het verlangen naar literatuur ‘van
bloed en bodem’ een speciaal verlangen zijn van nationaal-socialistische of
fascistische personen (zooals bv. de jonge en flinke mannen, die zich in het tijdschrift
De Bundel trachten uit te drukken). Die legende is even ongemotiveerd als de andere
legenden, die in deze kringen een magischen invloed schijnen uit te oefenen; want
er was al lang een literatuur ‘van bloed en bodem’, eer zij tot reclameartikel van een
politieke groep werd verheven en de twijfelachtige eer genoot tegen andere vormen
van litteraire expressie te worden uitgespeeld. Men behoeft, om bij Nederland te
blijven, maar één voorbeeld te noemen: Antoon Coolen. Deze auteur publiceerde
zijn Peel-romans lang voor opkomst en val van den heer Mussert; en uit andere
uitlatingen zijnerzijds blijkt duidelijk genoeg, dat hij ook in het geheel geen lust heeft
door de ‘bloebodemers’ te worden opgeslokt. Het gaat er nu niet om, of men die
romans van Antoon Coolen bizonder mooi of bijzonder leelijk vindt; een feit is, dat
zij bestonden, en het zuiverste voorbeeld gaven van een op het landschap en op de
‘volksziel’ geïnspireerde letterkunde. Ik voor mij stel de latere boeken van Coolen
(Dorp aan de Rivier en De Drie Gebroeders) veel hooger dan de Brabantsche, in
dialect geschreven werken van zijn hand; maar omdat deze eventueel nog de
verdenking zouden kunnen wekken onder suggestie van het nationaalsocialistisch
streven te zijn geconcipieerd, noem ik met opzet de vroegere geschriften. Wat dus
wèl origineel is aan het ‘bloed-en-bodem’-programma is de speciale reclame, de
veralgemeening van een genre tot de eenig-zuivere en in een ‘gezonde’ samenleving
derhalve eenig-mogelijke literatuur, die gepaard gaat met het lafhartige geschrijf
tegen de Joden en emigranten, alsof deze menschen parasieten en bacillenverspreiders
zouden zijn. Men zou zich zelf, liefst door een verbiedende staatsautoriteit, een
vrijbrief willen verschaffen om veel slechter te schrijven dan Antoon Coolen ooit
gedaan heeft, zonder daarbij door een lastige, ‘ontaarde’, in het asphalt gewortelde,
‘kultuurbolsjewistische’ critiek te worden gehinderd; want zulk een ‘vrijheid’ bestaat
inderdaad in den dictatuurstaat, die de qualiteit uitsluitend bepaalt volgens het
criterium der politieke gezindheid (in Rusland zoo goed als in Duitschland en Italië).
Vrijheid wil hier zeggen: ongelimiteerde kansen voor de literatuur, desnoods de
ergste rhetoriek, die de heerschende camarilla naar de oogen ziet, onderdrukking van
alle uitingen, die de zelfstandige bewustwording der menschen, desnoods tegen de
staatsraison in, zou kunnen bevorderen. Zulk een vrijheidsbegrip wordt in allen ernst
door de totalitairen verdedigd als een waardevol iets tegenover de volgens hen in
staat van ontbinding verkeerende democratische vrijheid. Om nu bij het voorbeeld
te blijven: de democratie heeft zich nooit verzet tegen de Peel-romans van Antoon
Coolen; en terwijl dat voor ons geenszins een reden is om de democratische vrijheid
te idealiseeren, idealiseeren de ‘bloebodemers’ bij voorbaat al een vrijheidsconceptie,
die, waar zij in de practijk werd toegepast, nog niets anders heeft voortgebracht dan
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een atmosfeer van de ergste geestelijke corruptie en intrige (over de begeleidende
politiemaatregelen wil ik in dit verband liever discreet zwijgen).

Internationale van het nationale.
Ook in Frankrijk leeft een schrijver, die de komst van Hitler en l'incorruptible La
Rocque niet heeft afgewacht om ‘bloed-en-bodem’-boeken avant la lettre te schrijven:
Jean Giono. Hij is in 1895 te Manosque geboren; een plattelandsplaatsje, waar hij
nu nog woont. Zijn bekendheid als schrijver dateert van omstreeks 1930; in den
laatsten tijd is zijn naam ook tot Nederland doorgedrongen, vooral door den roman,
die hem waarschijnlijk het best qualificeert: Le Chant du Monde.
Een ander boek van zijn hand, Regain, is thans door Antoon Coolen in het
Nederlandsch vertaald onder den titel Weer een Lente. Merkwaardige coïncidentie:
wie niet beter wist, zou gemakkelijk aan een mystificatie kunnen gelooven, zoo
voortreffelijk is Coolen er in geslaagd dezen roman in ons taaleigen over te brengen,
zoozeer ook zijn de stof en de romantiek der visie van den Franschman Giono en
den Nederlander Coolen aan elkaar verwant. (Onze medewerker voor Fransche
letteren heeft onlangs trouwens ook geschreven, dat Giono zich voor het werk van
Coolen interesseert.) Deze vertaling laat vrijwel nergens meer bespeuren, dat er een
origineel in een andere taal aan ten grondslag ligt; een bijzonder compliment voor
Coolen, maar ook een curieus getuigenis voor den internationalen samenhang tusschen
twee meestal bij uitstek nationaal geachte stijlen. Het zijn uiteraard niet het
Brabantsche en Fransche platteland, die zoo sterk op elkaar lijken, maar wel de
reacties van twee schrijvers met eenzelfden romantischen weerzin tegen de
grootsteedsche analyse en de naturalistische of psychologische aspecten van het
menschdom. Dat wil niet zeggen, dat zij de analyse en de psychologie uit den weg
gaan: maar zij beschouwen haar meer als middel dan als doel, alpha en omega van
hun schriftuur zijn romantisch en anti-intellectualistisch.
Bij Giono is de verheerlijking van ‘Pan’ in nog veel sterkere mate voelbaar dan
bij Coolen, die meer door zijn katholieke antecedenten wordt gehinderd. Die behoefte
om zich met de natuur te vereenzelvigen, den mensch in de eerste plaats te zien als
een exponent van de aardsche krachten, is bij uitstek heidensch; en ook dit heidendom
is internationaal geworden in Europa. Bij sommige lyrische verrukkingstafereelen
van Giono wordt men zelfs onwillekeurig herinnerd aan het voor mijn gevoel haast
al te programmatische bacchantische evangelie van D.H. Lawrence: Lady Chatterley's
Lover; niet door de geaardheid van het onderwerp, maar door de felheid, waarmee
hier de ‘natuur’ als Dionysos wordt her-ontdekt. Het eerherstel van de ‘natuur’ is
ditmaal geen idyllische pastorale of kunstmatige arcadia; het staat dicht bij de
rehabilitatie van den mensch als sexueel wezen, zooals Lawrence die bedoelde. Men
behoeft slechts te lezen, hoe Panturle, de hoofdpersoon van Giono's roman, een
gevangen vos ‘analyseert’ (dit woord met de noodige ironie gebruikt!):
‘Hij vilt den vos, hij houdt hem bij de achterpooten, in iedere hand een. Met een
korten ruk, die door zijn polsen schokt, wringt hij zijn vuisten vaster om de pooten,
dan spreidt hij zijn beide armen open, en met een gekraak van beenderen splijt de
vos over de gansche lengte van de ruggegraat tot vlak in de borst vaneen. Een dikke
massa van volle ingewanden gulpt naar buiten met een lucht, warm als de lucht van
mest.
En er wielt een gloeiend rad in Panturles oogen.
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Misschien heeft hij ze toe, zijn oogen. Doch op den blinden tast woelt hij in den buik
van het beest, en in het bloed voelt hij zachte dingen, die hij kwetst onder den duw
van zijn vingers. Het spuit als druiven. En het doet hem zóó goed, dat hij ervan
kreunt.’
Deze bacchantische omgang met het bloed (en op andere plaatsen in den roman
ook met den bodem) is waarschijnlijk den reclamemanagers van het
nationaal-socialistisch programma veel te weinig ‘opbouwend’; maar dat de stijl van
Giono in het geheel niets heeft van het grauwe asphalt der ontaarde groote steden,
zullen ook zij moeilijk kunnen loochenen. Giono is het type van den bacchantischen
provinciaal, maar niet in het Pallieter-genre; zijn exaltatie is daarvoor veel te weinig
gemoedelijk. Toch komt men genoeg pallieterij tegen in dezen roman. De passage,
waarin Arsula, Panturles vrouw, zegt, van haar toekomstig kind sprekend: ‘Wij zullen
samen in het gras zitten, hij en ik, en ik zal mijn melk in het gras laten spuiten, om
hem te laten lachen’, zou, wat de exaltatie betreft, wel kunnen doen denken aan
Pallieters uitroep: ‘De aarde baart, zij geeft zog’; er is één gemeenschappelijke neiging
om natuurphaenomenen en sexueele symbolen gelijk te stellen en in de panische
verrukking het onderscheid tusschen mensch en de overige schepping op te heffen.
Maar omdat Giono de Vlaamsche oubolligheid mist, gaat de vergelijking verder niet
op.

Het rhythme der herhaling.
De geschiedenis, waar het hier om gaat, heeft veel van een libretto voor de
natuur-verheerlijking, waaraan Giono zich op bladzijde na bladzijde te buiten gaat.
Het tragische moment is er wel in verondersteld, maar alle geruchten van ouderdom,
misère en dood worden overstemd door ‘Pan’ en zijn adept Panturle, den jager, die
er in slaagt koren te laten groeien. Zijn verbintenis met Arsula, de zwerfster, assistent
van den ouden zwerver Gédémus, is een pure natuurgebeurtenis; een feestelijke
episode, die gepaard gaat met den groei van het graan. Dit alles staat onder den ban
van de herhaling, die in de natuur de wet voorschrijft; in de herhaling wordt het
afzonderlijke individu zoowel verheerlijkt als niet geteld; het bloeit om af te sterven
en door andere individuen te worden opgevolgd, maar zoolang het ‘panisch’ leeft,
is het eeuwig, genietend van den ‘goeden wil’ van den grond.
Regain eindigt met een overwinningsfanfare, een verheerlijking van den bodem
en de vruchtbaarheid, met Panturle ‘stevig in de aarde geplant, als een zuil’. De
Hollandsche titel Weer een Lente geeft dan ook de beteekenis van het woord ‘regain’
(nagras, en figuurlijk: verjonging) heel goed weer; Panturle, die Arsula ontdekt, nadat
hij zijn moeder eigenhandig begraven heeft, de oude Gaubert en de oude Mamèche
van hem zijn weggegaan, is het menschbeeld der verjonging in aardsche
vruchtbaarheid: een jager wordt een verbouwer van koren.
In hoeverre is deze bacchantische stijl een poging de tragiek van het leven te
overschreeuwen? De geweldige en steeds werkelijk geïnspireerde aardschheid van
Giono's lyriek heeft iets, dat mij een enkele maal in lachen doet uitbarsten en ‘op de
zenuwen gaat’; men wantrouwt soms Dionysos, wanneer hij zoo laat geboren wordt
en zich zoo onstuimig juist in het geschreven woord baanbreekt. Het opschrijven
van de verrukking van al het aardsche, tastbare, ruikbare, hoorbare, zichtbare,
smaakbare is op zichzelf al een bewijs van afstand; de wil om te getuigen van den
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permanenten ‘goeden wil’ der aarde zou zich niet zoo op papier laten gelden, wanneer
de auteur genoeg had aan de intimiteit met de natuur zelve. Daarom ook noemt men
dit verschijnsel in de literatuur niet ten onrechte romantiek. Maar in de romantiek
onderscheidt men weer gemakkelijk twee neigingen: die om de romantiek voor
gemakkelijke vervalsching van het leven te gebruiken, naast die, om in de romantiek
aan bepaalde levenselementen in een hardnekkigen roestoestand vorm te geven. Tot
de eerste kategorie behooren de reclamemanagers van een nieuw patent voor
literatuurvervaardiging, de ‘bloed-en-bodem’-specialisten, tot de laatste kategorie
behoort Jean Giono.
Menno ter Braak.
De illustraties zijn gereproduceerd naar de boekversieringen van Leo Meter in ‘Weer
en lente’.

Korte inhoud van het besproken boek
De jager en geitenmelker Panturle, ‘een ontzaglijke kerel om te zien’, inwoner van
Aubignane evenals de oude smid Gaubert en de oude vrouw Zia Maméche, met wie
hij bevriend is, verliest achtereenvolgens die beide vrienden; Gaubert gaat bij zijn
zoon inwonen, Mamèche, die hem een vrouw zal bezorgen, verdwijnt spoorloos. Dan
ontdekt hij Arsula, de zwerfster, die het karretje trekt voor den zwerver Gédémus,
en zij vinden elkaar, nadat Panturle uit het water is gered, waarheen zijn hartstocht
hem gedreven heeft. Hij gaat koren verbouwen, tot groote verbazing van allen, die
niet aan koren uit Aubignane gelooven, en legt zoo den grondslag voor een nieuw
bestaan, in innig contact met den grond, die de grond is van hem en zijn vrouw.

Het dubbele gedenkjaar
aant.

De twee antipoden: Multatuli en Vondel ‘Van binnen-uit’ en ‘van buiten
af’
ZELFS VOOR MENSCHEN, die een geringe ambitie hebben voor het vieren van
herdenkingsjaren, is het jaar 1937 toch niet van bekoring verstoken; want Nederland
herdacht in dit jaar 1937 twee schrijvers, die in vrijwel ieder opzicht elkaars antipoden
zijn: Multatuli en Vondel.
Die tegenstelling heeft ook haar stempel gedrukt op de viering der herdenkingsdata.
Zooals duidelijk genoeg gebleken is, is Multatuli nog steeds de impopulaire, hoogstens
als curiositeit schichtig bewonderde, maar eigenlijk hartgrondig antipathiek geachte
auteur, die hij altijd geweest is (afgezien van een groep trouwe Multatulianen, die
buiten hun afgod om geen heil kennen). Men heeft niet geschroomd alle praatjes
weer op te halen, die sedert het optreden van den man van Lebak in omloop zijn
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gebracht, en die nog altijd met genoegen worden verder gecolporteerd. De herdenking
was een aangelegenheid van eenige bevolkingsgroepen zonder veel officieel karakter
hetgeen trouwens volkomen in overeenstemming is met den invloed, dien Multatuli
ook thans nog van mensch tot mensch uitoefent. Volkomen daarmee weer in
overeenstemming is het feit, dat in dit Multatuli-jaar drie nieuwe werken over E.
Douwes Dekker zijn verschenen, die er alle op wijzen, hoe weinig ‘gestabiliseerd’
de valuta van dezen schrijver nog zijn: ‘Multatuli en de Zijnen’ door dr Julius Pée,
het type van den ‘ouderwetschen’ Multatuliaan, zonder veel critiek op zijn held, maar
met geestdrift geladen: ‘Eduard Douwes Dekker’ door J. Saks, den socialistischen
anti-Multatuliaan ‘De Man van Lebak’ door E. du Perron, den individualistischen,
maar critischen bewonderaar van den ‘mensch’ tegenover de ‘ambtenaren’. (Op de
beide laatste boeken kom ik binnenkort uitvoerig terug. Uit die publicaties blijkt, dat
er in het Multatuli-jaar 1937 nog geen geheiligde Multatuli-traditie bestaat, dat, met
andere woorden, Multatuli nog steeds een levende waarde is in het Nederlandsche
cultuurleven.

De mensch der barok
Uiteraard is het met Vondel anders gesteld. Hij is in de laatste weken zoo pompeus
herdacht, dat men er gemakkelijk toe zou komen zijn invloed op onze natie te hoog
aan te slaan. Een onzer dichters heeft over hem gesproken voor de Vereeniging voor
Huisvrouwen, en elders wordt een Vondel-optocht aangekondigd met een thé dansant
na. Vondel is, in tegenstelling tot Multatuli, een officieele traditie geworden; dat er
veel nieuws over hem te berde is gebracht in de ontelbare redevoeringen en artikelen,
die aan hem werden gewijd, zou ik niet durven beweren. Men verschilt ook over
Vondel van meening, ongetwijfeld; maar die meeningsverschillen hebben een anderen
‘inzet’, zij zijn academischer van toon, dan de woedende tegenstellingen inzake
Multatuli. Aan de hoofdzaak, Vondels exceptioneel dichterschap, raakt niemand,
omdat het dwaasheid zou zijn daaraan te twijfelen. De vraag is alleen, in hoeverre
dit dichterschap tot het volk wezenlijk doordringt, in hoeverre dus deze mensch der
barok nog in staat is in onze cultuur, die van de barokcultuur zoo ver verwijderd is,
de plaats in te nemen, die men in overeenstemming zou kunnen achten met het
gewicht van het jubileum. Ik voor mij heb Vondel slechts leeren lezen na een ‘kuur’
in de baroksfeer; ik had een duidelijk beeld van de geestesgesteldheid van den
barokmensch noodig, eer ik, uitgaande vàn die geestesgesteldheid, het dichterschap
van Vondel naar waarde kon schatten. Het is zeker waar, dat de lyriek van Vondel
ons het naast staat, maar het is evenzeer waar, dat de beteekenis van den
dramaschrijver Vondel slechts zeer gedeeltelijk door zijn enorme taalbeheersching
wordt bepaald. Men kan zonder een beeld te hebben van de Vondeliaansche
wereldarchitectuur onmogelijk doordringen tot de kern van zijn drama's en deze
wereldarchitectuur nu is zonder de barok onbegrijpelijk. Albert Verwey gaf voor
Vondels wereld een uitstekende formule ‘Een kegel met aan den top de Godheid,
dan Amsterdam en de kerk, dan de vorsten en de burgerij, en in die burgerij als het
eigenlijke waardevolle alles wat niet om het goed diende, maar om den geest’. Aan
die structuur is vrijwel het geheele oeuvre van Vondel gebonden; men kan er alle
schakeeringen, van zijn roerige jeugd af tot zijn katholieken ouderdom toe,
gemakkelijk in onder brengen.
Huizinga, die in zijn Duitsche boekje over de 17e eeuw een uitstekende
karakteristiek van den Prins onzer dichters heeft gegeven, wijst op de naïveteit van
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zijn psychologie; ‘seine Personen sind starre Figuren, durch primäre Gefühle bewegt,
strahlend in integraler Tugend oder scheusslich in ihrer Verworfenheit’. Ook die
naïveteit is verklaarbaar uit het wereldschema der barok, waarbij het minder aankomt
op het individu, zooals Shakespeare het ziet optornen tegen het Noodlot, dan wel op
den onderdaan van dat ‘kegelrijk’, waarvan Verwey gewag maakt; het menschelijk
denken, voelen, willen, handelen, word bepaald door den afval van Lucifer en den
val van Adam; er is, ergo, buiten dat drama om geen werkelijk ander drama. In
hoeverre geldt dat nu ook voor degenen, die hem als den grootsten dichter van
Nederland herdenken? Ervaren zij dat schema ook als een werkelijkheid? Daarop
komt het aan; want ook in zijn katholiciteit is Vondel barok. Hij heeft de typische
mentaliteit van den katholieken barokkunstenaar, zoowel in zijn neiging tot
verheerlijking als in zijn behoefte aan een streng gelimiteerde vrijheid voor het
zinnelijke leven.

Twee vormen van kunstbesef
Men kan de tegenstelling Multatuli-Vondel niet beter weergeven dan door twee
citaten uit hun werken tegenover elkaar te plaatsen.
Multatuli in Idee 1181:
‘Men kan evenmin iets goeds voortbrengen door 't volgen van modellen, als zich
voeden met de spijs, die een ander gegeten heeft. Kunstbesef (men kan er ook voor
lezen: levensbesef. M.t.B.) werkt van binnen naar buiten, en niet andersom. Een
kunstproduct, dat op andere kunstproducten gelijkt, deugt niet.’
Stel daar tegenover Vondels formule in de ‘Aenleidinge ter Nederduitsche
Dichtkunste’:
‘De hemelsche Poëzy wil niet op de middeltrap, maer moet in top staen, en op den
toetssteen van een beslepen oordeel proef houden, naer de wetten by de Geleerden
daer toe voorgeschreven, waer toe wy gewezen worden.’
Hier hebben wij het ideaal van de kunst ‘van binnen uit’ (het
modern-individualistische, anti-formeele ideaal) naast het ideaal van een kunst ‘van
buiten af’ (het barok-klassicistische, formeele ideaal). Zij sluiten elkaar uit, zooals
de wereld van Multatuli en Vondel elkaar uitsluiten. De onderwerping aan ‘de wetten
by de Geleerden daer toe voorgeschreven’ als ‘toetssteen van een beslepen oordeel’
beteekent voor den Multatuliaansch denkenden mensch critiekloosheid; omgekeerd
is de formule van het kunstbesef, dat van binnen naar buiten werkt en alle ‘modellen’
versmaadt, voor den bewoner van Vondels ‘kegelrijk’ een vorm van onbeschaamde
aanmatiging, luciferistische opstand tegen deze geheiligde orde; want in de hierarchie
van dien kegel met God aan den top is de functie van ieder element streng bepaald
en wel door het hoogste ‘Model’, dat er voor den geloovige bestaat.
Deze kunst ‘van buiten af’ behoeft dus volstrekt geen dorre, schematische kunst te
zijn; de poëzie van Vondel bewijst het. De grootheid van dit dichterschap bestaat in
het verheerlijken van een schema, als men wil; maar dit schema, geloovig aanvaard,
is tevens de tucht, die een sterk zinnelijk mensch als Vondel noodig heeft om dichter
te kunnen zijn; dichterschap en geloovige onderwerping zijn hier, zou men kunnen
zeggen, ‘complementair’ Men kan daarom het groote dichterschap niet los denken
van de onderwerping aan het wereldbeeld der barokke katholiciteit en aan de ‘wetten
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der Geleerden’; het heeft zijn verrukking en verontwaardiging geput uit die
onderwerping, en onder voorwaarde van het ‘van buiten af’ is het ‘van binnen uit’
ontstaan. Naarmate men zich scherper realiseert, dat het begrijpen en ‘aanvoelen’
van deze verhouding afstand vergt, komt Vondel den modernen lezer nader.
M.t.B.

Multatuli - Droogstoppel - Havelaar
aant.

J. Saks, of de negatieve scherpzinnigheid. - E. du Perron, of de critische
bewondering
I.
J. Saks, Eduard Douwes Dekker (Brusse, Rotterdam 1937).
E. du Perron, De man van Lebak (Em. Querido's Uitg. Mij, Amsterdam
1937).
HET VERSCHIJNEN van deze beide boeken over Multatuli is (ik heb er vluchtig
in een artikel naar aanleiding van de Vondel-herdenking al op gewezen) een
opmerkelijk symptoom van de valuta-schommeling, waaraan de moreele waarde
Multatuli nog altijd onderhevig is; een bewijs, voorts, van de spinglevendheid, waarin
Eduard Douwes Dekker zich nog mag verheugen. Men zou eigenlijk moeilijk een
treffender voorbeeld kunnen aanhalen van die springlevendheid dan juist deze boeken
van Saks en Du Perron, omdat zij volkomen in elkaar grijpen (zooals twee
kamraderen) zonder iets met elkaar gemeen te hebben dan de stof, waarover zij
handelen! Beide auteurs houden zich bezig met de ontwikkeling van Dekker tot en
met de beroemde episode van Lebak; beide auteurs maken daarbij meestal gebruik
van dezelfde documenten en anecdoten; beide auteurs volgen zelfs, globaal gezien,
dezelfde methode (zij geven n.l. de stukken en berichten met hun eigen aanvullende
en verklarende commentaren erbij); beide auteurs staan bovendien in zooverre nog
weer dicht bij elkaar, dat zij zoeken naar een psychologische ontraadseling van het
gecompliceerde (volgens Saks niet eens zoo erg gecompliceerde) wezen Douwes
Dekker, dat Havelaar was en evenzeer Havelaar niet was; beide auteurs trachten zich
derhalve los te maken van het oppervlakkig geding tusschen Multatuli-vergoders en
Multatuli-haters; en met dat al, gegeven dus een groote formeele overeenkomst
tusschen hun boeken, hebben beide auteurs niets met elkaar gemeen dan hun
onderwerp, zoodat er twee complete Multatuli's uit den asch verrijzen, die elkaars
tegengestelden zijn. Zoo weinig is de traditie omtrent Multatuli nog vastgelegd,
zoozeer kan Eduard Douwes Dekker nog de inzet zijn van twee levensbeschouwingen,
die elkaar, via zijn psychologisch portret, op leven en dood bestrijden.. Ik zei dus
niet te veel, toen ik beweerde, dat de verschijning van Eduard Douwes Dekker en
De Man van Lebak een opmerkelijk symptoom is van Multatuli's springlevendheid.
Het in elkaar grijpen der kamraderen is daarbij een bewijs, dat verregaande
overeenstemming over de historische gegevens allerminst een gelijkgestemde
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beoordeeling behoeft te waarborgen. De heeren Saks en Du Perron zijn beide
nauwkeurige historici, die hun teksten goed gelezen hebben; maar de figuur Multatuli,
die voor den één een ‘ziekelijke’ romanticus (de luiheid en pedantheid ontbreken in
deze conceptie) en voor den ander de grootste schrijver van Nederland is, wordt in
teksten niet gevangen; hij ontspringt den dans der objectiviteit, waarin Saks zich
uitput en waarvan Du Perron als middel gebruik maakt. Men ziet, kort gezegd,
nogmaals, en thans in den pikantsten vorm, de projecties van Droogstoppel en
Havelaar naast elkaar; beide luisteren naar den naam Douwes Dekker, maar daarmee
houdt dan ook alle overeenkomst op.

Droogstoppels archivaris.
Het zou dwaas zijn (en ook in lijnrechten strijd met de bedoelingen van Multatuli
zelf, die ergens geschreven heeft: ‘In veel opzichten lijk ik nog precies op m'n vyand
Droogstoppel, al zy 't dan uit geheel andere beweegredenen’) de tactiek van
Droogstoppel geringer te achten dan zij waard is geacht te worden. Het intellect der
Droogstoppels kan een zekere preciesheid en afkeer van voorbarige sentimentaliteit
demonstreeren, die in het geheel niet te versmaden zijn tegenover de verwoede
Multatulianen, wier geestdrift voor het inspireerende voorbeeld even onmiskenbaar
is als hun critiekloosheid verbijsterend. Ik houd, met Multatuli, Droogstoppel voor
een zeer waardeerbare figuur, zoolang het er om gaat de pretenties van den dichtenden
jongeling Stern den domper op te zetten; Droogstoppel heeft in zijn nuchterheid meer
kennis van de wereld dan de poëtische dweeper, hij is de eenige persoon, die een
Havelaar volkomen consequent tot een Sjaalman weet te herleiden. Moge Stern zich
‘geïnteresseerd’ voelen door het pak manuscripten van Sjaalman. Droogstoppel houdt
zich aan zijn koffie en flanel en heeft van zijn standpunt zelfs gelijk, wanneer hij in
de exaltatie van een maatschappelijken mislukkeling een ongeoorloofden aanslag
op zijn wereld ziet; ‘lui, pedant en ziekelijk’ is de droogstoppelige tegenkant van
‘geniaal’, en wie ‘geniaal’ zegt zonder de lui-, pedant- en ziekelijkheid van zijn genie
onder oogen te durven zien is niet waard de schoenriemen van dat genie te ontbinden.
Iedere Droogstoppel zal met recht de ziekelijkheid van een Goethe kunnen
constateeren; een genie als Pascal is de ziekelijkheid zelf, een Kierkegaard en een
Nietzsche vergaan van ziekelijkheid; alleen Droogstoppel zelf is compleet gezond,
want hij kent geen andere normen dan de maatschappelijke soliditeit.
Dus: eerbied voor Droogstoppel, alvorens men hem de deur wijst! Eerbied ook voor
zijn scherpzinnigen achterkleinzoon Saks, die zijn traditie historisch-materialistisch
en volgens de regelen van prof. Heymans hoog houdt, die, met andere woorden, den
Droogstoppel van de koffie en het flanel vertaalt in de termen van een
‘objectief’-historische methode. Men kan van Saks heel wat leeren, want men kan
hem veel gerechtvaardigd kwaad hooren spreken van zijn ‘ziekelijken’ Dekker; Saks
moge dan Droogstoppel zijn, hij is tevens de sublimeering van Droogstoppel tot
wetenschappelijke accuraatheid en psychologische slimheid; hij is Droogstoppels
paradoxale afgezant, die over genoeg intelligentie beschikt om ook de bekrompenheid
te doorzien van den meester, in wiens dienst hij staat; hij is de archivaris van
Droogstoppel, veel beter onderleg dan zijn superieur, maar daarom niet minder.....
in zijn dienst. Onweerstaanbaar wordt men, de beschouwingen van Saks over Douwes
Dekker lezend, herinnerd aan de beperkte geldige waarheid van het gezegde over
den held en de kamerdienaar, want Saks is er in geslaagd het formaat van zijn held
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door scherpzinnige kamerdienaarscritiek zoozeer weg te praten, dat men ook zou
kunnen vermoeden, dat hij in dienst staat van Droogstoppels paradoxalen broeder:
Multatuli zelf. Immers de held (zonder hoofdletter) moet er, dunkt mij, niet anders
dan plezier in kunnen hebben met deze middelen te worden ‘doorzien’, met dezen
als objectief historisch onderzoek vermomden naijver te worden verraden. Hij kan
zich de luxe van een dergelijke critiek veroorloven, hij zou er zelfs dankbaar voor
kunnen zijn...... en verder voorbijgaan; aquila non captat muscas, hetgeen in het
Nederlandsch wil zeggen: het formaat van Multatuli wordt door het betrekkelijk
gelijk van geen tien Saksen zelfs maar in het geding gebracht! Voor de razernij der
Multatuli-vergoders is echter een Saks zeker geen slechte remedie; de critiek van
den kamerdienaar, geschoold aan de Marxistische denkwijze en blijkens zijn
verhandeling ook terdege bekend met de klassificatie van Heymans, kan hun vele
intimiteiten onthullen, die hun standbeeld van den Idealen Vrijdenker in puin doen
storten. Het is alleen de vraag, of de doldrieste Multatulianen thans nog zoo gevaarlijk
zijn, dat een kleine 350 pagina's Saks noodig zijn om hun heldenvereering te dooven;
het blijkt immers uit het boek van Du Perron, dat men de gegevens van den
kamerdienaar in zijn beschouwing opnemen kan (w.w.z. alle restricties ten opzichte
van den vergoden legendarischen Multatuli kan laten gelden), zonder daarom zelf
het kamerdienaarsstandpunt in te nemen. Anders gezegd: het gelijktijdig verschijnen
van dat werk met de gebundelde studies van Saks is voor dezen laatste eigenlijk een
ramp. Ware het de theorie van dr Julius Pée (verdienstelijk verzamelaar van feitelijke
gegevens, maar critisch een...... nu ja, een Multatuliaan), die men tegenover Saks
onderzoek zou stellen, dan is het niet twijfelachtig, dat men Saks als een wonder van
menschenkennis ten troon zou verheffen; maar helaas, alles is betrekkelijk, en Julius
Pée is niet de maat van alle dingen.

De ‘haarlemmerdijksche’ Multatuli.
De verdienste van Saks - als ik het zoo noemen mag - is, dat hij niet in geestdrift kan
raken. Hij heeft de typische, beperkte scherpzinnigheid van den man, die op alle
slakken zout legt, en dan meent door het hem vertrouwde zoutleg-procédé ook dieren
van ander formaat dan slakken te kunnen attrapeeren; of liever, hij weigert het
onderscheid tusschen slakken en andere dieren te erkennen. Alles wat des slaks is,
komt dus in zijn studies zeer goed uit; de rest.... ontbreekt, of wordt kleineerend
weggemoffeld. Het is voor mij niet aan twijfel onderhevig, dat Saks lijdt aan een
kwellende wrok jegens Multatuli; zijn toon is die van het ressentiment, zijn
scherpzinnigheid is de door een constante rancune geïnspireerde. Rancune maakt
scherpzinnig, tot op zekere hoogte; men moet er altijd iets van hebben, als men critiek
wil oefenen, en ook Saks' mededinger Du Perron kan men op rancuneuze gevoelens
betrappen. Bij Saks echter wordt de wrok tot systeem; wie meent, dat de
historisch-materialistische geschiedbeschouwing een ‘zuiver-wetenschappelijke’
methode is, kan van die meening door de lectuur van Saks' opstellen genezen worden.
Het is niet de onwaarheid der voorstellingswijze, die hier hindert, maar de waarheid
van het al te evidente, door den wrok bepaalde standpunt van een kleine
scherpzinnigheid jegens een groot schrijverschap. Het is het historisch-materialisme
op zijn smalst om Multatuli's geestesgesteldheid ‘haarlemmerdijksch’ te noemen,
omdat hij op den Haarlemmerdijk heeft gewoond en door dat wonen (natuurlijk,
natuurlijk!) psychisch bepaald is (deze ontdekking wordt met nadruk eenige malen
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herhaald!); het is het historisch-materialisme ad absurdum doorgevoerd, om te zeggen,
dat Dekkers romantische voorkeur voor den adel (tegenover de bourgeoisie) ‘nauw
verwant is aan, slechts een variant is van de Oranjeliefde van de kleine burgerij en
het scheepsbouwende proletariaat, de “Bijltjes” uit zijn naaste omgeving’. De rancune
van Saks jegens Multatuli gaat zelfs zoover, dat hij een duidelijke andere rancune
(die jegens de groote bourgeoisie en de Indische kapitalisten; zie bijv. p. 53 en 61!)
langzamerhand geheel vergeet en de verdediger wordt van een Brest van Kempen
(den Slijmering uit den Havelaar); een ambtenaar, die van zijn standpunt wel
volkomen gelijk zal hebben gehad, maar daarmee nog geen Multatuli omverwerpt!
De ‘hoogere ongeschiktheid’ van Dekker te Lebak wordt door Saks voorbereid in
de zure analyse van diens romantische jeugdgrillen, van diens eerzucht (in deze
conceptie uiteraard de grondtrek van zijn karakter); de romantiek wijkt n.l. af van
de gedragingen van het gemiddelde sociale wezen, dat Saks (verzwegen) als ideaal
stelt, door middel van de indeeling van Heymans b.v.; hij vergeet, dat daaronder
ieder mensch, het genie zoowel als de zwakzinnige, te vangen is; er is geen grein
gevoel voor dergelijke ‘ongeregeldheden’ in het proza van den heer Saks te bekennen,
omdat er in de historisch-materialistische redeneermethode geen plaats voor
‘ongeregeldheden’ is. De ‘politiek ongeschoolde’ romanticus Dekker had, zoo schijnt
Saks het ongeveer te bedoelen, socioloog moeten worden. ‘Stel hem u voor, in de
veertiger jaren naast andere jonge intellectueelen deelnemend aan de politieke
beweging, gewekt door de ontevredenheid der middenklassen: - wellicht, dat zijn
wrok tegen de grachtbourgeoisie hem had gemaakt tot een voorvechter voor de
verwaarloosde belangen der kleine burgerij, waartoe hij behoorde, misschien ook
dat zijn monarchale voorkeur en zijn adellijke aspiraties hem tot een bestrijder van
het opkomende liberalisme hadden gestempeld - maar voor welke richting ook de
politieke agitator die in hem stak in 't krijt ware getreden, hij had de practijk van het
sociale leven leeren kennen en, opgenomen in een zijner stroomingen, aan zichzelve
ontrukt door zijn praktischen arbeid voor een maatschappelijk doel, had zijn
individualisme zich niet in zoo hypertrophischen vorm kunnen ontwikkelen ten koste
van het maatschappelijk begrip, dat hij voor de doeltreffende toepassing van zijn
altruïstische neigingen behoefde.’

De ethische held?
Ziedaar het ‘had’-sprookje van den socialen werker Saks, die bij zijn object wrok
constateert, terwijl hij zelf vol is van wrok jegens den man, die zich door zijn
‘ongeregeldheden’, romantische zwakheid en ‘hoogere ongeschiktheid’ voor
ambtenaar aan de sociale verantwoordelijkheid onttrok. Du Perron meent, dat Dekker
zonder Lebak een Nietzsche of een Heine had kunnen worden; ook dat is een
‘had’-sprookje, maar het houdt tenminste rekening met het formaat van den man,
waarover hij schrijft. Dezelfde rancune, die Saks in staat stelt achter de illusies der
Multatulianen met kamerdienaars-scherpzinnigheid den ‘onmogelijken’ mensch met
ongeveer alle fouten van den romantischen eerzuchtige te ontdekken, belet hem iets
te zien van den Multatuli, die in Nederland de grootste moralist is geweest van zijn
eeuw, die het probleem der menschelijke waardigheid een aan den godsdienst
ontvallen en in ‘specialiteiten’ verbrokkelde samenleving in het gezicht wierp, als
een uitdaging. Niemand, die de studies van Saks gelezen heeft, en die verder van
Multatuli niets weet, kan begrijpen, waarop de invloed van deze persoonlijkheid
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heeft berust, en waarom die invloed nog altijd voortgaat zich te laten gelden. De heer
Saks schijnt van dit laatste niet te hebben gehoord, blijkens de hoogst ongelukkige
en al verouderde eerste alinea van zijn eerste hoofdstuk, waarin wordt gezegd, dat
Multatuli ‘uit den tijd’ is, ‘zoo goed als nooit geciteerd wordt’, alleen invloed uitoefent
‘in lagere rangen van intellect dan die den toon aangeven’ etc. etc.; het lijkt mij geen
excuus, dat die alinea in 1920 geschreven is, want zulken onzin kan men niet laten
staan, als er in 1932 een geheele groep van schrijvers zich onder beroep op den naam
Multatuli vereenigd heeft en die naam om zoo te zeggen niet van de lucht is geweest!
Hoe men over die groep denkt, doet hier niet ter zake; het gaat slechts om simpele
feitelijke juistheid, en Saks had het feit, dat hij in 1920 een slecht profeet bleek,
kunnen corrigeeren door iets aan de proeven voor de boekuitgave van dit opstel te
wijzigen.
De moraal van al deze scherpzinnigheid, waarvan de relatieve verdienste duidelijker
aan het licht zou zijn gekomen, wanneer een ander haar niet in hetzelfde seizoen had
overvleugeld, blijft tenslotte de ongeschikte ambtenaar, die ‘tuchteloos’ was en
laboreerde aan een romantische voorstelling van het genie (alles waarheid in den
beperkten zin), die door de débâcle van Lebak te veralgemeenen een verdediger van
den geidealiseerden Javaan werd, en door zijn ‘buitengewoon literair talent’ en goede
bedoelingen Max Havelaar als ‘den ethischen Held’ aan het publiek kon voordragen.
Hoe zulk een wezen Multatuli werd en waarom de ‘overhaast geschreven’ Havelaar
thans nog zulk een boeiend en levend boek is, naast Huets doode Lidewyde en
Vosmaers Amazone: wij zullen het aan dien ander moeten vragen, want Saks zegt
het niet.
Menno ter Braak.
(Slot in het Zondagochtendblad).

Multatuli - Droogstoppel - Havelaar
aant.

J. Saks, of de negatieve scherpzinnigheid. - E. du Perron, of de critische
bewondering
II.
J. Saks, Eduard Douwes Dekker (Brusse, Rotterdam 1937).
E. du Perron, De man van Lebak (Em. Querido's Uitg. Mij, Amsterdam
1937).
WAT IS HET DRAMA van Lebak geweest? Uit het boek van Saks hoort men slechts
argumenten tegen een ‘ongeschikten’ ambtenaar, voortgekomen uit een
ziekelijk-eerzuchtigen romanticus, afkomstig van den Haarlemmerdijk. Dekker,
schichtig geworden door de angst voor vergiftiging (overigens volstrekt zoo zeldzaam
niet in Indië, als Saks schijnt aan te nemen!), nam overijld zijn ontslag; ‘in den Brief
(aan den Gouverneur Generaal in ruste) van '58 en vervolgens in de bewerking en
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uitbreiding daarvan: de Max Havelaar van twee jaar later, is door Dekker zijn
bijzonder geval reeds tot een algemeener uitgedijd. De beschuldiging en verdenking
van onrechtmatige behandeling der Lebakkers is reeds vervangen door de zooveel
meer omvattende aanklacht: “De Javaan wordt mishandeld”.’
Aan deze theorie van de schichtigheid, overijldheid en latere uitdijing tot algemeen
geval wordt helaas alle waarschijnlijkheid ontnomen door een ontwerp van een brief,
dien Dekker op 9 April 1856 te Lebak, dus midden in het conflict, aan Duymaer van
Twist heeft geschreven, en waaruit blijkt, dat hij reeds in 1856 zijn drama in algeheele
‘algemeenheid’ voor zich zag. Deze brief is tot dusverre nooit gepubliceerd en door
Du Perron voor het eerst aan de hand van twee versies (een van Dekker zelf en een
van een inlandschen klerk) afgedrukt; Saks kende er blijkbaar het bestaan en zeker
den inhoud niet van. Uit dit hoogst interessante document blijkt plotseling zonneklaar,
dat Dekker, hoezeer hij dan ook door persoonlijke schichtigheid en overijldheid moge
zijn gedreven, reeds in den tijd van zijn ontslagname precies voor oogen had, met
welke aanklacht hij (in den toen nog niet geconcipieerden Havelaar) op zou treden;
het motief van ‘de Javaan wordt mishandeld’ komt in dezen brief reeds duidelijk
naar voren, zoo duidelijk, dat hiermee de opvatting van Saks meteen waardeloos is
geworden. Men noemt zooiets pech.
Ik breng dit geval naar voren, omdat het weer eens op ietwat pijnlijke manier doet
uitkomen, hoe beperkt de visie op Multatuli is van degenen, die hem met alle geweld
‘objectief’ willen vastleggen aan den ambtenarenketting (waarbij hij, niemand zal
het tegenspreken, een vrij slecht figuur maakt, al zijn ambtelijke verdiensten te
Menado inbegrepen). Saks heeft geprobeerd het drama uit de gebeurtenissen van
Lebak weg te ‘peuteren’.... en het eerste het beste document, dat aan zijn aandacht
ontsnapte, bewijst zijn ongelijk! Hoe moet het dan met de rest van zijn bewijsvoering
staan? Bange vraag....

De mensch en de deurwaarder.
Overigens lijkt mij de toorn van Du Perron jegens Saks (wiens opstellen over de
Lebakzaak hij in het tijdschrift Groot-Nederland heeft kunnen raadplegen, en wiens
onderzoekingen hij noemt ‘een toonbeeld van schijnheiligheid, om niet te zeggen
het boerebedrog van de zoogenaamd objectieve, hartstochtloze, enkel-maar-historiese
stijl’) een weinig misplaatst. Uit de historisch-materialistisch en heymansiaansch
bepaalde redeneeringen van Saks over Dekkers jeugd en ambtenaarstijd vóór Lebak
(waarvan Du Perron in zijn boek geen notitie heeft genomen) kon bezwaarlijk een
ander Lebak te voorschijn komen dan de geschiedenis van ‘een goed heer, maar een
beetje gek’ (zoo noemde de regent den assistent-resident Douwes Dekker later). Ik
vind bij Saks niet zoozeer schijnheiligheid als wel, steeds weer, de rancune, die aan
het drama knabbelt om er een ‘zedenstuk’ voor in de plaats te geven; hij beroept zich
op den bekrompensten, en als zoodanig consequentsten bestrijder van Multatuli, jhr
H.W.H. de Kock, niet om hem door dik en dun te ondersteunen, maar omdat hij diens
argumenten voor zijn eigen knabbelbetoog kan gebruiken. Om schijnheilig te zijn,
moet men eigen waarden als stralend positief stellen tegenover het negatief van den
ander; dit nu doet Saks niet, en hij zou het ook niet willen doen, aangezien hij daarvoor
te weinig geestdrift (subs. valsch pathos) heeft. Juist dat gemis aan positieve domheid
en juist die overvloed van kleine scherpzinnigheid zijn het, die Saks qualificeeren
als den slimmen archivaris van Droogstoppel tegenover Du Perron als den
intelligenten verdediger van Havelaar. Dit verschil is vooral een stijl verschil; want
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men kan het verschil tusschen slimheid en intelligentie niet beter aanduiden dan door
den stijl van Saks met dien van Du Perron te vergelijken. Dezelfde anecdoten en
documenten, die door Saks ongelooflijk uitvoerig en nadrukkelijk, met tal van
herhalingen en variaties op het thema eerzucht-romantiek-zwakheid, worden
becommentarieerd, zoodat men op het laatst door slaap wordt bevangen, krijgen in
de compositie van Du Perron iets levendigs en boeiends; deze schrijver is een
uitstekend verteller, zooals de ander een precies, maar op den duur vervelend
commentator is. Men ziet het drama van Multatuli van het eerste oogenblik af, hoewel
het nergens met nadruk wordt aangekondigd, maar juist met veel tact en scherts naar
den achtergrond gedrongen: het drama van den mensch tegenover de ambtenaren;
en dat drama niet gesteld in dezen zin, dat een ambtenaar geen mensch of een mensch
geen ambtenaar zou kunnen zijn (want Multatuli heeft wel degelijk
ambtenaarsambities gehad!), maar gesteld als een quaestie van accent: moet de
ambtenaar den mensch beheerschen, of de mensch den ambtenaar? Het drama van
Lebak, door Saks c.s. slechts gezien als de misère van de ‘hoogere ambtelijke
ongeschiktheid’, wordt bij Du Perron het drama van den mensch, die door deze h.a.o.
voornoemd werd wie hij geworden is: Nederlands grootste schrijversfiguur. ‘Hij
greep Lebak aan om vrij te komen, bewust of onbewust’.
In zijn roman Het Land van Herkomst richtte Du Perron zich tegen de ‘notarissen’;
in De Man van Lebak noemt hij dezelfde ambtenaren bij voorkeur ‘deurwaarders’.
Het zijn de deurwaardersargumenten in hun betrekkelijke logica, die hij bestrijdt met
alle overtuiging, die in hem is; de deurwaarder, die de waarde van het leven bepaalt
naar den tekst van het exploit, bereikt het toppunt van domheid in De Kock en van
scherpzinnigheid in Saks. Met de concreetheid, die hem eigen is, weet Du Perron de
verschillende deurwaarders in de historie van Douwes Dekker te individualiseeren.
Hij onderscheidt bovendien b.v. den medicus Swart Abrahamsz. die Multatuli als
zenuwlijder beschreef, en den oud-ingenieur Van Sandick, die rapport over de
Lebak-zaak heeft uitgebracht, nadrukkelijk van de deurwaarders, omdat zij hun
redelijke gevoelens niet door de deurwaardersrancune hebben laten overvleugelen,
ook niet daar, waar zij critiek oefenden. Het gaat trouwens niet om critiek of geen
critiek, maar om het drama van den mensch tegenover den ambtenaar, en om het
formaat van den schrijver Multatuli, van wiens qualiteiten men in het geheele boek
van Saks ongeveer niets merkt. Zelfs de tegenstander zal Du Perron de eer moeten
laten, dat hij zijn bewondering voor Multatuli's genialiteit (‘ontstellender dan die van
Edgar Poe in het Amerika van zijn tijd’) nergens als excuus gebruikt heeft voor zijn
menschelijke zwakheden; hij vijzelt geen Held op tegenover den kamerdienaar, die
een verbond met de deurwaarders heeft gesloten, maar hij neemt zelf de rol van den
critischen deurwaarder over, om uit dit ‘onmogelijke’ romantische wezen het genie
spelenderwijze naar voren te laten komen. Het is bepaald vermakelijk om dezelfde
teksten door Saks en Du Perron met soms dezelfde critiek te zien becommentarieerd....
terwijl toch de toon van het critisch oordeel totaal verschilt en de conclusie naar een
geheel ander doel wordt omgebogen! Dat doel is bij Du Perron: Max Havelaar.
Havelaar is de zelfverdubbeling van den Multatuli, die zijn drama aangrijpt en tegelijk
schrijver wordt; daarmee is het karakter van de hoofdfiguur bepaald. Havelaar is een
wenschdroom van Multatuli, die nooit geheel Havelaar was of werd, maar wel de
realiteit van Sjaalman met zich meedroeg. ‘Wat de hoofdstrekking betreft is Dekker
Havelaar; in onderdeelen, en wat Multatuli daar later ook van zeggen kon, is hij het
niet’.
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Het peil van ‘Max Havelaar’.
Om het drama van Lebak te kunnen begrijpen, moet men den Havelaar kunnen
analyseeren; niet met de nauwgezetheid van den deurwaarder alleen, die op alle
slakken zout legt, maar ook met het oog van den kunstenaar en psycholoog. Du
Perron, die tevens de plicht van den deurwaarder heeft vervuld door aan de
argumenten van De Kock, Valckenier Kips, Jonckbloet e.a. de noodige aandacht te
schenken, en hun soms zelfs in het deurwaarderlijke behoorlijk van repliek te dienen,
gaat uit van de psychologie van den Havelaar, d.i. de psychologie van den kunstenaar,
die op een inderdaad hoogst wonderbaarlijke manier uit den ongeschikten ambtenaar
geboren wordt. Dit brengt zijn boek op een totaal ander niveau dan dat van Saks:
men begint, al lezende, te begrijpen (als men het nog niet wist), hoe het mogelijk is,
dat uit een jongmensch met romantische tics, romantische naïveteiten en ijdelheden
een groot schrijver ontstaat, die deze tics, naïveteiten en ijdelheden toch nooit kwijt
raakt. Is voor Saks het literaire zelfportret Havelaar slechts ‘een inventaris van
ongesorteerde eigenaardigheden’, en verder een poging tot ethische idealiseering à
la Jean Jacques Rousseau, voor Du Perron is het de essentie van een roman, die nog
steeds ‘absoluu, levend’ en ‘bijna modern’ heeten mag; de idealiseering wordt immers
steeds begeleid door Havelaars zelfkennis, waarin men de aankondiging kan zien
van den schrijver der Ideën. Het peil van den Havelaar is de sleutel tot Multatuli;
wie de qualiteiten van dien zg. ‘slechten roman’ niet weet te ontdekken, zal ook de
grootheid van Multatuli niet ontdekken.
Het ontwerp van den brief van 1856 bewijst, dat Dekker, hoezeer ook ‘overijld’,
midden in zijn drama stond, enkele tientallen dagen, nadat hij zijn ontslag had
genomen; daarmee vervalt al de redeneering der tegenstanders, dat hij er eigenlijk
maar beter aan had gedaan zich naar Ngawi te laten overplaatsen om aldus nuttiger
te zijn voor den Javaan dan door het misbaar maken met zijn protestactie. Iemand,
die, om welke redenen dan ook, zijn ‘groote zaak’ vindt, zal reeds daarom zijn ‘kleine
zaken’ laten loopen; welnu, Dekker had in 1856 reeds zijn ‘groote zaak’, die zijn
levensdrama zou worden, gevonden, en hij ging dus niet naar Ngawi. Dat hij niet
precies de consequentie van zijn optreden overzag, evenmin als Luther, toen hij zijn
95 stellingen aansloeg, is een omstandigheid, die veel van zijn verdere
inconsequenties, voortkomend uit het ‘Duymaer van Twist-complex’ (zoo had Luther
later een paus complex!), verklaart; dat de regeering later de gegrondheid van zijn
beschuldigingen heeft moeten erkennen, is een feit, dat nog door niemand is weerlegd.
Rest zijn bestrijders, met den theoreticus Saks aan het hoofd, om de
‘onregelmatigheden’ van den ambtenaar steeds weer te accentueeren....
‘onregelmatigheden’. waaraan, afgezien van de verblinde Multatulianen, niemand
meer twijfelt.

Het probleem van recht en macht.
En rest ten slotte: het koloniale probleem zelf, waarover men bij Saks niets en bij Du
Perron nog slechts een paar aanteekeningen vindt: ‘hoe blijft men kolonisator wanneer
men erkend heeft dat de Javaan even goed een ziel heeft als wij? en vooral: tot waar
kan men kolonisator blijven, als men deze zielbezitter ook wil opvoeden en
liefhebben? Of liever: waar is het punt waarop de liefde ons weer verlaten moet, om
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ons, in ónze bezitting immers, danig schrap te zetten?’ Over dit probleem, dat
Multatuli in de Havelaar niet gesteld heeft, omdat hij den Javaan pas als mensch
ontdekte en de ‘onrechtvaardige’ kolonisatie wilde vervangen door een
‘rechtvaardige’, hoort men eigenlijk nooit spreken, wanneer er met zwaar geschut
geschoten wordt over het hoofd van Max Havelaar heen; en toch is dit het probleem,
dat de persoonlijkheid Multatuli in haar genialiteit en tegenstrijdigheden bepaalt,
omdat het het probleem is van recht en macht als zoodanig. De romanticus en verlichte
strijder Multatuli zou echter niet de groote schrijver geworden zijn, die hij geweest
is, als hem ‘ondergrondsch’ het bestaan van dat probleem niet telkens half en half
duidelijk was geworden; de erkenning van Droogstoppel als een verwant wezen b.v.
getuigt ervan, dat Multatuli zich er gedeeltelijk van bewust was, niet het bestaan van
Droogstoppel (d.i. het bestaan en de daaraan verbonden machtshandhaving) te
bestrijden, maar de hypocrisie, die van Droogstoppel uitstraalt, zoodat hij zijn eigen
macht als recht gaat afficheeren, en alle geniale vijanden van die hypocrisie als
‘ziekelijke’ en ‘ongeschikte’ ambtenaren. Op het afdoende requisitoir, dat Du Perron
tegen de deurwaarderij om Multatuli heeft gehouden, zou dus eigenlijk een tweede
moeten volgen; een requisitoir tegen de deurwaarderij, die wij allen bedrijven door
het simpele feit, dat wij als sociale wezens bestaan. Dit requisitoir zou echter weer
gelijk staan met zelfonderzoek; immers nu wordt het woord ‘deurwaarder’, in het
geleverde betoog tegen de uitwassen der hypocrisie zoo goed op zijn plaats, een
paradox; want iemand, die zichzelf in deurwaardersfunctie ziet (‘zijn eigen
deurwaarder is’), zal, wil hij zijn zelfrespect niet verliezen, naar een philosophischer
term moeten omzien.... of het probleem met alle hevigheid, die in hem is, opnieuw
moeten stellen
Menno ter Braak.

Van de leestafel
aant.

Marie C. van Zeggelen, Een Hofdame uit de 18e eeuw. (J.M. Meulenhoff,
Amsterdam 1937).
Mevr. Van Zeggelen heeft onlangs in een causerie hier ter stede een kort overzicht
gegeven van den inhoud van dezen historischen roman en de personages, die erin
optreden; wij hebben daarvan toen verslag gegeven en behoeven er dus niet nogmaals
uitvoerig op terug te komen. Het leven van de familie Fagel in den tijd van stadhouder
Willem V en zijn gemalin ‘Willemijntje’ van Pruisen wordt door mevr. Van Zeggelen
aan de hand van brieven uit die periode in gemoedelijk proza beschreven, zoodat het
is, alsof men het voor zich ziet. De romans van mevr. Van Zeggelen (wier
kinderboeken, als ‘De Gouden Kris’, zoo voortreffelijke qualiteiten hebben) zijn
pretentieloos in hun soort en kunnen er uiteraard geen aanspraak op maken meer te
zijn dan een vriendelijke schildering van een oppervlakte; maar zij doen zich ook
niet anders voor, en daarom voelt de criticus zich niet geroepen hen te gaan meten
met andere maatstaven dan de schrijfster waarschijnlijk zelf heeft aangelegd. Mevr.
Van Zeggelen heeft een vast publiek voor haar boeken, en dit publiek verlangt een
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niet problematische, onderhoudende historieschildering, waarin de lezer(es) zich
zonder bezwaar kan verplaatsen, als ware er tusschen 1780 en 1937 eigenlijk slechts
op costuumgebied iets veranderd. De kraamkamer en de salon in de betere kringen
spelen dan ook niet ten onrechte een belangrijke rol in dit boek met zijn gezellige
conversatie, die wel op den briefstijl lijkt geïnspireerd. En daarbij toont mevr. Van
Zeggelen veel historische belezenheid, zoodat men van de politieke verwikkelingen
dier dagen ook een beeld krijgt.........
M.t.B.

Franz Kafka en Max Brod
aant.

De geschiedenis van een vriendschap
Maar van ongelijke persoonlijkheden
Max Brod, Franz Kafka, Eine Biographie. (Verlag Heinrich Mercy Sohn,
Prag 1937.
Deze biografie van Franz Kafka, geschreven door een zijner intiemste vrienden,
zullen velen met mij, die Kafka bewonderen als een van de belangrijkste schrijvers
der laatste decenniën, met een zekere spanning hebben tegemoetgezien. Immers: er
is nog veel op te helderen over dezen auteur, wiens werken soms den indruk maken
uit de lucht te zijn gevallen, als een wonder te zijn ontstaan. Kafka leeft zoo sterk in
zijn boeken, dat men zijn leven onwillekeurig vereenzelvigt met het autobiografische
droomleven van zijn held K, of ‘Karl’. Maar er was natuurlijk ook een andere Kafka,
die zich in de autobiografieën trachtte te verweren tegen de ervaringen van zijn
dagleven; hem leert men in de werken slechts door teekenen kennen en zijn lotgevallen
verdwijnen in het licht van die voortdurende obsessie, van die even voortdurende
helderheid en van dien wonderlijken droomhumor, dien Kafka als een volstrekt
persoonlijk instrument hanteert.
Daarom is de biografie van Max Brod een aanvulling tot die kennis van Kafka's
leven, die reeds door het feit van de eens tusschen deze twee menschen bestaande
vriendschapsrelaties van belang is. Maar in één opzicht stelt dit conscientieuze werk
van Brod toch teleur; het openbaart n.l. in hoofdzaak slechts de ‘waarheid’ over
Kafka, die deze ons in zijn proza reeds duidelijker en met meer genie, had onthuld.
Dat kan Brod dus niet helpen; hij heeft zorgvuldig alles, wat hij aan materiaal over
zijn vriend kon verzamelen, bijeengebracht en er zijn conclusies uit getrokken, zooals
dat een goed biograaf met verantwoordelijkheidsgevoel past; maar het voornaamste
resultaat van zijn bemoeiingen is, dat men steeds helderder de autobiografische
genialiteit van Kafka gaat bevroeden, die door droomteekenen over zichzelf met een
volledigheid en intensiteit wist te spreken, waaraan niet veel meer toe te voegen valt.
‘Het betere beeld toonen zijn werken’ schreef Albrecht Dürer onder zijn portret van
Erasmus; dat zou ook als motto in de biografie van Brod kunnen staan.
Het leven van Kafka is een onopvallend leven geweest, in de schaduw van een
tyrannieken vader; het is een ambtenarenbestaan en een vlucht in de verbeelding.
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***
Er blijft in deze vriendschap, die in wezen een jeugdvriendschap lijkt te zijn gebleven,
ook na het verschijnen van deze studie iets raadselachtigs, dat vermoedelijk slechts
zou kunnen worden opgehelderd door informaties van derden. Immers: in deze
vriendschap tusschen Kafka en Brod is Kafka onmiskenbaar de meerdere, de
‘gevende’ (Brod komt daar ook rond voor uit); maar toch laat. Brod zich stevig gelden
als den man, die op Kafka's vorming veel invloed heeft gehad. Blijkbaar moet Kafka
veel waarde hebben gehecht aan zijn oordeel, vooral in de eerste jaren van hun
betrekkingen en van zijn schrijverschap. Waarom precies? Ik moet bekennen, dat ik
er na de lectuur van Brods biographie nog niet achter ben. In ken het geheele oeuvre
va Brod niet, maar wat ik van hem las heeft mij altijd doen vermoeden, dat hij een
zeer verdienstelijk, maar uitgesproken tweederangs auteur is; ik heb zelfs eens een
boekje van zijn hand gelezen over ‘die göttliche Garbo’, dat even kitschig was als
het plaatje van de ‘göttliche’ op den omslag; in de titels van zijn boeken is trouwens
dikwijls al een tendentie naar het tweederangsche merkbaar. Maar wat dies ook zij:
in ieder geval was Kafka een schrijver van den allereersten rang zonder een spoor
van compromis in zijn stijl, terwijl men hetzelfde met groote zekerheid van Brod
niet kan zeggen. Ook de stijl van zijn biographie is hier en daar niet vrij van banaliteit;
humor is b.v. geenszins de sterke kant van dien stijl, zoodat er al dadelijk een zekere
discrepantie tusschen Kafka vu par Kafka en Kafka vu par Brod ontstaat. Brod neemt
de literatuur zeer ernstig op; zoodra hij over het ‘vak’ handelt, wordt hij
onhumoristisch, iets wat men zich van Kafka onmogelijk zou kunnen voorstelle...
Daarom maakt Brod zoo nu en dan den indruk van den manager, die Kafka, met zijn
bekende onwilligheid tot publiceeren en voltooien, eigenlijk pas recht tot ‘vakman’
maakte. Eenige zelfgenoegzaamheid is Brod daarbij niet vreemd; hij stelt zichzelf
graag op den voorgrond, en hoewel dat in principe natuurlijk niet gelaakt kan worden
bij een levensbeschrijving van een intiemen vriend, is het de manier waarop, die
soms onwillekeurig hinderlijk aandoet. Het gebrek aan humor laat zich te duidelijk
gelden; misschien echter hebben wij het aan datzelfde gebrek aan humor te danken,
dat Brod de werken van Kafka zoo conscienteus heeft uitgegeven, en dus mogen wij
er eigenlijk niet te veel kwaad van zeggen. Met dat al blijft ook dat uitgeven nog een
niet geheel opgelost probleem. Brod heeft de publicatie bewerkstelligd tegen den wil
van Kafka in. Hij verklaart in deze biographie nu, dat het optimisme van Kafka's
laatste levensjaar (hij vond als tuberculose-patient nog een laat geluk) hem daartoe
gerechtigd heeft; ‘aus all diesen lebenszugewandten Indizien habe ich dann später
den Mut geschöpft, seine (lang vorher niedergeschriebene) Weisung an mich, die
jede Publikation des Nachlasses verbot, als ungültig zu betrachten.’ Het is voor een
buitenstaander moeilijk uit te maken, in hoeverre Brod daarmee in den geest van zijn
vriend heeft gehandeld; dat hij door zijn publicaties een groot schrijver tot zijn recht
liet komen is natuurlijk een ander geval, waarover geen discussie mogelijk kan zijn.
Menschelijke motieven zijn gecompliceerd, en dus die van Brod ook. Piëteit jegens
den overledene sluit niet uit een zekere ijdelheid en annexatiedrift; beide spelen in
Brods biographie een rol, en het ontbreken van humor maakt het begrijpelijk, dat die
ijdelheid en annexatiedrift met de piëteit kunnen samengaan, zonder met elkaar in
botsing te komen. Maar daardoor blijft het boek ook beneden het peil van bijv. Harris'
biographie van Oscar Wilde. Het belang er van moet men voornamelijk in de
meegedeelde feiten zoeken; de commentaar van Brod is vaak onbevredigend. En het
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spreekt vanzelf, dat ook die feiten uit de herinnering, d.w.z. uit de selectievermogens
van Brod voortkomen, zoodat men mag aannemen, dat een andere vriend zich een
anderen Kafka zou kunnen herinneren. Bovendien, zooals reeds gezegd: deze
vriendschap maakt den indruk van uit een litteraire jeugdvriendschap te zijn ontstaan
en in wezen altijd dat karakter te hebben behouden. Dat een geest als Brod (afgezien
dus van zijn menschelijke vriendschap) het oeuvre van Kafka werkelijk zou hebben
‘bereichert’, lijkt mij onaannemelijk. De heele beschouwing aan het slot, waarin
Brod Kafka naar den specifiek-Joodschen en religieuzen kant tracht te interpreteeren,
komt mij ook weinig geloofwaardig voor; het heeft er iets van, dat Brod zichzelf als
den Plato ziet, die Socrates-Kafka in zijn systeem opneemt. .... hetgeen een omkeering
van de werkelijke verhouding zou zijn. Want de philosophie van Brod, die alle
kenmerken draagt van een allegorisch platonisme, is rhetorisch vergeleken bij den
concreten, van allegorie afkeerigen Kafka; en hoe zou een rhetorische geest (hoe
‘begrijpend’ verder dan ook) in staat zijn een werkelijken ziener en droomer te
omvamen? ‘Man muss sich auf das beschränken, was man unbedingt beherrscht’:
deze uitlating van Kafka zou voor Brod als waarschuwing geschreven kunnen zijn.
***
De ‘partijen’ zijn dus ongelijk, dat staat voorop. Daarvan afgezien: Brod deelt genoeg
belangrijks mee om deze biographie tot een mooie completeering te maken van de
zes deeltjes verzamelde werken. Zoo is uitermate interessant wat Brod onthult over
den brief aan den vader, dien Kafka als een soort moreele afrekening heeft geschreven;
al verbaast ons deze verhouding niet na de lectuur van de werken, zulk een document
is toch een belangrijke bevestiging van bepaalde vermoedens Ook wat over Kafka's
huwelijkspogingen over zijn temperament, over zijn relatie tot de muziek en over
zijn ziekte wordt bericht, is zeer de moeite waard; dat Kafka van Meyrink niets moest
hebben, maar Thomas Mann bij voorkeur las, is ook een aardige documentatie van
zijn geestelijke ‘afstamming’, die met de griezelsfeer en het expressionisme niets te
maken heeft. Brod is zonder eenigen twijfel welingelicht, en daarmee zal hij, die
Kafka al uit zijn werken leerde kennen, zijn voordeel kunnen doen.
M.t.B.

Laarmans en de legende
aant.

De verdwijning van Boorman
Oorlog als absurditeit
Willem Elsschot, Pensioen. (P.N. van Kampen en Zn, Amsterdam, z.j.)
Men zal zich herinneren, dat Willem Elsschot, die vooral door toedoen van Greshoffs
ijverige bemoeiingen werd ‘her-ontdekt’, en, naar hij zelf vertelt, door diens invloed
na een ongeveer tienjarige periode van zwijgen weer tot schrijven kwam, zijn nieuwe
creatieve tijdvak inluidde met den roman Kaas, waarvan de hoofdpersoon (de mislukte
kaashandelaar) denzelfden naam droeg als de tweede hoofdpersoon uit zijn vroegere
werk Lijmen: Frans Laarmans. In Lijmen is deze Laarmans de secretaris van den
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eersten hoofdpersoon, Boorman, een zwendelaar en gros, die echter tevens een
heerscher is door de domheid der menschen, die hij met zijn ‘Wereldtijdschrift’
exploiteert. Wie op den toon van dat verhaal let, merkt dadelijk, dat de auteur zich
hier deels identificeert met dezen Boorman, deels met zijn werktuig (aanvankelijk
slachtoffer, later medeplichtige) Laarmans; en ten slotte gaat Boorman ‘stil leven’,
zoodat de eerst zoo idealistische en schuchtere idealist Laarmans in zijn plaats kan
treden en zelf opper-lijmer wordt. Elsschot laat ons dus de tragedie, tevens de comedie,
van het onvoldragen idealisme meemaken; de baardige Flamingant met zijn
onverteerde principes laat dien baard, teeken van de idealistische levenshouding,
afscheren en wordt door Boorman gepromoveerd tot een exploitant van andere
idealisten.
Deze ontwikkeling wordt (ik heb er in een opstel over Willem Elsschot en zijn
‘idee’ in Groot-Nederland van Juli 1937 op gewezen) in de latere boeken, geschreven
na zijn tienjarige periode van zwijgen, niet voortgezet. De hoofdpersoon Frans
Laarmans vindt men achtereenvolgens in Kaas, in Tsjip, en nu laatstelijk in Pensioen
weer terug, maar zonder Boorman. Men moet daaruit concludeeren, dat Elsschot van
zijn zelf-identificatie met dien Boorman afstand heeft gedaan en zich tevreden heeft
gesteld met den zwakkeren, maar ook meer menschelijken Laarmans, die inmiddels
familievader is geworden en met zijn vrouw beraadslaagt over de dingen, die hem
te doen staan. Men zou over de verhouding van Laarmans tot zijn vrouw (mengsel
van een keukensloof en een ‘biechtmoeder’) een afzonderlijke studie kunnen schrijven;
Elsschot, de scepticus, geeft in deze verhouding zoowel de burgerlijke regelmatigheid
van het getrouwde bestaan als de waardevolle huwelijks-kameraadschap, die zulk
een bestaan begeleidt; de vrouw is in vele opzichten de meerdere van haar min of
meer gedomesticeerden, in zijn gevoelsleven onzekeren, maar bijwijlen toch zijn
autoriteit weer manifesteerenden Laarmans; zij heeft het vrouwelijk-intuïtieve op
hem voor, maar omdat zij, als huisvrouw, niet de maatschappelijke perikelen van
haar man behoeft te doorstaan, komt er, zoowel in Kaas als in Tsjip, toch altijd een
moment, dat Laarmans weer volkomen op zichzelf is aangewezen. Immers: zijn
vrouw is geen Boorman, die aan zijn leven een nieuwen, grooteren inhoud zou kunnen
geven; zij conspireert ook met de familieleden, die somtijds als een leger van
zelfverzekerden op den door zijn scepticisme onzekeren Laarmans aandringen; en
dat niet uit boosaardigheid, maar omdat zij van haar echtgenoot dezelfde flinkheid
en doortastendheid zou willen zien.

Humor uit overmaat van gevoel.
Kortom: mevrouw Laarmans en de familieleden achter haar als plaatsvervangers van
den verdwenen Boorman zijn het duidelijkste symbool van de verandering in Elsschots
stijl. Zijn Laarmans is bescheidener en huiselijker geworden, zijn tegenspelers zijn
het dus ook; Tsjip is een bij uitstek huiselijke geschiedenis van een vader en een
dochter, geschreven door een zeer gevoelig mensch, die aan zijn overmaat van
verteedering uiting geeft door een onbarmhartigen spot met die verteedering om voor
zichzelf te kunnen uitmaken wat er na die scherpe tortuur van overblijft Alleen een
slecht lezer zal dien onbarmhartigen humor van Elsschot voor ongevoeligheid
verslijten: ik ken geen ander voorbeeld in de Nederlandsche of Vlaamsche letteren
van een humor, die zoo boordevol is van gevoel en tegelijk zoo precies op het randje
(maar voortreffelijk!) aan de sentimentaliteit van een snotterenden huisvader ontkomt.
De eenige manier om de intensiteit van het gevoel te behouden door er de banaliteit
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van te vernietigen is voor Elsschot deze humor, die in Tsjip soms wat afzakt naar
gemoedelijke uitvoerigheid, maar in Pensioen weer strakker is gehouden, omdat
Elsschot de historie meer buiten zijn familieleven heeft gezocht. Laarmans' vrouw
treedt in dezen roman op den achtergrond, om plaats te maken voor een gestalte, die
Elsschot met voorliefde behandelt: de moeder. Het rhythme van deze onvermoeibare,
naar expansie over haar omgeving dorstende moeder, door wier toedoen allerlei
conflicten worden geschapen, die toch aan haar greep ontsnappen, is eigenlijk ook
het rhythme van dit boek; de bladzijden, die aan deze figuur gewijd zijn, behooren
tot de allerbeste van Elsschots werk en geven er, bij allen humor, een tragisch karakter
aan. Zooveel machtsbegeerte, zooveel ijzeren energie om het leven te beheerschen
schijnt verspild aan een pure fictie; ‘want zooals Prediker gezegd heeft, er is voor
alles een tijd’; het leven is tenslotte veel machtiger dan de fanatiekste moeder, en
tegen de kindschheid heeft ook de onverwoestbaarste energie geen remedie....
De ‘fabel’ van Pensioen is eigenlijk een comedie van verwarringen, die, zuiver
uiterlijk beschouwd, zelfs wel eenige overeenkomst vertoont met het beroemde lachen brulblijspel De Spaansche Vlieg. Zuiver uiterlijk: want de verwarringen ontstaan
door het onechte, geëchte, later weer ontechte en vervolgens wederom her-echte kind
van een in gevangenschap gestorven soldaat uit den wereldoorlog zijn hier slechts
het stramien, waarop Elsschot borduurt. Het is hem niet om de verwarringen zelf te
doen, maar om het spel, dat het leven, via die verwarringen, speelt met de individuen,
die er bij zijn betrokken: Willem, den vader in het Duitsche gevangenkamp; Bertha,
zijn ‘verloofde’, die niet alleen haar eer van fatsoenlijke vrouw, maar ook haar
pensioen verdedigt; Willems moeder, die het noodlot tracht te beheerschen door den
afwezige met pakketten te overstroomen en later zijn nagedachtenis (in alle onschuld
van haar heerschzuchtig temperament) uit te buiten; den ‘Grooten Raad’ der familie,
die (dit is haast een overeenkomst met Van Schendel) de rol van het koor vervult,
gewichtig beraadslaagt over de aangelegenheden, die met het pensioen samenhangen,
maar eerst tegenover de moeder en daarna tegenover het grillige leven zelf aan het
kortste eind trekt. Het is echter in de figuur van de moeder, dat Elsschot zijn
hoogtepunt bereikt. Die moeder is in haar vitaliteit zoo volkomen opgewassen tegen
ieder obstakel, zelfs tegen den oorlog en de Duitsche soldaten, dat het eigenlijk geen
verwondering behoeft te wekken, dat zij tenslotte opgebruikt is door haar eigen
machtsvertoon en wegzinkt in kindschheid onder hoede van een braaf nonnetje, nadat
zij haar zoon Willem, die gewoon aan een ziekte gestorven was, langzamerhand heeft
opgevijzeld tot een gesneuvelden oorlogsheld. Zoo ontstaat de legende van den
‘oud-strijder’; Elsschot heeft hier met nietsontziende onbarmhartigheid zulk een
legende ontmaskerd, door haar in de opeenvolging der stadia te laten zien als een
bedenksel, deels door de gewone vervalsching in de verheerlijkende herinnering,
deels door pensioenbelangen ontstaan. In andere gevallen zijn het de ‘oud-strijders’
zelf, die de legende vormen door veel te vergeten en nog meer ‘hineinzudichten’; in
dit geval is het de moeder, die de legende schept, die de officieele begrafenis doorzet
van haar geïdealiseerden zoon en daarvoor de tactiek van Boorman geenszins
versmaadt.

Het gezond verstand aan het woord.
Merkwaardig is Elsschots verhouding tot de gebeurtenissen, die tusschen 1914 en
1918 Europa hebben geschokt. Hoewel hij een Vlaming is en dus als Belg nog in het
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verleden partij had kunnen kiezen tegen of als activist voor de Duitschers, zoekt men
tevergeefs bij hem naar het geringste spoor van eenig affect ten opzichte van den
oorlog. Die oorlog is eenvoudig de absurde achtergrond; ‘de jongens in livrei werden
daar op beide oevers van de Maas tegenover elkander opgesteld’. Geen spoor van
een poging om de Belgische verdediging des lands te idealiseeren, evenmin een spoor
van haat of zelfs maar rancune jegens de indringers; geen Brabançonne- of Vlaamsche
Leeuw-romantiek, geen patriottische opzweping tegen de Boches; niets dan een
zakelijk vermelde verdwazing, waartegen de schrijver niet eens protesteert of ageert,
behalve weer door zijn onbarmhartigen, iedere phraseologie vernietigenden humor,
die hier soms visionnaire kracht krijgt. Men oordeele naar deze beschrijving van de
wijze, waarop het pensioen voor de oud-strijders wordt verkregen:
‘Er is een wet gestemd ten gunste van de oud-strijders. Een stevig statuut waardoor
het militiegeld, dat een beetje op drijfzand rustte en er als een aalmoes uitzag,
veranderd werd in een pensioen.
Alles wat van 't leger was overgeschoten, had een flinke actie op touw gezet en
optochten gehouden waarin rompen in karren voorop reden, blinden voortgestuwd
en menschen met drie of twee ledematen voortgeholpen werden. Daarachter het gros
van die nog knuppels of keien konden hanteeren. Die hinkende, zingende, dreigende
massa kon onmogelijk met sabelhouwen worden uiteengejaagd als stakers of studenten
en de zaak kreeg dan ook spoedig haar beslag. Want de regeeering, blij als zij was
het geplengde bloed met geld en eerelinten te mogen afwasschen, haastte zich de
geofferde krachten en organen in te deelen in een behoorlijk tarief dat de opwellende
wraaklust in de klem verstikte.’
In dit gruwelijke visioen is het juist de nuchterheid van de beschrijving, die de
soberheid van een krantenverslag nadert (minus de journalistieke gemeenplaatsen),
waardoor men ziet: ziet met beide oogen wat oud-strijders zijn, en wat er
weggeidealiseerd, weg-herinnerd, weggelogen moest worden, eer de officieele
oud-strijder van l'incorruptible La Rocque kon ontstaan. En tevens voelt men, hoe
die schijnbare onverschillige objectiviteit tegenover den oorlog bij Elsschot niet
voortkomt uit ongevoeligheid, maar uit precies het tegendeel: een walging, die zoo
groot is, dat noch de phrasen van woord-philosophen, die metaphysische krachten
ter verontschuldiging uit hun duim zuigen, noch de phrasen van pacifisten, die alle
schuld op staatslieden en wapenfabrikanten schuiven, ook maar een blik waardig
worden gekeurd. Hier voegt geen andere toon dan de beschrijvende, d.i. de
onbarmhartige, constateerende; Elsschot mist ieder grein van aanleg voor
heldenbariton.
Ik wil niet ontkennen, dat deze reductie tot een armzalige, trieste vertooning van den
‘frischen, fröhlichen Krieg’ en wat er op volgt, een zekere beperktheid heeft. Maar
zulk een beperktheid doet weldadig aan naast de snorkende phrasen van twee kanten;
het scepticisme, dat zich op het juiste moment onthoudt van misplaatst enthousiasme,
is altijd beperkt en altijd weldadig als opvoedende kracht. Willem Elsschot behoort
in zooverre weer tot de schrijvers van het ‘l'art pour l'art’, dat hij zelf geen standpunt
inneemt...... behalve dan door den toon van zijn beschrijving, die een ongeformuleerd
pleidooi is voor het ‘gezond verstand’ tegenover den humbug. Wat men echter verder
in de wereld met dat gezond verstand moet beginnen, aangezien het noch door
massa-reclame aantrekkelijk gemaakt, noch door de openbare meening spontaan
hoog wordt aangeslagen: bij mijn weten heeft Elsschot zich daarover nooit uitgelaten.
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De mogelijkheid van een oplossing, die Boorman zou kunnen geven (nl. de exploitatie
van de domheid door een Groot-Mogol van het gezond verstand), schijnt hij sedert
Kaas definitief te hebben laten varen; misschien heeft de practijk der dictatuur hem,
zooals vele anderen, snel genezen van voorkeur voor welken Groot-Mogol ook. Uit
het laatste hoofdstuk van Pensioen spreekt de berusting van den man, die de ijdelheid
van Prediker heeft leeren kennen en nu ook in de tragicomedie der verwarringen kan
berusten, met den sceptischen glimlach van datzelfde gezonde verstand; een man,
die het goede wil en het kwade haat, maar zonder zich over te geven aan de illusie,
dat de wereld zijn maatstaven van goed en kwaad zou willen overnemen.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
Willem, de zwager van Frans Laarmans (Laarmaans vertelt het verhaal als ik), wordt
tusschen twee zeereizen in door het uitbreken van den oorlog verrast en moet zijn
dienstplicht vervullen. Hij raakt in Duitsche gevangenschap. Inmiddels verwacht
Bertha, zijn meisje, een kind van hem. Het kind wordt geboren en Alfred genoemd;
de vraag is nu, of Willem het kind erkennen zal, en kan. Tegen de verwachting van
Willems moeder in, die Bertha door het zenden van tallooze pakketten tracht te
verdringen, erkert hij Alfred als zijn zoon. Dus komt het militiegeld, dat eerst aan
zijn ouders ten goede kwam, nu aan Bertha. Vlak voor het einde van den oorlog sterft
Willem echter, voor zijn terugkeer, aan de griep; de moeder bewerkstelligt, dat hij
in zijn dorp officieel bagraven wordt. Bertha trouwt eenigen tijd later met Wouter,
een ouderen man, die Alfred, door een vergissing op den Burgerlijken Stand, als zijn
zoon aanneemt, zoodat het inmiddels in een pensioen omgezette militiegeld weer aan
de ouders van Willem komt. Als Alfred later echter wil trouwen, blijkt de onwettigheid
van het aannemen door Wouter, en Alfred wordt weer de zoon van Willem, terwijl
diens moeder, inmiddels kindsch geworden, door den Staat aangesproken wordt voor
terugbetaling van onrechtmatig genoten gelden.

Nederlandsche literatuur
aant.

Mr Roel Houwink, Erotiek en Evangelie. (Uigt. Mij Holland, A'dam, z.j.)
De handleidingen van mr Roel Houwink schijnen, zooals het spreekwoord luidt, wel
in een diepgevoelde behoefte te voorzien; althans doet het groote getal zijner populaire
publicaties zulks veronderstellen. In het beknopte, netjes uitgegeven werkje over
erotiek en evangelie wordt een netelig vraagstuk door Houwink weer eens met tact
van christelijk standpunt behandeld. Ik zeg er met nadruk bij: van christelijk standpunt;
want voor niet' orthodox-christelijke lezers zal de redeneering vermoedelijk minder
vruchtbaar zijn. Zooals gewoonte is in zulke boekjes geeft Houwink algemeene
opvattingen, die voor iedereen zouden moeten gelden; en waar het algemeene ditmaal
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in de christelijke beschouwingswijze steekt, zal de gegeven moraal omtrent den
‘brand der zinnen’ in andere kringen wel niet zoo grif geaccepteerd worden als een
oplossing voor de bestaande spanningen. Van Freud maakt de schrijver zich b.v. met
een paar nietszeggende dooddoeners af, hetgeen nu niet bepaald vertrouwen wekt;
deze geest is toch wel iets meer waard dan een paar welluidende phrasen van mr
Roel Houwink!
Laten wij, ter karakteriseering van het betoog, echter mr Houwink zelf aan het woord
om met een enkelen zin zijn diepste bedoelingen te peilen:
‘Er is geen “erotische” hemel, waaruit (de mensch) niet met geschroeide vleugelen
ter aarde stort; er is geen “erotisch” paradijs, waaruit hij niet door een engel met een
vlammend zwaard wordt verjaagd. Maar ook: er is geen “erotische” duisternis zoo
groot, of het kerstlicht dringt erin door en er is geen “erotische” hel zoo afschuwelijk,
of Christus is erin afgedaald met Zijn alles overwinnende liefde’.
M.t.B.

Zijn schoolvoorstellingen overbodig?
aant.

Dr Dominicus richt zich tegen de ‘anticipatie’
Een waardevol instituut zeer ten onrechte aangetast
In ‘De Telegraaf’ van 25 Nov. jl. heeft dr F.C. Dominicus een artikel geschreven
over ‘Het Twijfelachtig Nut van Schoolvoorstellingen’. Deze schoolvoorstellingen
worden, gelijk men weet, ook in Den Haag al eenige jaren lang georganiseerd door
een commissie, die dat werk geheel belangeloos verricht; en daarom lijkt het niet
overbodig, de bezwaren van den heer Dominicus tegen dit instituut eens aan de feiten
te toetsen. De heer Dominicus toch ziet het zwart in en meent, dat men hier ‘op den
verkeerden weg’ is. Hij schrijft o.m.:
‘Hoe langer hoe meer is er een streven merkbaar om de school de plaats van het
gezin te doen innemen. Waar dit een droeve noodzakelijkheid is ten opzichte van
voeding en kleeding, kan men er zich desnoods bij neerleggen, hoewel men de
regeling niet ideaal vindt, doch waar zich deze noodzaak niet doet gevoelen, komt
het mij voor, dat het gezin energiek en krachtig moet roepen: Handen thuis, dit is
mijn taak’.
‘Er zijn namelijk verschillende factoren bij een schoolvoorstelling, die het
allesbehalve wenschelijk maken, zijn kinderen er van te laten genieten. Daar is in de
eerste plaats de kwestie van de orde. Deze moet al buitengewoon goed zijn, beter
dan op vele scholen helaas het geval is, om de leerlingen met een gerust geweten
naar een voorstelling te kunnen sturen. Het feit, dat er geregeld een aantal leeraren
mee moet gaan om een oogje in 't zeil te houden, wijst al op een verkeerden factor.
Wanneer er werkelijk een drang was naar kunstgenot, die de kinderen naar den
schouwburg trok, dan zou dit toch niet noodig moeten zijn. En dat het geen
voorzorgsmaatregel alléén is, kan menig leeraar getuigen, die wel eens met zoo'n
taak belast is geweest. Voor vele van de jongelui is de voorstelling een welkome
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gelegenheid om vrienden en.... vriendinnetjes te ontmoeten en met hen eindelooze
gesprekken te houden. (Dit verschijnsel komt zelfs bij volwassenen voor, maar lijkt
mij geen afdoende reden om het tooneel af te schaffen. M.t.B.). En nu gebruik ik
nog het woord niet, dat men vaak kan hooren als er in de leeraarskamer over de
ongewenschte factoren bij deze voorstellingen wordt gesproken.
Wanneer er een modern stuk wordt gegeven van humoristischen aard, dan lukt
het vaak nog wel, de aandacht der leerlingen te boeien; wanneer echter een ernstig
stuk, een klassiek bv., op de planken komt, dan gaat het minder goed. En toch, indien
het werkelijk om kunstgenot te doen was, zouden de leerlingen zeker daarbij niet
minder kunnen genieten dan in het eerste geval’.
Deze redeneering nu lijkt mij volkomen onjuist. Het gezin wordt werkelijk niet
aangetast, zooals dr Dominicus schijnt te meenen, doordat leerlingen ter illustratie
van het literatuuronderwijs voorstellingen bijwonen, die door een deskundige
commissie worden gekozen. Juist voor de jeugd kan zulk een beeldend hulpmiddel
van veel waarde zijn. Mijn persoonlijke ervaring op dit gebied (ik heb als leeraar en
als tooneelcriticus talrijke voorstellingen meegemaakt) zegt mij, dat in het algemeen
een publiek van personen tusschen 16 en 19 jaar een bijzonder goed publiek is,
aangenomen, dat de keuze van het stuk in orde is en de organisatie klopt. Dat het
gewenscht is om leeraren toezicht te laten houden is daarmee geenszins in strijd;
zulk een toezicht is preventief en ingrijpen is vrijwel nooit noodzakelijk. De eenige
schoolvoorstelling, die ik mij kan herinneren, waarbij de aandacht werkelijk op
hinderlijke manier werd verstoord (‘Scrooge & Marley’), moest dit preventieve
toezicht door een samenloop van omstandigheden ontberen; maar het zou volstrekt
onrechtvaardig zijn uit dit eene feit conclusies te trekken t.o.v. de andere
schoolvoorstellingen, die bijna altijd een succes zijn geweest, en twaalf jaar lang
nooit onaangenaamheden opleverden!

Iedere vorm van onderwijs ‘anticipeert’
Trouwens, de redeneering van dr Dominicus wordt door hemzelf ad absurdum
doorgevoerd, ‘Ik meen’, schrijft hij, ‘dat we hier te doen hebben met iets, wat in de
opvoeding reeds zoo ontzaglijk veel kwaad heeft gedaan: de anticipatie. Ik gebruik
dit vreemde woord, omdat het kort en krachtig aangeeft wat ik bedoel, n.l. het te
vroeg aankomen met allerlei dingen bij de jeugd. De anticipatie, die jongens en
meisjes van 16 à 17 jaar in groote-menschen-avondkleedij naar schoolfuifjes zendt,
de anticipatie, die op allerlei wijzen tracht het waas der ongekunsteldheid zoo snel
mogelijk van den perzik der jeugd weg te vagen.
Zij ook is het die de eerste aanleiding is geweest tot de schoolvoorstellingen met
allerlei groote-menschenstukken op het repertoire’.
Wij moeten hierbij ten eerste even aanteekenen, dat de schoolvoorstellingen
op middagen worden gehouden, en dat er dus van
‘groote-menschen-avondkleedij’ überhaupt geen sprake kan zijn. Maar
dit daargelaten: niet alleen het instituut der schoolvoorstellingen, maar het
geheele onderwijs berust op wat dr Dominicus met een geleerd woord als
‘anticipatie’ betitelt! Het ‘waas der ongekunsteldheid’ wordt dus werkelijk
niet speciaal in den schouwburg van den gemelden perzik weggevaagd;
eerder zijn schoolvoorstellingen juist een middel om anticipeerend,
theoretisch onderwijs op plastische wijze te verlevendigen! Of wil dr
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Dominicus het geheele onderwijs soms ook aan het gezin toevertrouwen,
met als noodzakelijk gevolg een gecompliceerd leenstelsel van
gouverneurs, die als een zwerm bijen van gezin tot gezin vliegen om onder
de hoede der ouders hun niet-anticipeerende kennis uit te dragen?
De anticipatie uit het onderwijs wegnemen beteekent het onderwijs wegnemen. Dat
wil volstrekt niet zeggen, dat men de anticipatie niet kan trachten te veraangenamen;
maar kenmerkend voor iederen vorm van onderwijs is nu eenmaal, dat de kennis van
de eene generatie op de andere wordt overgebracht, en dat brengt automatisch
anticipatie met zich mee.

Alles hangt af van de keuze der stukken.
In het genoemde artikel critiseert dr Dominicus dan nog de opvoering van Vondels
‘Maria Stuart’ voor de jeugd, die zich daarbij ‘geweldig verveeld’ heeft. Dat is
detailcritiek, die te aanvaarden is, want ik geloof met dr Dominicus, dat dit stuk voo
personen van 16 tot 19 jaar absoluut ongeschikt is, enkele uitzonderingen daargelaten,
omdat het inzicht in de problemen van barok en katholicisme veronderstelt, die men
van dien leeftijd niet kan verwachten. Maar vooreerst is deze Vondelvoorstelling
door de Gemeente als voorwaarde gesteld en zij komt dus niet voor rekening van de
Commissie, die de schoolvoorstellingen in Den Haag organiseert; en verder is dit
weer niet te veralgemeenen tot de stelling, dat leerlingen van middelbare scholen
geen gevoel zouden hebben voor ‘een ernstig stuk, een klassiek bijv.’; het tegendeel
is n.l. waar, en alles hangt hier weer van de keuze af. Dr Dominicus zou er dus m.i.
beter aan gedaan hebben zijn critiek te richten op die keuze, als zij volgens hem te
wenschen overlaat, in plaats van een nuttig deel van het onderwijs in de literatuur
aan te tasten als een ‘schoolfuifje’.
Het stelselmatig onderschatten van de jeugd is even ongemotiveerd als de
‘chantage’ met de jeugd, waarvan Ortega y Gasset gewaagde en waarvan
men in dictatoriaal geregeerde staten eerstdaags de gevolgen wel zal
ondervinden. Het komt mij voor, dat juist de schoolvoorstellingen een
waardevol element vormen om een ‘tusschensfeer’ tusschen deze extremen
te scheppen.
M.t.B.

Het rijk der kristallen
aant.

Onze letterkunde in 1937
Groote uitgebreidheid; middelmatige qualiteit
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Kristal. Letterkundig jaarboek onder redactie van Emmy van Lokhorst
en Victor E. van Vriesland. (Nijgh & van Ditmar. R'dam 1937).
HET letterkundig jaarboek Kristal is in 1935 voor het eerst verschenen, in 1936 weer
verdwenen, en blijkt thans in 1937 weer herrezen. Waarom het een jaar rust gehouden
heeft, is mij niet bekend: of de rustperiode een belangrijk gezondmakend effect heeft
gehad, weet ik evenmin: maar zeker is, dat van de nieuwe uitgave ongeveer hetzelfde
kan gelden als van de vorige. Zij is nl. een willekeurige verzameling van
schrijversproducten (van dichters en prozaïsten) uit verschillende generaties, waarin
geen sporen te ontdekken zijn van een bepaald richtingbesef. Dat blijkt aanstonds
uit het inleidend woord van de samenstellers, dat vaag en onduidelijk is, en eigenlijk
in de eerste plaats getuigenis aflegt van de practische moeilijkheden, waarvoor
samenstellers van literaire jaarboeken altijd komen te staan, en van de paradoxale
beslissingen, die zij genoodzaakt zijn te nemen om een schijn van eenheid te geven
aan een in wezen volkomen heterogeen gezelschap. ‘Wanneer men vooral den
jongeren een groote plaats wil geven, dan blijkt bijwijlen, dat bij sommige “ouderen”
meer moderne levenszin valt waar te nemen. Als men de verschillende stroomingen
gelijkelijk vertegenwoordigd wil zien, dan is er soms juist weinig werk beschikbaar
van een groep, die men gaarne een goede plaats had ingeruimd.’
Dat zijn zoo de (niet amoureuze) perikelen van Emmy van Lokhorst en Victor E.
van Vriesland geweest; en het resultaat is dan ook, zeker buiten hun schuld, geenszins
overweldigend; de ‘moderne levenszin’, waaraan ook de samenstellers zelf wel geen
vast begrip zullen weten te verbinden, behoeft hier nauwelijks als excuus te worden
gehanteerd. ‘Als leidend principe bij onze keuze lieten wij de groeikracht gelden,
het tijds-verschijnsel, het hedendaagsche.’ Drie woorden, drie groote, nietszeggende
vaagheden. Wat beteekent het laten gelden van de ‘groeikracht’? Dat men aan het
onvolgroeide de voorkeur geeft boven het volgroeide? Dan zou men aan schrijvers
als Elsschot, die al volgroeid is, en Simon Koster, die nooit volgroeien zal, geen
ruimte mogen afstaan. ‘Tijdsverschijnsel’ kan alles zijn, wat in den tijd verschijnt,
dus zoowel het proza van Van Oudshoorn als de poëzie van A. Koolhaas, die zoo
ephemeer aandoet, dat zij bij het verschijnen al weer haast verdwenen is. Het
‘hedendaagsche’, tenslotte, is alles wat niet van gisteren is (in den letterlijken zin,
niet in den figuurlijken, want dat zou niet opgaan), en kan ook alles zijn, wat aan een
zekere mode-formule gehoorzaamt. Kortom, uit de qualificaties van de samenstellers
kan men wel opmaken, dat zij er zich toe moesten bepalen uitnoodigingen te
verzenden en af te wachten, wat er binnen kwam. Dat dit niet altijd van het zuiverste
kristal zou zijn, was te voorzien. Dat verschillende van de belangrijkste auteurs
ontbreken, is dus waarschijnlijk ook al weer niet te wijten aan de redactie van dit
jaarboek: men mag aannemen, dat zij M. Nijhoff, Coolen. J. Greshoff. Marsman en
Du Perron (om maar enkele namen te noemen) om een bijdrage verzochten, maar
dat dezen niets beschikbaar hadden, dat voor dit doel bruikbaar was.

Het gezamenlijk optreden.
Aan den anderen kant zijn de samenstellers met hun invitaties echter erg gul geweest.
Waarom compareert hier b.v. mej. Ellen Kahn, die een begaafde journaliste is, maar,
zoover mij bekend is, nooit speciale literaire talenten heeft ontwikkeld. Uit haar
bijdrage, een waarlijk meer dan onbeduidend en bovendien bijzonder gewild ‘modern’,
snobistisch stukje proza, kan men het antwoord op die bange vraag niet aflezen,
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tenzij de bedoeling heeft voorgezeten het geheele journalistieke personeel van de
Nieuwe Rotterdamsche Courant zoo volledig mogelijk te laten defileeren. Het
criterium van groeikracht, tijdsverschijnsel en hedendaagschheid kan in dit geval
met averechtsch resultaat gegolden hebben, of mej. Kahn kan het verkeerd hebben
begrepen; maar hoe het ook zij, deze soort mede-literatuur is al van gisteren op den
dag der publicatie. En zoo zijn er meer namen, waarvan men het belang in twijfel
zou willen trekken. Daarnaast kennen gelukkig ook eenige verrassingen voor, die
echter met zeer talrijk zijn. In het algemeen kan men zeggen, dat de impuls van een
generatie, die gehoor vraagt (zooals in de eerste Erts-almanakken, van 1926 en 1927),
ontbreekt, en de keuze, als zij representatief is, vrijwel geen conclusies in een bepaalde
richting toelaat. Men vindt puur aesthetisme naast literaire ‘Spielerei’ en naklanken
van '20 naast naklanken van '30. Een vluchtige rondleiding door het museum der
kristallen, waartoe ik den lezer thans uitnoodig, zal dat reeds bewijzen. Van ‘het
gezamenlijk optreden van schrijvers’, waarin ‘een eigenaardig samengedrongen
kracht (ligt), die de letterkunde als één groote gestalte doet verschijnen in het geheel
onzer tegenwoordige cultuur’ blijkt niet veel, tenzij men het hoofd in opstand tegen
de beenen en de maag revolteerend tegen het hart toch als een lichaam wil
qualificeeren. Wat voor Kristal 1935 gold, geldt overigens ook voor Kristal 1937:
de poëzie is, als geheel, veel beter dan het proza. Hoewel er geen gedichten te vinden
zijn, die op een overrompelende wijze van een opkomend genie zouden kunnen
getuigen, is het gemiddelde altijd nog zeer behoorlijk. Het proza blijft grootendeels
beneden peil, hetgeen misschien gedeeltelijk te verklaren is door het gebrek aan
beschikbare ruimte. Een gedicht is een organisme, dat zich op één bladzijde compleet
laat kennen, het proza laat zich slechts bij uitzondering in vier of vijf pagina's
samendringen.
Betreden wij thans deze National Gallery 1937. Een catalogus, anders gezegd een
beredeneerde inhoudsopgave met bio- en bibliographische gegevens, ontbreekt tot
mijn groote verbazing; heeft men dit voor een jaarboek, dat dikwijls als oriënteerend
nasla-boek zal worden gebruikt, zoo onmisbare apparaat vergeten? De volgorde is
alphabetisch; aan de letters kan men zich dus toch vastklampen.

Rondleiding vindt plaats.
Franz de Backer opent met een aardig stukje proza: ‘De Zonnebloem’. ‘Het Eerste
Bezoek van Eros’ van René Berghen is wel sympathiek, maar weinig belangwekkend.
Hetzelfde geldt van Herman Besselaar (‘Thalatta, Thalatta’). De poëzie van D.A.M.
Binnendijk is van zijn gemiddelde, evenals het gedicht van Bloem. René Blijstra
behoort zonder twijfel tot de groeikrachtigen, tijdsverschijnenden en hedendaagschen,
hetgeen in dit geval ongeveer wil zeggen, dat hij den bourgeois gaarne epateert en
verder overdonderend zooveelste-rangs is in zijn schrijfmanier. ‘Vier Rhythmen’
van F. Bordewijk representeert dezen schrijver niet te best. Gerard den Brabander,
een van de ‘knappe neefjes’ van Forum, komt met gedichten voor den dag, die zijn
talent doen onderschatten. Het proza van Raymond Brulez behelst een aardig advies
over den literairen roem en bewijst des schrijvers vernuft. Pittoresk is hier Victor J.
Brunclair, wiens gedicht ‘Doodendans’ het als romantische evocatie werkelijk doet;
ook de poëzie van Pieter G. Buckinx heeft qualiteiten. Jan Campert blijft in zijn stijl,
die nooit zeer sterk persoonlijk geweest is. Het groote gedicht ‘Arion’ van Bert
Decorte lijkt mij uitermate geschikt om de discussies over zijn poëtisch talent (al
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dan niet Rimbaud?) te heropenen. André Demedts is in het gedicht ‘De Kieviten’
verre van een genie, maar zijn poëtisch geluid is zuiver. Anthonie Donker dicht:
Geef aan de meeuwen brood, den orgelman geef centen,
En wees maar zacht voor elk, zoo goed en kwaad het gaat.
Want ieder draagt verdriet en zorg in zijn gelaat
En in geen menschenhart keert ieder jaar een lente.

Men denkt er niet aan deze wijsheid te bestrijden door tegenargumenten, maar gaat
verder om van Anton van Duinkerken de vraag te hooren:
Zullen wij eenmaal nog tezamen komen,
Hier of hiernamaals, in gemeenzaam spel?
Wij waren destijds vroom en wisten wel
Dat ons iets beters wachtte dan te droomen.

Jan H. Eekhout is, wij wisten het reeds, een taalvirtuoos, maar het kleine gedicht
‘De Heks’ van Clara Eggink heeft mij werkelijk getroffen, meer dan ‘De Verlaten
tuin’. Jan Engelman, puik onzer sierpoëten, geeft in ‘Moerbei’ een goed staal van
zijn talent. Het gedicht van Willem Elsschot met de sterke slotregel ‘dient het wijf
dat moeder heet’ heb ik dunkt mij, al eerder gelezen, maar is het een andere versie?
Ben van Eysselsteyn droeg een vlot en kleurig stukje proza bij: ‘Het Eerste Paard’.
Dr G.J. Geers heeft 'n gedicht van Antonio Machado vertaald. K. van der Geest zet
de lijn van zijn ‘Eiland in de Branding’ voort met ‘De Moeder’. Het proza en de
poëzie van Maurice Gilliams bewijzen, dat deze Vlaming tot de reeële, een tikje
aesthetiseerende talenten van zijn land behoort. F.W. van Heerikhuizen lijkt mij een
zwak, beschrijvend dichter, R. Herreman overtuigt mij nooit, ook hier niet, al is zijn
dichtvaardigheid onmiskenbaar. Uit Mexico spreekt Albert Helman, uitgaand van
een authentieke Mexicaansche hymne. Jacob Hiegentlich treffen wij in de alcoof,
waar hij bij voorkeur schijnt te vertoeven (in poëticis); van H.G. Hoekstra frappeert
ons een licht gevleugeld gedicht ‘Constantia’. Ed. Hoornik, zeer productief dichter,
doet de afwezigheid van zijn stijlgenoot J. van Hattum niet vergeten, hoewel zijn
gedichten niet slecht zijn.
Met werkelijke ingenomenheid constateeren wij vervolgens, dat Roel Houwink,
die zooveel stichtelijke brochures en kalenders maakt, hier door een bijzonder gaaf
gedicht, ‘Voorjaar’ vertgenwoordigd is.
Diep onder spieglend, staalhard ijs
ligt ergens nog een aadmend hart,
teeder en groen, omkringd van zwart
geblakerd, lang verstorven rijs.
Een stengel tilt zich traag omhoog,
tast siddrend langs den vlakken rand,
zinkt, zwenkt, spant tot een nieuwen boog
en boort zich vlijmend door den wand.
Nu spalkt het kreunende kristal
en bleek en geel verschijnt een schicht
van leven uit des levens dal
en rekt zich naar het jonge licht.

Vervolgens stuiten wij op Sowjetpoëzie, door mr J. Huyts vertaald naar Wl. Artemjew.
Wat zooiets in het Russisch moet zijn, weet ik niet, maar in het Nederlandsch is het
een collectie kreten, phrasen en bezweringen, die men zonder eenige schade als proza
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zou kunnen afdrukken. Ellen Kahn noemde ik al. Pierre Kemp (als gebruikelijk),
H.W.J.M. Keuls (op zijn best), H. Klomp (niet meer als mej. Proost vermomd), Halbo
C. Kool: wij hebben eenige haast, de Nederlandsche letteren zijn zoo uitgestrekt als
het Louvre; en wij stuiten op A. Koolhaas met o.a. dit heele poëem ‘Honger’:
Een man die een zaag vond
Zaagde een lang traag brood,
Toen de zaag eind'lijk stilstond
Was de man al lang dood.

Geniaal? Of.... neen, ik wil geen leelijke woorden gebruiken, en het heeft zelfs al in
De Gids gestaan. Verder, verder! Simon Koster (eigenlijk bestemd voor Oké?); Jo
Landheer, Clare Lennart (wel origineel en frisch), Marcel Matthijs, Willem de Mérode
(altijd goed, maar hij heeft toch betere dingen geschreven), Johan de Molenaar,
F.A.I. Nebbeling (zeker een nieuw talent, dat echter zijn talent nog bewijzen moet),
J.C. Noordstar, A.J.D. van Oosten (geen bezwaar). Jo Otten (dito). Van Oudshoorn
heeft een modernen stijl ontdekt, dien ik niet boven dien van zijn vroegere werk kan
waardeeren, neen onmogelijk. Marianne Philips schrijft geen slecht proza.
‘Vlagvertoon’ van M. Revis: vlagvertoon. Maurice Roelants slaat een moraliseerenden
toon aan in zijn gedichten op dochtertje en dochter. A. Roland Holst zegt mij, in dit
soort gephilosopheer, weinig. Nine van der Schaaf, Jeanne van Schaik-Willing
(sympathiek). Dan viert Henrik Scholte na langdurig zwijgen zijn terugkeer tot de
poëzie, maar het klinkt niet erg geloofwaardig. Annie Slot, B. Stroman (aardige
impressie van de Mont St. Michel), Garmt Stuiveling in Vondelstemming. Victor
Varangot, Adriaan van der Veen, S. Vestdijk (drie van zijn middelmatigste gedichten),
Paul Vlemminx, Hendrik de Vries, ook niet op zijn best met zijn hangar uit te spreken
als hángar, Theun de Vries, Beb Vuyk (hoewel zeer kort zeer authentiek als
‘stemmingsbeeld’!), Gerard Walschap, Constant van Wessem (romantisch en een
beetje Chasalle), Johan van der Woude.
Wij zijn de expositie door. Zij is chaotisch en stemt lang niet bepaald tot optimisme.
Deze ruimtelijke eindeloosheid der Nederlandsche letteren is niet in overeenstemming
met de dikwijls middelmatige qualiteit, die juist vanwege die ruimtelijke eindeloosheid
sterk opvalt. De typografische verzorging is uitstekend, en de illustraties van A.J.
van 't Hoff passen zich daarbij goed aan.
Menno ter Braak.

Van de leestafel
De Weegschaal. Essays van Protestantsche letterkundigen (J.H. Kok,
Kampen z.j.).
aant.

Uit dezen bundel essays, bijeengebracht door Bert Bakker, Barend de Goede en G.
Kamphuis, blijkt in de eerste plaats dit: er zijn onder de protestantsche jongeren geen
essayisten, maar wel min of meer verdienstelijke schrijvers van verhandelingen. Men
moet dat wel uit elkaar houden, zooals b.v. Roel Houwink erotiek en sexualiteit uit
elkaar houdt; het schrijven van letterkundige verhandelingen maakt iemand n.l. nog
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niet tot een essayist in den ‘creatieven’ zin van het woord; hij heeft daarvoor ook
een eigen toon noodig, en dien zoekt men in deze collectie tevergeefs. Neem b.v. de
onbeholpenheid van den eersten medewerker, C. Rijnsdorp, die met eerlijke
onhandigheid allerlei problemen ter sprake brengt, samenhangend met het onderwerp
‘De Weg der Gedachte in de Kunst’, welke elders al met hetzelfde resultaat veel
suggestiever zijn doordacht. De heer Rijnsdorp wil het allerbeste, maar hij is schoolsch
en moeizaam, zonder los te kunnen en durven komen.
Opstellen over Henriette Roland Holst (van H. Barendregt), over Bilderdijk (van K.
Heeroma), over Nijhoff (van G. Kamphuis), over J.H. Leopold (van P. Minderaa),
over Adwaita (van J.A. Rispens) en over Vondel (van dr W.A.P. Smit): het zijn stuk
voor stuk verhandelingen en geen essays, verhandelingen opgesteld door
verhandelaars, de een beter, de ander minder goed, de derde schoolmeesterachtig....
maar verhandelingen.
De heer Rispens verwijst in zijn Adwaita-studie naar een ‘voortreffelijk synthetisch
artikel’ van mijn hand over dezen dichter (uit 1925). Welnu, dat artikel was - het
herlezend voel ik het duidelijk - óók slechts een schijn-synthese, veroorzaakt door
woorden, die ik voor realiteiten hield; het was dus niets dan een verhandeling, een
poging om op omslachtige en philosophische manier over een man te schrijven, die
beter verdient dan de verhandelingen van den heer Rispens en mij. Maar op grond
van eigen verleden kan ik nu ten minste per analogie navoelen, hoe zulke
verhandelingen ontstaan, n.l. uit een mengsel van werkelijke bewondering voor het
object, schoolsche pedanterie, onzekerheid, gemis aan stijlgevoel, autoriteitsgeloof,
vlijtige studie en specialistische termen. Men wordt essayist door daaruit te groeien
en ‘zichzelf te vinden’, hetgeen gelijk staat met zichzelf telkens weer te verliezen.
Het spreekt vanzelf, dat men, dit onderscheid tusschen essayist en verhandelaar
erkennend, daarnaast zeer wel kan erkennen, dat er slechte essayisten en goede
verhandelaars zijn. In ‘De Weegschaal’ staan eenige goede verhandelingen, die
misschien meer waard zijn dan slechte essays; maar met dat al is dan toch de ondertitel
van het bundeltje onjuist.
M.t.B.

Wereldpremiere in Den Haag
aant.

Fritz Hirsch introduceert een ‘zangspel om Mozart’
Episode uit het leven van den componist
BINNENKORT zal Den Haag een wereldpremière beleven. Het gezelschap van Fritz
Hirsch brengt n.l. een ‘zangspel om Mozart’ ten tooneele: ‘Ein Veilchen auf der
Wiese stand’. De titel is, gelijk men waarschijnlijk weet, ontleend aan een gedicht
van Goethe:
Ein Veilchen auf der Wiese stand,
Gebückt in sich und unbekannt,
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Es war ein herzig' Veilchen....

Deze combinatie van Mozart en Goethe had ons eenigszins nieuwsgierig gemaakt
naar bijzonderheden over deze wereldpremière, en zoo hebben wij Fritz Hirsch
opgezocht om iets naders van hem te vernemen. Hoe komt hij aan deze noviteit? En
hoe hebben Mozart en Goethe elkaar rendez-vous kunnen geven in den Princesse
Schouwburg?
Welnu, Fritz Hirsch is een alleraangenaamste prater, die zich terdege door zijn
veelzijdige belangstelling, en dat niet alleen voor het genre operetie, onderscheidt
van het gros van zijn collega's; en zoo was hij al spoedig ‘im Bilde'’, toen wij met
onzen Goethe-regel voor den dag kwamen.

Een romantische historie.
‘Het is eigenlijk een romantische geschiedenis’, zei hij glimlachend. ‘Zooals u weet,
kom ik uit Mannheim. Mijn ouders woonden daar dicht in de buurt van een huis,
waarop een bordje: “Hier wohnte Wolfgang Amadeus Mozart mit seiner Mutter im
Jahre 1777/78”. Dat opschrift heeft mij altijd magisch aangetrokken, en toen ik later
in de carrière van het tooneel terecht kwam, is mij uit mijn kindertijd altijd het
verlangen bijgebleven naar de Mozart-stof. Ik ben een groot minnaar van zijn muziek,
en heb ook een ongeneeslijke voorkeur voor het rokoko; twee dingen, die
waarschijnlijk samenhangen.
Nu is Mozart meermalen door operettecomponisten gebruikt.... of liever misbruikt.
Het spreekt vanzelf, dat een Mozart die als een soort Richard Tauber zingend over
de planken loopt, een aanfluiting is; en men liet Mozart meestal zingen omdat dat in
een operette nu eenmaal gebruikelijk is. Ook Sacha Guitry heeft zich aan dit hachelijke
gegeven gewaagd, eveneens zonder succes.
Stel u nu mijn verrassing voor, toen ik ruim een jaar geleden bezoek ontving van
twee auteurs: Fritz Harmer (een Weener) en Kurt Lehner (een Rijnlander). Zij legden
mij den tekst voor van een, “zangspel” (geen operette dus in den gewonen zin van
het woord) met als onderwerp een episode uit het leven van Mozart. Bovendien (de
verrassing wordt nog grooter): de episode 1777/78, die alle herinneringen aan mijn
jeugd en het magische bordje weer wakker riep! Ik heb dien tekst onmiddellijk gelezen
en bevonden, dat dit iets volkomen anders was dan de belachelijke en profane
verbasteringen van de Mozart-stof. Ik heb “Ein Veilchen auf der Wiese stand” direct
aangenomen en voor mijn gezelschap bewerkt. Zoo kom ik aan deze wereld-première.’

Mozart en de zusters Weber.
‘Het spreekt vanzelf, dat een ‘zangspel’ bepaalde eischen stelt; het is geen historisch
tooneelstuk b.v. Maar de auteurs van dit ‘zangspel’ hebben zich nauwkeurig
gedocumenteerd en zooveel mogelijk vastgehouden aan de historische gebeurtenissen,
met in het middelpunt Mozarts verhouding tot de twee zusters Weber, Aloysia en
Constance. De eerste acte speelt te Mannheim, de tweede in het Kurf. Schlosspark
Schwetzingen, de derde te Weenen. In 1777 was de 21-jarige Mozart piano-leeraar
te Mannheim en deed moeite om aan het Mannheimer Hoftheater als dirigent te
worden aangesteld. Hij kwam daar in den kring van de familie Weber, die relaties
onderhield met de tooneelwereld, en werd verliefd op een der dochters, Aloysia, die
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hem echter laat loopen voor den operazanger Lange. De andere zuster, Constance,
bloeit in het verborgene ‘Wie ein Veilchen’; dat is de toespeling in den titel. In ons
zangspel componeert Mozart het lied van Goethe: het eenige lied van Goethe, dat
hij ooit verklankt heeft. (Goethe zelf heeft Mozart als kind zien optreden en daarvan
een onvergetelijken indruk gekregen).
Wanneer Mozart Aloysia in de armen van Lange moet achterlaten, gaat hij in
vertwijfeling naar Parijs, met zijn moeder. Twee jaar later vindt men hem, nadat hij
zijn moeder heeft verloren en allerlei onverkwikkelijke conflicten met zijn vader en
den aartsbisschop van Salzburg achter den rug heeft, te Weenen. Daar speelt de derde
acte; Aloysia is er een beroemde zangeres geworden aan het Hoftheater. Mozarts
opera ‘Idonomeo’ beleeft haar première en valt; dan vindt hij Constance.

Muziek van Mozart zelf.
- Men zou dus dit werk kunnen vergelijken met ‘Das Dreimäderlhaus’?
‘Tot op zekere hoogte, ja. Maar de auteurs van dit zangspel hebben zich
veel strenger aan de historische werkelijkheid trachten te houden. Zij zijn
uitgegaan van de gedachte, dat de sfeer van het “divertissement” geheel
in overeenstemming was met Mozarts eigen aanleg en bedoelingen (men
behoeft er slechts aan te herinneren, dat hijzelf een operette “Bastien et
Bastienne”, heeft geschreven, en aria's veranderde voor het pleizier van
een zangeres), mits dat “divertissement” niet een vulgarisatie zij, noch van
de stof, noch van de muziek. De bewerker van de muziek, Fredy Salter,
heeft zich dan ook van iedere eigenmachtige verandering of toevoeging
aan Mozarts composities onthouden; de muziek, die men te hooren krijgt,
is volkomen de muziek van Mozart zelf, niet een of ander goedkoop
arrangement met eigen inlasschingen.
In overeenstemming met deze opvatting van tekst en muziek zingt Mozart in dit
zangspel zelf niet, zooals ik u reeds zeide. Hij is de centrale figuur, waaromheen zich
de handeling afspeelt.
Het programma wordt gedrukt geheel in den stijl van het programma, dat bij de eerste
opvoering van “Die Zauberflöte” werd gebruikt’
- Wie zullen de voornaamste rollen vervullen?
‘Mozart wordt gespeeld door Egon Karter. Greta Saar is Aloysia, Hilde von Prix
Constance. Toni Stadler, de intimus van Mozart, wordt vertolkt door Paul Harden.
Ik zelf ben vader Weber, en heb voor de eerste maal van mijn leven gelegenheid om
legitiem gebruik te maken van mijn Mannheimer dialect. De rol van den operazanger
Lange wordt vervuld door den tenor Salghini. Salieri, Mozarts tegenstander als
componist, is in handen van Karl Schwetter, terwijl Liesl Frank barones von
Schwetzinger speelt. Dat zijn zoo de voornaamste personages, maar ik behoef u niet
te zeggen, dat er nog veel meer menschen op het tooneel komen.
Een wereldpremière brengt zekere moreele verplichtingen met zich mee voor een
regisseur en tooneeldirecteur. Ik zal geen moeite sparen om dit werk zoo perfect
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mogelijk te introduceeren, in de hoop, dat het ook verder zijn weg door de wereld
zal vinden; maar het oordeel moet ik, op 22 December, den dag der première, aan
uw muziekcriticus overlaten.....’
M.t.B.

Marcel Barger
aant.

Haagsche Kunstkring.
Marcel Barger is een chansonnier en conférencier, die even vlot Nederlandsch als
Fransch zingt en praat, voorts zijn vak goed geleerd heeft en met zeer veel vuur
uitoefent, daarbij nog de kunst verstaat van zich in vele gedaanten te vermommen
en het eene oogenblik als marquis de vieux jeu, het volgende als apache op te treden.
Een ‘kleinkunstenaar’ dus, die niet onder behoeft te doen voor vele collega's, en die
in de Fransche liedjes (zijn stijl is tenslotte geheel die van het Fransche cabaret) het
best voor den dag komt.
Maar Marcel Barger, hoe vurig en wel ter tale hij ook moge zijn, kan niet den
geheelen avond vullen en zoo heeft hij zich gedrapeerd met eenige vage krachten,
die hem naar beste weten ter zijde staan: mej. Margie O'Conner,
voordrachtskunstenares, Ankie Heukers, danseres, en Lajos Balogh, violist. Dat is
allemaal een beetje aan den mageren kant, en wat onwaarschijnlijk. Marcel Barger
kan niet alle gebreken van deze medewerkers wegstralen met zijn
conférencierstemperament, en zoo moet hij het succes voor een groot deel op eigen
gelegenheid in de wacht sleepen. Een vermoeiende taak, waar hij zich steeds
onvermoeid van kwijt, en die hem gisterenavond hartelijk applaus en bloemen deed
geworden.
M.t.B.

Logos en Mythos
aant.

Het verschil tusschen quasi-mythisch en mythisch denken
De Portugeesche Paulus
Teixeira de Pascoaes, Paulus, de Dichter Gods. Uit het Portugeesch
vertaald door A.V. Thelen en H. Marsman. (J.M. Meulenhoff, Amsterdam
1937).
Een van de (dikwijls critiekloos van man op man overgebrachte) postulaten van het
West-Europeesche denken is de superioriteit van den logos boven den mythos, of
anders gezegd: van het logisch denken boven het mythisch denken. De trots van den
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logischen geest heeft zich het triomfantelijkst uitgevierd in de werken van den
‘panlogist’ Hegel, die godsdienst en kunst tot voorloopige (overwinbare) vormen
van den geest verklaarde en het denken, dat zichzelf denkt, aan den top der hiërarchie
glorifieerde. Deze grootsche conceptie van den Duitschen geest heeft de
intellectueelen der negentiende eeuw, voorzoover hun denken niet aan den godsdienst
gebonden bleef of in een afwijzende houding tegenover iedere metaphysica volhardde,
beheerscht, en de suggestie ervan is nog geenszins verdwenen, Het Collegium
Logicum als de verkondiging van de Zuivere Rede is een magisch werktuig; men
denke slechts aan de vereering van professor Bolland, die een dergelijken invloed
op het geestelijk leven van Nederland kon uitoefenen, dat de critische stem van een
Dèr Mouw was als die eens roependen in de woestijn. De trots van het logische
denken kon immers niet geknot worden door scepticisme en solipsisme, zoolang dat
logische denken de magie van de verovering ter beschikking had. Men kan den
invloed van Hegel op de Europeesche cultuur moeilijk begrijpen zonder de
psychologie van de verovering te begrijpen; iedere conquistadore heeft, reeds op
grond van de landstreken die hij binnen het bereik van zijn cultuurvormen brengt,
een geweldig prestige verworven, waaraan geen sterveling zich geheel kan onttrekken.
Zoo maakte Hegel als veroveraar des geestes de ‘terra incognita’ van het denken,
voor het eerst na het verval der Christelijke leerstelligheid, weer tot een sluitend
geheel; het is teekenend voor zijn prestige, dat zoowel conservatieve staatsphilosophen
als de radicale Marx van dit prestige zijn uitgegaan en er eigenlijk nooit geheel van
zijn losgekomen, hoe krachtdadig de laatste zich ook mocht verzetten tegen den
‘sophist’, die zijn leermeester was. Zoolang de idee dezer verovering Europa
beheerschte (met Europa bedoel ik nu niet alleen de studeerkamers der
vakphilosophen, maar het geestelijk leven als totaliteit), kon ook de magische ban
van Hegel nooit volkomen gebroken worden, zelfs niet door de groote ‘tegenfiguur’
Nietzsche.

De nieuwe veroveraars.
Thans echter zijn andere veroveraars ten tooneele verschenen, die minder omslag
maken met de logica en iedere geestelijke activiteit eenvoudig afhankelijk maken
van nieuwe mythen: het Volk, den Bodem, het Ras, het Bloed, den Staat. Ik behoef
hun namen niet nogmaals te noemen, want zij behooren volstrekt niet thuis in de
studeerkamers, maar gaan dagelijks over de tong der publieke opinie, voor zoover
die zich althans uiten kan. Het fascistische denken heeft nu de idee der verovering
als suggestieve macht, en dat te meer, omdat het (men leze de geschriften van
Mussolini, Mein Kampf en Der Mythus der 20 Jahrhunderts er maar op na) zich nu
wil laten gelden als een betere vorm van logisch denken, die in de plaats komt van
het verouderde demo-liberale, cultuurbolsjewistische geredeneer met
wetenschappelijk-critische argumenten. De veroveringstechniek van dit nieuwe
fascistische denken berust niet zoozeer op de mythe alleen, als wel op de chaotische
vermenging van logische en mythische elementen; de mythe (b.v. die van het Ras
en van den Staat) wordt eenerzijds gebruikt als quasi-logos, quasi-wetenschap, terwijl
anderzijds de aanspraken van het logische denken, zoodra die voor de heerlijkheden
van Ras en Staat hinderlijk kunnen worden, verdacht worden gemaakt als uitvloeisel
van een ‘Joodschen’ of ‘communistischen’ geest!
U[it de] zonderlinge vermenging van elementen, [waar]bij iedere precieze, critische
ondersche[idin]g tusschen de begrippen natuurlijk wordt ontweken, is ook de
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verwarring te verklaren, die bij de overgebleven aanhangers van het logische denken,
bestrijders dus van de nieuwe veroveringssuggestie, heerscht; zij weten niet, wat zij
daarin moeten bestrijden, het misbruik van den mythos, of het misbruik van den
logos. De oudere generatie, groot geworden in een rustiger tijd dan de onze, zoekt
het probleem dus in de tegenstelling van mythos en logos (Huizinga); volgens haar
opvatting is het mythische denken bezig het logische te verdringen, en daaruit komen
dan alle rampen voort, die onze beschaving met den ondergang bedreigen. Deze
probleemstelling is ondenkbaar zonder twee axioma's (verzwegen of geformuleerd):
1e. het fascistische en nationaal-socialistische denken is werkelijk mythisch; 2e. het
logische denken van de negentiende eeuw was werkelijk een overwinning op de
mythe. Deze twee axioma's verwerp ik. Kenmerkend voor het fascistische, subs.
nationaal-socialistische denken is niet de mythos, maar de brabbeltaal van
halfbeschaafde geesten, die het mythische met het logische op zijn tijd verdedigen,
maar op een anderen tijd evengoed het logische met het mythische; dat is het procédé
van Mein Kampf b.v., waarin darwinisme, katholicisme, anti-semitisme, racisme en
nog veel andere -ismen elkaar genoegelijk rendez-vous geven zonder een spoor van
critisch besef (als ik dat zoo mag zeggen zonder in de gijzeling te raken). 2e. Het
logische denken, zooals dat door de negentiende eeuw ten troon werd verheven, heeft
het mythische denken nooit overwonnen, doch alleen in abstracties verdund; de
heerschappij van het begrip, d.w.z. van het abstracte woord, is in de plaats gekomen
van de heerschappij van het beeld, d.w.z van het concrete woord. Dat feit is op
zichzelf belangrijk genoeg, en niemand heeft het recht uit deze opmerking de
gevolgtrekking te maken, dat ik mythisch en logisch denken klakkeloos gelijkstel;
zoo heeft het logische denken b.v. een geheel andere verantwoordelijkheid voor het
denkend individu in het leven geroepen; maar ik wil er in dit verband slechts den
nadruk op leggen, dat de absolute tegenstelling van mythos en logos een fictie is, en
een zeer gevaarlijke fictie, omdat zij het karakter van de nieuwe veroveringssuggestie
in een onzuiver licht stelt. Het denken van Bloed en Bodem is geen zuiver mythisch
denken, het denken van den Geest en het Universum was nooit zuiver logisch denken;
en wel om deze eenvoudige reden, dat de begrippen ‘mythisch’ en ‘logisch’ zelf
reeds woorden zijn, taalteekens, die een schijn-scheiding trachten te maken op een
gebied, waar geen volstrekte scheiding te maken vàlt.

Het zuivere mythische denken.
Wanneer wij (en nu kom ik tot het eigenlijke chapiter van dit opstel) het mythische
denken werkelijk perse zouden moeten beschouwen als iets ‘lagers’, iets dat
overwonnen kan en moet worden door het logische denken, dan zouden wij moeten
beginnen met het grootste deel van de Spaansche en Portugeesche literatuur te
verwerpen als iets minderwaardigs, voorloopigs, infantiels. Het probleem zoo stellen
beteekent al de belachelijkheid van deze oplossing inzien. Het mag bij sommige
Germanen gewoonte zijn om neer te zien op de latijnsche volken, die eigenlijk ‘niet
denken kunnen’, en aldus de ontwikkeling van het geheele menschdom te laten
culmineeren in het Germaansche West-Europa: ik meen, dat ik zulk een denkwijze
hier niet behoef te weerleggen, want zij is bij al haar logische pretentie volkomen
mythisch, en als zoodanig geenszins ‘verheven’ boven het mythische denken van
b.v. Teixeira de Pascoaes, den schrijver van Paulus, de Dichter Gods (Sào Paulo).
Wanneer wij ons logische denken stellen tegenover het mythische van Pascoaes, dan
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zullen wij dat op andere gronden moeten doen; want het mythische is bij Pascoaes
volkomen compleet, en houdt op zijn beurt het logische in! Wie dit zeer boeiende
boek over den apostel der heidenen leest1), zal zich gaan realiseeren, wat werkelijk
mythisch denken is.. terwijl hij, Mein Kampf lezend, slechts een voorbeeld onder
oogen krijgt van pseudo-mythisch en pseudo-logisch denken vereenigd in de synthese
van den hutspot. Hij zal langzamerhand gaan inzien, dat het niet aangaat dezen
Portugees als een ‘lager’ stadium te behandelen en voor hem genezing van zijn
mythische dwalingen te verwachten door een logische kuur; want de eigenzinnige
logica van het mythische denken moge een nuchteren Hollander zoo nu en dan doen
denken aan warhoofdigheid en ‘kolder’, hij zal, als hij een goed lezer is, toch spoedig
genoeg opmerken, dat Pascoaes zich van dit kolderkarakter zijner mythische logica
tot op zekere hoogte bewust is! De mythos is hier dus niet het embryo van den logos,
maar een ander accent van het denken; een denken dus, waarin alle consequenties
van het beeld (in de taal dus: van het concrete woord) schaamteloos en openhartig
worden getrokken, terwijl die consequenties in het Noordelijke, zg. logische denken
veelal worden ontdoken. Dit toegeven aan het beeld, omdat het een schaamteloozer
en openhartiger wijze van denken is voor bepaalde temperamenten dan de ontduiking
in de abstractie van het ‘zuivere begrip’, is niet alleen karakteristiek voor Pascoaes
en zijn Paulus, maar voor een groot deel der Spaansche en Portugeesche literatuur.
Ik moet natuurlijk oordeelen op grond van vertalingen en autoriteiten; maar ik behoef
slechts den naam Unamuno te noemen om de gedachte op te roepen aan een denker,
die tot het bittere einde toe tevens een ‘beelder’ bleef, zonder in de au fond
kunstmatige scheiding van het Noorden ooit voldoening te kunnen vinden.
Het werk van Pascoaes is echter een veel zuiverder voorbeeld van mythisch denken,
dat in zichzelf volkomen gesloten is en de logica in zich opneemt zonder daardoor
het beeld ook maar een seconde ontrouw te worden. Zijn stijl is zoo consequent
beeldend en mythisch, dat zij ook alle kenmerken heeft, die wij gewoonlijk als fouten
plegen te bestempelen; hij is rhetorisch (maar beeldend rhetorisch), hij is bezwerend
(vervalt dus in herhalingen, omdat het logisch bewijs van 2 × 2 = 4 in deze sfeer
geen geldigheid heeft en het overbrengen van zekerheid dus door overstelpen met
beelden moet geschieden), hij is chaotisch (want beelden liggen naast elkaar of gaan
dwars door elkaar heen zonder principieel aan de causale verbindingen van net z.g.
logische denken te gehoorzamen), hij is pathetisch (want omdat Pascoaes zich verzet
tegen de logische conceptie van het leven en met name van de geschiedenis, heeft
hij de neiging om zijn mythische conceptie weer absoluut te stellen en tegenover de
logica de pretentie te verkondigen van een mensch die ‘in de eerste plaats fantasie
is’). De mensch der ‘zuivere logica’ is voor Pascoaes de getemde mensch, het
‘ongevaarlijke dier’; en zijn Paulus, die een anti-logische fantasie, een
moedwillig-mythische schepping is, vertegenwoordigt dan ook voor alles de
ongetemdheid en het gevaarlijke, zoowel in de sfeer van het dier (hij is schuld aan
den dood van Stephanus) als in de sfeer van den engel (want na het visioen van
Damascus ‘verandert de macht van den haat met één slag van aard, maar niet van
spanning - zij verandert van richting’). Als zoodanig is hij de vijand der
‘intellectueelen’, oftewel van ‘de mannequins der Atheensche literatuur’, zooals
pascoaes ze noemt.

1) Ik verwijs voor een karakteristiek van den inhoud en enkele representatieve citaten naar het
Zondagsblad van 5 Dec. j.l.
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Katholiek en ketter.
Deze Paulus-conceptie moet alle historici tot wanhoop brengen, dunkt mij; want de
historici zijn meestal vrienden, zoo niet geloovige aanhangers van het logische denken
en zij streven dus naar objectiviteit. Pascoaes is moedwillig subjectief, hoe
conscientieus hij ook het Boek der Handelingen moge volgen, als deed hij dat om
de logici des te heftiger uit te dagen, door hun een royaal remise aan te bieden, hoewel
zij (en hij) beide op winst spelen. Hij zwelgt in die subjectiviteit; ‘denken is niets
dan in beelden zien’ verkondigt hij ergens, en elders: ‘weten en zijn is hetzelfde’;
‘ik geloof aan God, dus bestaat God’. Alle voorwendselen van een objectieve
geschiedschrijving, zooals die door de auteurs van de ‘vie romancée’ zoo voorzichtig
worden gehanteerd, versmaadt Pascoaes in zijn Paulus-biographie, die dus met
hetzelfde recht een roman kan worden genoemd, de roman van den metaphysischen
hartstocht; maar dat wil allerminst zeggen, dat hij niet op de hoogte zou zijn van zijn
materie! Men kan de antieke wereld in den toestand van gisting en ontbinding niet
zoo scherp individualiseerend en beeldend beschrijven, als men haar niet eerst, hoe
dan ook, door heeft gedacht; men kan ook Paulus niet als een metaphysischen held
verbeelden zonder aan de zuiverheid van zijn geloof te hebben getwijfeld (zij het
dan ook mythisch getwijfeld), wil men niet in het beeldgenre van het religieuze
bidprentje vervallen. Deze Portugeesche en katholieke verheerlijker van den
christelijken geloofsheld, d.w.z. van het wonder der fantasie, dat Nero en Lucretius
versloeg, na door hen voorbereid te zijn, is tegelijk ook een ketter, die in Paulus het
eeuwige metaphysische verlangen wil belichamen en daardoor op sommige plaatsen
dichter staat bij Paulus' vijand Nietzsche dan bij de kerk van Jacobus en Petrus, die
haar officieele Paulus-conceptie niet in twijfel getrokken wenscht te zien. Of, zooals
Pascoaes het uitdrukt: ‘De lijkensmaak der romeinsche orgie sloeg op het Christendom
over en gaf het dit vale en taaie, waardoor het voor Nietzsche en alle morgenvogels
onverteerbaar werd.’ Het mythische latijnsche denken is katholiek en kettersch
tegelijk; het is een lyrische verheerlijking van de christelijke impulsen, die niet
schroomt om de kerk een ‘hiërarchische bureaucratie’, den hemel ‘een uitvloeisel
der hel’, God ‘een oneindigen droom van den duivel’ te noemen.
De logische mensch van het Noorden kan zich die combinatie van factoren niet
voorstellen, tenzij in den jovialen, gemoedelijk afgeronden vorm van een Anton van
Duinkerken, wiens ‘ketterij’ nooit verder gaat dan de gestelde grens; maar in het
mythische denken van Pascoaes zijn katholiciteit en ketterij één, onscheidbaar.
Katholiek is voor dezen dichter (want hij is voor alles: dichter) de synthese en het
drama van heidenschen beeldenrijkdom en christelijken geloofshartstocht (Pan en
Jezus); omdat de synthese tevens dramatisch is, is het katholicisme hier tevens ketterij.
De heidensche goden zijn verslagen door den christelijken God, maar Hij kon zich
niet realiseeren zonder hen op te slorpen en hun beelden om te zetten tot christelijke
beelden; de Paulus van Pascoaes, die de antieke wereld doortrekt, werd voorbereid
door den ‘Caesar van het canaille, van de vormlooze massa der Toekomst’; hij
ontmoet overal de goden van het heidendom als onttroonde machthebbers, die eens
bezield waren en nu in bezielde verrotting nog voortvegeteeren, in De Natura Rerum
van Lucretius hun allerlaatste consequenties trekken. ‘Het Heidendom was een
Feestgelag bij het geluid der pansfluiten en schalmeien, bestrooid met de rozen van
het voorjaar, die het voorhoofd der gasten omkransten. Het Christendom is het
Avondmaal, het lichaam en het bloed van Jezus in de gedaante van brood en wijn.’
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Zoo belichaamt het mythische denken een tegenstelling in beelden, die door den
Noorderling ten onrechte voor symbolen worden gehouden; ten onrechte, want
symbolen zijn producten van het abstraheerende, logische denken, dat achteraf zijn
rekening met het beeld wil vereffenen. Voor Pascoaes is het beeld primair, en de
abstractie hoogstens een begeleidend verschijnsel; dier en engel zijn de twee polen
van die bezieldheid, zooals Paulus wandelt tusschen zijn verleden Stephanus en zijn
heden Timotheüs. De historie heeft in dit boek een zeldzame plastische
tegenwoordigheid, juist door het ontbreken van iedere goedkoope vergelijking met
het heden; het visioen van Paulus' reizen is het visioen van een verleden, dat met al
zijn rhetoriek, pathetiek, herhalingen en ‘kolder’ een zeldzaam diepen en
oorspronkelijken indruk achterlaat. Het legt de critiek niet het zwijgen op, zooals het
hutspotdenken der dictatoren dat gaarne zou doen via hun politie-apparaat, maar het
stimuleert de critiek om zich voor alles op de betrekkelijkheid van de tegenstelling
logisch-mythisch te bezinnen.
Ik zou onrechtvaardig zijn als ik dit artikel besloot zonder een woord van groote
bewondering voor de prachtige vertaling van A.V. Thelen en H. Marsman. Ik kan
niet vergelijken met het origineel, maar de soepelheid en elasticiteit van het
Nederlandsch zijn onovertrefbaar. En daarbij ontbreekt een nauwkeurige textueele
verantwoording aan het slot niet, zoodat ons een herhaling van die andere
Portugeesche vertalingstragedie wel bespaard zal blijven.
Menno ter Braak.

De poëtische schok
aant.

In het oerwoud van de binnenkamer
Rilke in Nederlandsche vertalingen
Rilke in Holland, Ned. Rilkevertalingen, bijeengebracht door Jan H.
Eekhout en G. Kamphuis. (Uitg. Mij Holland, A'dam 1937).
Willem Hessels, Het Randgebied. (Uitg. Mij Holland, A'dam 1937). Willem
de Mérode, Ruischende Bamboe. (Uitg. Mij Holland, Amsterdam 1937).
Truus Gerhardt, Laagland (P.N. van Kampen & Zn, A'dam 1937).
De poëzie, die meer is dan welluidendheid, vormelijkheid of populariteit, openbaart
zich bij een lezer, die van poëzie houdt, bij wijze van electrischen schok; ik kan de
sensatie niet anders omschrijven, wanneer ik het verschil wil aangeven tusschen de
lectuur van gemiddelde poëzie en ‘ware’ poëzie. De schoksensatie ontbreekt bij het
gemiddelde volkomen, men voelt zich aangenaam gestreeld of onaangenaam
ontgoocheld, maar in de allerlaatste plaats geschokt; voor die streelingen kan men
zich natuurlijk openstellen of niet, en zoo kan men ook poëzie-genieters onderscheiden
van poëzie-onthouders; met den schok echter heeft dat niets uitstaande, want het is
mij herhaaldelijk overkomen, dat ik een hardnekkig poëzie-geheelonthouder
ontvankelijker vond voor den schok dan den poëzie-drinker. Hij toch was onberoerd
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gebleven door de tallooze gemiddelde streelingen, die van de tallooze gemiddelde
dichtbundels uitgaan, en daardoor ‘beschikbaar’ gebleven voor het ondergaan van
de eenige sensatie, die in mijn oogen het drukken van poëzie rechtvaardigt: den
schok.
Ik herinner mij een schok te hebben gekregen (het lijkt al lang geleden) door het
bundeltje Archipel van Slauerhoff, en later nog eens door zijn gedicht Chlotarius,
dat ik in een nummer van de Vrije Bladen tegenkwam; wel zelden trouwens heeft
een Nederlandsch dichter zoo onbedriegelijk het gezicht van den ‘waren’ dichter
gehad als Slauerhoff, de slordige. Een soortgelijken schok kreeg ik, vele jaren later,
toen mij het manuscript van een mij onbekend dichter werd voorgelegd: een groot
gedicht, dat den titel De Parasiet droeg. Het was afkomstig van een zekeren S.
Vestdijk, die thans een beroemd auteur is, maar voor mij waarschijnlijk altijd zal
blijven: de parasiet, de schok, de ontdekking van een gezicht, dat plotseling spreken
gaat in letters, afwezig en toch tegenwoordig, raadselachtig door die afwezigheid en
als een bliksemstraal inslaand door die tegenwoordigheid.
De laatste jaren werden wij in Nederland niet blootgesteld aan ernstige schokken.
De laatste poëzieschok, dien ik onderging, ontstond door de lectuur van gedichten
van een zekeren (mij eveneens onbekenden) M. Vasalis, in een toevallige aflevering
van het tijdschrift Groot Nederland. Ik had er een hand voor in het vuur willen steken,
dat deze poëzie iets definitief anders was dan het gemurmel der ontelbare
epigonistische boekjes, die van de toppen der groote gletschers zachtkens naar beneden
sukkelen; maar ik heb nooit meer iets van M. Vasalis vernomen, en dus zal ik mij
wel in mijn verwachtingen bedrogen moeten voelen. En toch: de schok was er; het
was de laatste, tot op den dag van heden.

Lichamelijke sensaties.
De sensatie van den poëzie-schok is niet uitsluitend een beeld, een symbool. Er gaan
met dien schok lichamelijke sensaties gepaard; het klierstelsel reageert, b.v. de
zweet-klieren maken de huid prikkelig of klam; een enkele maal treden rillingen op.
Bij sommige gedichten van Greshoff (b.v. zijn Voces Mundi, die misschien niet zijn
beste werk zijn, maar een sterk primair effect hebben) zijn sympathetische rillingen
over de geheele opperhuid te constateeren. De Parasiet van Vestdijk daarentegen,
veel meer secundair, cryptisch, intellectualistisch, werkt veel minder direct op de
klieren, waarmee niet gezegd is, dat er van dat gedicht geen physieke reactie zou
uitgaan, integendeel; de werking is alleen minder gemakkelijk te fixeeren. Ik houd
vast aan het lichamelijke karakter van den poëzie-schok, want anders zou ik in de
mythologische beeldspraak van de aanbidders der ‘poésie pure’ vervallen, die bij
voorkeur hoogere instanties dan klieren of zenuwen voor de poëzie aansprakelijk
stellen. En waarom toch! Gaat niet het onbedrieglijkst contact van mensch tot mensch
via de opperhuid? Is niet de nuance der poëzie beslissend voor den schok, zooals
een handdruk of een oogopslag beslissend kan zijn voor den indruk, dien men van
een onbekende persoonlijkheid krijgt? De handdruk van den dichter, de oogopslag
van het gedicht, zij beslissen over de waarde van wat wij poëzie noemen; daarom
zijn ook alle handleidingen over poëzie nutteloos (tenzij men ze gebruikt voor de
kennis van de vele bijzaken, die met het ‘dichtvak’ samenhangen), en is het
onmogelijk iemand poezie te leeren verstaan. Ook voordragen van poëzie is daartoe
geen middel, want de voordrachtskunst, hoe voortreffelijk zij op zichzelf ook moge
zijn voor degenen die haar beminnen, exploiteert de gedichten al als een vorm van
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geluidstechniek; de beste voordrager is de dichter zelf, die zijn gedicht simpelweg
voorleest, zooals ik het eens gehoord heb van J.C. Bloem. Laten wij vooral de legende
varen, dat de poëzie-schok dezelfde zou zijn als de ontroering van een volle zaal
door declamatie! De poëzie-schok, dien ik bedoel, ondergaat men in de intimiteitssfeer
van het gedrukte woord; de poëzie-schok is een cultuur-schok, die afhankelijk is van
een technische vinding, het handschrift, en nog veel sterker afhankelijk van een
moderne technische vinding, de boekdrukkunst. Een bepaalde soort ‘schokkende’
poëzie is voor den voordrachtskunstenaar volstrekt onbruikbaar, door het ontbreken
van sterke rhythmische, muzikale componenten, zoo bijv. de intellectualistische
poëzie van Vestdijk, wier nuance volstrekt niet zou zijn opgewassen tegen de echo's
van de parterre.
Ik kan ter verklaring van den poëzie-schok niet veel anders aanvoeren dan de sensatie
der concreetheid, die een ‘waar’ dichter langs den weg van het zoozeer door
gemeenplaatsen en abstracties bepaalde element taal bij den lezer weet op te wekken.
De taal der gemeenplaatsen is zoozeer ons eigendom geworden, dat wij er mee
omgaan zonder er iets bij te denken of te voelen; wanneer een dichter het tegendeel
plotseling bij ons weet te bewerkstelligen dringt dat als een schok tot ons door; tot
ons, d.w.z. voor alles tot onze zenuwen en klieren, die reflecteeren op dit aanbod
van concrete waarden in een zoo abstract gebied als dat van de taal. De poëzie-schok
zou men in verband kunnen brengen met de sensatie van gevaar bij den primitieven
mensch, die in een minder veilige wereld leeft dan de onze (zoolang het duurt); het
gevaar doet hem ‘de ooren spitsen’, ‘de haren ten berge rijzen’, ‘het zweet uitbreken’,
kortom: het maakt hem tot partij, want bedacht op die elementen in de schepping,
die zich door geen abstracte veiligheidsmaatregelen laten ontkrachten. Wat is dan
het gevaar der poëzie voor den lezer, die er met een schok op reageert? Dit: hij voelt
de nabijheid van een persoonlijkheid, die hij nog nooit eerder ontmoette. Vriend of
vijand? Ça dépend; zeker is voorloopig alleen de concrete aanwezigheid van dien
man, wiens nabijheid zich allerminst onmiddellijk laat te niet doen door den
bliksem-afleider der abstractie. De lezer spitst de ooren, het zweet breekt hem uit,
hij is in het oerwoud van zijn binnenkamer door een ‘attentiesein’ getroffen. Zoo is
dan ook de ‘ware’ poëzie, die den schok veroorzaakt, bij het eerste contact sympathiek
noch antipathiek, maar alleen onloochenbaar aanwezig; pas later gaat men zich
rekenschap geven van zijn sensatie, d.w.z. veiligheidshalve zich met een lijfwacht
van abstracties omringen. Want alle poëzie, ook de ‘schokkendste’, komt in
bloemlezingen en handleidingen terecht, wordt stof voor het leger der ijverige
commentatoren..

Het behoorlijke gemiddelde.
De lezer van dit artikel, die ‘feeling’ heeft voor zulke dingen, zal uit deze
improviseerende beschouwing reeds opgemaakt hebben, dat ik over ‘schokkende’
poëzie van dit jaar niet veel te rapporteeren heb; anders zou ik minder uitvoerig over
den poëzie-schok in het algemeen en uitvoeriger over een ‘schokkenden’ poëet in
het bijzonder hebben geschreven. Het is niet de eerste maal, dat er gewezen wordt
op een inzinking in de Nederlandsche poëzie, die hierop neerkomt, dat de ouderen
langzamerhand gaan zwijgen of zich handhaven zonder zich te vernieuwen en de
jongeren in den geest der ouderen voortgaan zonder aan hun voorbeeld veel essentieels

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

toe te voegen. Talent, talent, talent.. een enkel schokje, maar geen schok. Uit het
jaarboek Kristal kon men tot het bestaan van een ‘behoorlijke poëtisch gemiddelde’
concludeeren; eigenlijk een sombere conclusie, gezien onder het aspect van den
schok. Want juist in de poëzie is het bestaan van een behoorlijk gemiddelde al een
vrij sinistere rechtvaardiging. De gemiddelde romans worden tenminste nog als
consumptie-artikel verkocht, maar van de gemiddelde poëzie kan men dat ook al niet
zeggen; zelfs de economie komt ons hier niet buigend tegemoet.
Waar zijn de lichtpunten? De Nederlandsche dichters, waaronder de jongeren een
belangrijke plaats innemen, vertalen talentvol Rilke (Rilke in Holland); de collectie,
bijeengebracht door de begaafde versificatoren Jan H. Eekhout en G. Kamphuis,
mag er wezen. Op zichzelf is deze voorkeur voor Rilke, die in de eerste plaats om
behoud van de nuance vraagt, geen slecht teeken, vooral waar de vertalingen over
het algemeen zeer verdienstelijk zijn. ‘Het moet, dunkt ons, zijn geheel eigen bekoring
hebben te zien, hoe verschillende onzer hedendaagsche dichters, ouderen en jongeren,
min of meer elementen uit Rilkes kunst met die van eigen wezen omgesmolten hebben
tot een nieuwe poëzie, met name, in hoever het typisch rilkeaansche bewaard bleef
en wat hiervan iederen vertaler het meest aantrok’, zeggen de verzamelaars. Inderdaad,
die bekoring is er, maar zij wijst tevens op het gevaar van Rilke voor de vele talenten,
wier persoonlijkheid niet sterk genoeg is om aan zijn persoonlijkheid weerstand te
bieden. Poëzie vertalen is in hooge mate: andermans nuances in zich opnemen en in
een ander taaleigen overbrengen; het veronderstelt een post passieve gevoeligheid
die door het element activiteit (het omzetten in de andere taal) nooit geheel wordt
gedekt. Er zijn onder deze Rilke-vertalers, die hun eigen bestaan nog moeten bewijzen,
en in zooverre is hier het talent dus een minder gunstig teeken.
Van een der ‘deelnemers’ aan deze overigens curieuze verzameling, Willem
Hessels, verscheen een bundel. Het Randgebied, die het reëele van het talent evenzeer
bewijst als het gemis aan ‘schokkende’ kracht. Hessels vertaalt een gedicht van Rilke
aldus:

Bij dag zijt gij
Bij dag zijt gij de verre sage
die fluisterend wordt aangeduid,
de stilte die zich langzaam sluit
nadat het uur heeft uitgeslagen.
Hoe meer verstilt dags luide sprake
en voor den avond neemt de wijk,
hoe meer zijt gij, mijn God. Uw rijk
stijgt op als rook uit alle daken.

Het beste nu, wat Hessels zelf te zeggen heeft in zijn bundel Het Randgebied, sluit
zich nauw bij deze vertaling aan; maar het blijft uiterlijker, en vermengd met
theoretische regels, waarin men niet gelooft; Hessels is een talent, en geen van de
minste, maar aan den schok komt hij nergens toe.
***
Van Willem de Mérode vermelden de samenstellers van den bundel Rilke in Holland,
dat hij geen vertalingen van Rilke's poëzie publiceerde, maar nochtans den invloed
van Rilke heeft ondergaan. Dat is zeker juist, maar in het oeuvre van De Mérode
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werd die invloed verwerkt; hij is een van de weinige protestantsche dichters van
dezen tijd met een eigen gezicht. In de Chineesche gedichten, gebundeld onder den
titel Ruischende Bamboe (en zelfs als Chineesch ‘blokboek’ gedrukt!), vindt men
hem in exotische vermommimg, maar desondanks duidelijk herkenbaar; De Mérode
zou althans Rilke kunnen vertalen, zonder daarom zichzelf te verliezen. Deze
Chineesche bundel, met prachtige voorbeelden van zijn geraffineerd dichterschap,
is toch een facet van zijn wezen; men leze dit Geboorte:
Ik droomde een verschrikkelijk verhaal.
Ik was een zaadje en ben ontsproten
In een warm duister en werd grooter
En was een plantje in een roode schaal,
Grootlobbig en ik groeide tot een dier
dat bloed dronk en zich blind bewoog
En wegschool in een zacht rood wier,
En grooter werd, en rees, en hoog
Boven en binnen zich een kloppen
Voelde, en een vreemde drang begon
En een verscheuren, en ik won
Een lichte wijdte, en ik kon
Mijn eerste schreien niet verkroppen.
't Leven is zwoegen om zich te verstoppen
In 't duister, waarin men begon.

***
De poëzie van Truus Gerhardt (Laagland) heeft het concrete van een poëtische natuur,
die voor alles ziet, en uit het zien zich inspireert. Men behoeft slechts het eerste
gedicht in haar bundel, Miniatuur, te lezen, om daarvan geheel doordrongen te zijn.
Maar het is niet de concreetheid, die den schok doet ontstaan; daarvoor is het talent
van Truus Gerhardt te zeer een beschrijvend talent. Ik wil echter haar werk hier
gaarne signaleeren als een bijzonder verdienstelijk voorbeeld van wat ik bedoelde
met den term ‘zeer behoorlijk gemiddelde’.
Menno ter Braak.

De Vlaamsche jongeren
aant.

Speciaal nummer van ‘De Gemeenschap’
Middelmatigheid en overschatting
Eenigen tijd geleden hebben Maurice Roelants en J. Greshoff in deze courant
gediscussieerd over de Vlaamsche literatuur van heden en haar critisch apparaat.
Volgens Greshoff lijdt de Vlaamsche letterkunde aan overschatting, die tot een
systeem is geworden; het minderwaardige wordt tot het middelmatige, het
middelmatige tot het goede, het goede tot het geniale opgevijzeld.
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Roelants heeft gepoogd die these te weerleggen en slaagde er inderdaad in Greshoff
op een minder nauwkeurige bewijsvoering te betrappen; een bijomstandigheid, die
geconstateerd moest worden, maar die het nadeel heeft, dat daardoor de aandacht
kon worden afgeleid van de hoofdzaak, nl. de quaestie van de overschatting zelf. En
wat deze quaestie betreft, heeft Greshoff stellig gelijk. Ik vraag mij alleen af, in
hoeverre de toestand in Nederland (en andere landen) in beginsel wezenlijk anders
is; maar het staat vast, dat het gerucht in Vlaanderen wel bizonder luid en hinderlijk
is in vergelijking met de werkelijke beteekenis der Vlaamsche literatuur. Zoo heeft
men onlangs een groot festijn georganiseerd onder den naam Hoogdagen, dat den
aanwezigen, landgenooten en gasten, stellig veel aangename uren heeft verschaft
(men weet, dat de Vlamingen hartelijke gastheeren zijn!), maar dat in een ietwat
scheeve verhouding stond tot de prestaties der Vlaamsche schrijvers. Ik twijfel aan
het nut van dergelijke festiviteiten in het algemeen, zoowel in Vlaanderen als in
Nederland als waar ook. De populariseering van de literatuur langs dezen weg is een
volstrekt nuttelooze populariseering, aangezien de krantenlezers na de feestvreugde
zich haasten alles weer te vergeten; hoogstens bereikt men er mee, dat een paar namen
zich vastzetten in de memorie van het publiek, waarmee niets gewonnen is. Als de
literatuur een sociale functie heeft, dan toch zeker niet die, waarop officials van
Hoogdagen en Maatschappijen voor Letterkunde zich steeds beroepen.
***
Ter bekrachtiging van de Nederlandsch-Vlaamsche vriendschap heeft nu het tijdschrift
‘De Gemeenschap’ een speciaal Vlaamsch nummer doen verschijnen, dat in verband
met de hierboven besproken quaestie interessant is. Het gemiddelde peil der bijdragen
is n.l. middelmatig tot zwak, en als zoodanig een goede spiegel van de verhoudingen.
Maar in de theoretische artikelen wordt de overdrijving ons weer met de noodige
tamtam opgediend. Anton van Duinkerken opent de aflevering met een
gelegenheidsartikel over ‘Het Nieuwe Vlaanderen’; een stuk proza, dat hij ook zonder
het bezit van een speciaal denkorgaan wel had kunnen schrijven; de holle toon heeft
iets onwezenlijks en naargoestigs. Men leest hier o.a. dat de Vlaamsche Hoogdagen
voornoemd toonen, ‘dat een tevoren ongekende cultureele macht tot volksbezit
geworden is in Vlaanderen.’ En de conclusie is navenant:
‘Het hoogste belang is niet bij de macht, doch bij de waarheid gelegen: Vlaanderens
waarheid worde derhalve gezegd door den Vlaming, ook waar die waarheid als een
zelfverwijt kon klinken. De nieuwe Vlaamsche romankunst verwierf zich bij
bewonderaars ook vijanden in Vlaanderen: het pleit voor haar grootmoedigheid, dat
zij aan de kleinzieligen durfde weerstaan. Een nieuwe dichtkunst zoekt haar vorm
na Vlaanderens bezielde zelfbevestiging in het expressionisme. De toon van de kritiek
verwerft bij minder hoorbare geestdrift, meer betrouwbare zekerheid. Volharding in
dit waarheidlievend criticisme en dit edel vormverlangen zal Vlaanderen nader tot
Holland brengen dan ook de best bedoélde politieke struisvogelarij. Want het zal
Vlaanderen nader brengen tot zijn eigen diepste wezen.
Ons, die in andere verhoudingen strijden, past het den nuchteren waarheidsdrang
van de nieuwe Vlamingen te eerbiedigen als voorbeeldig.’
Dit nu is pure rethoriek en het heeft niets te maken met den werkelijken stand van
zaken in de Vlaamsche letteren. Welken dienst meent Van Duinkerken dezen letteren
te bewijzen door zulk onwaarachtig gesnork over ‘nuchtere waarheidsdrang’, die
n.b. als niet minder dan ‘voorbeeldig’ moet worden ‘geëerbiedigd’? Men zou zulke
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complimenten moeten reserveeren voor toasten aan het banket, niet voor een
tijdschrift.
Aug. van Couwelaert schrijft, ‘in het teeken der Vlaamsche Hoogdagen’, over
‘Van Nu en Straks.’ Daarna komt André Demedts een en ander meedeelen over de
jongste Vlaamsche literatuur. Men leert uit dit opstel veel over tijdschriftenoorlogen,
maar het geheele stuk is weer in dien toon van overdreven gewichtigheid geschreven,
die door Greshoff met zooveel recht gecritiseerd is. René Berghen, een verdienstelijk
prozaïst, die echter na zijn debuut nog steeds op de vervulling van de gegeven belofte
laat wachten, wordt meteen maar genoemd als ‘een psycholoog, verwant aan de
groote Franschen’ (ik spatieër. M.t.B.)! Bert Decorte, een talent, wordt ‘het eerste
wonderkind in onze letterkunde sedert Van Ostayen’! En van het jongste Vlaamsche
werk in het algemeen heet het: ‘Geslagen en gekwetst door het lot, bestormd door
zijn driften, door de tragiek van het leven tot den ondergang gedoemd, rijst niettemin
zijn ziel weer boven verderf en dood uit, als het onvergankelijke beginsel, en de ziel
redt door haar heimwee naar en haar bestreven van het goede, haar eigen geluksvolle
onsterfelijkheid uit het failliet van haar aardsche heil.’ Wij zijn hier genaderd tot de
borrelpraat.
***
Onder de medewerkenden vinden wij René Berghen met een verhaal, dat precies
zijn verdiensten aangeeft, maar tevens verraadt, waarom men hem geen dienst bewijst
door maar dadelijk met de groote Franschen te komen aandragen. Marcel Matthijs
heeft hier eveneens een middelmatige novelle; er is voorts een stukje proza van G.
Engelberg, ‘Kleine Johannes’, en een middelmatig fragment van Maurice Gilliams.
Onder de poëziebijdragen zijn die van Bert Decorte en Blanka Gijselen wel de beste,
maar iets verbijsterends kan ik er toch onmogelijk in zien. Het ensemble is dus niets
minder dan zwak en teleurstellend, althans voor een ieder, die van het schrijverschap
meer verlangt dan sierkunst en phraseologie. Ik weet echter niet zeker, of men aan
zulke onderscheidingen nog wel denkt in Vlaanderen, nu de Hoogdagen zooveel
volk op de been hebben gebracht.
M.t.B.

Elsevier
aant.

Top Naeff redactrice
In 't laatste nummer van den loopenden jaargang van ‘Elsevier’ wordt mededeeling
gedaan van het optreden als redactrice van Top Naeff, zulks op wensch van Herman
Robbers. Zij zal in het volgend jaar de redactie voeren van het letterkundig gedeelte.
Dezelfde aflevering bevat een gedicht van deze schrijfster, ‘Overgave’, waaruit een
gevoel van resignatie tegenover den dood blijkt, dat wel merkwaardig aandoet bij
deze sceptische vrouw, de ontgoochelde Hollandsche ‘dame’ bij uitstek, maar tevens
verreweg de verdienstelijkste der ‘dames-auteurs’ door dit critisch besef. De keuze
van Top Naeff op deze plaats als opvolgster van Robbers kan slechts tot voldoening
stemmen.
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Christiaan de Moor schrijft aan de hand van afbeeldingen over het gobelin; hij pleit
voor ‘rijkdom in eenvoud’ en verdedigt zich tegen de ‘nieuwe golf van barokke
overlading over onze zoo juist gepuritaniseerde, glad-geaesthetiseerde hoofden’. Het
wezen van de techniek is, aldus De Moor, van meer belang voor de herleving van
het handwerk dan het oproepen van het verleden in zijn uiterlijke flonkering.
Van den inhoud worde verder vermeld een beschouwing over landschaps- en
stedeschoon van Louis Hoyack, een fraai geïllustreerd opstel van B. Modderman
over Japansche kunst en een novelle van André Demedts.
M.t.B.

v. Eckerens vernieuwing
aant.

Van realist tot beschouwelijk kunstenaar
Roman uit de Haagsche sfeer
Gerard van Eckeren, Parade gaat door! (Em. Querido's Uitg. Mij, A'dam
1937).
IN EEN vorig artikel over de persoonlijkheid Gerard van Eckeren (11 Nov. 1934)
naar aanleiding van zijn vorigen roman De Oogen in den Spiegel heb ik er al de
aandacht op gevestigd, dat deze auteur uit den tijd van het realisme een eigenaardigen
wil tot verandering in zich heeft. Waarop die wil berust? Eén ding is zeker: Van
Eckeren, de schrijver van Ida Westerman en Annie Hada, is niet tevreden met zijn
realistische schrijfwijze van weleer; hij protesteert tegen zichzelf, tracht zichzelf
zooveel mogelijk problematisch te stellen, als probleem te ontdekken. Deze neiging
is opvallend bij een man van Van Eckerens generatie. Wordt hij voortgedreven door
den angst met een ‘ideologisch tekort’ en een oeuvre zonder den inzet van zijn eigen
persoonlijkheid van het leven afscheid te moeten nemen? Is het realisme dan inderdaad
geen vervulling geweest voor de figuren met meer inhoud, die eens het realisme
hielpen grootbrengen in zijn typisch-Hollandsche gedaante? Men moet het wel
aannemen; Gerard van Eckeren is een onbevredigde, die nieuwe wegen zoekt, die
met het oude gebroken heeft, omdat het hem geen voldoening meer schonk. Maar
van daar tot het vinden van nieuwe wegen is een afstand.
De Oogen in den Spiegel was opgedragen aan J. Greshoff, die, zooals ik in dat vorige
artikel ook constateerde, als ‘opdrachtnemer’, een magische aantrekkingskracht
schijnt uit te oefenen op de meest uiteenloopende figuren: Du Perron, Elsschot, Van
Eckeren. In die opdracht kon men een symbool zien van de nieuwe richting, die Van
Eckeren wilde inslaan. Dit tweede boek van de nieuwe richting, Parade Gaat Door!,
is opgedragen aan de nagedachtenis van Carry van Bruggen; en deze opdracht lijkt
mij eigenlijk veel typeerender voor het dilemma, dat van Eckerens latere werk
beheerscht, en dat in wezen ook het dilemma is geweest van Carry van Bruggen;
alleen zijn de temperamenten en de intellectueele functies bij Van Eckeren en Carry
van Bruggen geheel verschillend. Echter: ook Carry van Bruggen is geëvolueerd van
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het realisme naar den ‘ideeënroman’ (dien zij trouwens is blijven beoefenen onder
het pseudoniem Justine Abbing); en evenals Van Eckeren is zij er nooit in geslaagd,
in haar romans althans, dat realisme volkomen overboord te werpen. Men neemt in
theorie spoediger afscheid van zijn ouden stijl dan in de practijk; men kan het nieuwe,
het andere, hartstochtelijke willen en tevens aan het oude gebonden blijven; ‘men
meent te schuiven, maar men wordt geschoven’ geldt niet alleen voor de heeren
politici, die door de befaamde duistere machten achter de schermen worden
gemanoeuvreerd, maar tevens voor schrijvers, die bij al hun bewuste manoeuvres
toch meer geschreven worden dan schrijven. Men wordt geschoven, maar men wordt
ook geschreven, ten goede of ten kwade; het bewuste speelt in den stijl een
ondergeschikte rol, de stijl is geen probleem, dat men door theoretische veranderingen
oplost; ‘le style c'est l'homme’, en l'homme is een veel onveranderlijker wezen (bij
al zijn fabelachtige veranderlijkheid) dan hij zelf wel aangenaam vindt om te
vernemen. Een van de boeiendste dingen is dan ook het schouwspel van den mensch,
die niet verstard genoeg is om niet meer te evolueeren.. en die toch door zijn verleden
zoo aan alle kanten bepaald is, dat hij zelfs in zijn heftigste rebellie tegen dat verleden
‘de oude’ blijft. Zendt men den realist de voordeur uit, door de achterdeur komt hij
weer binnen: dat kon men waarnemen bij Carry van Bruggen, men kan het nu ook
waarnemen bij Gerard van Eckeren. Het is ook daarom symbolisch, dat hij zijn
Parade Gaat Door! heeft opgedragen aan deze vrouw, wier gezond verstand en tot
zelfstandig denken prikkelende ongegeneerdheid niet alleen op hem invloed hebben
uitgeoefend.

De ‘beschadigde’ idealist.
Parade Gaat Door! heeft inderdaad veel overeenkomst (niet wat de stof, maar we!
wat den stijl betreft) met Carry van Bruggens Eva. Beide romans zijn romans van
realisten, die door het realisme heen het speculatieve, het problematische zoeken,
en met dat al van het realisme niet los kunnen komen. Maar Carry van Bruggen was
een vrouw, in wie de tegenstelling denken-beschrijven (idee-realisme) gemakkelijker
kon vervagen in een soort visionair half-realisme; bovendien was haar denkkracht
oorspronkelijker dan die van Van Eckeren (men denke aan haar Prometheus en
Hedendaagsch Fetichisme), en haar stijl minder gehandicapt door bepaalde christelijke
complexen, die Van Eckeren in hooge mate dwars schijnen te zitten. Ik gewaagde
in mijn opstel over De Oogen in den Spiegel al van Van Eckerens ‘bijna maniakale
offertendentie’ en van zijn ‘erfelijk predikanten-complex’. ‘Het offer’, schreef ik,
‘speelt sedert Abraham en Izaäk een groote rol in de moraal en het is dus op zichzelf
ook niet zoo bijzonder vreemd, dat Van Eckeren door het thema wordt geboeid.
Alleen: hij voert het door ad absurdum, zonder het psychologisch voldoende te kunnen
fundeeren, zonder de noodzakelijkheid van de wederzijdsche offerandes den lezer
aannemelijk te kunnen maken.’ Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor Parade Gaat
Door!; Van Eckeren is een door het leven gekrenkt idealist, een ‘beschadigde’, die
door zijn idealen in den steek is gelaten en nu de wereld aanziet met het pessimisme
aan deze ‘beschadiging’ eigen. Hij zegt het zelf op p. 150 (een van de passages,
waarin de beschouwende ‘nieuwe’ Van Eckeren het woord neemt in plaats van den
‘ouden’, beschrijvenden Van Eckeren):
‘Er blijft in iederen volwassen man een stukje leven van het kind, den ridderlijken
knaap, die in wat zacht en weerloos is de droomen zijner jeugd beschermt. (Spat.
van mij, M.t.B.). Bij een vrouw is het anders. Zij bevrijdt zich van deze gevoelens
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langs den natuurlijken en gevaarloozen weg: het kind (het grijze kind desnoods)
waarin zij zichzelve opnieuw begint en voort zet. De man blijft als een onzalige
erfenis gevoelens dragen die hem zoo min meer passen als zijn jongenskiel. Zij zijn
het die hem tot een begeerlijke prooi maken van volksmenners, diplomaten en
kranten.’
Men zal er goed aan doen in deze passage ‘iederen volwassen man’ te vervangen
door: ‘den man, zooals Gerard van Eckeren hem, naar analogie van eigen ervaringen,
concipieert’; immers, de volksmenners, diplomaten en krantenmannen, waarvan ‘de’
man volgens Van Eckeren de prooi wordt, zijn ook mannen, en zelfs mannen, waarmee
men rekening moet houden! De passage karakteriseert dan Van Eckeren bijzonder
treffend; hij is een ridderlijke natuur, die door het lijden van de eene en de brute
machtswellust van de andere partij smartelijk getroffen wordt, zichzelf een
machtelooze uitzondering weet, en in zijn idealistisch protest volhardt, omdat hij de
droomen zijner jeugd niet kan vermoorden. Een vrouwelijke natuur, maar als man
geboren, en daarom tot deze tweeslachtigheid van levensconceptie gedoemd;
misschien was Carry van Bruggen wel ‘mannelijker’ in haar denken van van Eckeren
zoodat bij haar de philosophische meditatie en vrouwelijke gevoelsreactie
gemakkelijker uiteen konden vallen in eenerzijds de theoretische geschriften als
Prometheus, en anderzijds de door en door vrouwelijke romans als Heleen en Eva.

Don Quichote en Buddenbrooks.
De hoofdpersoon van Parade Gaat Door! is volgens van Eckerens eigen woorden
‘een ridder van de droevige figuur in een samenleving welke Don Quichote alleen
al daarom voor een sprookje houdt wijl de ridderlijkheid in haar gelederen zoek is’.
Willem van Weele Caers, zoon van het Kamerlid en gewezen minister mr Henri
Willem van Weele Caers, is voorbeschikt tot den twijfel, tot het nadenken over de
verhouding van God en Satan; een lid van een familie Buddenbrook, een Tonio
Kröger van Nederlandsche afmetingen. De jeugdherinneringen van Willem vormen
het eerste (en verreweg het beste) deel van Van Eckerens roman; zij zijn ook het
meest verwant aan Eva, amalgama als zij zijn van realistische vertelkunst en
idealistische (ik bedoel hiermee thans: beschouwelijke) inmenging van den schrijver,
die het verleden van zijn hoofdpersoon laat voorbijtrekken, als een reeds lang tot
beeld geworden episode. Deze jeugdherinneringen hebben als achtergrond de sfeer
van Den Haag in die jaren voor den wereldoorlog; zij zijn authentiek Haagsch, zij
doen hier en daar zelfs even denken aan de sfeer van Couperus' Boeken der Kleine
Zielen (met een scheutje Kaïn en Abel van Ritter). Een compliment voor Van Eckeren,
dat men zich die vergelijking met Couperus voor den geest haalt! Ik geloof, dat dit
eerste deel van Parade Gaat Door! wel het beste is, dat deze auteur ooit geschreven
heeft; het moge dan nog de kenmerken van den realistischen (en daardoor altijd tot
overbodige uitvoerigheid neigenden) stijl vertoonen, het is tevens door en door
verantwoord, het is werkelijk poëtisch, het verraadt veel gevoel voor humor, en
onderscheidt zich door een rake psychologische observatie van de Haagsche menschen
(den theosophischen officier, de Buddenbrooks-lezende dame!); humor en
psychologie, men kan ze eigenlijk nooit volledig van elkaar losmaken.
In deze Haagsche atmosfeer ziet men Willem opgroeien met zijn eerste liefde
Mary, het nichtje, dat hij tenslotte verleidt. Hij is ‘de presentabele jongen die 's avonds
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met de meisjes in het badpaviljoen danst, op de buitens graag gezien wordt, omdat
hij de zoon is van den inmiddels opnieuw minister geworden mr Henri Willem van
Weele Caers, en die eigenlijk niets zou zijn zonder de onrust die hem van den vasten
grond naar de nachtzijde des levens roept, dat bodemlooze waarheen niemand hem
volgen kan’. Met dezen jongen begint Mary haar avontuur, omdat zij hem met haar
onbepaalde verlangen van jonge vrouw verwart. ‘Hij is “ànders” dan de anderen! De
banale overweging welke Mary bij haar modiste de stof deed kiezen door de naaister
als “apart” haar aanbevolen, werd tot een magische formule omgezet in haar
verhouding tot Wim’[.] Van zulke zakelijke, maar daarom geenszins ongevoelige
constateeringen is dit eerste, Haagsche deel vol; ook de verleiding zelf (die eigenlijk
geen verleiding genoemd kan worden) is met groote soberheid en een duidelijke
objectieve (retrospectieve) deelname beschreven
Het resultaat van deze verleiding (die later op een miskraam blijkt uit te loopen)
brengt Willem naar Leipzig. Hij ontmoet in den trein een jonge vrouw in armoedige
omstandigheden, met een kind op schoot; de vrouw identificeert hij met de verleide
Mary, en hier komt van Eckeren weer onder den invloed van zijn offercomplex: want
het kind van deze vrouw laat Willem niet los. Er zijn in het derde hoofdstuk (‘Minna’)
nog verscheiden goede gedeelten, maar het niveau van de Haagsche hoofdstukken
haalt Van Eckeren niet meer; en naarmate zijn roman verder opschiet, wordt hij voor
mijn gevoel onleesbaarder. De oorlogsepisode (‘Het Bodemlooze’) is volstrekt
mislukt; de ontmoeting met den inmiddels tot jongen man gerijpten zoon van Minna,
Christian, een illegalen communist, soms bijna ridicuul; terwijl weliswaar het laatste
hoofdstuk, waarin Willems terugkeer naar der. Haag beschreven wordt, beter is, maar
toch geenszins in staat de rest, die de aandacht volkomen te loor heeft doen gaan,
weer goed te maken. Voor de zooveelste maal blijkt hier, dat een auteur zich
compromitteert door over dingen te schrijven, waaraan hij geen aanschouwelijkheid
uit ervaring kan verleenen; oorlog en Rijksdagbrand liggen zoo ver buiten den
gezichtskring van Van Eckeren (als romanepisodes tenminste), dat hij er slechts een
decoratieve en bovendien nog zeer rommelige voorstelling van kan geven. Ook in
De Oogen in den Spiegel zag men Van Eckeren zulke escapades maken; toen was
het Parijs, waarvan hij zich de ergste denkbeelden had gevormd.
Vanwaar deze krampachtige hang naar een valsch kosmopolitisme, dat niet op
eenige innerlijke ervaring berust? Is ook dat een ‘bijgeluid’ van het ‘nieuwe’, dat
zich in Van Eckeren baanbreekt door den ‘ouden’ realist heen? Hoe het ook zij, men
leze dezen roman om de eerste, Haagsche hoofdstukken, die boeiend en volkomen
‘op hun plaats’ zijn.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
De nieuwe roman van Gerard van Eckeren, opgedragen aan de nagedachtenis van
Carry van Bruggen, is de roman van den journalist Willem van Weele Caers, die
blijkens een Havas-bericht in 1937 bij Madrid onder de puinhoopen wordt bedolven.
Deze Willem is de zoon van den politicus mr Henri Willem van Weele Caers, die zelf
een gearriveerd maatschappelijk mensch is, hoewel op zijn zestigsten verjaardag
toch door ondergrondschen twijfel gekweld. De zoon echter is voorbeschikt voor den
openlijken twijfel; reeds in zijn jeugd stelt hij zich vragen, die den zin van het bestaan
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raken; tusschen zijn familieleden is hij een eenzame. Hij wordt verliefd op zijn nichtje
Mary; wanneer hij het meisje na haar terugkeer van een kostschool opnieuw ontmoet,
komt het tusschen hen beiden tot een gevoelsrelatie, die eindigt met een voor Willem
beschamende gebeurtenis; hij ‘verleidt’ Mary, en wordt aldus dupe van zijn eigen
natuur.
De verdere lotgevallen van Willem van Weele Caers liggen hoofdzakelijk in het
buitenland. Hij komt te Leipzig in de Verlagsbuchhandlung van Otto Resfeld, maakt
den wereldoorlog mee, en later de episode van het opkomend nationaal-socialisme
in Duitschland. De schuld blijft hem echter vervolgen; hij ziet in het kind van een
vreemde vrouw zijn eigen kind, en ontmoet door een toeval dezen Christian later
weer, als hij opgegroeid is tot een illegalen communist. Als Willem naar Den Haag
terugkeert, is Christian slachtoffer geworden van zijn streven; Willem begrijpt, ‘dat
hij moet opstaan en verder gaan’.

Hieronymus Bosch
aant.

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

Gorter en het Geluk
aant.

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

Walschap over Pacifisme
aant.

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

Tijdschriften
aant.

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

Tijdschriften
aant.
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De Gids
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Des Duivels Prentenboek
aant.
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Rectificatie 14 februari
aant.
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Het Genie en de Mensch Multatuli
aant.
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Tijdschriften
aant.

De Litteraire Revue
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De Werkplaats
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Den Gulden Winckel
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Multatuli en Busken Huet
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‘De Pothoofdplant’ gedetermineerd
aant.
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Tijdschriften
aant.

Groot Nederland
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
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Vondels seniliteit gedetermineerd
aant.
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Tijdschriften
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Elsevier
[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
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De Gids
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In Memoriam P. Van Renssen
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De zaak Urbain van de Voorde
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aant.
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De symboliek van Bosch. In memoriam Albert Verwey
aant.
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Naschrift bij ‘Multatuli en zijn zoon’
aant.
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De eerste Nederlandsche omnibus
aant.
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[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

De groote hoofden
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Naschrift bij open brief Julius Pée
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Tijdschriften
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De Gids
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Groot Nederland
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aant.
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aant.
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Tooneelseizoen
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[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Tijdschriften
aant.

Groot Nederland
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Tentoonstelling Herman Gorter

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1937

aant.

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

Tijdschriften
aant.

De Gids
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Max Brod en Garbo
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